
Újabb hatszázmillió forint értékû beruházást terveznek a területen.

Az OTP Szerencsi Fiókjának ve-
zetõjeként eltöltött huszonnégy év
után Kiss Gáborné (fotónkon) az
idén nyugdíjba vonult. Irányításával
a közel negyedszázad alatt a helyi
pénzintézet megõrizte vezetõ pozí-
cióját a kistérségben, miközben a kol-
légáival közösen élért eredményeket
a banknál regionális szinten is elis-
merték.

– Pályafutásom a közigazgatásban
kezdõdött, amikor a budapesti köz-
gazdaságtudományi egyetem elvég-
zése után fiatal házasként 1974-ben
a szerencsi járási hivatalban munka-
ügyi fõelõadóként he lyez kedtem el –
emelte ki beszélgetésünk kezdetén
Kiss Gáborné. Az édesanyám ondi
volt, így én is idevalósinak vallom ma-
gam. Tíz év után a hivatal meg-
szûnésével az újonnan megalakult vá-
rosi tanács pénzügyi osztályvezetõ-
helyettese lettem. Talán há    rom hó-
napot töltöttem el új beosztásomban,
amikor az akkori fõ nö köm, Gaál Géza
egyik napon azzal fogadott, hogy a
megyei OTP az egyik kollégámmal
együtt elkérte a személyi anyagomat.
Tudtam, hogy Dajka Lajos, a bank sze-
rencsi fiókjának vezetõje nyugdíjba ké-
szül, de eszembe sem jutott, hogy a
megüresedõ helyre pályázzak. Akko-
riban azonban kevés közgazdász vég  -
zettségû szakember volt a városban,
nõ létemre pedig talán fehér hollónak
számítottam ezen a területen. Végül
aztán rám esett a választás, így 1984.
április 1-je már a fiókvezetõi székben
talált. Az ugyancsak ondi Lajos bácsi
örömmel nyugtázta, hogy a helyét fa-
lubelije vette át.

– Milyen kihívást jelentett ez a
megbízatás? 

– Nagy volt a váltás, hiszen egyál-
talán nem volt vezetõi és pénzintézeti
gyakorlatom. Az egyetemen meg-
szerzett szakmai tudásra alapozva fo-
kozatosan sajátítottam el az ismere-

teket, amire a feladataim színvonalas
elvégzéséhez szükségem volt. Akko-
riban az OTP még költségvetési szerv-
ként mûködött, óriási létszámmal és
bebetonozott kamatokkal. Nem volt
versenytárs, az ügyrendben meg ha -
tá ro zott feladatokat kellett szabály-
szerûen végrehajtanunk. Gyakorlati-
lag nem volt mozgásterünk. Ebben az
idõszakban alakult ki a vezetõi stílu-
som, ami az emberség mellett a ten-
nivalók végrehajtásának szigorú el-
lenõrzésén alapult. Úgy érzem, hogy
jó kollektívát sikerült kialakítani Sze-
rencsen. A kilencvenes évek elejétõl
Magyarországon a gazdasági és a tár-
sadalmi életben is jelentõs változások
történtek. Az OTP-nek is kihívások-
kal kellett szembenéznie, versenybe
szállva a gombamód szaporodó ke-
reskedelmi bankokkal. Univerzális
pénzintézetté alakultunk át, széleskörû
szolgáltatásokkal. Nem véletlen, hogy
a volt szocialista országok bankjai kö-
zül mi lettünk a legnagyobbak, ered-
ményeinkrõl nemzetközi minõsítõ
szervezetek, híres gazdasági újságok
is elismeréssel szóltak.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A részletekrõl a társaság január 16-
ai közgyûlésen a polgármesteri hiva-
tal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje adott tájékoztatást. Csa-
nádi Béla ismertette, hogy az ipari park
korábban megkezdett közmûfejlesz-
tésének a folytatására a regionális fej-
lesztési tanács kiírása biztosít lehetõ -
séget. A kft. által már benyújtott pá-
lyázatnak jó esélye van a sikerre,
mert mindössze hat ipari park élt a kí-
nálkozó lehetõséggel, a támogatási igé-
nyük együttes összege nem meríti ki
a rendelkezésre álló pénzügyi keretet.
Csanádi Béla tájékoztatójában kie-
melte, hogy az összességében 605 mil-
lió forintos fejlesztési tervek további
jelentõs útépítéseket és a közmûhá-
lózat bõvítését tartalmazzák. Kiépül-
nek a szalmatüzelésû erõmû mûkö-
déséhez szükséges ivóvíz- és szenny-
vízvezetékek, az elektromos hálózat.
A 37-es számú fõúton új körforgalmi
csomópontot alakítanak ki. Az ipari
park további részein is jelentõs beru-
házások történnek. A volt gázcserete-
lepi bejárójánál új utat nyitnak a te-
rület belseje felé, amelyet összekötnek

a már meglévõ szilárd burkolatú há-
lózattal. Ehhez a mun   kához jelentõs
infrastruktúraépítés is csatlakozik. Az
ipartelep ivóvízhálózatát pedig rá-
csatlakoztatják a Magyar utcánál a vá-
rosi hálózatra, biztonságosabbá téve
a korábban egy bekötési pontú szol-
gáltatást.   

Az Ipari Park Kft.-nek az elmúlt év
augusztusában lett tagja a területen
szalmatüzelésû erõmûvet építõ BHD
Hõerõmû Zrt. A részvénytársaság a
mintegy háromszáz millió forintos
önrész biztosításával segíti a pályázati
célok megvalósítását. A taggyûlésen
Hujber Ottó igazgatósági elnök is-
mertette, hogy az elmúlt idõszak tá-
madásai miatt a japán ITOCHU elállt
a szerencsi beruházásban való rész-

vételtõl. A helyére új cég lépett és ez-
zel ismét összeállt a befektetõi kör. Az
elnök kiemelte, hogy a több hónapos
késedelem miatt kártérítési igénnyel él-
nek az erõmûépítést akadályozó civil
szervezetekkel szemben. Hujber Ottó
megerõsítette: az elmúlt év de cem -
berében megtörtént a beruházás ge-
nerálkivitelezõjének kiválasztása. A
tervek szerint rövid idõn belül meg-
keresik a helyi vállalkozókat, lehetõ -
séget kínálva arra, hogy alvállalkozó-
ként részesei lehessenek az építke-
zésnek. Március elsõ felében gõzerõ -
vel indul a munka, ami az ipari park-
ban az elsõ jelentõs, munkahelyeket
teremtõ beruházás. Á. A.
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ÖSSZEFOGÁS AZ IPARI PARK
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉÉRT    

– Az Afrika Magyar Egyesület által
támogatott szerencsi csapat idén a
túra segítségével nemes szándékot
szolgál – emelte ki lapunk kérdésé-
re Balogh Sándor, aki hozzátette: a
civil szervezet és az induló ver-
senyzõk mellett az európai kormá-
nyok figyelmét is arra próbáljuk rá-
irányítani, hogy Afrikával többet fog-
lalkozzanak a jövõben. Az Afrika Ma-
gyar Egyesület elnöke, és egyben az
induló csapat vezetõje mellett Bar-

tus Zsolt, valamint Szerbin Judit ült
gépkocsiba a január napon. A te-
repjáró kíséretében szervizautó is
rajthoz állt, a szakemberek mellett
operatõr kíséri végig túrájukat. Balogh
Sándor hangsúlyozta, hogy rakomá-
nyuk jelentõs része szerencsi em-
léktárgyak, valamint csokoládé, ka-
kaó, amelyeket azoknak az afrikai
embereknek adnak majd át, akikkel
útjuk során találkoznak. Emellett hí-
rét viszik az évente megrendezendõ
Szerencs Summit rendezvénynek is.
Az olykor „flúgos futamnak” becézett,
14 napos túra alatt 8760 kilométert
tesznek meg a gépkocsik, melyek kö-
zött az elmúlt század jármûveibõl
több is képviseltette magát. A szer-
vezõk és a versenyzõk összesen 125
millió forintnyi adományt visznek az
afrikai rászorulóknak, és terveik sze-
rint egy mauritániai falu lakosainak
kutat is ásnak.

Balogh Sándor és társai közel kilencezer kilométer megtételére vál-
lalkoztak.

HUSZONNÉGY ÉV 
A BANKFIÓK ÉLÉN

SZERENCSI CSAPAT A BAMAKO RALIN
A budapesti Kossuth térrõl raj-

tolt el január 12-én a harmadik
Budapest-Bamako rali me    zõ -
nye. A 150 csapatból és mintegy
400 indulóból álló jótékonysá-
gi futamnak ezúttal szerencsi
egység is nekivágott, hogy tel-
jesítse a közel kilenc ezer kilo-
méteres távot.
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Jelentõs infrastrukturális be-
ruházásokat tervez a Szerencsi
Ipari Park Kft. A cég összessé-
gében több mint 600 millió fo-
rintos fejlesztést valósítana meg
a helyi ipartelepen, amihez eu-
rópai uniós pályázatokból igé-
nyelnek támogatást. 



Megyei grundbirkózó diákolim-
piai döntõt rendeztek január 17-én
Szerencsen. A sportcsarnokban meg-
tartott esemény résztvevõit Füstös Jó-
zsef üdvözölte. A megyei diáksport-
tanács titkára kiemelte, hogy Borsod-
Abaúj-Zemplén az elmúlt években
nevet szerzett magának grundbirkó-
zásban, hiszen csapataik rendre az
elsõ hat helyezett között végeztek az
országos viadalokon. Az elért ered-
mények a felkészítõ szakemberek
hozzáértését, a gyerekek tehetségét
és küzdeni tudását dicsérik. Róna-
völgyi Endréné, a város polgármes-
tere a jelenlévõk figyelmébe aján-
lotta, hogy Szerencsen sikersportág-
nak számít a birkózás, amely az után-
pótlás nevelését szolgálja. 

A megyei döntõben összesen hat
leány és kilenc fiúcsapat mérkõzött

a bajnoki cím megszerzésért és a to-
vábbjutásért. A grundbirkózás sza-
bályai szerint az egyéni küzdelmek
ötméteres sugarú körben történnek.
A cél az ellenfél felemelése, vagy a
körbõl történõ kiszorítása. Gyõzel-
met az ér el, aki a másikat három má-
sodpercig elszakítja a talajtól, vagy
a kétperces találkozó alatt hatpon-
tos elõnyhöz jut. Az idõ leteltekor pe-
dig a több pontot gyûjtött versenyzõt
hirdetik ki gyõztesnek. 

Az idei megyei döntõn szerencsi
csapat nem indult. A lányoknál a csa-
patbajnoki címet a miskolci Herman
Ottó Általános Iskola szerezte meg,
míg a fiúknál a miskolci Fazekas–
Istvánffy Általános Iskola diadal-
maskodott. Térségünkbõl a lányok
mezõnyében az újcsanálosiak ne-
gyedik helyezettként jutottak be az
országos verseny területi fordulójá-
ba.
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(Folytatás az 1. oldalról
– Milyen változások történtek ak-

koriban a fiók életében? 
– A hatékonyság növelése érdeké-

ben átalakult a pénzintézet teljes
struktúrája, ami bennünket is érzéke-
nyen érintett. A szervezeti módosítá-
sok és a fejlett technológiák alkalma-
zása a létszám folyamatos csökkené-
sét eredményezték. Kezdetben 24-en
voltunk, most 11 munkatárs látja el a
többszörösére bõvült feladatokat. Min-
den kollégám távozása komoly trau-
mát okozott számomra. Kezdetben
még nyugdíjazással igyekeztünk ele-
get tenni az elvárásoknak, késõbb már
az aktív korúak is sorra kerültek, sõt
legjobb dolgozóink közül is volt,
akitõl búcsút kellett vennünk. Emel-
lett azonban igyekeztünk színvona-
lasan, ügyfélbarát módon végezni a
munkánkat. A központi elvárásoknak
a legnehezebb idõszakokban is meg-
feleltünk, mert a kihívások rajtam ke-
resztül a beosztottaimra is serkentõen
hatottak. Sikerorientáltságom az egész
közösségre átragadt. Három éve egy
speciális teljesítménymérési rendszert
vezettek be az OTP-nél, és saját ka-
tegóriánkban a régió harminc fiókja
közül mindjárt elsõk is lettünk a ver-
senyben. Tavaly az ötödik, idén pe-
dig a harmadik helyet szereztük meg.
Eredményességünkkel kivívtuk a me-
nedzsment elismerését, két alkalom-
mal személyes kitüntetésben is ré-
szesültem. A korábbi bürokratikus
szemlélet helyébe az ügyfél minél tel-
jesebb körû kiszolgálása lépett. A
változást a hozzánk betérõk is érzé-
kelték, akárcsak a várakozási idõ mi-
nimálisra csökkenésébõl, hiszen az
ügyfelek kilencven százalékát tíz per-

cen belül kiszolgáltuk. Errõl a néhány
éve rendszerbe állított ügyfélhívó
pontos kimutatást készít. 

– Mennyire sikerült a korábbi ügyfél-
körüket megõrizniük? 

– Napjainkban a bankok nagyon
gyorsan alkalmazkodnak a változó
gazdasági és pénzpiaci viszonyokhoz.
A szolgáltatások kondíciói szinte heti
rendszerességgel változnak, amit nem
könnyû nyomon követni. Az OTP
szlogenje: „Megbízunk egymásban!”
Ez nálunk teljesül. A mindig napra-
kész ismeretekkel rendelkezõ kollé-
gáim az ügyintézés során maximáli-
san figyelembe veszik partnereink ér-
dekeit. Soha nem tévesztünk meg sen-
kit pillanatnyi elõnyök érdekében.
Ugyanakkor a magánszemélyek és vál-
lalkozók, valamint a bankok törekvései
sokszor több ponton is találkoznak.
Az OTP méreténél fogva biztonságot
nyújt és versenyképes pénzügyi konst-
rukciókat ajánl, ami például a hitel-
igénylõkre nem ró elviselhetetlen ter-
heket. Ezzel a kisebb bankok nem tud-
nak versenyezni. 

– Miért döntött a nyugdíjba vonu-
lás mellett? 

– Aki hosszú idõn át teljes erõbe-
dobással dolgozik, az elõbb-utóbb el-
fárad. Velem is ez történt. Az utóbbi
idõszakban már egyre nehezebben vi-
seltem a beosztásommal természete-
sen velejáró folyamatos stresszt.
Ugyanakkor a nyugdíjtörvény válto-
zása is kedvezõtlenül érintett volna.
Ezért határoztam, hogy 57 évesen a
pihenést választom. Jöjjenek a fiata-
lok, akik könnyebben felveszik a rit-
must. A bankon belüli régiók átszer-
vezésével a miskolci központ január
elsejével megszûnt. Az én helyemre

kiváló szakember, Nagy Sándor Béla,
a korábbi regionális szervezet érté-
kesítési osztályvezetõje került. Az õ
szakmai tudása és intelligenciája ga-
ranciát jelent az eddigi eredmények
megõrzésére, a további sikerekre. 

– Mivel telnek most a napjai? 
– Nagyon élvezem az otthonlétet,

azt, hogy nem terhel felelõsség, nem
kell naponta többször döntési kény-
szerrel szembesülnöm. Nem gyõzöm
kialudni magam, ugyanakkor szokat-
lan, hogy korán reggel nem ébreszt a
vekker. Fõzök, a férjemmel tévézünk,
olvasgatunk, eljárunk fürdeni Tisza-
újvárosba és a szerencsi wellness-
házba. A civil szervezet tagjaként a
Szerencsi Testvérvárosi Egyesület ál-
tal szervezett tanfolyamon elkezdtem
németül tanulni. 

Szép otthonunk van, ahol meg-
vannak a napi teendõk, tavasztól pe-
dig egyre több idõt töltök majd a kert-
ben és az udvaron. Nyugalomra, bé-
kességre vágyom, amit szeretteim kö-
rében megtalálok. A gyerekek már fel-
nõttek, és remélem, hogy elõbb-utóbb
unokákkal is megajándékoznak. Ak-
kor a párommal mi leszünk a legbol-
dogabb nagyszülõk a világon!

Árvay Attila

HUSZONNÉGY ÉV A BANKFIÓK ÉLÉN

Kulcsár Anitára emlékeztek janu-
ár 18-án a szerencsi Rákóczi isko-
lában. A három évvel ezelõtt tragi-
kus körülmények között elhunyt he-
lyi születésû világklasszis dom-
bormûve és márványtáblája elõtt
idén is lerótták tiszteletüket a sze-
rencsiek. Kulcsár Anita a hazai sport

egyik fényes csillaga volt, akit 2004-
ben a világ legjobb nõi kézilabdá-
zójának választottak – hangzott el
Sztankovicsné Láng Gabriella meg-
emlékezésében, akinek megható
gondolatai után a jelenlévõk he-
lyeztek el egy-egy szál virágot Kul-
csár Anita dombormûvénél.

A VILÁG EGYIK LEGJOBB 
KÉZILABDÁZÓJA VOLT

Mint arról korábban lapunkban
már beszámoltunk, az elmúlt év
szeptemberében új csoportszobát
avattak a szerencsi bölcsõdében.
A fejlesztésre azért volt szükség,
mert az utóbbi idõben jelentõsen
növekedett az igény az intézmény
férõhelyei iránt. Mindez talán 
azzal is magyarázható, hogy a
szülõknek egyre kevesebb lehe -
tõségük van arra, hogy gyerme -
küket hároméves koráig otthon ne-
veljék. 

Szeptemberben kifestették az új he-
lyiséget, az aljzatot laminált padló-
val borították. Az önkormányzat
anyagi támogatásával 300 ezer fo-
rintért bútorokat, százezer forintért
pedig játékszereket vásároltak a ki-
csiknek. 

A korábbi húsz férõhelyes  böl   csõ -
débe a húsz százalékos túllépési ha-
tár betartása mellett általában 20-25
gyermeket helyeztek el naponta a

szülõk. A kibõvült helyiségekkel ren-
delkezõ intézményrész napjainkban
már 36 apróságot képes fogadni. A
változás a dolgozókat is érintette, hi-

szen szeptembertõl
két korábbi óvónõvel
nõtt az alkalmazotti
létszám, így már hat
gondozónõ és két ki-
segítõ látja el a gyer-
mekeket.

A jelenlegi kapaci-
tás megfelel az igé-
nyeknek, ám a szak-
emberek véleménye
szerint tavasszal újabb
jelentkezõk várhatók,
amikor ismét több
szülõ szeretné majd
beíratni csöppségét a
szerencsi bölcsõdébe.

A Szerencsi Férfikar életében
több mint negyedszázados hagyo-
mány, hogy az év elsõ próbáján fe-
hér asztal mellett értékelik az elmúlt
esztendõben végzett munkát, és
számba veszik az elõttük álló fel-
adatokat. 

Az idei évnyitó megbeszélést január
16-án tartotta a közösség a Rákóczi-
várban. Gebri József karnagy szerint
a kórus életében meghatározó volt a
2006-os esztendõ, amikor a cukor-

gyár helyett immár a szerencsi ön-
kormányzat biztosítja a mûködésük-
höz szükséges pénzügyi hátteret. Az
együttes tavaly több hazai és külföl-
di bemutatkozás mellett városi ün-
nepségeken és hangversenyeken is si-
kerrel lépett fel. A karnagy különö-
sen a március 15-ei szereplésükrõl
szólt elismerõen, amikor Kossuth-
nótákkal idézték fel a forradalom és
szabadságharc korát. 2007-ben a
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár szervezésében országos dalosta-

lálkozó helyszíne volt Szerencs,
amelyrõl elismeréssel nyilatkoztak a
szervezõk. Szabó Tibor elnök fon-
tosnak tartotta, hogy tisztában le-
gyenek a kórus 2008-as mûködésé-
nek pénzügyi lehetõségeivel, vala-
mint a fenntartó mûvelõdési intéz-
mény és a város által tervezett fellé-
pésekkel. Ezek ismeretében tudják fe-
lelõsséggel szervezni a munkájukat.
Ez annál is fontosabb, mert az 1923-
ban alakult együttes az idén ünnep-
li fennállásának 85. évfordulóját.  

Rónavölgyi Endréné Szerencs szel-
lemi életében meghatározó közös-
ségnek nevezte a férfikart, amelyet a
jövõben is szeretne megõrizni a vá-
ros. A polgármester ígéretet tett arra,
hogy az együttes mûködéséhez a  jö -
võ ben is biztosítják az alapvetõ fel-
tételeket. A külföldi vendégszerep-
lésekre kiváló helyszínként kínál-
koznak a település testvérvárosai. Az
idén Rozsnyó mellett az erdélyi Nyá-
rádszeredán és annak környékén is
fellépési lehetõséget teremtenek a fér-
fikarnak. Uray Attiláné a helyi kó-
ruskultúra megõrzése mellett foglalt
állást. A fenntartó Városi Kulturális
Központ és Könyvtár igazgatója kie-
melte: az idén méltó módon emlé-
keznek meg a nagy múltú dalos kö-
zösség jubileumáról. 

JUBILEUMRA KÉSZÜLNEK A DALOSOK

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

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/ Fehér asztal mellett értékelte teljesítményét a férfikar.

GRUNDBIRKÓZÓK SZERENCSEN

Közel százhatvan diák mérkõzött a sportcsarnokban.

BÕVÜLT A BÖLCSÕDEI LÉTSZÁM

Napjainkban már 36 csöppséget fogadhatnak
a intézményben.



A TANUSZODA ÁRAI. Száz forint-
tal emelkedtek a szerencsi tan uszoda
belépõjegyeinek árai. Január elsejétõl
a felnõtteknek 700 forintot, a gyere-
keknek és a 60 éven felülieknek pe-
dig 400 forintot kell fizetniük. A kísérõk
változatlan áron, továbbra is 200 fo-
rintért látogathatják az intézményt.
Megszûntek a tíz fõ feletti csoportos be-
lépõk, csakúgy, mint az éves bérletek.
A névre szóló havi bérletekért a fel-
nõtteknek a korábbi 5000 forint helyett
6000 forintot, a gyerekeknek és 60 éven
felülieknek 3000 helyett 3500 forintot
kell fizetniük. A két felnõtt és két gyer-

mek belépésére jogosító családi bér-
let ára a korábbi havi 7000 forintról
18 000 forintra változott. Továbbra is
lehetõség van a belépõjegyek tömbös
megvásárlására, ami az év végéig
használható fel. A száz darabos felnõtt
gyûjtõ a tavalyi 35 000 forint helyett
50 000 forintba, a gyermekeké és a 60
éven felülieké pedig 20 000 forint he-
lyett 30 000 forintba kerül idén a sze-
rencsi tan uszodában.

EGYÜTTÁLLÓ ÉGITESTEK. Külön-
leges égi jelenség megfigyelésére in-
vitálja az érdeklõdõket február 1-jén
hajnali 4 óra 25 perctõl az Árpád-he-
gyen lévõ fenyveshez a Bocskai István
Szerencsi Amatõr Csillagászati Egye-
sület. Ekkor kezdõdik a Vénusz és a
Jupiter együttállása, aminek a távcsö-
ves megtekintéséhez a korai idõpont-
ra való tekintettel forró teát is biztosí-
tanak. Az égbolt két legfényesebb
bolygója átlagban kétévente szorosan
megközelíti egymást. Ilyen esemény
lesz február elsõ napján, amikor jól lát-
hatóan közeledik egymáshoz a Nyilas
csillagképben tartózkodó két fényes égi-
test. A két planéta a Nap elõtt kel fel.
Elõbb a Vénusz  4 óra 25 perckor, majd
néhány perc múlva a Jupiter. Ekkor
megközelítõleg 40’ választja el õket
egymástól. Az idõ elõrehaladtával fo-
kozatosan csökken közöttük a távol-
ság, mely a 6 óra 12 perckor bekö-
vetkezõ napfelkeltekor már csak 38’26”

lesz. Ez a folyamat tovább folytatódik
és derült ég esetén érdemes a nappa-
li égen is megkeresni õket, hiszen kis
és közepes nagyítással ekkor is felis-
merhetõ a Vénusz és a Jupiter – tájé-
koztatta lapunkat Nagy Imre, a csilla-
gász egyesület elnöke.

SPORTBÁL. Szerencs Város Sport-
egyesülete február 2-án rendezi meg
a II. Sportbált a Bocskai gimnázium-
ban. Belépõ: 3000 Ft/fõ. Program:
18.30 óra: megnyitó, 18.35 óra: Tak-
taharkányi Mazsorett, Formációs és
Modern Tánccsoport mûsora; 20 óra:
vacsora, 24 óra: tombolasorsolás (tom-
bola: 200 Ft/db). Zene: Sokk együttes. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Szerencsi Kirendeltségének kí-
nálatából (telefon: 47/361-909): né-
metül beszélõ gépészmérnök (Sze-
rencs), antennaszerelõ (Szerencs), fel-
szolgáló (Szerencs), pék (Szerencs),
könyvelõ, bérszámfejtõ (Szerencs), te-
hergépjármû-vezetõ (Szerencs), CO-he-
gesztõ (Bodrogkeresztúr), marós (Bod-
rogkeresztúr), esztergályos Bodrogke-
resztúr), festõ (Tokaj), fodrász (Abaúj-
szántó), manikûrös/pedikûrös (Abaúj-
szántó).
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pék ség: Sze rencs, Bás tya u. 42.
�47/362-208. A mi ke nye rünk.

Amely a leg több pör költ szaf tot szív ja ma gá ba.BE KE CSI KE NYÉR®

A SZERENCSI FÜRDÕ ÉS WELLNESSHÁZ
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL?

Lakárdy Albertné: 
– Nagyon örülök, hogy újra, annyi évi há-
nyattatás után megnyílt az egykori fürdõ.
Bár a szerencsiek örök vágya a strand volt,
azt hiszem, mégis sok mindenért kárpó-
tol bennünket ez a kis „gyöngyszem”.
Gyönyörû lett. Lokálpatriótaként muto-
gatom a létesítmény prospektusát a ro-
konoknak, barátoknak és mindenkit invi-
tálok Szerencsre. Már többször kipróbál-
tam a fürdõt. Ilyenkor felidézõdik bennem
a fiatalkorom, amikor számtalan szép na-
pot töltöttünk ott. Most viszont ezen a gyö-
nyörû, kulturált helyen – mivel a vendégek többsége jól ismeri egy-
mást – kitûnõ „traccspartik” alakulnak ki például a szaunákban vagy
a pezsgõfürdõben. Külön gratulálok a város fõépítészének, Salamin Fe-
rencnek, akinek olvastam a fürdõrõl szóló sorozatát az újságban. Nagy
tisztelettel emlékezett meg a hajdani építõkrõl, az egykori iparosok-
ról. Kitûnõ munkát végeztek a mostani kivitelezôk is. Mindenkinek aján-
lom a létesítmény kipróbálását.

Kunder Gyula: 
– Örömömnek adok hangot, amikor a kö-
zelmúltban felújított és a fürdõzni vágyók
által használatba vett új szerencsi létesít-
mény jelentõségérõl szólhatok. Sokunk régi
óhaja és álma vált valóra akkor, amikor
egy szépen felújított, de a régi értékeket
is megõrzõ wellnessközpontja lett a vá-
rosnak. Eddig barátaimmal hetente egy dél-
utánt a tiszaújvárosi fürdõben töltöttünk.
Ez most megváltozott, mert helyben, ba-
rátságos környezetben, a kiszolgáló sze-
mélyzet segítõ közremûködésével ké-

nyeztethetjük és karbantarthatjuk a szervezetünket. Amikor vendége-
ink érkeznek, szívesen és büszkén mutatjuk meg és ajánlunk progra-
mot részükre ebbe a szép új létesítménybe. Azt tapasztalom, hogy egy-
re többen fedezik fel a fürdõ által nyújtott egészségmegõrzõ szolgálta-
tásokat.

Szaniszló Gyuláné:
A megnyitás óta rendszeres látogatója va-
gyok a létesítménynek. Gyermekkoromban
is sok idõt töltöttem el itt és nagyon vár-
tam, hogy ez a szép hagyomány egyszer
majd folytatódik. Reméltük, hogy vissza-
kapja Szerencs ezt a régi, patinás épületét
és ahogy felújították, az minden várako-
zásunkat felülmúlta. A nyitás óta kipróbál-
tam az itteni szolgáltatásokat, és már csak
egy félelmem van, hogy nehogy kinõjük,
hiszen annyira szép és jó minden, hogy bi-
zonyára egyre többen megszeretik a meg-
újult fürdõt és wellnesházat.

Sallai Zsófia:
Most vagyok itt elsô alkalommal a csa-
ládommal és nagyon szép minden,
amit itt láttam. Örülök annak, hogy Sze-
rencsen és van ilyen létesítmény. Eb-
ben a szép épületben egyelôre nekem
az úszómedence nyerte el leginkább a
tetszésemet. Kipróbálom majd a szaunát
és a pezsgôfürdôt is. Az biztos, hogy a
jövôben mi is gyakrabban ellátogatunk
majd ide és ismerôseimnek is ajánlani
fogom a szépen felújított szerencsi für-
dôt.

Mi a véleménye...

Januártól az õstermelõknek is nyug-
tát kell adniuk eladott termékeik
mellé. Azonban nem mindegy, ho-
gyan szervezik meg bizonylatolásu-
kat. 

Amennyiben tavaly már õsterme-
léssel foglalkoztak, akkor az áfatörvény
változásának köszönhetõen idén ja-
nuár 15-ig adószámot kellett váltani-
uk. Az adószámmal azonban együtt
járhat a nyugta- vagy számlaadási kö-
telezettség is. Mi dönti el, hogy kell-
e, és ha igen, akkor milyen bizonyla-
tot szükséges adnunk portékánk mel-
lé?

A válasz egyszerû: az, hogy rend-
szeresen kinek adják el mezõgazda-
sági termékeiket. 

Ha azt felvásárló veszi meg tõlük,
akkor arról neki kell felvásárlási ok-
iratot kiállítania, az eladó pedig men-
tesül a papírmunka alól. Sõt jogosul-
tak lesznek a kompenzációs felárra is. 

Más a helyzet akkor, ha piacon vagy
akár udvarukon árulják termékeiket
kuncsaftjaiknak. Ilyenkor életbe lép a
nyugta/számlaadási kötelezettségük.

Bár a bizonylatolás alól nem lehet
mentesülni, de lehet egyszerûsíteni az
adózást, illetve az adminisztrációt. Eh-

hez az kell, hogy az elmúlt évben és
várhatóan idén is ötmillió forint alatt
maradjon a bevételük. Ilyenkor vá-
lasztható (január 15-ig volt erre le-
hetõség) az alanyi adómentesség,
aminek elõnye, hogy az áfával nem
kell foglalkozniuk, ami a gyakorlatban
azt jelenti, hogy nem kell fizetniük áfát,
bár levonási lehetõségük sincs ilyen
címen. Természetesen az érintettek eb-
ben az esetben a bevallás alól is men-
tesülnek. Az év közben õstermelõk-
ké válók szintén élhetnek ezzel a le-
hetõséggel. 

Ezzel szemben, akik nem válasz-
tottak, vagy nem választhattak alanyi
mentességet, a fogyasztók felé történõ
eladásaik után kiállított nyug tá -

ban/szám  lában fel-
tüntetett árban 20%-
os mértékû áfát köte-
lesek felszámolni.
Esetükben a  bevallás -
adási és befizetési kö-
telezettségeket is tel-
jesíteni kell.

Az elõzõekben em-
lített nyugtakibocsátás
nem jelent megold-
hatatlan problémát,
mivel két bélyegzõ

segítségével – minimális költség mel-
lett – a folyamat lényegesen leegy-
szerûsíthetõ. A nyugtatömböt akár
otthon is elõ tudják készíteni. Ilyen-
kor érdemes egy olyan bélyegzõt ké-
szíttetni, ami tartalmazza nevüket,
címüket és adószámukat. Ezzel a
tömböt elõre le lehet pecsételni. Mi-
vel a nyugta a sorszámot eleve tar-
talmazza, azzal nem kell foglalkoz-
niuk, de a dátumot fel kell tüntetni-
ük. Erre jó egy külön dátumbélyegzõ,
azzal egy mozdulattal eleget tehetünk
kötelezettségünknek. Az így elõké-
szített nyugtára eladáskor kézzel már
csak az árat kell ráírnunk. Ugye, ez
már nem is tûnik megoldhatatlan fel-
adatnak?

Ha tavaly vásárolt számla/nyug-
tatömbünk van, akkor a gyártás éve
dönti el, hogyan tovább: használ-
hatjuk-e azt az idén is vagy le kell
cserélnünk.

Tavaly egyszerre voltak kaphatók
a 2007. év elõtt és az év közben gyár-
tott számlatömbök is. Ez utóbbiak
még most is használhatók, hiszen
megfelelnek a legújabb elõírásoknak.

Honnan tudhatjuk, hogy jó-e a mi-
énk? Ehhez keressük meg a vásár-
láskor kapott számlát, azon rajta kell
lenni, mikor gyártották tömbünket.
Ha azt nem találjuk, akkor az APEH
honlapjáról is lekérdezhetjük az ott
közzétett sorszámtartományok nyil-
vántartásából. Minderre azért van

szükségünk, mert a 2007 elõtt gyár-
tott számlatömböket csak 2007.

december utolsó napjáig használ-
hattuk. Ha ilyenekkel rendelkezünk,
akkor két dolgot tehetünk. A meg-
kezdett, de be nem telt nyomtat-
ványtömböket december 31-el le
kell zárni, és a jogszabályoknak
megfelelõen meg kell õrizni. A fel
nem használt tömböket pedig bi-
zonylattal alátámasztottan január
31-ig kell selejtezni.

Január elsejétõl csak az adóhiva-
tal által kijelölt sorszámtartományú
nyugta és számla kibocsátása, illet-
ve befogadása a jogszerû. Erre fi-
gyeljünk oda. Ha rossz számlát ka-
punk, akkor haladéktalanul vegyük
fel a kapcsolatot a számla kiadójá-
val, és új számlát állíttassunk ki, hogy
minden szabályos legyen.

A tavaly nyáron életbe lépett eu-
rópai roaming-rendelet nyomán az
Európai Unió országaiban jelentõsen
csökkentek a roaming-hívások kez-
deményezésének és fogadásának
kiskereskedelmi árai – közölte január
17-én közzétett elsõ vizsgálati ered-
ményében az Európai Szabályozók
Csoportja (ERG). 

A tavalyi esztendõ harmadik ne-
gyedévében az elõzõ idõszakhoz ké-
pest a roaming-hívások indításának
átlagos bruttó kiskereskedelmi ára 69
eurócentrõl 62 eurócentre, a foga-
dott hívásoké pedig 0,34 euróról 0,30
euróra mérséklõdött.

Az eredményeket értékelve Pata-

ki Dániel, a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság elnöke – aki 2008-ban az ERG
elnöki posztját is betölti – ismertet-
te, hogy az árcsökkenés valódi mér-
téke csak a 2007. utolsó három hó-
napjának adataiból lesz igazán lát-
ható, hiszen az Eurótarifa nyár végi
bevezetése a harmadik negyedévi
adatokban még csak részben érez-
tethette hatását. 

Az EU-ban az új árszabályozás az
Európai Bizottság javaslata alapján, az
Európai Tanács és a Parlament együtt-
döntési eljárása nyomán 2007. júni-
us 30-án lépett életbe. A döntés sze-
rint a roaming-hívások indítása leg-
feljebb nettó 0,49 euróba, fogadása pe-
dig legfeljebb 0,24 euróba kerülhet. 

Az EU tagállamok mobilszolgál-
tatóinak az új árakat legkésõbb 2007.
szeptember végétõl, azaz a harma-
dik negyedév végétõl kellett alkal-
mazniuk. A legtöbb társaság – így a
három magyarországi is – már elõbb
életbe léptette az új árakat. 

A június 30-án érvényes 246,15
Ft/euró árfolyamon forintra átszámí-
tott új árak hatására a magyar fo-
gyasztók már a harmadik negyedév
átlagában is 12,69 százalékkal ol-
csóbban indíthattak és 12,65 száza-
lékkal alacsonyabb áron fogadhattak
hívásokat roaming-környezetben,
míg ezek az átlagok az uniós szin-
ten 10,14, illetve 11,76 százalékkal
csökkentek.

CSÖKKENTEK A ROAMING-TARIFÁK 

A ZÖLDSÉG MELLÉ IS JÁR A NYUGTA

Az elõkészített nyugta kitöltése nem igényel sok idõt.

A SZÁMLATÖMBÖK ÚJ SZÁMAI

Január 1-jétõl csak az adóhivatal
által meghatározott sorszámtar-
tományú számla és nyugta  bo -
csát ható ki.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK



Magyarországon átalakulóban van a
szakmai képzés. A Bocskai gimnázi-
umban a 2007/2008-as tanévben be-
indított marketing- és reklámügyintézõ
OKJ-s szakma elsajátítása már az új kö-
vetelményeknek megfelelõen történik
– nyilatkozta lapunknak Kercsmár
Miklósné, a középiskola szakképzés-
sel foglalkozó pedagógusa.

– Miért indult új képzés a gimnázi-
umban, hiszen a titkár-ügyintézõ és az
idegenforgalmi ügyintézõ szakmák
iránt nagy volt az érdeklõdés?

– Az iskola vezetése nem mondott
le ezeknek a szakmáknak az oktatásá-
ról sem, mert a személyi és tárgyi fel-
tételeink megvannak hozzá. Ugyan-
akkor szerettünk volna megújulni, szí-
nesíteni a kínálatunkat, újabb lehetõ -
séget biztosítani az érettségizett bocs-
kaistáknak és a környék fiataljainak. Az
új képzésnél elõnyt jelent diákjainknak,
hogy aki közgazdaság-marketing szak-
mai alapozó tantárgyakból érettségizik
iskolánkban – ugyanis közgazdasági
szakirányon tanuló diákjaink ezt a le-
hetõséget is választhatják –, ezekbõl az
ismeretekbõl az évvégi záróvizsgán fel-
mentést kapnak. 

– Miben változott a szakképzés rend-
szere?

– A tantárgyak helyett úgynevezett
tananyag-modulokat oktatunk, amelyek
különbözõ ismeretegységekbõl állnak
és a követelmények is ennek megfele-
lõen változtak. Minden modulból vizs-
gáznak a tanulók – hasonlóan, mint az
érettségin a tantárgyakból – írásban, gya-
korlatban, szóban. Vannak közös tan-
anyag-egységek, amelyek a hasonló
szakmák (pl: logisztikai ügyintézõ, kül-
kereskedelmi üzletkötõ, kereskedelmi
ügyintézõ) elsajátításánál már a meg-
szerzett ismereteket elfogadják és a
késõbbiekben, ha valaki váltani szeretne
újabb szakma megszerzésével, vagy ki
akarja egészíteni tudását, ezekbõl már
nem kell vizsgáznia.

– Milyen ismereteket sajátítanak el
a tanulók a képzés idõtartama alatt?

– A marketing- és reklámügyintézõ
szakma négy modulból áll. A marke-
tingen és PR-en kívül tanulnak a fia-
talok vállalkozói, jogi, ügyviteli, ügy-
intézõi, kommunikációs ismereteket és
angol vagy német szakmai nyelvet.
Megismerkednek a rendezvényszer-
vezés, vállalati arculattervezés, rek-
lámtevékenység szervezésének folya-
matával. Fontos, hogy tudjanak szá-

mítógépes adatbázist kezelni, kar-
bantartani, levelezni, reklámkiadvá-
nyokat készíteni. Foglalkoznak médi-
akutatással és -tervezéssel, eladá-
sösztönzési akciók szervezésével. A
számítástechnikai ismeretek felhasz-
nálásával nagyon sok gyakorlati fel-
adatot kapnak az elméleti anyagokhoz
kapcsolódóan. Elsajátítják a marketing
munka alapjait, az értékesítési folya-
matokat befolyásoló gazdasági ösz-
szefüggéseket. Képesek lesznek mar-
ketingstratégiák kidolgozására, és el
tudják látni a napi ügyviteli feladato-
kat is.

– Hol tudják kamatoztatni az elsa-
játított ismereteket?

– Egy vállalkozás sem tud sikeresen
mûködni a mai, gyorsan változó piac-
gazdaságban ilyen ismeretek nélkül, te-
hát saját vállalkozásként vagy alkal-
mazottként, de mindenütt szükség van
a sokoldalúan képzett szakemberekre.
Sokan azért választották a képzést, hogy
mielõtt gazdasági fõiskolán, egyetemen
folytatnák a tanulmányaikat, megala-
pozzák marketing-ismereteiket. Elõ -
nyükre válik, ha már rendelkeznek szak-
képesítéssel, és ezen megfontolásból
nem adták be azonnal jelentkezésüket
az érettségi után továbbtanulásra. Van-
nak, akiket nem vettek fel elsõ próbál-
kozásra felsõoktatási intézménybe, és
kihasználva ezt az évet, a szakképesí-
tés megszerzése mellett nyelvvizsgát is
szeretnének tenni.

– Milyen volt az érdeklõdés az új
szakképzés iránt?

– Meglepõen sokan jelentkeztek,
helyhiány miatt nem tudtunk minden-
kit felvenni. Nagyon lelkesek, érdekl-
õdõek a 13.évfolyamra járók. Élvezik
a tanulói jogviszony nyújtotta lehet-
õségeket, többen kollégisták. Az elsõ
szakma megszerzése ingyenes, de van-

nak, akik már a második szakképesí-
tésre vállalkoztak. Számukra kedvezõ
a tandíj-részletfizetés lehetõsége. Re-
mélem, az érdeklõdés megmarad és to-
vább öregbíthetjük a Bocskai gimná-
zium szakmai képzésének jó hírnevét,
amikor kiosztjuk az új OKJ-s marketing
és reklámügyintézõ szakképesítést iga-
zoló bizonyítványokat.

Lee Jones (fotónkon) angol anya-
nyelvi tanárként a múlt év szeptembere
óta dolgozik a Bocskai gimnáziumban.
A 2007/2008-as tanévre városunkba ér-
kezõ fiatalembert eddigi tapasztala-
tairól kérdeztük.

– Hogyan került Szerencsre?
– Korábban Londonban pénzügyi-

gazdasági újságíróként dolgoztam, ami
élvezetes, mindamellett nagyon meg-
feszített, kemény munka volt. Felada-
taim sok stresszel és rengeteg túlórával
jártak. Úgy gondoltam, hogy fiatalem-
berként még nem ilyen életvitelt kelle-
ne folytatnom. Ugyanakkor az ameri-
kai egyesült államokbeli barátnõmmel
elkezdtünk gondolkozni azon, hogyan
oldhatnánk meg, hogy egymáshoz kö-
zelebb dolgozzunk, és egy helyen lak-
junk. Õ két évvel ezelõtt már hosszabb
ideig Magyarországon volt, Sátoralja-
újhelyen tanított hat hónapig. Nagyon
szeretett itt lenni és azt javasolta, hogy
jöjjünk el ismét együtt. Miután bele -
egyeztem, felvettük a kapcsolatot a kö-
zép-európai képzési programokat ko-
ordináló szervezettel (CETP), ahol több
kisebb-nagyobb települést ajánlottak fel,
ahol dolgozhatnánk. Ezek közül mi Sze-
rencset találtuk a legjobb lehetõségnek.
A barátnõm szeptember óta a Rákóczi

iskolában tanít, én pedig a Bocskai gim-
náziumban kaptam munkát.

– Milyenek az eddigi magyarországi
tapasztalatai?

– Korábban turistaként rövid idõt töl-
töttem már Magyarországon a baráta-
immal, és nagyon jól éreztük magun-
kat. Amikor tavaly hosszabb távra ér-
keztem, elõször azt gondoltam, hogy
az itteni kultúra nagyon eltérõ lesz a
mi mindennapi életünktõl. A Magyar-
országon tanító negyven amerikai ta-
nárral szemben azonban – akik szin-
tén a mi képzési programunkban vesz-
nek részt – azt tapasztaltam, hogy ok-
tatási kultúránk és életvitelünk sokkal
jobban hasonlít az ittenire, mint a ten-
gerentúli viszonyokra. Õket idõnként
jobban zavarják bizonyos dolgok, amik
engem egyáltalán nem. Itt hasonlóak
az oktatási körülmények, az iskolák, a
tanórák, mint nálunk, Angliában, nem
úgy, mint az Egyesült Államokban. Ter-
mészetesen vannak különbségek, de
nem olyan jelentõsek, mivel sok közös
európai vonással rendelkeznek orszá-
gaink. 

– Hogyan érzi magát Szerencsen?
– Egy Miskolchoz hasonló méretû na-

gyobb városban születtem, Londonban
dolgoztam, Szerencs ezért nagy válto-
zást jelentett számomra. A sok zaj, nagy
forgalom után ez a település nagyon
csendes és nyugalmas, amellett rend-
kívül szép. Az ember elsétálhat a bolt-
ba, és gyalog el lehet jutni bárhová a
városban, ami számomra nem meg-
szokott. Gyönyörû a környék is, a pa-
noráma és a tokaji hegy, teljesen más,
mint amikor valaki egy londoni lakás-
ban ébred, majd csak épületeket lát és
a reggeli forgalom zaját hallja. Úgyhogy
a családom és a barátaim igen, de Lon-
don itt egyáltalán nem hiányzik nekem.

– Mi a véleménye az iskolákról?
– Az oktatásban és az intézmények-

ben nagyon sok hasonlóságot lehet fel-
fedezni az Egyesült Királyság és Ma-
gyarország között. Elsõsorban az isko-
lák mûködését, a tanórák felépítését,

vagy akár a házi feladatok mennyisé-
gét illetõen. A diákok munkája és a tan-
anyag sem különbözik jelentõs mér-
tékben, viszont nagyon eltérõ az USA-
ban alkalmazott módszerektõl. Véle-
ményem szerint a gimnázium nagyon
jó és rendkívül sikeres iskola, más
olyan magyarországi intézményekhez
képest, amelyeket láthattam. A tanárok
– magamat is beleértve – szeretnek itt
dolgozni, a diákok pedig hasonlóak az
angliai fiatalokhoz, mindössze más az
anyanyelvük. Szemmel láthatóan élve-
zik az angolórákat, mindig tanulni
akarnak valami újat. Hozzájárulhat eh-
hez az is, hogy szeretnek filmeket néz-
ni, internetezni, sokan kedvelik és fi-
gyelemmel kísérik az angol futballt is,
amelyek rengeteg információt hordoz-
nak és ezek a tevékenységek angolul is
folytathatóak. Azáltal pedig, hogy az an-
gol nyelvhez kapcsolódik több olyan te-
rület, ami érdekli a fiatalokat, folya-
matosan még újabb ismeretek meg-
szerzésére motiválja õket. 

– Sikerrel boldogul a városban a min-
dennapok során?

– Sokat segítettek nekem eddig is a
tanár kollégák, diákok az eligazodás-
ban, ügyintézésben. Magam is megta-
nultam néhány kifejezést magyarul,
melyekkel a boltban, a postán tudok bol-
dogulni. Néha egyébként úgy tûnik,
mintha mindenki ismerne engem Sze-
rencsen, az emberek nagyon kedvesek,
segítõkészek és türelmesek velem min-
denütt: az uszodában, a boltban, az ut-
cán, a vasútállomáson.

– Milyen tervei vannak a jövõre néz-
ve?

– Júniusig leszünk Szerencsen, utá-
na néhány hétig utazgatni szeretnénk
a szomszédos országokban, majd ha-
zamegyünk, a késõbbiekben pedig az
Amerikai Egyesült Államokba költözöm.
Nagyon élvezem a tanítást, különösen
jó érzés, amikor a diákok örömmel fo-
gadnak és az is, ha látom, hogy a fia-
talok elsajátítanak valamit, de újság -
írónak tanultam, így újságíróként foly-
tatatom késõbb a pályafutásomat. 

T. L.

Tavaly a felsõok-
tatási felvételi je-
lentkezési lap be-
küldésének utolsó
napján döntöttem el,
hogy várok még egy
évet a fõiskolával,
és kipróbálom ma-
gam egy szakmában. A Bocskai gim-
názium a 2007/2008-as tanévben indí-
tott egy új képzést: a jelentkezõk mar-
keting- és reklámügyintézõnek tanul-
hatnak. A marketingrõl akkor még nem
igazán hallottam, de a reklám szó, és
az, hogy ezzel foglalkozhatok, nagyon
megfogott.

Mivel a gimnáziumban érettségiztem,
és négyéves tanulmányaim során ta-
nultam közgazdaságtant, úgy döntöttem,
hogy ezen a területen is kipróbálom ma-
gam. 

Az elmúlt hónapok tapasztalata alap-
ján azt kell mondanom: jól döntöttem!
A marketing olyan gondolkodásmódot
igényel, ami minden szakma elenged-
hetetlen kelléke. Vásárláskor, a tv-rek-

lámok nézésekor úgy érzem, minden
perc hasznos, amit az órákon töltök.
Tényleg azt tanuljuk, amit a való élet-
ben tapasztalok: a vásárlók szokásait, az
akciók hatását és mindent, ami a mai
fogyasztói társadalmunkat jellemzi.
Olyan gyakorlati, hétköznapi példák
alapján sajátítjuk el a tananyagot, ami-
ket mindenki megért, legyen az gyors -
éttermi lánc sikere vagy éppen a kenyér
árának az emelkedése.

A marketingen kívül megtanuljuk a
levelezés és a vállalkozás alapításának
szabályait, a reklám történetét és emel-
lett még a nyelvvizsgához is kapunk
segítséget. Elégedettségemet az is fo-
kozza, hogy továbbra is diák marad-
hattam, megkaphattam az ezzel járó
kedvezményeket is (diákigazolvány,
családi pótlék). Ki ne szeretne úgy ta-
nulni, hogy mindenféle „anyagi hoz-
zájárulás” nélkül szerezhet meg egy
olyan szakmát, ami nem csak az élet-
ben való boldogulását segíti, hanem
munkát is adhat.

Soltész Gabriella

A szakképzés négy modulból áll,
amelyeken belül megismerkedhetünk a
marketinggel, különbözõ ügyintézõi fel-

adatokkal. Emellett
foglalkozunk ren-
dezvényszervezés-
sel, betekintést nye-
rünk az ügyviteli is-
meretek, a levele-
zés világába, ame-
lyeket németül is el-
sajátítunk. Így ügyintézõi feladatokkal is
könnyen megbirkózhatunk.

Mindössze néhány hónapja tanulom
az említett tárgyakat, amiket máris na-
gyon megszerettem. Ez köszönhetõ az
izgalmas marketingóráknak, amelyek
annyira magukkal ragadnak. Lenyûgözõ
hallgatni, hogy ez a tantárgy mennyi
mindenhez köthetõ, többek között a szo-
ciológiához, pszichológiához, a törté-
nelemhez is. A mindennapi életben el-
engedhetetlen, segít a dolgok mögé lát-
ni, és ami a legfontosabb: helyes gon-
dolkodásra tanít. Ezért az új szakkép-
zés nemcsak a gazdasági élet területén
elhelyezkedõknek, hanem bármely fog-
lalkozáshoz nagy segítséget nyújthat.
Fontos, hogy nemcsak a tananyagot, ha-
nem a gyakorlatot is elsajátítjuk, ami az
álláskeresésnél is elõnyt jelenthet, mert
„a legjobb tanulás a tapasztalat”. 

Rontó Renáta
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MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZÕK MATEKVERSENY 
A GIMNÁZIUMBAN

A város és környéke nyolcadik osz-
tályos általános iskolásainak szerve-
zett matematika versenyt a szerencsi
Bocskai gimnázium. A megmérette-
tés elsõ fordulójában az oktatási in-
tézményekbe eljuttatott feladatsort a
diákok otthon oldhatták meg, majd a
beküldött dolgozatokat a középisko-
lás tanárok kijavították és a legjobb
húsz fiatalt behívták a 2007. decem-
ber 12-ei második fordulóra. Itt a ta-
nulók már versenykörülmények kö-
zött mérhették össze tudásukat. Egy
óra állt rendelkezésükre a Bodnár
György vezette munkaközösség által
összeállított feladatsor megoldására.
A beadási határidõ letelte után a gim-
náziumi pedagógusok megkezdték a
dolgozatok kiértékelését, míg a diá-
kok kísérõikkel elõadáson vehettek
részt, ahol Jakab Tamás szaktanár in-

teraktív táblán mutatott be szerkesz-
tési feladatokat osztrák program fel-
használásával.

A kiértékelés után Nyíri Tibor igaz-
gatóhelyettes ismertette a gimnázium
matematika tagozatos képzésével
kapcsolatos terveket, majd átadta a
legjobbaknak járó jutalmakat. A tíz -
ezer forintos elsõ díjat Tóth Ágnes
(Tolcsva), a másodiknak járó hatezer
forintos elismerést Lénárt Ágnes (Me-
gyaszó), a háromezer forintos har-
madik díjat pedig Németh Ferenc
(Szerencs) érdemelte ki.

Az elsõ helyezett automatikusan fel-
vételt nyert a gimnázium bármely, jöv-
õre induló osztályába, míg a többi
résztvevõ a matematika tagozatra,
amennyiben a szerencsi Bocskai gim-
náziumban kívánják folytatni tanul-
mányaikat. Krajnyák Rita

Az új képzés versenyképes tudást biztosít a fiataloknak.

ANYANYELVI TANÁR A BOCSKAIBAN 

DIÁKVÉLEMÉNYEK A KÉPZÉSRÔL

ISKOLABÁL
A Szerencsi Általános Iskola Bolyai-

épületének szülõi munkaközössége
február 2-án tartja hagyományos far-
sangi bálját az intézmény éttermében.
Belépõjegy: 2500 Ft. Program: 18.30
óra: érkezés, asztalfoglalás. 19 óra: bo-
lyaisok meglepetés-mûsora. 20 óra: va-
csora. 22 és 24 óra: tombola. Hajna-
lig tartó táncmulatság. A zenét Vass
Gyula szolgáltatja.
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Az elmúlt esztendõben az orszá-
gos tendenciáknak megfelelõen Bor-
sod-Abaúj-Zemplénben is romlott a
gazdaság helyzete – emelte ki kö-
szöntõjében Bihall Tamás elnök
azon a január 7-ei fogadáson, ame-
lyet együttmûködõ partnereinek
szervezett a B.-A.-Z. Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara (BOKIK). 

Az elnök szerint az energiaárak és
az élõmunka terheinek jelentõs emel-
kedése a versenyképesség csökke-
nését eredményezte, miközben az
építõipari megrendelések nagymér-
tékû visszaesésének idén érezhetõ
majd igazán a kedvezõtlen hatása.
Ugyanakkor nagy lehetõséget jelent
hazánknak az európai uniós támo-
gatások felhasználása. A vállalkozók
remélik, hogy az elkövetkezõ évek-
ben a gazdaság a korábbinál nagyobb
figyelmet kap a pénzügyi források el-
osztásánál. Bihall Tamás a régió
jövõje szempontjából az együttgon-
dolkodás fontosságát hangsúlyozta.
Valójában a helyben meglévõ szel-
lemi erõ képes megoldani az itt élõk
problémáit. Ennek a gondolkodásnak
az örvendetes térhódítását jelzik a
Miskolci Egyetem különbözõ ren-
dezvényei. 

Az elnök kiemelte, hogy a 2500
tagot számláló BOKIK minden irány-
ban nyitott a partnerségre, ami a me-
gye gazdaságának erõsödését szol-
gálja. Az elmúlt év egyik eredmé-
nyeként említette, hogy a közigaz-
gatás változásához igazodva létre-
hozták a regionális kamarai szövet-
séget, valamint huszonöt taggal meg-
alapították a regionális gazdasági
tanácsot. A regionális fejlesztési kép-
zési bizottságban társelnöki szerepet
töltenek be, amellyel a kialakított mo-
dell alapján az oktatás irányát és
struktúráját határozhatják meg.

Bihall Tamás fontosnak tartotta,
hogy a megye fejlesztési irányának

meghatározásáról közmegegyezés
jöjjön létre. Ebben a kamara kezde-
ményezõ szerepet vállal. A másik je-
lentõs ügy az oktatás generális meg-
újítása, ami a világ minden táján a
fejlõdés motorjául szolgál. Az elnök
szerint kiemelten kell foglalkozni a
roma ügyekkel, amelynek a kezelé-
se elsõsorban az iskoláztatáson ke-
resztül történhet. 

Ódor Ferenc egyetértett azzal,
hogy a helyi gazdaság az elmúlt id-
õszakban nem a helyes irányba ha-
ladt. A megyei közgyûlés elnöke azo-
kat a pénzügyi forrásokat is hiányolta,
amit hazánk európai uniós csatla-
kozásától reméltek. Ugyanakkor ör-
vendetesnek nevezte, hogy a hatá-
rok felszámolásával napjainkban
már gond nélkül el lehet jutni Kas-
sára, a szomszédos Szlovákia tekin-
tetében megvalósul a közösségi alap-
elv: a személyek és az áruk szabad
áramlása. Az elnök reményét fejez-
te ki, hogy a különbözõ fejlesztési
akciótervekben megfogalmazott fej-
lesztésekhez szükséges pénz elõbb-

utóbb rendelkezésre áll majd, ami a
vállalkozások megerõsödését ered-
ményezi. Jelenleg azonban hiá-
nyoznak azok a források, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy a helyi cé-
gek foglalkoztatni tudják a friss dip-
lomás szakembereket. A cigánykér-
dés egyszerre vet fel foglalkoztatási,
szociális és vagyonbiztonsági prob-
lémákat, amelyeknek az elkövet-
kezõ években történõ megoldását el-
õsegítené egy jól mûködõ, növeke-
dési pályán lévõ hazai gazdaság –
hangsúlyozta Ódor Ferenc. 

Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem
rektora kiemelte: a felsõoktatási in-
tézmény tudományos munkásságá-
val és jó szakemberek képzésével
szolgálja a régió érdekeit. Arra kér-
te a jelenlévõket, hogy összefogás-
sal igyekezzenek Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében tartani a fiata-
lokat. Azok közül ugyanis, akik els-
õsorban fõvárosi egyetemekre vagy
fõiskolákra járnak, diplomával a zse-
bükben nagyon kevesen térnek vissza
a szülõföldjükre. Á. A.

A GAZDASÁG ÉS AZ OKTATÁS 
FEJLÕDÉSI IRÁNYAI

Százharminc különbözõ helyszínen
összesen mintegy hatszáz vizsgálatot
végeztek el az elmúlt év végén köz-
pontilag meghirdetett akciósorozat-
ban az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzé-
si Hivatal Észak-magyarországi Re-
gionális Igazgatóságának ellenõrei. 

A Csillagszóró hadmûveletnek el-
nevezett akcióban Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád megyék
tapasztalatait Tompa Krisztián (fo-
tónkon), a regionális adóhatóság
operatív ellenõrzési fõosztályának ve-
zetõje január 11-én osztotta meg a
sajtó képviselõivel. 

– Az elmúlt esztendõ utolsó hét he-
tében a kereskedelmi és vendéglá-
tóipari ágazatokban elvégzett vizs-
gálatok középpontjában a számla- és

nyugtaadási köte-
lezettség teljesíté-
se, a forgalmazott
árucikkek eredete
és a foglalkoztatás
szabályszerûsége
álltak – emelte ki
Tompa Krisztián.
– Az adóellenõrök ebben az idõ -
szakban elsõsorban a frekventált pi-
acokat, vásárokat, a szezonális jel-
legû elárusítóhelyeket keresték fel. A
mérleget 12 millió forint mulasztási
bírság kiszabásával és 23 üzlet be-
zárásával vonta meg az osztályve-
zetõ. Tapasztalataik szerint az érin-
tettek a nyugta- és számlaadásban tö-
rekednek az elõírások betartására.
Erre utal, hogy – többek között az el-
lenõrzéssorozat „népszerûsítésének”

és a fokozott hatósági jelenlétnek is
köszönhetõen – csupán az ellenõr-
zött vállalkozások 15 százaléka mu-
lasztotta el teljesíteni ezt a kötele-
zettségét. Az áruk eredetét azonban
a vizsgálatok felénél nem tudták a
helyszínen igazolni a kereskedõk, 25
alkalommal pedig feketén foglal-
koztatott munkavállalókat találtak
az ellenõrök.

A fõosztályvezetõ 2008-ról szólva
kiemelte, hogy munkatársaival a
gazdaság teljes vertikumát vizsgálják
majd. Az idei évtõl jelentõsen emel-
kedtek a mulasztási bírságtételek,
amelyek felsõ határa magánszemély
esetében 100 ezer forint helyett 200
ezer forint, más adózó esetében 200
ezer forint helyett 500 ezer forint lett.
Néhány súlyosabb, a feketegazda-
ságot érintõ mulasztásnál – nyugta-
adás elmulasztása, be nem jelentett
alkalmazott foglalkoztatása, igazo-
latlan eredetû áru forgalmazása – a
szankció akár egymillió forintig is ter-
jedhet. 

A tájékoztatón Tóth István Ferenc,
aktuális információkat osztott meg az
újságírókkal. A regionális igazgató-
ság vezetõ sajtómunkatársa szólt a
számlatömbök cseréjérõl, az õster-
melõk adószámáról és a bankkártyás
adófizetés január elsejétõl biztosított
lehetõségérõl.

A CSILLAGSZÓRÓ HADMÛVELET MÉRLEGE 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
télen is emelkedik a regisztrált ál-
láskeresõk száma a szerencsi kistér-
ségben. A Észak-magyarországi Re-
gionális Munkaügyi Központ helyi ki-
rendeltségén havonta 100-150-en
jelentkeznek, ami elsõsorban a sze-
zonális munkák átmeneti szünetelé-
sének köszönhetõ. Napjainkban a re-
gisztrált munkanélküliek száma a ta-
valyihoz hasonlóan megközelíti az
ötezret. Karády István kirendeltség-
vezetõ tájékoztatása szerint egyre
több cégnél alkalmazzák azt a gya-
korlatot, hogy karácsony elõtt fel-
mondanak dolgozóiknak és az új év
elején ismét felveszik õket, meg-
spórolva az ünnepekre a bér- és já-
rulékfizetést. 

Az év elején kampányszerû mun-

kát jelent a kirendeltségen a tavaly
kiadott több mint hétezer alkalmi
munkavállalói könyv lezárása. Emi-
att a napi ügyfélforgalom 200-300 fõ
között alakul, ami komoly feladatot
ró a dolgozókra. A jelentkezésre feb-
ruár végéig van lehetõségük azoknak,
akik tavaly alkalmi munkavállalói
könyvvel dolgoztak. 

A kirendeltség több mint 412 mil-
lió forintot költött többek között
közhasznú foglalkoztatásra, bérjel-
legû támogatás és képzésre, amivel
1970 álláskeresõnek az elhelyezke-
dését segítették elõ. 

Január 1-jétõl a kirendeltség ügyfél-
fogadása az alábbira módosult: hétfõ
és szerda: 8–12 óráig és 13–15 órá-
ig. Kedd és csütörtök: 8–12 óráig,
péntek: 8–11 óráig. 

NÉPSZERÛ 
A MUNKAVÁLLALÓI KÖNYV

A közúti közlekedés biztonságának
növelése, a balesetek számának a
csökkentése nem csupán hazai cél-
kitûzés, hanem kiemelt figyelmet kap
az Európai Unióban is. A célkitûzés
szerint 2010-ben a halálos balesetek
számát felére kell csökkenteni a tag-
államokban. A tragédiák elsõdleges
oka a közlekedõk helytelen magatar-
tása: a gyorshajtás, szeszesital fo-
gyasztása, a szabályok durva meg-
sértése.  

Az Országos Rendõr-fõkapitányság
a közelmúltban hozta nyilvánosságra
a bírságolás új rendszerét. A május 1-
jétõl életbe lépõ szabályozás a ko-
rábbinál magasabb büntetési össze-
geket tartalmaz, miközben eltörli a
méltányosság-gyakorlás lehetõségét. 

Lakott területen belül az 50 km/órás
maximum 30 százalékos túllépésétõl
bírságolnak, ami 65 kilométer per
órát jelent. A büntetés 30 ezer forint-
nál kezdõdik, a felsõ határ 300 ezer
forint. Lakott területen kívül már 20 szá-
zalékos túllépésnél büntetnek a rend-
õrök. Itt 108 kilométer per óra után 30
ezer, 226 kilométer per óra felett pe-
dig 300 ezer a bírság.

A gyorshajtás mellett más szabály-
sértésekért is többet kell fizetni. Az au-
tópályán történõ indokolatlan megál-
lásnak 100 ezer forint a tarifája, a le-
állósávon történõ közlekedést 150
ezer forint kiszabásával sújtják. A vas-
úti átjáró tilos jelzésének figyelmen kí-
vül hagyását 300 ezer forinttal, az át-
járó elõtti kötelezõ megállás elmu-
lasztását 100 ezer forinttal büntetik. Til-
tott helyen történõ megállás és vára-
kozás 30 ezer forintba kerül, aki a sár-
ga lámpa alatt hajt át, 50 ezret, aki pe-
dig a piroson, annak május 1-jétõl 100
ezer forintot kell fizetnie.

Május elsejétõl szabálysértés észle-
lésekor a rendõr már nem figyelmez-

tethet, hanem azonnal büntetnie kell,
aminek az összege háromezer forint-
tól húszezer forintig terjedhet. A bün-
tetés alól a jövõben az sem jelenthet
kibúvót, ha az üzembentartó közeli
hozzátartozója vezette az autót, aki-
re viszont nem volt köteles terhelõ val-
lomást tenni. A rendõrség ugyanis azt
tekinti majd alaphelyzetnek, hogy az
üzembentartó használta a kocsit. Azt
pedig írásos dokumentummal kell iga-
zolni, ha másnak engedte át a veze-
tést, vagy kölcsönadta az autót. Janu-
ár 1-jétõl a büntetõpontrendszer is szi-
gorodott. Az eddigi 7 helyett 10 bün-
tetõpontot kap az, aki elmulasztja a
segítségnyújtást, részegen vagy bódult
állapotban vezet, illetve cserbenhagy
valakit. Ugyanennyi pont jár közúti ve-
szélyeztetésért, és jármûvezetés tiltott
átengedéséért is. A gondatlanságból el-
követett közlekedési bûncselekményt
és a közúti baleset okozását az eddi-
gi 4 pont helyett 7 ponttal büntetik.  A
jogosítvány bevonásával járó 18 pon-
tos határ nem változott. A jelenleg már
kiosztott büntetõpontok életben ma-
radnak, az elévülési idõ pedig kettõrõl
három évre emelkedett.

Immár hat esztendeje annak, hogy
a miskolci Show Time Divat- és
Táncstúdió keretében önálló csoport
kezdte meg mûködését Szerencsen.
A helyi fiatalokból verbuválódott
közösség Diószegi Andrea vezeté-
sével gyorsan sajátította el a modern
tánc fortélyait és rövid idõ múlva már
sikeres fellépésekkel bizonyították te-
hetségüket. Az elmúlt idõszakban fo-
lyamatosan bûvölt a foglalkozásokat
látogató fiatalok száma, aminek kö-
szönhetõen elõbb kettõ csoport ala-
kult, majd a legkisebbek is külön kö-

zösséggé szervezõdtek.
Az együttesek legutóbb
a stúdió hagyományos,
modellvizsgával egy-
bekötött gálamûsorán
szerepeltek Miskolcon
a Mûvészetek Házá-
ban. A nagyszabású
programon a szeren-
csi Manó, a Gyerek és
a Tini csoportok fellé-
pése egyaránt sikert
aratott a közönség kö-
rében. 

Bihall Tamás (balról) a megye gazdaságának helyzetét értékelte. Mel-
lette Káli Sándor miskolci polgármester, Ódor Ferenc és Patkó Gyula.

Hétezer alkalmi munkavállalói kiskönyvet zárnak le a kirendelt-
ségen.

SZIGORODÓ BÜNTETÉSEK

TÁNCOSOK A MÛVÉSZETEK HÁZA SZÍNPADÁN

A szerencsi fiatalok lelkesen készültek a gálára.



Tudtam, hogy
Böbe nénit csak a
téli idõszakban ke-
reshetem, mert ta-
 vasztól õszig a
bõcsi házukban
tartózkodnak, mi -
vel férjével, Laci

bácsival együtt kedvelik a falusi élet-
et, a kertészkedést. Most azonban ja-
nuár van, és szerencsi laká sukban ta-
láltam a nyugdíjas pe  da gógus házas-
párt. Sári Lászlóné (fotónkon), vagy
ahogy sokan ismerik, Böbe néni a tõle
megszokott kedvességgel fogadott. 

Gyüker Erzsébet 1932-ben született
Belsõbõcsön. Négyen vannak testvé-
rek, mindannyian lányok, akik közül
hárman a pedagógusi pályát válasz-
tották. – Nem tudom, honnan és miért
jött ez a gondolat, de én mindig is erre
a hivatásra vágytam – idézi fel a nyug-
díjas tanárnõ. – Amióta az eszemet
tudom, mindig az volt bennem, hogy
tanító néni szeretnék lenni! Emlékszem,
szép hosszú hajam volt. Amikor reg-
gelente édesanyám készített engem is-
kolába, mindig mondtam neki, hogy
énekeljünk, énekeljünk, mert gyako-
rolni akartam. Tettem ezt azért, mert
olyan fals hangom volt, hogy mindenki
menekült a környékrõl, ha meghallot-
ták. Akkoriban még szigorú alkalmas-
sági vizsgát kellett tennie annak, aki a
tanítói pályát választotta. Anyu mindig
mondta nekem: nem kislányom, az
énekhangod miatt ebbõl nem lesz
semmi! Aztán a sok gyakorlásnak kö-
szönhetõen végül 1942-ben bekerül-
tem a miskolci református gimnázi-
umba. Tizennégy esztendõs ko  romban
mehettem volna a tanítóképzõbe, de
sajnos a szüleim nem tudták vállalni a
tandíjat, így a líceumba kerültem,
amirõl azt mondták akkoriban, hogy
irodára készíti fel az embert. Másodéves
koromban történt meg a tanítóképzõ
átszervezése és különbözeti vizsgák
után ott folytattam a tanulmányaimat,
majd újabb két esztendõ múlva már a
taktakenézi általános iskolában kezd-
tem meg a gyakorló évemet. Ekkor be-
mentem a megyei mûvelõ dési osz-
tályra, hogy átvegyem a kinevezést, és
megkérdeztem, hogy hol is van ez a
Taktakenéz? Nem tudták, és végül csak
a vasútállomáson kaptam útbaigazítást:
váltson jegyet Takta harkányig, majd
onnan gyalog kell tovább menni.

ÉN VAGYOK
AZ ÚJ TANÍTÓNÕ!

Szóval leszálltunk a vonatról, majd
a faluban a helyi iskola mellett men-
tünk el, ahol ott állt egyik gimnáziu-
mi osztálytársam édesapja. – Erzsébet,
maga hol jár itt? – kérdezte Bokor Jenõ
bácsi, amire én azt feleltem: –
Taktakenézre neveztek ki tanítónak, és
éppen oda igyekszünk édesanyámmal.
– Tudja, hogy az kilenc kilométer? –
kérdezte ismét az öreg, majd kis idõ
múlva folytatta: na várjanak, segítek én
maguknak. Nem sokkal késõbb elõállt
egy szamaras szekérrel, azzal vitt min-
ket a szomszédos faluba. Drága édes-
anyám nagyon el volt keseredve, ami-
kor meglátta, hogy csaknem a világ vé-
gére kerültem. Sose felejtem el, az is-
kola elõtt tett le minket a fuvarosunk.
Volt ott egy szõlõlugas, ahol férfiak kár-
tyáztak. Odamentem hozzájuk és be-
mutatkoztam: Jó napot kívánok! Én va-
gyok az új tanítónõ! Rám néztek hir-
telen, majd az egyikük megszólalt: nem
kell ide nekünk tanító, vagyunk mi ele-

gen. (Õ volt a késõbbi igazgatóm.) Nos,
így fogadtak engem 18 éves korom-
ban az elsõ munkahelyemen. Mind -
ezek ellenére boldog voltam, hogy
végre kenyérkereseti lehetõséghez ju-
tottam. Végül csak megnézték a pa-
píromat és mondták, ha már így van,
keressek magamnak albérletet. Azzal
nyakunkba vettük az utcákat és ke-
restünk egy szobát, ahol lakhattam.
Késõbb tapasztaltam, hogy rendkívül
aranyos, segítõkész emberek a kené-
ziek. Ter mé szetesen találtunk albér-
letet, de egész éjszaka sírtunk. Én azért,
hogy egyedül maradok, édesanyám
pedig azért, mert félt otthagyni a nagy
ismeretlenségben. Így lettem én tak-
takenézi kisasszonyka. Így hívták az
emberek a tanítónõt. Nagyon zavart
a megszólítás, mert addig csak a köny-
vekben olvastam úri kisasszonyokról,
de el kellett fogadni, mert ez volt a szo-
kás. Az ott töltött egy év alatt megis-
merkedtem Sári Lászlóval, aki szin tén
tagja volt a tantestületnek. Végül õt vá-
lasztottam életem párjának. 1952-ben
összeházasodtunk, majd a következõ
évben a férjemet Csobajra hívták igaz-
gatónak, így odaköltöztünk és ott szü-
letett meg a lányunk is. Tizen három
boldog esztendõt töltöttünk el ebben
a faluban. Itt elsõ osztályt kaptam, ami
nem csak a gyerekeknek, de nekem is
feladta a leckét. Én a kicsik tanítását
tanultam, õk pedig az írás, olvasás és
a számtan tudományát kezdték elsa-
játítani. Minden pillanatra szívesen em-
lékszem vissza. Amikor Erzsikém meg-
született, mindössze hat hét szülési sza-
badságot adtak, így hamarosan visz-
szamentem dolgozni. Ter mé sze tesen
nem volt se bölcsõde, se óvoda. Taní -
tottam, a katedra mellett pedig ott ját-
szott a kislányom, mivel nem volt más
választásom. 

A TÖRTÉNELEM
ÉS A CSALÁDI EMLÉKEK

Mindig is szerettem volna tanár-
képzõbe jelentkezni, de sajnos nem volt
rá anyagi lehetõség. Amikor bevezet-
ték a levelezõ tagozatot, úgy gondol-
tam, hogy a két gyermekem mellett –
mivel idõközben megszületett Lackó
fiunk is – ezt már el tudom végezni.
Je lentkeztem az egri tanárképzõ fõis-
kola földrajz–történelem szakára. Ekkor
már 32 éves voltam. Tele volt a felvé-
teli vizsga folyosója fiatalokkal, mond-
tam is magamban: engem ide bizto-
san nem vesznek fel. Nem lett igazam,
és 1968-ban átvehettem az újabb dip-
lomámat. 

Amikor megkérdeztem Böbe né-
nitõl, hogy miért döntött a történelem
mellett, egy könyvet vett elõ. Nagy meg-
lepetésemre a kötet egy írógéppel ké-
szített naplót tartalmazott a Gyüker csa-
lád feljegyzéseivel. Az elsõ bejegyzés
az 1780-as években történt, majd
nemzedékrõl nemzedékre követték
egymást a leszármazottak, akik folya-
matosan beszámolnak az utókornak az
aktuális történelmi eseményekrõl, a falu
kisebb-nagyobb gondjairól és min-
denrõl, ami érdekelte, érintette a bõcsi
embereket. A napló utolsó bejegyzé-
se így kezdõdik: Én Gyüker Erzsébet…
Idézet a naplóból: „1940-ben tudom,
nagyon nagy árvíz volt. Állatokat, em-
bereket, házakat, istállókat és még na-
gyon sok mindent hozott. Nálunk egé-
szen a csûr sarkáig feljött. Édesapámék
elmentek megnézni a gátszöghöz, és
amikor odaértek, akkor csapott ki a
Hernád a medrébõl és olyan gyorsan
jött, hogy nagyon és mindig szaladni-
uk kellett és mindig a sarkukban volt
a víz.”

– Talán ezek irányítottak leginkább
a történelemtudományok felé – foly-

tatta beszélgetésünket Böbe néni. Az
érdeklõdés már a génjeimben is ott
lehetett – tette hozzá, majd félre téve
a család  történelmi  hagyatékát, folytatta
visszaemlékezését: 1966-ban a férjemet
ismét áthelyezték, Szerencsre nevez-
ték ki igazgatónak. Ekkor költöztünk
erre a te lepülésre és kezdtünk el dol-
gozni a Hunyadi János Általános
Iskolában. Nagyon izgultam a szeren-
csi munkakezdés miatt, a nagyobb te-
lepülésen, egy nagyobb iskolában.
Már dolgoztak itt olyan egykori osz-
tálytársaim, akik magasan elismertek
voltak a szakmában és nagyon féltem,
hogy miként tudok majd helytállni kö-
zöttük. Úgy gondolom, végül sikerült,
mert nagyon akartam bizonyítani. Az
akkori kettes (mai Bolyai iskola) épü-
letbe kerültem, egy aranyos tantestü-
letbe, ahol valóban öröm volt dolgoz-
ni. Kiss Olga humora, Búzáné Etelka
végtelen szeretete, Réti Bandi precizi-
tása és embersége mind-mind hozzá-
járult ahhoz, hogy megnyugodjak és
sikerült hamar beilleszkednem. 

HUSZONEGY ÉVE
BOLDOG NYUGDÍJAS

Több mint húsz esztendõt töltöttem
el itt, majd 1987-ben 55 éves korom-
ban vonultam nyugdíjba. Akkor már
volt négy unokám. Tud tam, hogy ha
a kismamák a beteg gyerekükkel ott-
hon maradnak táppénzen, a kollégák
nem mindig nézik ezt jó szemmel.
Mivel nekem fiatal éveimben senki
nem tudott segítségemre lenni, elha-
tároztam, hogy nagymamaként meg-
próbálom mindenben támogatni a
gyermekeimet és unokáimat. Így is tör-
tént. Bármikor jött a telefon, hogy va-
lami gond van, máris ültem a vonat-
ra és mentem, hogy velük legyek. Az
unokák felnõttek, de én ma sem unat-
kozom. Tavasztól õszig a bõcsi apai
házban vagyunk Laci bácsival, ahol
kertészkedünk és éljük a falusi emberek
mindennapjait. Jelenleg egy fiatal
egyetemistának is segítek a szakdol-
gozat megírásában. Már két éve dol-
gozunk együtt. A téli idõszakra min-
dig hazajövünk a szerencsi lakásba. A
lányomék Fü zes abonyban élnek, õ
szintén pe dagógus lett. Három gyer-

mekük van és megszületett az elsõ déd-
unokánk is. A fiam lassan egy éve él
és dolgozik Íror szágban. Tõle szintén
van két unokánk.

A napjaim úgy telnek, hogy elvég-
zem mindazt a házimunkát, ami egy
feleség kötelessége. Tagja vagyok a
bõcsi és a szerencsi nyugdíjasklubok-
nak, ahol énekelek és alkalmanként

mûsorokat adunk elõ, itthon foglalko-
zom a gyûjteményeimmel, hiszen nagy
szeretettel rakosgatok el képeslapokat,
kártyanaptárakat. A bélyegeimet már
az unokáknak ajándékoztam. 

Ha valaki azt kérdezi, hogy vagyok,
csak azt tudom mondani: köszönöm,
nagyon jól, hiszen ilyen boldog élet
után nem érezhetek másképp. M. Z.

A szerencsi képviselõ-testület elfo-
gadott munkaterve alapján idén az
alábbi témákat vitatja meg:

Február 14.: javaslat Szerencs Város
Önkormányzata 2008. évi költségve-
tésének elfogadására; tájékoztató a
Városi Kincstár tevékenységérõl; tájé-
koztató a „Szerencs Város Egész -
ségképe – 2007.” címû felmérés ered-
ményérõl; javaslat a Szerencsi Város -
üzemeltetõ Kht. 2008. évi üzleti ter-
vének elfogadására (taggyûlés). 

Március 20.: Beszámoló a Sze rencsi
Rendõrkapitányság 2007. évi tevé-
kenységérõl; tájékoztató a krónikus
megbetegedésekben szenvedõ betegek
ellátásáról Szerencsen; tájékoztató a
„Képzés Értük – társadalmi befogadás
elõsegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével” pályázati
befejezésérõl, annak eredményérõl. 

Április 20. (vasárnap) – Szerencs
Város Napja, ünnepi testületi ülés: helyi
kitüntetések átadása.

Április 24.: Javaslat Szerencs város
2007. évi zárszámadásának elfogadá-
sára; tájékoztató a város intézményei -
ben megvalósuló mûvészeti neve-
lésrõl, tehetséggondozásról; elõ ter -
jesztés az elsõ lakáshoz jutók támo-
gatására vonatkozó pályázat kiírására. 

Május 22.: Az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tai ellátásának átfogó értékelése; tájé-
koztató az idegen nyelv tanításának és
tanulásának helyzetérõl és lehetõsé-
geirõl városunkban; tájékoztató a vá-
rosban mûködõ szakképzõ intézet ok-
tató-nevelõ munkájáról; az elsõ lakás-

hoz jutók támogatására beérkezett pá-
lyázatok elbírálása; a Szerencsi Város -
üze  meltetõ Kht. 2007. évi beszámo-
ló jának és mérlegének elfogadása (tag-
gyûlés). 

Június: (az együttes ülés napján  dél -
 elõtt): Beszámoló az összevont köz-
oktatási intézmények mûködésének
tapasztalatairól; tájékoztató a vállal-
kozások helyzetérõl. Délután: Bekecs,
Legyes bénye, Mezõ zombor, Szerencs
települések képviselõ-testületeinek
együt tes ülése Mezõzomboron: Sze -
rencs és környéke tûzvédelmi helyze-
te; be szá moló a Szerencsi Hivatásos
Ön kor mányzati Tûzoltóság munkájá-
ról; tájékoztató a Polgári Védelmi Iroda
négy települést érintõ munkájáról; tá-
jékoztató a Szerencsi Többcélú Kis tér -
ségi Társulás I. féléves munkájáról; tá-
jékoztató a négy települést érintõ ak-
tuális feladatokról. 

Augusztus 28., Ond: Tájékoztató a
2008. évi költségvetés I. féléves telje-
sítésérõl; elõterjesztés a 2008. évi költ-
ségvetés módosítására; tájékoztató a di-
áksport szerencsi helyzetérõl a város
intézményeiben; tájékoztató a Sze ren -
csi Ifjúsági Információs Pont mûködé-
sérõl és az ifjúsági cselekvési terv id-
õarányos végrehajtásáról. 

Szeptember 18.: Tájékoztató a
2007/2008-as tanév beindulásának ta-
pasztalatairól; tájékoztató a Magyar
Vöröskereszt szerencsi tevékenysé-
gérõl; a felsõoktatásban résztvevõ hall-
gatók „jegyzettámogatási” kérelmé-
nek elbírálása. 

Október 30.: Elõterjesztés a fenn-
tartható fejlõdés helyi stratégiai terve-
zetének megtárgyalására; tájékoztató a
város közmûvelõdési és kulturális te-
vékenységérõl; tájékoztató a sport- és
szabadidõs intézmények kihasznált-
ságáról; a 2009. évi bel sõ ellenõrzési
ütemterv elfogadása; javaslat a Bursa
Hungarica felsõoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz történõ csatla-
kozásra – pályázat kiírása. 

November 20.: Javaslat Szerencs
Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetési koncepciójára; tájékoztató
a 2008. évi költségvetés I–III. negye-
déves teljesítésérõl; a szakrendelõ in-
tézet jelene és jövõje. Az ellátás  minõ -
ségének javulása a változások tükré-
ben; tájékoztató a város köztisztasági
helyzetérõl, a közterületek karbantar-
tásáról; a Bursa Hungarica felsõokta-
tási ösztöndíjpályázat elbírálása. 

December 11.: Elõterjesztés a 2008.
évi költségvetés módosítására; tájé-
koztató a Szerencsi Középiskolai Kollé -
giumban végzett oktató-nevelõ mun-
káról; tájékoztató a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás II. féléves munká-
járól; javaslat a képviselõ-testület 2009.
évi munkatervére; tájékoztató  Szerencs
jegyzõjének 2008. évi teljesítményér-
tékelésérõl; elõterjesztés a 2009. évi tel-
jesítménykövetelmények alapját ké-
pezõ célok meghatározására. 

Közmeghallgatás Szerencsen no-
vember 27-én (csütörtök) a Rákóczi-
várban és Ondon november 28-án
(péntek) az általános iskolában.
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BÖBE NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Most induló új játékunkban terveink szerint havonta egy-egy szerencsi
archív felvételt teszünk közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû olvasóink-
tól arra kérünk választ, hogy a település melyik utcájában áll az 1961-
ben készült fotón látható hölgy. A megfejtéseket február 1-jéig várjuk
postai levelezõlapon (3901 Szerencs, pf.: 85) vagy SMS-ben a 20/940-
2066-os számra. A helyes választ beküldõk között egy darab 2000 forin-
tos vásárlási utalványt sorsolunk ki. 

A játék folytatásához várjuk olvasóinktól a több évtizeddel ezelõtt
Szerencsen készült fényképeket, amelyeket sértetlenül visszajuttatunk a
tulajdonosának. Elevenítsünk fel együtt településünkbõl egy-egy régi pil-
lanatot!

MIRÕL TÁRGYAL
AZ ÖNKORMÁNYZAT?



A rosszindulatú daganatos beteg-
ségek Magyarországon az összes
haláleset mintegy egynegyedéért fe-
lelõsek.

A daganatos halálozás mérséklé-
sének – rövid és középtávon – egyik
legígéretesebb stratégiája a lakosság
szûrõvizsgálata, azaz a magukat
egészségesnek vélõ, tünet- és pa-

naszmentes személyek idõrõl idõre
megismételt vizsgálata. Ennek célja
a még rejtett betegség kimutatása, a
betegség fennállásának valószínûsí-
tése, vagy kizárása.

A szûrõvizsgálattal megelõzhetõ a
kór súlyosabb kimenetele, mivel ko-
rábban szakorvoshoz juttatja a ke-
zelésre szoruló betegeket, mintha a
tünetek, vagy panaszok miatt for-
dultak volna orvoshoz, így javítva a
teljes gyógyulás esélyeit is 

A méhnyak-vizsgálat a 25–65 év
közötti nõi lakosságot, összesen 2,4
millió személyt érint hazánkban. A
szervezett szûrõvizsgálatok részvé-
teli arányának növelése – különösen
a méhnyak-szûrés esetében – jelen-
leg a prevenció az egyik legfontosabb
kihívása. Rendszeres szûréssel az ese-
tenként tünetmentesen jelentkezõ
méhnyakrák miatti halálesetek je-
lentõs része csökkenthetõ lenne. 

2007 szeptemberétõl újra meg-
hirdette az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a
méhnyakrák-szûrés népszerûsítését
célzó Liliom Programot. Tapasz -
talataink szerint a „Nyerje meg egész-
ségét!” jelmondatú kezdeményezés
hatására jelentõsen nõtt a vizsgála-
ton résztvevõ nõk köre. A fõdíj egy
skandináviai utazás, hogy lássa a
nyertes azokat az országokat, ahol
a nõk nem vesztik el értelmetlenül
ebben a betegségben az életüket.

Részvételi feltételek: igazolt rész-
vétel szûrõvizsgálaton, jelentkezé-
si lap visszaküldése (2008. február
15-e éjfélig postázva az Országos
Tisztiorvosi Hivatal címére: 1092
Budapest, Gyáli út 2–6.) 

Bõvebb információ és a nyere-
ményszelvény letölthetõ a www.li-
liom.hu honlapról, valamint igé-
nyelhetõ az ÁNTSZ Regionális és
Kistérségi Intézeteinél.
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A Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet, Bekecsi u. 10.
szám alatti épületében az alábbi szak-
rendelések vehetõk igénybe:

* Tüdõgondozó
Rendel: Árvai Éva fõorvos. Rendelési

idõ: minden nap 8–15 óráig. Szûrés és
munkaalkalmassági lelet kiadása: 14–
14.30 óráig. A szakrendelõ beutaló-
köteles.

* Röntgen, ultrahang
Rendel: Krizsó Eszter fõorvos.

Rendelési idõ: minden nap 8–12.30
óráig, 13– 15 óráig (röntgenfelvétele-
zés 14 óráig). A röntgen beutaló-köte-
les. Az ultrahang beutalóval és elõ -
jegyzéssel vehetõ igénybe.

* Sebészet
Rendel: Árnyasi András fõorvos.

Rendelési idõ: minden nap 8–15 óráig,
kötéscsere 8–12 óráig, kismûtét 13 órá-
tól. (Kismûtéthez elõjegyzés szükséges).

* Psychiátria
Rendel: Barják Tamás fõorvos.

Rendelési idõ: hétfõ, kedd, szerda, csü-
törtök 8–16 óráig. Ezen belül: ambu-
láns betegek ellátása 8–9.30 óráig, gon-
dozott betegek ellátása 9.30–15 óráig,
szoc. otthon betegeinek ellátása 15–
16 óráig (az idõsek otthonában). A szak-
rendelés elõjegyzéssel vehetõ igénybe.

* Reumatológia
Rendel: Pelsõczy Mária reumatoló-

gus szakorvos. Rendelési idõ: minden
nap 8–12 és 13–15-ig óráig. Beutalóval
és elõjegyzéssel vehetõ igénybe.

* Fiziotherápia
Kezelési idõ: minden nap 8–15

óráig. Beutalóval vehetõ igénybe a ke-
zelés.

* Orthopédia
Rendel: Mándi József fõorvos.

Rendelési idõ: szerda 8–12 óráig 13–
15 óráig. Beutalóköteles. Rendel: Riskó

Ágnes adjunktus. Rendelési idõ: csü-
törtök 8–14 óráig. Beutalóval és elõ -
jegyzéssel vehetõ igénybe.

* Belgyógyászat I., EKG 
Rendel: Sóvágó Zsuzsanna szakor-

vos. Rendelési idõ: hétfõ, kedd, szer-
da, csütörtök 8–15 óráig. Beu ta ló -
köteles.

* Belgyógyászat I., EKG,
Gasztro enterológia

Rendel: Molnár Pál fõorvos.
Rendelési idõ: kedd és péntek 12–17
óráig. Beutalóval és elõjegyzéssel ve-
hetõ igénybe.

* Belgyógyászat II.
Rendel: Lóczy Géza kardiológus

fõorvos. Rendelési idõ: szerda 12–18
óráig. Beutalóval és elõjegyzéssel ve-
hetõ igénybe. 

* Szemészet
Rendelés az alábbi napokon: hétfõ

és szerda 8–15-ig Béres Zsuzsanna
szakorvos; kedd: 7.30–15 óráig, pén-

teken 8–15 óráig Eszlári Erika szakor-
vos; csütörtök 14–20 óráig Várhegyi
Zsolt adjunktus. Elõjegy zéssel vehetõ
igénybe.

* Laboratórium
Vezetõ orvos: Kálovics Erzsébet fõor-

vos. Vérvétel: minden nap 6.30–10.30
óráig. Leletkiadás: de.: 7, 8, 9 és 10
órakor, du.: 14.30–15 óráig. Cukor -
betegek: du.: 13 órakor. Beutalóköteles.

* Urológia
Rendel: Hronszky István fõorvos.

Rendelési idõ: szerda 8–15 óráig, pén-
tek 8–13 óráig. 

* Nõgyógyászat 
Rendel: Kovács Iván fõorvos.

Rendelési idõ: hétfõ, csütörtök, péntek
8–12 óráig és 13–15 óráig. Kedd és
szerda 8–12-ig. 

* Onkológiai gondozás
Rendel: Kassai Zoltán fõorvos.

Rendelési idõ: szerda 13–18 óráig. 

* Foglalkozás-egészségügy
Rendel: Honti Judit fõorvos.

Rendelési idõ: szerda kivételével min-
den nap 8–11.30 óráig.

* Bõrgyógyászat
Rendel: Tarr Tünde fõorvos.

Rendelési idõ: minden nap 8–12 óráig
és 13–15 óráig. 

* Ideggyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ 8–12-ig és 13–

15-ig dr. Lakatos Katalin fõorvos;
kedd: 8–12-ig és 13–15 óráig Pleszkó
Apollónia; szerda: 8–12 óráig és 13–
15 óráig Gönczy Erika szakorvos;
csütörtök: 8–12 óráig és 13–15 óráig
Pleszkó Apollónia szakorvos; pén-
tek: 8–12 óráig és 13–15 óráig
Lakatos Katalin fõorvos. Beu ta -
lóköteles.

* Fül-orr-gégészet
Rendel: Szõcs András fõorvos: hétfõ,

csütörtök 8–12 és 13–15 óráig. Dégi
Katalin szakorvos: kedd, szerda, pén-
tek 8–12 és 13–15-ig óráig. 

* Psychológia
Rendel: Gombos Zsóka klinikai szak-

pszichológus. Rendelési idõ: minden
nap 8–12 óráig és 13–15 óráig. Elõ -
jegy zéssel vehetõ igénybe. Rendel:
Barta Gyöngyi klinikai szakpszicholó-
gus. Rendelési idõ: kedd 8–12 óráig és
13–15 óráig. Elõjegyzés alapján vehetõ
igénybe.

* Gyógytorna
Visóczki Márta gyógytornász. Gyógy -

torna ideje: minden nap 7.30–14.30
óráig. Beutalóval vehetõ igénybe. 

* Masszázs
Kuruczné Matisz Anita masszõr.

Kezelési idõ: 7.30–14.30 óráig. 
* Diétás tanácsadás
Váradi Ferencné dietetikus. Rendelési

idõ: páratlan héten hétfõn 8–14 óráig. 
* Audiológia
Rendel: Szakács Gábor fõorvos.

Rendelési idõ: szerda 14–17 óráig.
Beutalóval elõjegyzés alapján vehetõ
igénybe. Elõzetes telefonegyeztetés
szükséges.

A naponta megjelenõ betegek a
Betegfelvételi Ponton történõ regiszt-
rálás után sorszámmal vehetik igény-
be a szakrendeléseket.

SZAKRENDELÉSEK SZERENCSEN

A rendelõintézetben huszonnégy szakrendelés mûködik.

A közelmúltban került forgalom-
ba a daganatellenes gyógyszerek új
típusa, amely reményt adhat a máj-
rák kezelésében.

Az új tabletták célzottan a daga-
natsejtek osztódását, valamint az eze-
ket tápláló erek kialakulását és nö-
vekedését gátolják, így elegendõ vér-
és oxigén hiányában nem képesek a
növekedésre és elõbb-utóbb elpusz-
tulnak. A gyógyszercsoport egyik ter-
mékét nemrég a májrák kezelésére
törzskönyvezték.

A májrák az ötödik leggyakrabban
elõforduló megbetegedés a világon.
Hazánkban évente 500-800 új bete-
get regisztrálnak az egészségügyi in-
tézményekben. A kór megjelenése a
férfiak körében háromszor gyako-
ribb, mint a nõknél. Az elsõdleges
májrákok közel 80 százaléka a máj-

zsugor (cirrhosis) következménye,
amelynek hátterében leggyakrabban
a májgyulladás (hepatitis-B és C vírus)
által okozott krónikus megbetegedés
áll. A krónikus alkoholizmus is okoz-
hat májzsugort, így elõsegítheti a rák
kifejlõdését. 

A májdaganat hosszú ideig tünet-
mentes, így gyakran véletlenül, pél-
dául egy hasi ultrahang-vizsgálatot kö-
vetõen ismerik fel. Akkor gyógyítha-
tó meg véglegesen, ha korai stádi-
umban – mielõtt a máj állományában,
vagy a környéki nyirokcsomókra, il-
letve más szervekre továbbterjedt
volna – felismerik. 

A Magyar Rákellenes Liga 2007
decemberében megalapította máj-
rák-tagozatát, amelyhez a betegség-
ben érintettek a 06-80/505-675-ös in-
gyenesen hívható telefonszámon for-
dulhatnak.

– Tudom, tudom, hogy járvány nincs, de azért hívjátok a plébános
urat...                                                               (Izsák Jenô rajza.)

NYERJE MEG EGÉSZSÉGÉT!

ÚJ GYÓGYSZEREK
A MÁJRÁK ELLEN 

Az elmúlt idõszakban Szerencsen
és térségében is jelentõsen emelke-
dett az influenzára jellemzõ tüne-
tekkel orvoshoz fordulók száma. A
szakemberek szerint még mindig
érdemes beadatni a védõoltást, ami
a háziorvosoknál igényelhetõ.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
január 16-án kiadott sajtóközlemé-
nye alapján több megyét és a fõvá-
rost érintõ, de az egész országra ki-
terjedõ közepes intenzitású influen-
zajárvány alakult ki hazánkban. Az

Állami Nép egész ségügyi és Tiszti -
orvosi Szolgálat Országos Epi -
demiológiai Központjának adatai
alapján január 7–13. között Ma -
gyarországon mint egy harmincezren
fordultak orvoshoz influenzás pana-
szokkal. A betegségben korábban
nem érintett Dél-alföldi és Észak-ma-
gyarországi régiókban volt a lege -
rõteljesebb a növekedés, ahol meg-
háromszorozódott a betegek száma.
Az influenzában szenvedõk 30 szá-
zaléka gyermek, 40 százalékuk pedig
15–34 éves fiatal felnõtt.

MEGÉRKEZETT AZ INFLUENZA 

Az idei esztendõ elsõ szerencsi vér-
adását január 15-én a helyi vasútál-
lomáson tartotta a Magyar Vörös -
kereszt területi szervezete. A fõépü-
let várótermében kilenc órától dél-
után négy óráig várták az önkénte-
seket. A részvétel ez alkalommal el-
maradt az elõzetes várakozásoktól,
mert az elmúlt év decemberében a
MÁV keretein belül szervezett vér-
adás miatt ez alkalommal a tervezett
harminc fõ helyett mindössze 25-en

jelentkeztek. A váradáson résztvevõk
döntõ többsége vasúti dolgozó volt,
azonban kilenc szerencsi tûzoltó is
jelentkezett a karitatív eseményre. Az
utazók közül mindössze ketten szán-
tak néhány percet arra, hogy segít-
senek a rászoruló embertársaikon. Az
eseményen többen átvehették a har-
mincszoros véradásról szóló igazo-
lást, ami mentességet biztosít a vi-
zitdíj és a kórházi napidíj megfize-
tése alól.

VÉRADÓK 
A VASÚTÁLLOMÁSON

A jelentkezõk többsége MÁV-dolgozó volt.



FATOLVAJOK RENDÕRKÉZEN

A tél beköszöntével a Taktaközben
egyre többet találkozhatunk az utak
mentén kerékpárokon fát toló embe -
rek kel és az sem ritka, hogy autóról
árulnak kétes eredetû tüzelnivalót.
Ezen cselekmények felderítése és meg-
elõzése érdekében a Szerencsi Rend -
õrkapitányság Taktaharkányi Rend -
õrõrs beosztottai a mezõõrökkel kö-
zösen teljesítenek szolgálatot a terü-
leten. A helyismeretnek és az idõnként
igénybevett terepjáróknak köszönhe-
tõen az egyenruhások olykor a fatol-
vajok számára váratlan helyeken is fel-
bukkannak. Így történt ez január má-
sodik hetének végén is, amikor Prügy
határában az ellenõrzés során hat
személyt értek tetten, amint engedély
nélkül termeltek ki fát. Az egyébként
prügyi illetõségû alkalmi favágóktól te-
temes mennyiségû tüzelõ került le-
foglalásra, amit kerékpárjaikkal akar-
tak elszállítani.

TRÓFEÁT A FALRÓL
Sajátos módját választotta a va-

dásztrófea-szerzésnek az ismeretlen
tettes, aki január 2–6. között Mádon
betört egy lakatlan családi ház ba. Az
elkövetõ az ablakot kifeszítve jutott be
a lakásba, ahonnan több õz- és szar-
vasagancsot, valamint egy dísztõrt is
magával vitt, 350 ezer forint kárt okoz-
va a tulajdonosnak. 

GARÁZDA ÉLETTÁRS
Monoki férfi ellen indított büntetõ-

eljárást a Szerencsi Rendõr kapi tányság
Tállyai Rendõrõrse. Az elkövetõ janu-
ár elején jelent meg a volt élettárs la-
kásánál, ahová az asszony nem engedte
be. Erre indulatosan kiabálni kezdett,
majd egy keze ügyében lévõ karóval
megrongálta a bejárati ajtót. Féktelen
haragjában az idõközben az asszony
segítségére sietõ barátnõjét is bántal-
mazta, akinek a karján okozott sérü-
léseket. Az agresszív férfinek garázda-
ság miatt indított eljárásban kell ma-
gyarázatot adni tettére.

KERESETT BÛNÖZÕT FOGTAK 
Egy hétig sem volt a B.-A.-Z. megyei

körözési Top 10-es listán az a tarcali
férfi, akit 2008. január 9-én fogtak el
a tokaji rendõrök. Az egyenruhások
rövid idõ alatt megszervezték az ösz-
szehangolt akciót, amikor értesültek
arról, hogy G. B. a családi házában tar-
tózkodik. A körzeti megbízott irányí-
tásával négyen elzárták a portáról ki-
vezetõ lehetséges menekülési útvona-
lakat, majd becsengettek a házba. A
feleség nyitott ajtót, aki úgy nyilatko-
zott, hogy a férje nem tartózkodik ott-
hon. Ekkor vették észre a rendõrök,
hogy a hátsó bejáraton keresztül meg-
próbál távozni a helyszínrõl a keresett
férfi, de csak néhány métert tett meg
futva, mert belátta, hogy nincs esélye
a menekülésre. G. B. kezén kattant a
bilincs és a miskolci büntetés-végre-
hajtási intézetbe szállították, ahol meg-
kezdte a bíróság által kiszabott sza-
badságvesztés letöltését. 

LEBUKTAK
A GÁZOLAJTOLVAJOK 

A Bekecs határában álló kamionból
üzemanyagot lopó párosra lettek fi-
gyelmesek január 9-én hajnalban a
Szerencsi Rendõrkapitányság köz-
rendvédelmi járõrei. Az elkövetõk is
észrevették a közelgõ rendõrautót és

a teherkocsi közelében leállított Forddal
megpróbáltak elhajtani a helyszínrõl.
Eközben olyan utcába kanyarodtak be,
ahonnan nehezen járható földút ve-
zetett tovább, így a gépkocsiból kiug-
rottak és futva menekültek tovább. A
rendõri intézkedés során kiderült, hogy
a Ford vezetõjét és utasát a késõ éjszakai
órákban a tokaji járõrök igazoltatták,
így fény derült a személyazonossá-
gukra. A két tarcali férfit másnap fog-
ták el az egyen ruhások. A páros a ki-
hallgatásukat végzõ szerencsi nyomo-
zóknak a bekecsi eset mellett több – a
megyehatáron átnyúló – gázolajlopást
is elismertek. 

HETVENKÉT KÖRÖZÖTT
KEZÉN CSATTANT A BILINCS 

Háromszáz rendõr, valamint to-
vábbi negyven segítõ – polgárõr és ide-
genrendészeti munkatárs – hat van öt
csoportban kutatott körözött bûnözõk
után Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben a január 15-ére meghirdetett or-
szágos akció keretében. Az össze-
hangolt intézkedések eredményeként
45 hatóságok által keresett embert fog-
tak el, többségük ellen vagyon elle-
ni bûncselekmény, fõleg lopás miatt
indult eljárás, de volt közöttük olyan
is, aki ellen rablás vagy közokirat-
hamisítás miatt bocsátott ki a bíróság
elfogatóparancsot. A csoportok ku-
tattak azok után is, akik nem vonul-
tak börtönbe kiszabott szabadság-
vesztésük letöltésére. További 27
személy ellen pedig tartózkodási he-
lyük megállapítása miatt adtak ki kö-
rözést. Az akció elõkészítése során
Budapest XIII. kerületének egyik la-
kótelepén fogták el a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság TOP 10-es listáján szereplõ,
többszörösen körözött B. L.-t. Õt
azért kereste a rendõrség, mert nem
kezdte meg idõben hét év letöltendõ
börtönbüntetését. Az intézkedés ideje
alatt a lakásba érkezett K. G. is, aki-
 rõl kiderült, hogy szintén több ható-
ság körözi, ezért õt is õrizetbe vették.
Ugyancsak a megyei TOP 10-es lis-
táján szerepelt a három rendbeli cso-
portos rablás miatt körözött takta-
harkányi R. M., akit a szerencsi rend-
õrök fogtak el. 

RABLÓ DIÁK AZ ISKOLÁBAN 
Az eset a szerencsi általános iskolá-

ban történt még a tavalyi év decem-
berében. Az intézményben tanuló
egyik nyolcadikos diák megfenyeget-
te az osztálytársát, hogy ha nem ad neki
pénzt, akkor meg fogja verni.

A fiú a „kérésnek” nem volt hajlan-
dó eleget tenni, ezért az elkövetõ a ke-
zében lévõ cigarettacsikket az arcába
nyomta. A cselekményt az erõszakos
diák többször megismételte. Az elkö-
vetõ hetekig fenyegette veréssel a sér-
tettet, aki a bántalmazást csak úgy tudta
elkerülni, hogy minden alkalommal
pénzt adott az erõsebb fizikumú isko-
latársának. Volt, amikor ezt nem tudta
megtenni, és ilyenkor megesett, hogy
a tettes a teremben, az osztálytársak elõtt
bántalmazta és nyíltan kijelentette: ha
minden nap ad neki egy kisebb össze-
get, akkor megúszhatja a verést. A Sze -
rencsi Rend õrkapitányság Bûn ügyi
Osztá lyának munkatársai a sértett fel-
jelentését követõen a diák bûnelköve-
tõt az intézménybõl állították elõ és gya-
núsítottként hallgatták meg. Vele szem-
ben egyrendbeli, folytatólagosan elkö-
vetett rablás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult büntetõeljárás.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

Három éve, hogy a téli hónapok-
ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Me gyei
Rendõr-fõkapitányság ille té kességi
területén fokozott figyelmet fordítanak
a hajléktalanok oltalmára.

Az érvényben lévõ fõkapitányi
utasítás értelmében az életveszély, a
fagyhalál elkerülése, valamint az õket

veszélyeztetõ bûncselekmények meg -
elõzése érdekében a rendõrök is köte-
lesek humánusan fellépni és segítséget
nyújtani a rászorultaknak. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
az elmúlt két évben nem ért hajlékta-
lant fagyhalál, az idei télen azonban
már két áldozata is van a hideg
idõjárásnak. Legutóbb a lakatlan sze -
rencsi Gyári körben meghúzódó 47
éves férfi hunyt el, az orvosi szak -
vélemény szerint kihûlés miatt. Az ál-
dozat nem helyi lakos volt, informá-
cióink szerint rendszeresen visszajárt
a településre, feltörte az Árpád-hegyen
a hétvégi házakat, tárolókat. Többször
ezeken a helyeken töltötte az éjsza-
kákat. A másik eset tavaly november-
ben történt Miskolcon.

A megyében az elmúlt két télen
összesen harmincan fagytak meg. Az
adatokból kitûnik, hogy nemcsak
közterületen, hanem különbözõ in-
gatlanokban is elõfordulnak ilyen jel-
legû halálesetek.

A rendelkezésekre álló informá-
ciókból az is leszûrhetõ, hogy ezeknél
haláleseteknél több esetben is sze repet
játszott az ittasság. Tavaly év végén egy
30 éves fiatalember a lakása udvarán
hûlt ki, mivel részegsége megakadá-
lyozta abban, hogy bemenjen a szobá-
ba. Egy 57 éves férfire pedig az alsó-
vadászi pincesoron találtak rá ez év
elején, aki az elsõdleges információk
szerint elesett és alkoholos mámorában
nem tudott felállni. 

Könnyû sérülésekkel szállították a
mentõk a szerencsi rendelõintézetbe
azt a két jármûvezetõt, akik január
14-én reggel karamboloztak a város
határában. A 25 éves mezõzombori
férfi a lakóhelyérõl tartott Szerencsre,

amikor a települést jelzõ tábla elõtt
néhány méterrel a nyári gumival
szerelt kocsija a jeges úton megcsú-
szott. A megpördülõ autó átsodródott
a bal oldali sávba, ahol a város felõl
érkezõ 38 éves bekecsi nõ már nem
tudta elkerülni az ütközést, és a
másik Seat oldalába rohant.

MEGFAGYOTT
HAJLÉKTALANOK

NYÁRI GUMIVAL
A JEGES ÚTON 

Mentõhelikopter szállította a kór-
házba azt a szerencsi asszonyt, aki
január 16-án délben a bekecsi nagy-
köznél figyelmetlenül hajtott ki au-
tójával a 37-es számú fõútra. Ekkor
érkezett a keresztezõdéshez a táb-
lával védett úton Szerencs felõl egy
nyerges vontató, amelynek a veze -
tõje már vészfékezéssel sem tudta el-
kerülni az ütközést. A kamion az
árokba lökte a Renault-t, majd az út-
testrõl a bal oldalon lehajtva a le-
gelõn állt meg a jármûszerelvény. A
balesetben súlyos sérüléseket szen-
vedett személygépkocsi-vezetõt
mentõhelikopterrel szállították el a
helyszínrõl. A jobb elsõ ülésen utazó
férj könnyû sérülésekkel úszta meg
az ütközést. A baleset körülménye-

it a Szerencsi Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztálya vizs-
gálja.

A vizsgálati ered-
mények alapján vá-
gányhiba miatt siklott
ki január 7-én délután
egy Miskolcról Nyír -
egyházára tartó sze-
mélyvonat mozdonya,
miután a szerelvény
elhagyta a tarcali állo-
mást. Személyi sérülés
nem történt, a kocsik-
ban utazók csupán egy
hirtelen megállásra let-
tek figyelmesek. A
MÁV Szerencs és Tokaj között vo-
natpótló autóbuszokat állított szol-
gálatba, majd egy bányavágány igény-

bevételével 5 km/h-s sebességgel
megindult a forgalom, ez idõ alatt je-
lentõs késéssel közlekedtek a járatok.

KISIKLOTT A MOZDONY
KAMION ELÉ HAJTOTT

Klimatizált helyiségben termesztett vadkender-ültet-
vényre bukkantak a rendõrök január 16-án Sátor aljaújhelyen.

A hónapokig tartó felderítõmunka eredményeként az
elmúlt idõszakban több kábítószerterjesztõ és fogyasztó
került a Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya, illetve a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság
Felderítõ Osztálya látókörébe. A január közepi akcióban
négy terjesztõt és öt fogyasztót fogtak el az egyenruhások.

Az egyik gyanúsított lakásán a házkutatás alkalmával egy
klimatizált helyiségben a rendõrök 12 tõ cannabist talál-
tak, a termesztésükhöz szükséges eszközökkel, növényvédõ
szerekkel. Emellett a helyszínen más hatóanyagú drogot
is lefoglalt a hatóság. 

A Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság kábítószerrel való
visszaélés vétsége, illetve bûntette miatt indított eljárást az
ügyben, amely során további drogfogyasztók felderítése
várható.

LAKÁSÁN TERMESZTETT KÁBÍTÓSZERT 

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

Az út szélén ittasan fekvô férfi lábán hajtott át egy személyautó január
11-én 17 óra után néhány perccel Szerencsen, a Gárdonyi Géza út 2. szám
elôtt. A 31 éves fiatalember nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenve-
dett. A helyszínrôl megállás nélkül elhajtó jármûvezetô felkutatása folya-
matban van, aminek mielôbbi sikeres befejezéséhez a rendôrség a lakos-
ság segítségét kéri. A rendelkezésre álló információk alapján az autó való-
színûen sötét vagy szürke színû, Volkswagen Passat, vagy ahhoz hasonló
típusú. Aki az esetrôl, vagy annak elkövetôjérôl információval rendelkezik,
jelentkezzen személyesen a Szerencsi Rendôrkapitányságon, vagy az in-
gyenesen hívható 107-es segélyhívó számon.

CSERBENHAGYÓT
KERESNEK



Sokszor már elege van az embe -
rek nek a rengeteg évfordulóból,
emlékévbõl, s mégis gyakran kide-
rül, nem mindig vannak tisztában
sokan azzal, hogy egy-egy jubileum
mögött milyen esemény húzódik
meg valójában. Ha valamit ünnepel
az egész ország, akkor elvárhatnánk,
hogy tudják is az emberek, hogy
miért szervezik az eseményeket. A
megemlékezések visszatekintések is
egyben, alkalmasak arra, hogy el-
gondolkoztassanak nemcsak a múlt-
ról, hanem a jelenrõl is, és párhu-
zamot vonhatunk a korok, szemé-
lyek, életmûvek között. Ez alka-
lommal csak néhány nevet, ese-
ményt villantunk fel a januári év-
fordulók közül, amikre nemcsak ér-
demes, de illik is odafigyelnünk, em-
lékeznünk.

Az év elsõ napján, 185 évvel
ezelõtt, január elsején született Petõfi
Sándor magyar költõ és forradalmár.
Január 22-e, a Himnusz születésének
napja: Kölcsey Ferenc 185 évvel
ezelõtt ezen a napon fejezte be
nemzeti imádságunkat, melyre –
már közel 20 éve –, a magyar kul-
túra napjával emlékezünk minden
évben. 1823-nak januárja még adott
történelemformáló nagyságot ha-
zánknak, hiszen egy nappal a
Himnusz elõtt született másik világ-
hírû költõnk, Madách Imre tudós, fi-
lozófus. A „sztregovai remete” Az
ember tragédiájából mindenki szá-
mára ismert és nyilvánvaló öröksé-
get hagyott ránk: a küzdés, a remény
parancsát. 130 évvel ezelõtt, január
12-én született a XX. századi magyar
polgári drámairodalom jelentõs alak-
ja, Molnár Ferenc író, újságíró, pub-
licista. Elsõ színdarabját 1902-ben
mutatták be és ettõl kezdve szinte
minden évben új darabbal jelentke-

zett. Regényei közül az 1907-ben
megjelent A Pál utcai fiúk a legsike-
resebb, több nyelvre lefordították és
film is készült belõle.

Igaz, csupán több mint negyed-
százados az évfordulója annak, hogy
1978. január 6-án a magyar Szent
Koronát visszahozták Budapestre,
de annál jelentõsebb a súlya törté-
nelmünk, nemzeti értékeink szem-
pontjából. A 30 évvel ezelõtt tör-
téntek tovább gazdagították a koro-
na egyébként is kalandos életútját.
A koronázási ereklyéket ugyanis a II.
világháború idején, 1944 októberé-
ben a budai várban elásták a koro-
naõrök. A balul sikerült kiugrási kí-
sérlet után a hatalomra került Szálasi
kiásatta és a koronára tette le eskü-
jét. Az elõrenyomuló szovjet csapa-
tok elõl a koronázási jelvényeket
Veszp rémbe, Kõszegre, aztán Ve lem -
be szállították, majd 1945 tavaszán
Ausztriába menekítették a korona-
õrök, ahol a Salzburg melletti Mattsee
közelében egy hordóban rejtették el.
Az õrök amerikai fogságba kerültek,
majd elárulták a rejtekhelyet, ahon-
nan a tárgyak az Amerikai Egyesült
Államokba kerültek. Nyolc külön-
bözõ, az amerikai hadsereg által
õrzött helyek után 1953-tól a
Kentucky állambeli Fort Knox egyik
páncéltermében pihentek. Az ame-
rikai vezetés már a hetvenes évek ele-
jétõl kezdve latolgatta, hogy vissza-
adja hazánknak a kincseket, de
ennek feltételei csak az évtized vé-
gére értek meg.

Jimmy Carter elnök döntése alap-
ján a Szent Koronát nem az akkori
rendszernek, hanem a magyar nép-
nek adta vissza az Országházban. Az
„amerikai népet” képviselõ Cyrus
Vance külügyminiszter hozta haza a
koronázási ékszereket, kikötve, hogy
az MSZMP fõtitkára, Kádár János ma-
radjon távol az eseménytõl. A Szent
Korona átadásának napján a Mátyás-
templomban ugyanúgy Liszt Ferenc
Koronázási miséje csendült fel, mint
a harminc éves évforduló hálaadásán.

Wass Albert (fotónkon) születésé-
nek centenáriumára emlékezünk ja-
nuár 8-án. Diákkori versei és ifjúkori
prózája már hírnevet hoztak szá-
mára, elsõ regénye bestseller. A
Nyugat, a Helikon, az Erdélyi
Szépmíves Céh és a Kisfaludy
Társaság ígéretes íróként tartotta
számon. A háború azonban ketté-
törte sorsát, s a menekülés után jött
a szülõföld elvesztése, az emigráció.

Nevét feketelistára tette a kommu-
nista hatalom. Közben 1945 és 50
között Né met országban mûveit öt
nyelvre fordítják le. Ame rikában új-
raépítette irodalmi elhivatását, 90
éves koráig írt, ötven könyvet adott
ki magyarul és angolul, de hánya-
tott sorsa nem szûnt meg halálával.
Az egyik legnépszerûbb XX. száza-
di íróként mûveit olvassák, gondo-
latait idézik, írásait színpadra viszik
és megfilmesítik, s ugyanakkor szel-
lemi örökségét kiforgatják, soha nem
vallott nézeteket sütnek rá, a hamis
vádak alól nem akarják feloldozni.
Pedig irodalmi hagyatéka felbe-
csülhetetlen érték, mely egy szebb,
jobb és nemesebb világról szól.
Küldetését így foglalta össze: „Írónak
rendelt az Úr, mégpedig abból a faj-
tából, akiknek nem szórakoztatás a
feladata, nem is a világ szépségei-
nek dicsérete, hanem mindössze
nemzetének szolgálata.”

A történelmi
események kö zül
az 550 évvel
ezelõtti, januári
királyválasztás je-
lentõsége abban
rejlik, hogy az
utolsó nagy ma-
gyar királyt, Hunyadi Mátyást emel-
te a trónra. Az idegen trónköve-
telõkkel szemben a Hu nyadi-ház
elfogadta legnagyobb ellenségének,
Garai László nádornak a támogatá-
sát. Miközben 1458 januárjában
Budán egybegyûlt országgyûlésen a
Hunyadi-ház fõemberei ünnepélye-
sen kibékültek László király híveivel,
megegyezésük felett a Duna jegén
összegyûlt 40 ezer fõnyi nemesség
mondta ki a szentesítést. E választás
egyben a nemesség diadala a fõurak
felett, mely akkor saját kebelébõl ne-
vezett királyt a trónra. A királyvá-
lasztó országgyûlésen alkotott tör-
vények ugyanakkor kimondták, hogy
a nemességnek nemcsak joga, de kö-
telessége is megjelenni az ország-
gyûlésen, s az ország védelmérõl
saját erejébõl köteles gondoskodni.
A 15 éves Mátyás királyt január 24-
én kikiáltják az ország királyává.
Corvinus Mátyás neve, az „igazság
bajnoka”, szállóigévé lett Ma -
gyarországon. Korának is egyik, ha
nem a legjelentõsebb európai ural-
kodójának számít, annak ellenére,
hogy megkoronázása csak 6 évvel
késõbb történt. Az 1440-es elrablá-
sa óta a királyválasztás idején a
Szent Korona nevezetesen Habs -
burg-kézben volt, s ennek ellenére
a teljes nemzeti közmegegyezés
minden mátyási törvényt elfogadott
és betartott az országban. Ez azért
volt nagy szó, mert a törvények ér-
telmében csak az lehetett magyar ki-
rály, akinek a fejét a Szent Korona
érintette. Mátyás 1464-ben nagyon
magas áron váltotta vissza a koronát;
80 ezer aranyért egy országot is meg
lehetett volna venni a korabeli kró-
nikások szerint. A nemzet számára
a legfontosabb az volt, hogy koro-
nás, törvényes király uralkodjon.

Az emlékezések sorában az öröm-
höz köthetõ évfordulók mellett a szo-
morú januári napokat is számba kell
vennünk: Auschwitzot 1945-ben
ebben a hónapban szabadították fel,
Csokonai Vitéz Mihály 200 éve,
1805. január 28-án, míg Ady Endre
1919. január 19-én hunyt el.

O. Z. M.
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A 24 esztendõs szerencsi
fiatalember jelenleg Lon don -
ban él és dolgozik. Külföldi
munkájáról és mindennap-
jairól keveset beszélt, annál
többet élete céljairól, vá-
gyairól. Mint vallja, életét né-
hány éve szinte teljes egé-
szében kitölti a zene, s reménykedik
abban, hogy egyszer majd az egész
ország, és a nagyvilág is megismer-
heti Sági „Gizmo” Zoltán nevét és
dallamait.

– 1984-ben láttam meg a napvilá-
got, kicsiny napfényes városunkban.
A helyi iskolákban okosítottak a pe-
dagógusok, elõször a Rákóczi, a
Bolyai iskola, végül a Bocskai gim-
názium tanulója voltam – emelte ki
a fiatalember. – Ezt követõen a szé-
kesfehérvári Kodolányi János Fõ is -
kolára vezetett az utam. A zene az
életem minden szakaszában nagyon
fontos szerepet töltött be, de igazá-
ból mintegy hét évvel ezelõtt kezd-
tem el a zenével komolyabban fog-
lalkozni. Ezt megelõzõen is próbál-
koztam saját számok írásával, de
csak ekkor vált igazából lételemem-
mé a muzsika. A fõiskolán eltöltött két
év alatt megismerkedtem jó néhány
elõ adóval a magyar hip-hop világá-
ból, késõbb a hiphop.hu internetes
webportál munkatársaként szerkesz-
tettem az oldalt. Ez az idõszak olyan
meghatározó élményt jelentett szá-
momra, ami elmélyítette bennem az
elhatározást: a zenéléssel komolyab-
ban kell foglalkoznom. Mivel itthon
nem sok érdemi lehetõségem lett
volna ez irányú tanulmányokat foly-
tatni, ezért úgy döntöttem: Londonba
teszem át székhelyemet és megvaló-
sítom azt, amirõl esténként lefekvés
elõtt álmodoztam!

Egy pizzériában kezdtem dolgoz-
ni, hogy elõteremtsem a tanulmá-
nyaimhoz szükséges pénzt. Jelenleg
is a London School of Sound nevû is-
kola tanulója vagyok, zenei producer
és hangmérnöki szakon. Idõközben
kapcsolatba kerültem külföldi és hazai
elõadókkal is, számos remixet készí-
tettem Ausztráliába, Lengyelországba,
Magyarországra, és írtam zenét több
helyre. Ezek közül néhány megjelent,
de volt, ami kiadatlan maradt.

– Az interneten keresztül ismertem
meg FankaDeli-t – idézi fel Sági
„Gizmo” Zoltán. A magyar hip-hop
zenész, producer számára is írtam né-
hány remixet. Általában tetszettek neki
a zenéim, ezt mi sem bizonyítja job-
ban, hogy egyikük egy korábbi válo-
gatás-albumán bonus-trackként je-
lent meg.

Megismerkedésünk után kósza öt-
letként indult egy közös szám elké-
szítése, majd nem sokkal ez után már
arról beszéltünk: mi lenne, ha egy
egész albumot hoznánk össze? A
munka elkezdõdött: az én dolgom volt
a zeneírás, majd a szövegek elké-
szültével és a stúdiófelvételek után a
teljes zenei anyag felépítése, editálá-
sa várt rám. Remélem, sikerült mara-
dandót alkotnunk. Talán sok ember él-
vezi majd a munkánk gyümölcsét, gon-
dolkozik el a számok mondanivaló-
ján, igazságot találva a sorok között. 

– Hogyan tovább? Mit hozhat a
jövõ?

– Számos tervem van. FankaDeli-
vel vannak közös elképzeléseink,
melyeket 2008 tavaszára szeretnénk
megvalósítani. Ezekrõl egyelõre még

nem beszélek. Szinte biztosra
veszem, hogy hallanak még
az emberek Gizmo-ütemeket
a Nigh Child kiadó irányából!
Mon dom ezt azért is, mert az
elmúlt év elején elkezdtem
egy szóló albumot készíteni,
a Sygma nevû, nagyon te-

hetséges fiatal MC részére. E mellett
a Törvény nevezetû kéttagú formáció
– amelynek egyik tagja én vagyok, a
másik pedig Rhya barátom – leme-
zét is szeretnénk megjelentetni. Ez
utóbbi különösen közel áll a szí-
vemhez, mert nem kifejezetten hip-
hop zenérõl szól. Alapvetõen az
elektronika, drum and bass, breakbeat,
hip-hop, trip-hop, jazz, komolyzene,
ambient, deep house és még sok más
érdekes, nem várt irányzatok eszmé-
letlen kavalkádját gyúrjuk egybe, és
ebbõl szeretnénk albumot létrehoz-
ni. Van még ezen kívül egy projekt,
amit ebben az idén a Sqech nevû,
szintén nagyon tehetséges fiatalem-
berrel közösen szeretnénk hallgatha-
tóvá tenni. Ebben az esetben Thypikál
névre hallgat a duónk. Ez utóbbinál
kõkemény hip-hop zenérõl van szó.
Úgy gondolom, érdemes észben tar-
tani a Thypikál és Sqech kulcsszava-
kat is! Végül, de nem utolsósorban,
a saját, szóló, instrumentális albu-
mommal is szeretnék foglalkozni a
jövõben. 

A zenélés mellett továbbra is dol-
gozom és tanulok. Kecsegtetõ ígére-
tet kaptam a közelmúltban egy nekem
testhez álló munkára. Reményeim sze-
rint végre sikerül hangstúdióban ál-
lást kapnom és tényleg csak azzal fog-
lalkozni, ami a legfontosabb a szá-
momra: a zene.

JANUÁRI ÉVFORDULÓK: SZENT KORONA,
WASS ALBERT, MÁTYÁS KIRÁLY

SZERENCSI FIATALOK
A NAGYVILÁGBAN: 

SÁGI „GIZMO” ZOLTÁN

Mindig is tudtuk, hogy iskolánk –
Rákóczi-épületünk – legnagyobb
erõssége az összefogás! Nincs annál
nagyobb öröm, ha ez nem csak a pe-
dagógus–pedagógus, gyerekek–pe-
dagógusok, hanem a pedagógusok–
szülõk között is így van!

Azt szoktuk kérdezni: „Mire is
mennénk szülõi segítség nélkül?”
Bízunk benne, hogy amíg lesz isko-
la, addig lesznek támogató szülõk is!

Már hagyomány, hogy egy tanév-
ben egyszer a szülõi munkaközös-
ség (SZM) jótékonysági bált rendez,
melynek célja a jó hangulat, jó szó-
rakozás, közösség-kovácsolás mellett
az iskola segítése a bevételbõl! 2007
novemberében az intézmény 20
éves évfordulója alkalmából szer-
vezõdött a jótékonysági táncos mu-
latság. Örömünkre szolgált, hogy az
alapítványunk több mint 300 000 fo-
rinttal lett gazdagabb, amibõl fel tud-
tuk újítani tanulópadjaink és a szé-
keink nagy részét. Vásároltunk bú-
torlapot, székekhez ülõlapot és hát-
támlát, a munkát pedig karbantartó-
ink végezték.

A baráti összejövetelnek induló szil-
veszteri évbúcsúztató bállá alakult.
Így innen is megkaptuk aktíváink tisz-
ta bevételét, amit kiegészítve az ön-
kormányzati képviselõk felajánlása-
ival, meg tudtuk vásárolni a faanya-
got, így elkezdhettük a folyosói öl-
tözõszekrények cseréjét. A szülõk –
akiket a közös szórakozás és cél jó
barátokká kovácsolt – hétvégén, es-
ténként, szabadidejükben összeállí-

tották a szekrényeket, amit már egy-
szerû volt helyére tenni. Csodálatos
volt hallani arról, hogy a  gyermeke -
kért érkezõ szülõk is igyekeztek hasz-
nossá tenni magukat, egy-egy csavar
megerõsítésével, vagy egy kis szend-
viccsel kedveskedve az ott dolgo-
zóknak. Hihetetlen örömet szereztek
gyerekeknek, pedagógusoknak és az
iskolavezetésnek egyaránt. Minden
osztály azért harcolt, ki fogja meg-
kapni az új szekrényeket.

Az elosztás sem szokványos!
Hiszen két tanulónként két fakk áll
majd gyermekeink rendelkezésére, a
kulcsok átadása után pedig párban
lesznek saját szekrényük felelõsei.
Reméljük, a bútor állagát is meg tud-
ják majd õrizni és felelõsségérzetü-
ket is sikerül ezzel növelni. In téz -
ményvezetõként büszke vagyok a
szülõkre – ugyanúgy, mint amikor ta-
nítványaink, pedagógusaink sikerei-
nek örülünk – jó volt látni, hogy se-
gítõink szeme is csillogott attól, hogy
örömet szereztek.

Köszönjük lelkesedésüket, fárado-
zásukat a nevesített, és nem nevesí-
tett segítõknek egyaránt.

A szülõk: Pelbárt Tiborné SZM-
elnök, Pelbárt Tibor, Szviatkovszkiné
Géczi Melinda SZM-aktíva, Szviat -
kovszki József, Toronya János,
Tímárné Zilahi Zita SZM-aktíva,
Tímár János, Nagy Gábor. A képvi-
selõk, akik alapítványunkon keresz-
tül biztosították a támogatást: Bíró
István, Vaszily Miklós, Suskó Viktor,
Kalina Lajos, Fekete József. 

Kulcsár Sándorné igazgató

KÖSZÖNET A SEGÍTÕKNEK
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Fetykó Judit

TI KETTEN
(BARÁTAIM)

Számtalanszor el- és átbeszéltük,
egyre visszatérnek az alapmotívumok,
hogy õ, meg õ, külön, együtt, az õ szemléletük,
volt ott, áll itt – a kérdések válaszolatlanok.

Kétkedés, ezernyi apró jajkiáltás,
bízva bízás, ám nincs új ösvény,
bár van remény, s nincs kilábalás,
más benne, s benne a hit, a törvény.

Tudják már az összes feltehetõ kérdést,
ismernek minden lehetséges választ,
ki az, ki vállalja a másik puszta létét,
mikor lesz, mikor mindkettõ egyformán választ.

Körbe-körbe ugyanazon az úton,
vívódva múlatják a fogyó idõt,
tudják, s nem akarják meglátni mi módon
merjenek találni maguknak jövõt.

Jeney András

VERSMONDÓ
ÉS ÉNEKLÕ

Lilláknak – s a kórustársaknak

Lilla, e név csupa dallam, l-betû tánc, csupa trilla,
Éjszínû szellõben hajladozó kecses ív.

Lillafüred, csobogó víz, Óda – József Attila –,
Lágy violin, amibe mélyhegedû belesír.

Lilla-ének a vers is, jó Csokonai Mihálytól,
Bús, lila ákáclomb, estveli orgonaág;

Álomízû bor, rím a csikóbõrös kulacsából,
Könny, mely édesíti jaj keserû panaszát.

Jaj s panaszok – Háromszéken Kodály Siratója –,
Bölcsõdal, s a remény váltja a gyászmuzsikát;

Új hang, új ritmus: havasokban táncol a rózsa,
S verset bont szabadon szirmaiból a virág.

Altok a völgyben, hegy tetején szoprán koszorúja,
Kristálykék üvegen fényt kopogó xilofon;

Napszõkén bíborvöröses báj – gesztenyebarna,
Lant húrján remegõ líra a pódiumon.

Csönd mosolyog. Szelíd andantét dúdol az ének,
Crescendo-t mai vers, benne a régi csoda;

Gyöngyajakakról nyár sugara és téli fehérek,
Vén fák õszi dala, illata – új tavasza.

K. Fekete István

ÖRDÖGSZEKÉREN
JÁR A SZÉL

Ördögszekéren jár a szél,
S fák lehulló virágszirmai,
Szelek szárnyán pici tollpihék,
Mint a sírhantok hervadó virágai.

A minden évben megújuló természet,
Nem csap be sohasem?
Mint virágport a méhek,
Cipeli terhünket.

Tavasszal vet az ember,
Nyáron a nap gyümölcsöt érlel,
Õsszel sok fürge kéz szüretel,
Télen az Isten hópárnával takarja a földet.

A H. A. T. HÍ RE
� A Rákóczi-várban bemutattuk november 15-én a Hegyaljai Alkotók Társulása

és a Magyar Alkotók Internetes Társulása közös gondozásában megjelent Lázadó dal-
nok címû antológiát.
� Miskolcon a Herman Ottó Múzeum kávézójában november 26-án és december

10-én bemutattuk Németh Tibor két legújabb verseskötetét (Ölelkezések és Hosszú úton).

Schlosserné Báthory Piroska: Generációk.

Szontágh Emil

SÉTÁLOK A NÉMASÁGBAN

ÚJ TAG A HAT-BAN
Új taggal gyarapodott a Hegyaljai Alkotók Társulása: Kiss Tibornéval, alkotói nevén

Csáky Katyval. A versírói tehetséggel megáldott hölgy cigándi származású, de már 36 éve
szerencsi lakos. Itt él párjával, két gyermekével, egy unokájával. A városban dolgozik
bolti eladóként. Szereti Szerencset. Gyermekkora óta kedveli az irodalmat, a szép verse-
ket. Kedvenc költõi Petõfi Sándor és Ady Endre. Õ maga négy éve pengeti a lyra húrjait.

Saját vallomása szerint a vers így születik: „Mint égõ kályhából szikra pattan ki belõ -
lem, ha az olvasók megkedvelik, lángra kap és tovaterjed – akkor boldog vagyok.” A
H.A.T.-hoz ismerõsei javaslatára a tarcali alkotótáborunk után csatlakozott. Szeretettel
köszöntjük õt sorainkban! Gaál Ernõ

Csáky Katy

KICSI BOGÁR
Szeretnék egy kicsi bogár lenni,
Rád szállni, mindig veled lenni.
Elbújnék, ne lásd, hol vagyok, 
Le ne seperj, ha a kabátod porolod

Szívedhez közel bújnék, 
Hallanám, hogy dobog.
Talán Te is észrevennéd,
Egy másik szív érted dobog.

Nem hallanád, bújnék a füledhez,
Belesúgnám: csak Téged szeretlek.
Nem tudnád ki az, csak egy bogarat látnál,
Eszedbe sem jut,
Ez egy Katica bogár.

Hallgatag mély téli estben
Csak a Hold ül éji lesben
Csendes téli éjszakában
Sétálok a némaságban

Oly egyedül érzem magam
Mint vándor a hóviharban
Céltalanul járok, kelek
Mindegy, hogy merre is megyek

Keresem a boldogságom
Lehet hogy rossz úton járok
Sorsomat az égre bízom
Mellé a szerencsét hívom

Keresem a boldogságom
Lehet, hogy meg sem találom
De a remény mindig táplál
Mint vándort a gazdag szállás

Dite

SZERELEM
Csókolj, ölelj, szeress!
Ne mondj mást, csak annyit:
Veled akarok élni, kedves!
Fogd a kezem és érezz!
S ne hidd, hogy elmúlik a világ,
Hiszen ha te éltetsz,
minden ami bennem éled,
téged is újra éltet!
Csókolj, ölelj, szeress!
s  megtalálod a
a MINDENSÉGET!

Drabon József

JELEKET
HAGYNI

Jeleket hagyni, hogy mi is éltünk
mert egy-egy szép vers talán az örök.
hiszen az ihlet nemcsak pillanat,
de homályból feltörõ fényözön
között szikrázó szellemzuhatag,

amely világít az éjszakában,
s befon, behálóz, mint egy igézet.
Fényeket gyújt a jövõben s mában,
felragyog benne a tiszta lélek,
ott van a vágyban, az álmodásban.

Minden hibánkat tetemre hívja
és hagy bennünk maradandó nyomot,
a lét balladáját újraírja,
amit az ember ébren álmodott,
a vers, mely szülhet varázslatot.

Eltûnik néha, mint búvópatak,
néma csend, aztán ismét dobbanás.
Sóhaj, szelíd nesz, új erõre kap,
lehet hódító, igaz vallomás,
szavakkal játszó ezer változat.

Sok szín, piros, zöld, fekete, fehér,
öröm, bánat, gyász, szerelem, remény,
ebbõl áll egész léted, életed,
a vers segít, s a szellem ereje
leélni híven, ami hátra van.

Jeleket hagyni, ameddig lehet, –
jóról és széprõl is legyen szavam,
de ne tagadjam el a könnyeket,
mindig vallhassam:
élni érdemes.



Ötödik alkalommal
rendezték meg január
13-án a mezõzombori
ultiversenyt. Összesen
18-an érkeztek a Sze -
renccsel szomszédos
település programjára,
ahol hat fordulóban,
egyéni és csapatver-
senyben ültek asztal-
hoz a résztvevõk. 

Egyéni végeredmény:
1. Piroth György (Mis -
kolc, 18 p.); Miklós Ist -
ván (Ond, 15 p.); La -
katos László (Miskolc, 15 p.); Kendi
Péter (Ond, 13 p.); Tóth József
(Mezõ zombor, 13 p.); Bakó László
(Sze rencs, 13. p.).

Csapatok: 1. Piroth György, La -
katos László, Lukács Gyula (Miskolc,
42 p.); Miklós István, Nagy József,
Kendi Péter (Ond, 40 p.); Tóth

József, Szabó Sándor, Tokár József
(Mezõzombor, 36 p).
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Az elmúlt év a ter-
vezés, a 2008-as esz-
tendõ pedig a dönté-
sek éve lesz az Észak-
Ma gyar or szági Re -
gionális Fej lesz tési
Tanácsban. Az idén
több mint nyolcvan-
millió forint, többsé-
gében európai uniós
pénzügyi forrás fel-
használására nyílik
lehetõség a térség-
ben – hangzott el ja-
nuár 18-án a miskol-
ci Régió Házban.

A sajtótájékoztatón Szabó Gyögy
elnök ismertette, hogy tavaly az ösz-
szegek felhasználásának elõkészíté-

se során a 2007/2008-as idõszakra
tervezett harmincból huszonhat pá-
lyázati kiírást jelentetett meg az

Észak-magyar-
országi Re gio -
ná lis Fej lesz tési
Ta nács. A fenn-
maradó négy
pénzügyi kere-
tet ebben az
esz  tendõben
nyit ják meg.
Összes sé gében
76 millió forint
regionális és
várhatóan min-
t egy 4,5 milliárd
fo rint hazai tá-
mogatás igény-
 bevétele történ-

het meg sikeres pályázatok eredmé-
nyeként Bor sod-Aba új-Zemp lén,
Heves és Nóg rád megyékben. Az
elnök kiemelte, hogy az operatív
programokban a tanácsnak nincs
döntése jogköre. Rang so rolják a be-
érkezett pályázatokat, azonban a
pénzekrõl az irányító hatóságok ve-
zetõi határoznak. Ugyan akkor véle-
ményt formálnak majd az ágazati
operatív programok keretében ren-
delkezésre álló további mintegy 50
milliárd forint felhasználásáról.

Szabó György ismertette, hogy a
régió jól szerepelt az I. Nemzeti
Fejlesztési Terv pályázatain. Az egy
fõre vetített mutató és az egy lakos-
ra jutó vállalkozói támogatás tekin-
tetében is ebbe a térségbe jutott az
országban a legtöbb pénzügyi forrás.
Az elnök reményét fejezte ki, hogy
ez a kedvezõ tendencia a jövõben
is folytatódik.  

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy a regionális tanács az elfoga-
dott munkaterv szerint 2008-ban
összesen tizenegy alkalommal ülé-
sezik. 

Á. A.

Három hónappal tovább tarthat az
a közmunkaprogram, amely az elmúlt
év decemberében indult el a város-
ban és a környék 15 településén. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár -
sulás tanácsa január 9-ei ülésén egy-
hangúlag hozott döntést arról, hogy
részt kíván venni a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium meghívásos
pályázatán. Amennyiben ez sikeres
lesz, a programban résztvevõ 188 fõ
márciustól júniusig történõ tovább-
foglalkoztatására nyílik lehetõség. Ez
utóbbi célra 52 millió forintot igényel
a kistérség, így a féléves közmunka-
programra összesen közel 120 mil-

lió forintot biztosít a szaktárca. Az ér-
tékteremtõ foglalkoztatás keretében
többek között házi segítségnyújtás, in-
tézményi felújítások, csapadék- és
belvízelvezetés, parkosítás, temetési
és kegyeleti helyek rendbetétele vé-
gezhetõ. Az ülésen elhangzott: a kö-
telezõ önrész nélküli támogatás fel-
használását a szaktárca helyszíni
vizsgálatokkal is ellenõrizni fogja.

A fórumon döntés született arról is,
hogy az idei kistérségi pedagógiai ki-
tüntetés odaítélésérõl szóló testület-
ben a tanácsot Bíró Ferenc mezõ -
zombori, és Sztrakon Béla sóstófal-
vai polgármesterek képviselik.

Koraszülöttek, újszülöttek magas
szintû ápolását elõsegítõ eszköz be-
szerzését támogatta adományával a
Szerencsejáték Zrt., amelyet a Segíts
Élni Alapítvány a B.-A.-Z. Megyei
Kórház Gyermek egész ség ügyi Köz -
pontja (GYEK) számára kért.

Az adományt január 17-én Szûts
Ágnes alapítványi elnök, a GYEK ko-
raszülött- és újszülöttpathológiai osz-
tályának vezetõje vette át Feldmájer
Sándortól, a társaság szponzorációs
igazgatójától és Veres István miskol-
ci területi igazgatótól.

Feldmájer Sándor kiemelte, hogy
a Szerencsejáték Zrt. társadalmi fe-
lelõssége tudatában hosszú idõ óta
kiemelt feladatának tekinti az egész-
ségügyi intézmények támogatását,
segítve ezzel a korszerû betegellá-
táshoz szükséges feltételek megte-

remtését. Tavaly az adományaik
 mint egy harminc százalékát, össze-
sen 200 millió forintot költöttek ha-
sonló célokra. A szponzorációs igaz-
gató szerint az újszülöttek életesélyeit
javító eszközök beszerzésének anya-
gi támogatása különösen nagy je-
lentõségû. 

A miskolci székhelyû Segíts Élni
Alapítvány tevékenységének közép-
pontjában olyan körülmények kiala-
kítása, biztosítása áll, amelyek nél-
kül a koraszülöttek, újszülöttek kor-
szerû, szakszerû, hatékony gondo-
zása, ápolása elképzelhetetlen.

A nélkülözhetetlen gyógyító-ápoló
eszközök egyike, a sárgaságban szen-
vedõ apróságok számára gyakorlati-
lag életmentõ ún. kékfény-lámpa,
ennek megvásárlását tette lehetõvé a
Szerencsejáték Zrt. egymillió forintos
támogatása.

NYOLCVANMILLIÁRD FORINT
RÉGIÓFEJLESZTÉSRE

Szabó György (balra): az idei esztendõ a döntések éve lesz. Mel-
lette: Francsics László, az Észak-magyarországi Fejlesztési Ügy-
nökség ügyvezetô igazgatója.

MEGHOSSZABBÍTANÁK
A KÖZMUNKAPROGRAMOT 

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT.
A KORASZÜLÖTTEKÉRT

Szûts Ágnes használat közben is bemutatta Feldmájer Sándornak az
ajándékba kapott kékfény-lámpát.

Közös szervezeteket hozott létre a
megyei közgyûlés és öt települési ön-
kormányzat annak érdekében, hogy
eredményesen pályázhassanak a fenn-
tartásukban lévõ szakképzõ iskolák
fejlesztésére.

A Sajó-völgyi és a Zempléni Tér -
sé gi Integrált Szak kép zõ Központok
megalakítása január 7-én történt a
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
Hivata lában, ahol az érintett jelen-
lévõ intézmények képviselõi aláír-
ták a közös támogatási igényt tar-
talmazó dokumentációt.

Az eseményt követõ sajtótájékoz-
tatón Ódor Ferenc (fotónkon), a me-
gyei közgyûlés elnöke kiemelte, hogy

a térségi integrált
szakképzõ  köz pon -
tok (TISZK) kialakí-
tását az Új  Ma -
gyarország Fej lesz -
tési Terv és annak
operatív prog ram-
jai, valamint a szak-

és felnõttképzési reformok teszik szük-
ségessé. Ugyanakkor fontosnak tart-
ják, hogy a helyi oktatási intézmé-
nyekben megvalósuló képzések iga-
zodjanak a gazdasági szereplõk igé-
nyeihez. Ódor Ferenc szerint napja-
inkban Borsod-Abaúj-Zemp lénben a
szakemberellátás területén egyszerre
van jelen a munkaerõ-felesleg és a
hiány. Mezõ gaz dasági gépszerelõkre

például már nincs igazán igény,
ugyanakkor több fémmegmunkálóra,
kõmûvesre, szobafestõ-mázolóra és
ácsra volna igény.

Ezen szeretnének változtatni, ösz-
szefogva a sárospataki, sátoraljaújhe-
lyi, szerencsi, ózdi és edelényi tele-
pülési önkormányzatokkal. Az elké-
szült, százmillió forintos nagyság-
rendû pályázat többek között épület-
felújításokat, korszerû kép zõ he lyek ki-
alakítását, taneszközök vásárlását tar-
talmazza és a gyakorlati oktatók kép-
zésére is pénzt biztosít. A cél az, hogy
a fiatalokat olyan tudással vértezzék
fel a szakképzõ iskolában, amelyek bir-
tokában a megyében el tudnak he-
lyezkedni.

INTEGRÁLT SZAKKÉPZÔ KÖZPONTOK

Bemutató tanóra
helyszíne volt ja-
nuár 16-án a be-
kecsi általános is-
kola. A Csorba
Csaba matemati-
ka–technika–in for -
matika szakos ta -
nár által megtar-
tott foglalkozást a
kistérség szaktaná-
ri munkaközössé-
ge és a helyi ne-
velõtestület tagjai
tekintették meg. A
bemutatón megje-
lent vendégeket
Maczkoné Mat lák
Julianna munkakö-
zösség-vezetõ köszöntötte. A tanó-
rán a diákok egy, az interneten is lát-
ható Flash-animációt készítettek,

aminek a módszertana sok hasznos
ismerettel szolgált a jelenlévõ peda-
gógusoknak. 

ANIMÁCIÓ AZ INTERNETRÕL 

Csorba Csaba újszerû feladatot adott diákjainak.

KÁRTYAPARTI VENDÉGGYÕZELEMMEL

A játék öröme távolabbról is hozott résztvevõket az ultiversenyre.

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

A foglalkoztatottak a hóeltakarításban is közremûködtek.



Az év elején a magánszemélyek ren-
delkezhetnek személyi jövedelemadó-
juk 1 + 1 százalékának felhasználásá-
ról. Az alábbiakban közölt civil szer-
vezetek és egyházak adatainak ismer-
tetésével szeretnénk elõsegíteni olva-
sóink döntését. 

* ADRA Adventista Fejlesztési és
Segély Alapítvány, kiemelten közhasz-
nú szervezet. Adószám: 19661414-142.

* Alapítvány az Interdiszciplináris
Kutatásokért. Adószám: 18061684-1-
43.

* B.-A.-Z. Megyei Közle ke dés -
biztonsági Alapítvány. Adószám:
18407110-1-05.

* Balu Cserkész, Ifjúságnevelõ Ala -
pítvány. Adószám: 18401891-1-05.

* „Beteg Gyermekekért” Szerencsi
Alapítvány. Adószám: 18407048-1-05.

* Bocskai István Gimnázium Ala pít -
vány, Szerencs. Adószám: 18412877-1-
05.

* Bocskai István Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola Sport és
Játék Alapítványa. Adó szám: 18421600-
1-05.

* Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Diabeteses és Endocrin Betegeiért
Alapítvány. Adószám: 18427211-1-05.

* Fanfár Fiatal Fúvósok Egyesülete.
Adószám: 18444848-1-05.

* Hankó Zoltán Olvasókör. Adó szám:
18423592-1-5. 

* „Hegyalja Kapuja” Mozgás kor -
látozottak Egyesülete. Adószám:
18403680-1-05.

* „Hegyalja Közbiztonságáért és
Bûnmegelõzéséért” Alapítvány. Adó -
szám: 18421882-1-05.

* Magyar Vöröskereszt. Adószám:
19002093-2-41.

* Mezõzombori Kölcsey Ferenc
Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány.
Adószám: 18418725-1-05.

* Mosoly Alapítvány a szerencsi
Napsugár Óvodáért. Adószám:
18426430-1-05.

* Munkás Szent József Új Szerencsi
Róm. Kat. Templomának Felépítéséért
Alapítvány. Adószám: 18410992-1-05.

* Nyárutó Klub (3900 Szerencs,
Kossuth út 4.). Adószám: 18443459-1-
05.

* Rákóczi Zsigmond Emlékére Ala -
pítvány. Adószám: 18432820-1-05

* Rákóczi Zsigmond Iskolasegítõ
Alapít vány, Szerencs. Adószám:
18412303-1-05.

* Seance Renaissance Egyesület.
Adószám: 18438644-1-05.

* Sholtz Jenõ Alapítvány, Szerencsi
Zeneiskola. Adószám: 18402335-2-05.

* Szerencs Számítástechnika Ok -
tatásáért és Diáksportjáért Alapítvány.
Adószám: 18416888-1-05.

* Szerencs Város Sportegyesülete.
Adószám: 18406906-1-05.

* „Szerencs és Környéke Tûz vé -
delméért” Kiemelkedõen Közhasznú
Alapítvány. Adószáma: 18436549-1-05.

* Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány.
Adószám: 18425752-1-05.

* Szerencsi Diáksport Egyesület.
Adószám: 18411182-1-05.

* Szerencsi Gyárkerti Óvodáért
Alapítvány. Adószám: 18422292-2-05.

* Szerencsi Lurkó Alapítvány.
Adószám: 18416675-1-05.

* Szerencsi Polgárõrség Bûn meg elõzési
és Önvédelmi Egyesület. Adószám:
18425367-1-05.

* Szerencsi Szakképzésért Ala pítvány.
Adószám: 18433546-1-05.

* Szerencsi Szociális és Egészségügyi
Alapítvány. Adószám: 18412987-1-05.

* Szerencsi Tehetségekért Ala pítvány.
Adószám: 18412444-1-05.

* Sziget Alapítvány, Szerencs.
Adószám: 18412884-1-05.

* Városi Kulturális Központ. Adószám:
15439103-2-05.

1% AZ EGYHÁZAKNAK
* A Magyar Katolikus Egyház techni-

kai kódja: 0011.
* A Református Egyház technikai

kódja: 0066.
* Hetednapi Adventista Egyház tech-

nikai kódja: 0248.

Amennyiben helyi civil szervezet vagy
a támogatásra jogosult intézmény kima-
radt a felsorolásból, kérjük, hogy azt je-
lezzék szerkesztõségünknek és a lap kö-
vetkezõ számában számukra is biztosít-
juk a megjelenés lehetõségét. (A szerk.
megj.)
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pék ség: Sze rencs, Bás tya u. 42.
�47/362-208. A mi ke nye rünk.

Amely a leg több pör költ szaf tot szív ja ma gá ba.BE KE CSI KE NYÉR®

Mi u tán a köz pon ti or vo si ügye let hét vé gén pén te ken ként 19 órá tól kez -
di meg a mû kö dé sét, ezért eze ken a na po kon – el té rõ mun ka szü ne ti na -
pok ese tén az utol só mun ka na pon – a sze ren csi há zi or vos ok az öt vá ro -
si fel nõtt kör zet va la me lyi ké be be je lent ke zett la ko sok nak 14–18 óra kö-
 zött ren de lõ jük ben, 18–19 órá ig pe dig a la ká su kon tar ta nak sür gõs sé gi
ké szen lé ti ügye le tet az aláb bi ak sze rint:

Sü tõ Szil vesz ter vá ro si szak fel ügye lõ fõ or vos

Január 25.: V. körzet. (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.
Február 1.: I. körzet: (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638.
Február 8.: II. körzet. (Móré László) Tel.: 47/362-225.

PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb február 6-án 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb február 6-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb ja-
nuár 30-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
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 február 4-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb feb-
ruár 4-én 9–12 óráig tart fogadóna-
pot. 

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Január 21–27.: Oroszlán (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szom-
bat–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.

Január 28–február 3.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Február 4–10.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–pén-

tek 8–17 óráig, szombat 8–12 óráig.
Centrum (ügyeletes): hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat–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. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.:

47/362-817, fax: 561-134. 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-

da: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csü-
törtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel. 

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 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.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) 
Hétfõ 8–18 óra, kedd, szerda és

csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás: hétfõn 10–16 óráig,

keddtõl péntekig 12–18 óráig, szom-
baton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
2008. január

28. (hétfõ): Prügy.
31. (csütörtök): Tarcal.

Február
7. (csütörtök): Taktaszada. 

19. (kedd): Bekecs. 
21. (csütörtök): Taktaharkány.

28. (csütörtök):
Szerencs – cukorgyár.

Talán nincs is olyan ember, aki ne érez-
te volna magát néha levertnek, kedvet-
lennek, kimerültnek, lehangoltnak. Ezek
a tünetek a sötét, ködös idõben még
gyakrabban és erõteljesebben jelent-
keznek. Az átmeneti nyomott kedélyál-
lapot a depresszió jele is lehet.

A depresszió minden embernél egyé-
ni formában jelenik meg, enyhe és erõ -
teljesebb, összetettebb tünetetekkel rö-
videbb vagy hosszabb formában. Az
utóbbi esetben, különösen ha többféle
tünet is jelentkezik egyszerre, fontos, hogy
orvoshoz forduljon a páciens! 

Gyorssegélyként a rossz hangulat el-
kerülésére gyakran édességhez nyúl a
szenvedõ. Táplálkozás-élettani oldalról
vizsgálva a jelenség meg is magyaráz-
ható, hiszen a csokoládéfogyasztás egy
ideig segít a rossz kedélyállapot oldásá-
ban, mert a szerotonin nevû hormon ter-
melõdését fokozza. Ez a hormon ke-
délyállapot-javító információt közvetít az
agynak, így átmenetileg a probléma
szûnni látszik. Természetesen ezek a rövid
távú megoldást jelentõ „bánatevések” a
felesleges kalóriabevitel miatt a testsúly
növekedéséhez vezetnek, mely újabb el-
keseredésre adhat okot, és az ördögi kör
bezárul! 

A probléma megjelenése elõtt érde-
mesebb lenne figyelni arra, hogy a vi-
taminok, az ásványi anyagok megfelelõ
pótlásáról gondoskodjunk a téli idõszak
elejétõl! Jótékony hatása miatt a mag-
nézium és a cink bevitelére kell foko-
zottan odafigyelni, mert ezek hiánya in-
gerlékenységhez, szorongáshoz, kime-
rültséghez vezethet. Megfelelõ mennyi-
ségû teljes kiõrlésû gabonanemû, zöld-
ségféle, száraz hüvelyesek (bab, borsó
lencse) és a tengeri állatok húsának fo-
gyasztásával a szükséges mennyiség
nagy részét biztosíthatjuk a szerveze-
tünknek. Amennyiben mégis szükséges,
gyógyhatású készítményekkel, esetleg
orvos által tanácsolt gyógyszerekkel pó-
tolhatjuk a hiányt.

Mire figyeljen táplálkozása során, aki-
nek depressziója, vagy erre hajlama
van?

Kerülje a túlzott mennyiségû koffein-
fogyasztást. Az édesség, a cukorka, cso-
koládé csak kis mennyiségben szere-
peljen az étrendben. Az alkohol egy idõre
látványosan jó hangulatot eredményez,
de ez a kijózanodás után még negatívabb
érzést okoz!

Az omega3 zsírsavtartalmuk miatt jó
hatása van a tengeri halak fogyasztásá-
nak. A vitaminok közül a C-vitamin, amit

a citrusfélékkel, a savanyú káposztával,
a B-vitaminok közül a B1, B2, B6 vitami-
nok az olajos magvakkal, nyers zöldsé-
gekkel, búzacsírával vihetõ be a szerve-
zetbe a táplálkozás során. Hasznos lehet
még a vasat, szelént tartalmazó táplálé-
kok fogyasztása.

A túlzott édességevés kerülésével meg-
elõzhetõ a testsúly jelentõs növekedése,
az elhízás, sõt az egészséges táplálko-
zás irányelveit követve, mozgással, tor-
nával, jógával kiegészítve a mindenna-
pokat kellemes közérzet, jobb hangulat
is elérhetõ.

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (legkö-

zelebb január 28-án) a szerencsi rende -
lõ intézetben Váradi Ferencné segítséget
nyújt a személyre szabott diéta kiválasz -
tásában, lehetõség van a felvetõdõ prob-
lé mák egyéni megbeszélésére. A rende-
lés beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sa dalombiztosítási igazolványra azonban
szük ség van, és a várakozás elkerülése ér-
dekében célszerû idõpontot egyeztetni.

A Szerencsi Tehetségekért Ala -
pítvány ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik 2007-ben támogatták
alapítványunkat. A befolyt összeget az
alapító okiratban foglaltaknak megfe-
lelõen használjuk fel. Adószámunk:
18412444-1-05. Kérjük, továbbra is tá-
mogassák alapítványunkat. 
Gyõrik Ferenc, a kuratórium elnöke

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT

EGYSZÁZALÉKOS ESÉLY A CIVIL SZERVEZETEKNEK

Egészségünkért 

TÉL, SÖTÉTSÉG – DEPRESSZIÓ?

Tavaly novemberben 131 ezerrel,
összesen 10 millió 710 ezerre nõtt a
három hazai mobiltelefon-szolgáltató
ügyfeleinek száma, így a hónap végén
hazánkban száz lakosra 106,5 elõfize-
tés jutott – adta hírül a Nemzeti
Hírközlési Hatóság (NHH).

A hívás fogadására alkalmas SIM-kár-
tyák száma alapján az elmúlt év nov -
emberében novemberben a Pannon
piaci részesedése 34,96 százalékról
35,12 százalékra emelkedett, míg a T-
Mobile-é 44,02 százalékról 43,97 szá-
zalékra, a Vodafone részesedése pedig
21,02 százalékról 20,91 százalékra
csökkent. A forgalmazásban résztvevõ,
azaz az utolsó három hónapban hívást
vagy SMS-t indító, illetve fogadó feltöl-

téses, valamint az elõfizetéses kártyák
száma november végén 9 millió 806
ezer volt, ami 90 ezres növekedést je-
lent. A forgalmazásban résztvevõ ügyfe-
lek száma alapján a Pannon piaci része
az októberi 33,38 százalékhoz képest
nem változott. Ugyanakkor a Vodafone
piaci részesedése 21,58 százalékról
21,52 százalékra csökkent, a T-Mobile
részesedése pedig az elõzõ havi 45,04
százalékról 45,10 százalékra emelkedett.
A három mobilszolgáltató ügyfelei 2007
novemberében 4179 számot hordoztak
(vittek magukkal más szolgáltatóhoz). A
Nemzeti Hírközlési Hatóság adatai sze-
rint a 2004. május elseje óta igénybe ve-
hetõ számhordozás összesen 188 692
mobilszámot érintett.

TÖBB A MOBIL-ELÕFIZETÕ

Ro va tunk meg je le né sét
az Orosz lán gyógy szer tár tá mo gat ja.



2008. JANUÁR 25.HIRDETÉS 13

A TER VE ZÉS TÕL A MEG VA LÓ SÍ TÁ SIG!
SZI VÁR VÁNY-ÉP KFT.

Sze rencs, Betonkeverô Te lep (Ke le ti Ipar te lep)
Tel.: 47/361-858, 47/361-118. Fax: 47/361-104

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Ke le ti Ipar te lep)

– kiszállítás (te her gép ko csi val
és mi xer rel)

– Ipari és egyéb épü le tek 
ter ve zé se és ki vi te le zé se

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezés-
sel 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. 

3909 Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/548-003, 47/548-013. Te le fon/fax: 47/348-357. 

� Acél szer ke ze tek gyár tá sa, sze re lé se � Be ru há zá sok, fej lesz té sek komp lett ki vi te le zé se 
� Gé pek, be ren de zé sek gyár tá sa, sze re lé se � Hen ge relt, he gesz tett csö vek, csõ ido mok gyár -
tá sa, sze re lé se � Üze mek,
üzem ré szek fel újí tá sa, kar-
 ban tar tá sa � Fel ra kóhe -
gesz té sek � Lv = 30 mm-ig
tör té nõ le mez hen ge re lé sek 
� For gá cso lás kö zép esz ter -
gá kon � DP–200 sík esz ter -
gán tör té nõ nagy sú lyú és
mé re tû mun ka da rab ok meg-
 mun ká lá sa � Ma ró gé pe ken,
gya lu gé pe ken, su gár fú ró gé -
pe ken vég zett for gá cso lá sok
� Komp lett szá mí tó gé pes
ügy vi te li szol gál ta tá sok

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAK IPA RI ÉS KE RES KE DEL MI KFT. 

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

BOWLING CLUB
Családi összejövetelek (születésnapok, 

névnapok, stb.) céges rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk! Igény szerint meleg vagy hideg

ételeket tudunk biztosítani. 

Többféle kikapcsolódást nyújtó 
játékok: kétpályás bowling, 9-es

pool, biliárdasztal, asztali foci, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KISVÁSÁRTÉR 15.: Közvetlenül a piac mellett, 511 m2 te-
rületû, zárt telken, 170 m2 hasznos alapterületû, elsõ ré-
szében eladótér-fogyasztótér, iroda, raktár, elõkészítõ,
közlekedõ, WC-k, második  részében külön bejáratú 2 he-
lyiség, raktár (iroda), közlekedõ,  hátsó részében külön
bejáratú raktár, (mûhely) közlekedõ, személyzeti öl-
tözõ+WC,  helyiségekbõl álló, összkomfortos üzlet- és  szol-
gáltatóház.  Elsõ részében jelenleg  kávézó üzemel, többi
része  üres.  Üzlethelyiségnek, szolgáltató háznak  alkal-
mas, de  kisebb átalakítások  után  3 lakás is  kialakítható
benne. Vállalkozók vagy  befektetõk  figyelmébe ajánljuk.
Irányár: 13 750 000 Ft + áfa. Telefon: 20/313-65-24.
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, fel-
dolgozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas
lakrésszel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel
kizárólag együttesen eladó. Irányár: 6 000 000 Ft. Tel.:
20/343-10-38.
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): zárt udvarral rendel-
kezõ, 3 emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasház alag-
sorában 22 m2 felújítandó társasházi lakás közvetlenül a
tulajdonostól. A lakás területe tovább bõvíthetõ. Azonnal
beköltözhetõ. Egyedülállók vagy diákok  részére ideális.
Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társas-
házi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.:
47/561-555.
MISKOLC, PETNEHÁZY U. 8., 3. emelet 3. ajtószám: Négy-
emeletes, rendezett, parkos  környezetben lévõ  társas-
házban, déli fekvésû, 60 m2, teljesen felújított, 4
gázkonvektoros  társasházi lakás. Alacsony rezsi- és tár-
sasházi közös költség. Jó közlekedési és  parkolási   lehe -
tõ ség. Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irányár: 
9 000 000 Ft. Telefon: 20/429-29-05.  
DANKÓ PISTA U. 25. 1. emelet 2. ajtószám: a Népkert mel-
lett, rendezett társasházban, déli fekvésû, 37 m2, teljesen
felújított  távfûtéses társasházi lakás. Alacsony rezsi-, és
társasházi közös költség. Óvoda, iskola a közelben, jó köz-
lekedési és  parkolási lehetõség. Befektetõk figyelmébe is
ajánljuk. Irányár: 7 500 000 Ft. Telefon: 70/362-27-04.  
MONOK, SZENTES U. 19., Makó István: 1870 m2 bekerí-
tetlen telken, 2004. évben felújított, mintegy 100 m2 hasz-
nos alapterületû, egyedi szén-központi fûtéssel rendelkezõ
családi ház. Az ingatlan hasznos alapterülete tovább bõ-
víthetõ. Megfelelõség esetén beszámításra kerülhet ka-
zincbarcikai, elsõsorban kertes családi ház, azonban
számításba jöhet értékegyeztetéssel társasházi ingatlan is.
Gazdálkodók, nagycsaládosok figyelmébe is ajánljuk.
 Irány ár: 8 500 000 Ft. Tel.: 30/412-74-44. 

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGY VÉD

3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu



Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

A szerencsi és tarcali COOP üzleteinkben 
január 28-ig még akciós áron kaphatók!

Delma light csészés margarin 250 g 119 Ft
Egységára: 476 Ft/kg

Camping tömlõs sajtok 100 g 199 Ft
Egységára: 1990 Ft/kg

COOP akácméz 250 g 359 Ft
Egységára: 1436 Ft/kg

Lipton Green Label 25 x 1,5 g 199 Ft
Egységára: 4975 Ft/kg

Paloma vák. kávé 250 g 329 Ft
Egységára: 1316 Ft/kg

Milánó kakaós tejtábla, földimogy. tejtábla 100 g 75 Ft
Egységára: 750 Ft/kg

Amodent herbál, whitening + eredeti íz 75 ml 149 Ft
Egységára: 1986,67 Ft/kg

Lux szappan mandula, rózsa 90 g 85 Ft
Egységára: 944,44 Ft/kg

COOP öblítõ kék, rózsaszín 2 l 229 Ft
Egységára: 114,50 Ft/l

COOP papírzsebkendõ 200 db 169 Ft
Egységára: 0,85 Ft/db

AK CIÓ!

Legyen üzleteink vásárlója 
a hét minden napján!

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!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

Szerencs, 
Gyár út 13. 

(A Mol-kút mellett)

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11.

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

KINCSES TÜZÉP

Telephelyünk: Bekecs, Szerencsi út 33. Tel.: 47/368-069.
ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.

� Méretpontos üléshuzatok
gyári anyagokból.

� Gumiszõnyegek, 
filcszõnyegek.

� Autó- és motorkerékpár-
takaró ponyvák.

� Fûthetõ üléshuzatok.
� Hangolható sportkipufogók.
� Dísztárcsák (darabra is)
� Sportpedálok, 

GPS, TV-DVD.

Bereczk Autósbolt

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

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

� függöny � sötétítõ � karnisok
� dekoranyagok � paplan, párna � takaró

� ágynemû � konyhai textíliák

Széles áruválasztékkal, kedvezô árakkal, 
folyamatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 
Telefon: 47/362-275.

Szerencs, Rákóczi út 100. (az Euronics mellett)
Parkolási lehetôség az udvarban

� fényforrások � szerelvények 
� villanyszerelési anyagok 

� asztali lámpák, ufólámpák, csillárok
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2008-ban is 
széles áruválasztékkal várjuk

kedves vásárlóinkat!

Ha sérve van, forduljon cégünkhez, 
amely 90 éve specialistája minden sérv ellátásának! 

Egyedi méretvétel, tanácsadás, beállítás az alábbi helyen 
és idõpontban: 2008. február 6., szerda 11.15–12 óráig. 

Szerencs, Alba gyógyszertár, Rákóczi út 105.

Információ-levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 3. 
Tel/fax: 26/336-122, 26/336-322. Kérésre részletesebb tájékoztatót küldünk! 

AZ ÖN SÉRVE!

Szerencs, Sallai út 13. (a Providencia biztosítóval szemben) 
Tel.: 47/363-758.



KEDVETLEN VISZONT VÁLASZ
SZEMÉSZET ÜGYBEN

Elszomorító közérdekû esetrõl és a ki-
alakult abszurd helyzetrõl írtam: a sze-
rencsi szemészetre Miskolcról járnak ki
orvosok, pedig van helyben lakó sze-
mész. Válaszában a rendelõintézet
igazgatója félremagyaráz és sarat do-
bál. Csupán három tézisére térnék ki.

1. Nem munkajogi vitáról van szó,
hanem arról, hogy nyugdíj ürügyén
egyedül a szemészt nem engedték az
intézetben dolgozni. A közéleti státus
pedig épp azért hangsúlyos, mert a kép-
viselõ nek – aki történetesen most a sze-
mész – sem jár több, mint bármelyik
polgárnak. Diszkriminációból sem. Az
igazgató döntési jogát nem vitatta sen-
ki. Élni egy lehetõséggel viszont nem
kötelezõ. Diszkriminatív módon pedig
– mi úgy tudjuk –, nem szabad. Az a
szemlélet is idegen tõlünk, amely egy-
szerûen hatásvadászatnak nyilvánítja a
sokéves munkával kiépített szûrõ-gon-
dozó hálózat és az esetleges követ-
kezmények miatti aggodalmat.

2. Képtelenség – és legfeljebb arra jel-
lemzõ, aki kitalálta és leírta –, hogy a
szemész a felmentési idõ alatt magát
akarta volna helyettesíteni. Közalkal-
mazottként, felmentés nélkül szerette
volna folytatni a munkáját. Vagy úgy
egyéni vállalkozóként, hogy semmiben
ne különbözzön a többi, nyugdíj mel-
lett szolgáló kollégájától. Ám egyedül
neki nem lehetett.

3. Hallatlan és példa nélkülien csú-
nya, ahogy az igazgató az orvosnõt sze-
mélyében igyekszik megbántani. Mun-
katárs-váltásokat emleget, mint bizo-
nyítékot. De hogy hány, és melyik, akár-
csak egyetlen konkrét eset az, amely az
általa felhozott képtelen ok miatt tör-
tént; továbbá, hogy 21 év alatt hány asz-
szisztens-váltás (és orvos-váltás) volt a
többi rendelõben? – nos, itt megakad.
Zavarát az is jelzi, hogy – mint írja –
nem akar személyiségi jogot sérteni, mi-
közben éppen azt teszi. Ilyen indulat-
tal önmagát pereli be. Sokan vannak,
akik jól ismerik a szemorvosnõt, de az
igazgatót is. Ítélni majd õk ítélnek. És
kinek-kinek a lelkiismerete.

Jeney András
***

Az ügyet a viszontválasz közlésével
lapunk hasábjain befejezettnek tekintjük.

A szerk.

NYÍLT LEVÉL MEZÕZOMBOR
ÖNKORMÁNYZATÁHOZ 

Nemrég hallottam, hogy a Mezõ-
zombor, Kossuth utca, hrsz. 409. alat-
ti régi házat lebontásra ítélték. Emlé-
keztem, hogy az épületet a két évvel
ezelõtt készült kistérségi építészeti ér-
tékvizsgálatnál már beletettük az érté-
kes és védendõ ingatlanok listájába. 

Most még egyszer megnéztem a
helyszínen és még mindig magával ra-
gadott az a történelmi hangulat, ami
árad a házból. Mutatja, hogy hogyan

éltek, hogyan építettek nagyapáink,
milyen anyagokat, milyen technikákat
alkalmaztak ehhez a munkához száz-
kétszáz évvel ezelõtt, hogyan használ-
ták a helyiségeket. Minden részletébõl
süt az emberi kéz munkája, a meny-
nyezet gerendáinak bárdolása, a desz-
kák kézi gyalulása, a falfelületek kéz-
zel tapasztott, hullámos felülete, a sok-
szori meszelés rétegei, a nádfedés finom
hullámzása mind-mind elõdeink mun-
káját, keze lenyomatát mutatja. Mint-
ha ezeknek a kezeknek a tulajdonosai
néznének most ránk szemrehányón,
hogy miért dobjuk ki õket a szemét-
dombra. Mintha a homlokzat két ab-
laka egy öregember két szemével te-
kintene szomorúan, az elmúlásra gon-
dolva.

Pedig mennyi mindenre lehetne hasz-
nálni az épületet! Lehetne belõle táj-
ház, helytörténeti múzeum, ahol az em-
berek megcsodálhatják a régi korok élet-
módját, tárgyait, a gyerekek megtanul-
hatnák a régi építési technikákat, és  déd -
apáikat talán jobban tisztelnék, mint
ahogy mi is reménykedünk, hogy utó-
daink tisztelni fognak minket.

De lehetne belõle vendégház is, ahol
a városiak, a turisták régi környezetben,
százéves bútorok között tölthetnének
néhány napot, kenyeret süthetnének a
kemencében, különleges élményeket
szereznének. Sokan vágynak ma már
arra, hogy a mindennapi életükbõl
kiszakadva egyedi körülményeket ta-
pasztaljanak meg, sokan keresik a pa-
rasztházakat, a régi kultúrát. 

Vagy lehetne belõle akár kávéház, ti-
zenkilencedik századi falusi korcsma,
az adott kor jó boraival, pálinkájával,
pecsenyezsíros kenyerével. Egy kis fan-
táziával egyedi atmoszférát lehetne te-
remteni, sajátos arculatot adva neki. A
mûködéshez persze reklám és egyéb
programok is kellenének, és a korcsma
tartozhatna akár a leendõ sportpályá-
hoz is, mindjárt lenne forgalma.

Természetesen tudom, hogy sok ma-
cera van az ilyen régi házakkal. Embert
kell találni, aki tud földfalat javítani, aki
tud sárral falat tapasztani, aki bárdolt
gerendát készít, aki régi ajtót javít, aki
nádaz. És lehet, hogy a fal egy részét
újra kell rakni, a tetõ gerendáit cserél-
ni, kemencét, szabadkéményt kell épí-
teni. 

De véleményem szerint megéri, hi-
szen miért építenek egyre többen új há-
zat is földbõl, vályogból, miért térnek
vissza sokan a régi életmódhoz. Velem
együtt talán õk sem hisznek már a „fej -
lõdés” mítoszában. Hiszen boldogab-
bak lettünk azzal, hogy a téglát a gyár-
ból vásároljuk és a pénzünk a külföldi
tulajdonos zsebében köt ki, ahelyett,

hogy a szomszédnak fizetnénk sokkal
kevesebbet, vagy a rokonokkal építe-
nénk földházat? Vagy boldogabb az  éle -
tünk attól, hogy esténként a tévében né-
zünk különös érdekcsoportok által ösz-
szeállított maszlagot, ahelyett, hogy
beszélgetnénk, vagy játszanánk a csa-
láddal, netán elmennénk a táncházba?

Kérem Önöket, gondolják meg még
egyszer, hogy szabad-e lebontani egy
régi építészeti emléket. A kultúra nem
csak a verseket, a regényeket és a ze-
nét jelenti. A kultúra, a tudás része a
gazdálkodás is (agrikultúra) és az épí-
tészet is. Igen, ez a kis „vacak” épület
is a magyar kultúra része, mind anya-
gaiban, mind építési tudásában, alap-
rajzában, használatában, mind külsõ,
mélyen emberi megjelenésében.

Ha száz év alatt össze tudták gyûjte-
ni a sok ezer népdalt, és olyan magas
mûvészetet tudtak belõle csinálni, mint
például a világon legismertebb magyar,
Bartók Béla, akkor nekünk is feladatunk
a magyar építészeti emlékek megõrzé-
se, hogy arra építve, abból tanulva sa-
ját képünkre építkezhessünk majd egy-
szer. Akkor nem amerikai, meg medi-
terrán házakat fogunk építeni, hanem
elõdeinktõl tanulunk egyszerû, jól hasz-
nálható magyar hajlékot készíteni ma-
gunknak. 

De ha mindent lebontunk, honnan
fogjuk tudni, hogy honnan jöttünk és
kik vagyunk, és merre kell mennünk?

Kérem Önöket, döntésüknél, ha tud-
ják, vegyék figyelembe a fenti gondo-
latokat is.

Salamin Ferenc 
építész

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK 

Az MSZP Szerencsi Nõtagozata ha-
gyományaihoz híven tavaly decem-
berben is meglátogatta a nehéz körül-
mények között élõ, több gyermeket ne-
velõ családokat, és a súlyos betegség-
ben szenvedõ, illetve mozgásukban
korlátozott, kerekes székhez kötött fia-
talokat. Szerény, de nagy gondosság-
gal, szeretettel összeállított karácsonyi
csomaggal kedveskedtünk nekik. A
csillogó tekintetû, boldog mosolyú
gyermekek láttán szívünket melegség,
boldogság és elégedettség töltötte be.
Számunkra ismételten bebizonyoso-
dott, hogy ajándékot kapni nagyszerû
érzés, de adni sokkal nagyobb öröm.

Különös meghatottság lett rajtunk
úrrá, amikor adományokból egy olyan
kislánynak sikerült számítógépet aján-
dékoznunk, mely a gyermek számára
elérhetetlennek tûnõ álom volt csupán. 

Köszönjük a gyermekeknek és szü-
leiknek, hogy szeretettel vártak és fo-
gadtak minket, és ezzel a boldogságot,
mit jutalmul kaptunk tõlük. 

MSZP Szerencsi Nõtagozata

A MÁV-MENETRENDRÕL

A Szerencsi Hírek január 11-ei szá-
mában a hagyományokat folytatva köz-
zétettük az új szerencsi MÁV- és a Vo-

lán-menetrendeket. Az olvasók körében
az elmúlt években kedveltté váltak
ezek az utazást segítõ táblázatok, ame-
lyeket sokan használtak a vonatok és
buszok érkezésének vagy indulásának
megállapítására.

Az idén a MÁV menetrend formája
eltért a már megszokott és jól áttekint-
hetõ formátumtól, amit többen a vál-
tozást nehezményezve tettek szóvá. Ko-
rábban ugyanis az induló, vagy a cél-
állomások szolgáltak a közlekedõ vo-
natok felsorolásának alapjául, úgy most
az érkezési vagy indulási idõ alapján
készült a felsorolás. Elnézést kérünk
azoktól, akiknek a módosítással bosz-
szúságot okoztunk, azonban – a korábbi
idõszakhoz hasonlóan – most is a
MÁV-tól kapott adatbázist tettük köz-
zé a lap hasábjain, aminek az átszer-
kesztésére nem vállalkozhattunk. Re-
méljük azonban, hogy a tájékoztató is
sokaknak nyújt majd hasznos segítsé-
get az utazásaikhoz, hiszen pontosan
ezzel a formával találkozhatnak a vas-
útállomásokon. 

A szerkesztõség

A SZEMÉTDÍJ-EMELÉS
MARGÓJÁRA

Az SZHK Kft. négy településen vég-
zi a szilárd hulladék összegyûjtését, míg
a ZHK Kft. hatvan településen. Nyil-
vánvaló, hogy a szerencsi székhelyû tár-
saság költségeit kevesebb emberre tud-
ja szétteríteni, vagyis nekünk, fo-
gyasztóknak ez hátrányos. Mivel a pi-
aci verseny kizárt, ezért a szolgáltató
a díjemelés során csak a képviselõ-tes-
tületek döntéseitõl függ. A valóságban
2007. december 5-én a kft. taggyûlé-
se már meghozta az érdemi döntést a
díjemelésrõl, egyedül Mezõzombor
polgármestere szavazott ellene. Sze-
rencs Város Önkormányzatát mint
35%-os tulajdonost Csanádi Béla osz-
tályvezetõ képviselte. Ehhez képest a
testület legfeljebb 16 vagy 18%-os ár-
emelések közül választhatott, melyet
2009-ben ugyanilyen mértékû követ-
ne az elképzelések szerint, amelynél a
díjemelés alapjába persze már az idén
18%-kal emelt alapdíjból kell kiindul-
ni. Ebbõl adódóan a díjemelés mérté-
ke meghaladja a 36%-ot. A közgaz-
daságilag indokolt díj elérését tûzte ki
az elõterjesztõ, s ennek érdekében –
többek között – a könyvvizsgálói és
ügyvédi munkadíjat 3 090 000 Ft-ról
3 337 000 Ft-ra tervezi emelni. Ugyan-
csak nõnek az alvállalkozói költségek,
az õrzés díjai, míg a munkabérek csak
jelképes mértékben. 2010-re ugyan-
akkor még inflációs áremelés sincs ter-
vezve, igaz, ez a választás éve, s nem
kétséges, hogy polgármester asszony
szívesen elmondja majd, hogy elérte:
ebben az évben semmilyen áremelés
ne legyen. 

Mi is a gond – legalábbis az én sze-
memben – ezzel? Ez a magyar kapita-
lizmus úgy fél a versenytõl, mint az ör-
dög a tömjénfüsttõl. Szerencsen és kör-
nyékén 13 ügyvéd, ügyvédi iroda van
bejegyezve. Garantálom, hogy a fele a
mostani díj feléért is örömmel elvégezné
a jogi munkát, hisz pereskedni nem kell,
a nem fizetõk helyett az önkormány-
zat áll jót, könnyen találnék könyv-
vizsgálót is kevesebb díjért is.  Auszt riá -
ban jó pár településen jelképes vagy
nincs szemétszállítási díj, mert a sze-
lektív hulladékgyûjtés bevétele fedezetet
nyújt a költségekre. A rendelkezésre álló
adatok szerint halvány kísérlet sem tör-
tént, hogy a költségek visszafogása ré-

vén mérsékeljék az áremelkedéseket.
(Érdekes, a Szerencsi Hírek közzé tud
tenni egy felhívást a 2008. évi nyom-
dai költségek mérséklése érdekében,
ajánlatokat vár, nyilván a költségei
csökkentése érdekében.)

A taggyûlés elõtt nem kérdezték
meg a városfejlesztési és pénzügyi bi-
zottság tagjait, hogy lennének-e eset-
leg javaslataik. A taggyûlésen pedig vé-
letlenül sem önkormányzati képvise -
lõvel helyettesítette magát a polgár-
mester asszony. Egy nyugdíjas 4,8%-os
nyugdíjemelésben részesült 2008-ban,
a nyugdíjak 1/3-a 50 000 Ft alatti. Sok
kisvállalkozó évek óta nem tudja nö-
velni árait, mert öldöklõ versenyben kell
fennmaradnia a lakossági piacon, mert
arra ne is számítson senki, hogy mond-
juk a fürdõ, uszoda gázszolgáltatásá-
val kapcsolatos vállalkozói feladatok-
ra pályázatot írnak ki. Azt már odaad-
ták verseny nélkül. Nekünk meg ma-
rad az adó. A lakossági áramár 10%-kal,
a gáz több lépcsõben 10%-ot megha-
ladó mértékben drágul, elszaladtak az
élelmiszerárak, a kirívóan magas adó-
terhelés mellett egyre kevesebb szol-
gáltatás jár az adófizetõknek. Ilyen hely-
zetben csak minden körülmény gon-
dos mérlegelése után lett volna szabad
díjemelésrõl dönteni. Kérdezzék meg
képviselõiket! Tényleg nem volt más vá-
lasztás?

Egeli Zsolt

NEM MONDOTT NEMET 
A TANÁCS 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Környezetvédelmi Tanács elmúlt év
december 12-ei ülésérõl közölt tudó-
sítást elõzõ számának 10. oldalán a Sze-
rencsi Hírek. A testületet összehívó
Koncz Ferenc az újság megjelenése után
kifogást emelt az írás címe miatt. A me-
gyei önkormányzat alelnöke kiemelte,
hogy a bizottság – mint az a közölt cikk-
bõl is kiderült – nem mondott nemet a
szerencsi szalmatüzelésû erõmûre. A
beruházás támogatásáról vagy ellen-
zésérõl konkrét állásfoglalás nem szü-
letett. A bizottsági tagok teljes egyetér-
tésével azt javasolták a megyei köz-
gyûlésnek, hogy nyilvánítsa ki elköte-
lezettségét Tokaj-Hegyalja – mint a vi-
lágörökség része – mellett és kérték a
parlamentet, hogy alkossa meg a  világ -
örökségi törvényt. Ennek megszületé-
séig pedig a beruházót az építkezés fel-
függesztésére kérték. 

***
Egy újságcikknél a cím és az írás, va-

lamint a közölt fotó egységet képez.
Nincs ez másként a megyei környe-
zetvédelmi tanács ülésérõl készült tu-
dósítás esetében sem. A tanácskozáson
a testület szakértõ tagjainak döntõ
többsége a szerencsi szalmatüzelésû
erõmû felépítése ellen érvelt. Ezek a
megnyilvánulások egyértelmûvé tet-
ték számomra az ügyben képviselt ál-
láspontjukat. Többek között az is el-
hangzott, hogy egyedül az UNESCO-
nak a világörökségi cím elvesztését ki-
látásba helyezõ állásfoglalása akadá-
lyozhatja meg a kultúrtájon nem kívá-
natos beruházás megvalósítását. A tu-
dósítás végén természetesen olvasha-
tó a bizottság megyei közgyûlésnek
megfogalmazott javaslata, amely szó
szerint megegyezik a Koncz Ferenc ál-
tal idézettekkel. Árvay Attila 
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pék ség: Sze rencs, Bás tya u. 42.
�47/362-208. A mi ke nye rünk.

Amely a leg több pör költ szaf tot szív ja ma gá ba.BE KE CSI KE NYÉR®

(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).

POS TÁ JÁ BÓLA

A leromlott állagú ház történelmi
hangulatot áraszt.

A sárral tapasztott fal napjaink -
ban már ritkaság. 

A karácsonyra szánt számítógép
különösen nagy örömet szerzett.
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– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gáz-
fûtéses, teljesen felújított kertes családi ház 2 ga-
rázzsal, nagy kerttel, 7,7 M Ft-ért eladó. Érd.:
20/669-5755. (2)
– Szerencs-Ond, Fõ út 59. szám alatt lévõ 2 szoba,
összkomfortos, kis családi ház eladó vagy értékkü-
lönbözettel Bekecsen vagy Szerencsen nagyobbra cse-
rélhetõ. Érd.: 70/312-1977. (2)
– Szerencsen a Késmárk u. 6. szám alatt 120 m2-es,
alápincézett, kertes családi ház gáz- és vegyes tüze-
léssel, garázzsal eladó. Érd.: 47/361-992. (2)
– Szerencs, Bocskai út 5–7. szám alatt 1 db kétszo-
bás, 1 db háromszobás, gázfûtéses, társasházi örök-
lakás eladó. Érd.: 47/363-162. (2)

MEZÕGAZDASÁG
– Eladó Ondon a Spléni dûlõben furmint, hárslevelû
250 ezer forintért. Érd.: 47/361-181. (2-3)
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet:
30/466-0594. (2-3)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (2-3)
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-
6020, 47/362-972. (2-3)
– Kossuth-prés, szõlõdaráló, boroshordók eladók.
Érd.: 30/266-8287. (2)

JÁRMÛ
– 1992-es Peugeot 205 GRD, 1905 cm3 motorral
eladó. Érd.: 20/443-2893. (2)

GÉP, SZERSZÁM
– Gáztûzhely eladó. Érd.: 20/9347-639. (2-3)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház
(10x10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, beépíthetõ padlástérrel, fedett
terasszal, ipari árammal, az udvaron ásott kúttal.
 Irány ár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041.
(2-3)

– Szerencsen 240 m2-es 4,5 szoba + nappalis, pad-
lófûtéses, vegyes és gáztüzelésû családi ház 885 m2-
es saroktelken sürgõsen eladó. (Vállalkozásra vagy
két generációnak is alkalmas.) Érd.: 47/363-424,
20/389-7679. (2-3)

– Szerencsen háromszobás, gázos, garázsos, társas-
házi (kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 47/363-288,
70/341-7110. (2-3)

– Szerencsen egy 15 éves, 240 m2-es családi ház
eladó. Gáz-központi fûtés, Bramac cserép, mûanyag
nyílászárók, 35 m2-es burkolt, fedett terasz. Alagsor-
ban 6 x 6 m-es üzlethelyiség. Irányár: 18 M Ft. Érd.:
70/321-7838. (2-3)

– Garázs kiadó Szerencs, Hegy u. 11. Tel.: 47/362-
270, 30/617-3460. (2-3)

– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás
családi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, ipari áram-
mal, rendezett kerttel, udvarral eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (2-3)

– Szerencs, Bartók B. út 41. sz. alatt kétszobás, össz-
komfortos családi ház melléképülettel eladó. Érd.:
47/363-090, 30/229-8204 vagy a helyszínen. (2-
3)

– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó.
Érd.: 47/361-370, 47/362-612. (2-3)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (2-3)

– Szerencs, Pince köz 1. szám alatt 60 m2-es, gázfû-
téses, kertes családi ház eladó. Érd.: 47/362-369,
30/469-2681. (2)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján
fotóval jelentetjük meg az el adás -
ra vagy kiadásra kínált lakásokat,
épületeket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalmanként 500
Ft, amennyiben a fotót munkatár-
sunk készíti el, akkor 700 Ft. Ezért
az összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az internetes
honlapunkra is ilyen formában
felkerül. 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. február 1-jéig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Február 8., február 22.

500 forint

Mint arról lapunkban már írtunk,
az újságban már csak azok az apró-
hirdetések jelennek meg egymást
követõ két alkalommal, amelyek
feladói kifizették a díjat. Huszonöt
szóig 1000 forintot, negyven szóig
pedig 1500 forintot kérünk. A mel-
lékelt eredeti szel vényt bemutatók
ötszáz forint kedvezményben ré-
szesülnek és új szolgáltatásként a
Szerencsi Hírek lakossági hirdetés-
börzéje már az interneten is olvas-
ható a www.szerencsihirek.hu
címen. Az apró hirdetések a szer-
kesztõségben az erre a célra szol-

gáló nyomtatványon adhatók fel.
Új lehetõségként SMS-ben is fo-
gadjuk a lakossági és közéleti apró-
hirdetéseket. A szolgáltatást a
Pannon és a T-Mobile számlás/ál-
talános, vagy kártyás/domino elõfi-
zetéssel rendelkezõk vehetik
igénybe. Küldje el SMS-ben a hat-
jegyû hirdetési kód (SZEHIR) után a
hirdetés szövegét a 8100-555
számra. Közületi hirdetést a 8100-
556 számra küldje! 

Hirdetés díja: 1–160 karakterig
1000 Ft, 160–320 karakterig 1500 Ft.
Közületeknek: 2000 Ft.

�

APRÓHIRDETÉS SMS-BEN 
ÉS AZ INTERNETEN

�

MEGEMLÉKEZÉS
„Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon még érted ég,
Egy fénykép, mely õrzi az emlékedet,
S egy út, mely elvette az éltedet.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
Mindig veled leszünk, az idõ bárhogy halad!”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
 vissza arra a szomorú napra, amikor imádott
kislányom, testvérem

KÁLDINÉ KULCSÁR ANITA
„A világ legjobb kézilabdázója” cím tulajdonosa
3 évvel ezelõtt itthagyott bennünket.
Azóta édesapjával találkozott az égi mezõkön. 
Emlékét örökké megõrizzük. 

Bánatos édesanyja és testvére, Róbert.

VALENTIN-NAP DEBRECENBEN
2008. február 8–10. 2 éjszaka Cívis Grand Hotel Aranybika

Részvételi díj: 19 000 Ft/fõ kétágyas szobában félpanzió, gyertyafényes vacsora, wellness
centrum használata.

VALENTIN-NAP HÉVÍZEN
2008. február 15–17. 2 éjszaka félpanzióval a Hunguest Hotel Heliosban.

Részvételi díj: 27 000 Ft/fõ kétágyas szobában, félpanzió, gálavacsora. 

TAVASZI AJÁNLATAINK:
2008. március 8. színházlátogatás Budapesten autóbusszal 

7700 Ft + színházjegy (4700-7900 Ft/jegy). 
Tartalma: utazás, városnézés Budapesten, vacsora.

2008. április 12–13. Tavaszi séta Lengyelországban 16 700 Ft/fõ
(utazás, 1 éj szállás, félpanzió, idegenvezetés).

2008. május 9–12. Pünkösdi búcsú Erdélyben 49 900 Ft/fõ
(utazás, szállás, félpanzió, idegenvezetés). 

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

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! 

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN minden hónap 1-jétõl 10-ig!
Japán típusú akkumulátorok és zselés akkumulátorok forgalmazása!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: 4 részes szekrénysor + ágy-
nemûtartó, kárpitozott garnitúra (rekamié, 2 fotel, 4
szék), felnõtt- és gyermekheverõ, 2 x 3-as szõnyeg.
Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (2-3)
– Ülõgarnitúra eladó. Érd.: 20/9347-639. (2-3)

VÁLLAL
– Esztergályos munkát vállalok. Érd.: 47/361-181.
(2-3)
– Szerencs és környékén betanított nõi munkát vál-
lalok akár 3 mûszakban is. Tel.: 20/344-4661. (2)

VEGYES
– Mázsa, 4 kW-os és 7 kW-os villanymotor, motoros
permetezõ eladó. Érd.: 30/266-8287. (2)
– Gázpalack olcsón eladó. Érd.: 47/362-465. (2-3)

KERES
– Elveszett egy kétéves fekete puli kan kutya. A meg-
találó jutalom ellenében értesítsen a 70/7747-215
mobil telefonszámon, vagy este 17 óra után a
47/364-258-as számon. (2)
– Családi házat, társas lakást keresek Szerencs és
környékén. Tel.: 30/549-4521. (2)

KIADÓ
– Taktaszadán bevezetett élelmiszerbolt kiadó! Érd.:
20/499-5318. (2)
– Tokajban másfél szobás lakás, hosszú távra a Tokaji
Ferenc lakótelepen kiadó. Érd.: 70/3633-124,
47/588-008. (2)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.



Vízszintes:
1. Madame de Sevigné idézete. 13.

Tenger és sark is van ilyen. 14. Mérgezõ
díszfa. 15. Pan .., légitársaság volt. 16.
Kettõs mássalhangzó. 17. Idegen nõi
név. 19. Nulla. 21. Angol sav (ACID)!
22. Kevert RÍME! 24. Becézett Etelka.
25. ... Dhabi, az Egyesült Arab
Emirátusok fõvárosa. 26. Keverve LES!
28. Ezüst. 29. XIV. Lajos idézetének
második, befejezõ része. 32. Üres sor!
33. Becézett Erika. 34. Kebel, névelõ -
vel. 35. Torta jelzõje lehet. 38. Lét. 40.
Folyó teszi aszályban. 41. Ludwig ...,

német író. 43. Az elején randa! 45.
Középen seper! 47. Bajnokcsapatok
Európa Kupája. 48. (Elegendõ) földdel
nem rendelkezõ jobbágy. 51. Még lej-
jebb. 53. Páratlan észt! 54. Nyug -
talanító. 56. Utóvizsga. 58. Pan társa!
60. ...de toilette, kölni. 61. Lejjebb. 62.
Madzag. 

Függõleges:
2. A termékenység istene (görög). 3.

Deutérium, kén. 4. Égõ (lámpában). 5.
Idegen gáz! 6. Két végén sík! 7. Cink
latinul (ZINCUM). 8. Jóravaló. 9. E.C.A.

10. Személyed. 11. Rit -
mus. 12. Nitrogén, fluor.
15. XIV. Lajos idézetének
elsõ része. 18. Római
kettes. 20. Nyelv tani fo-
galom. 21. ...dabra, va-
rázs szó. 22. Férfinév. 23.
Rag, a -re párja. 25. Elõ -
tag: légi. 27. Szada eleje!
30. Élõlény megjelenési
formája. 31. Ét termi ol-
vasnivaló. 35. ... Gál Ist -
ván, magyar festõ. 36.
Énekes drámai mû. 37.
Láda közepe! 39. Labda
másként. 42. Is kolás,
diák. 44. Al gebra kezde-
te! 46. Város Ok la homa
államban. 49. An gol föld
(LAND). 50. Az ...érõ
paszuly. 51. Azo nos  név -
elõk. 52. Ásó két vége!
55. Szintén ne! 57. Sze -
rencsen is van! 59. Albert
Nándor. 61. Fordítva:
nátrium.             Sz. A. 

A január 11-ei ke-
resztrejtvény helyes meg fejtése: Nin -
csenek kemény nõk, csak gyenge fér-
fiak. A kakas is úr a maga szemét-
dombján. A helyes megfejtést be-
küldõk közül a szerencsések jutalma:
2000 Ft-os vásárlási utalvány: Kondás
Tiborné, Sze rencs, Kossuth tér 6/A,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Laczkó
Attila, Tállya, Esze T. út 16., 1000 Ft-
os vásárlási utalvány: Ragulszki Gyu -
láné, Szerencs, Petrikovits út 43. A he-

lyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 30/681-7105-ös telefonszám
tulajdonosa 1500 forintos vásárlási
utalványt nyert. A nyertesek a nyere-
ményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
2008. január 29-tõl február 1-jéig ve-
hetik át. A január 25-ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
február 1. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pék ség: Sze rencs, Bás tya u. 42.
�47/362-208. A mi ke nye rünk.

Amely a leg több pör költ szaf tot szív ja ma gá ba.BE KE CSI KE NYÉR®

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé -
nyének aján dék sor so lá sán csak azok
a meg fej té sek vesz nek részt, ame lyek-
 hez mellé kelték ezt a szel vényt:

KE RESZT REJT VÉNY
2008. január 25.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

Te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,

írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

RÖVID GONDOLATOK

A MIS KOL CI NEM ZE TI SZÍN HÁZ MÛ SO RA
JANUÁR

NAGYSZÍNHÁZ
26. (szombat) 19 óra: A DENEVÉR Latinovits bérlet
29. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet 
30. (szerda) 17 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

Latabár ifj. bérlet
31. (csütörtök) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

Schiller ifj. bérlet

FEBRUÁR 
1. (péntek) 19 óra: A DENEVÉR Földes ifj. bérlet
2. (szombat) 19 óra: MOLIÉRE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Miskolci Páholy elõadása
3. (vasárnap) 15 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
5. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
6. (szerda) 17 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

Kossuth ifj. bérlet
7. (csütörtök) 17.00: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Zrínyi ifj. bérlet
8. (péntek) 17 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

Laborfalvy ifj. bérlet

TIËSTO ALBUMÁT
GRAMMY-DÍJRA JELÖLTÉK

A lemezbõl több mint 72 ezer da-
rabot adtak el csak az USA-ban, de
emellett számos más országban – ha-
zánkban is – aranylemez lett és elérte
az arany- és platinalemez-státuszt. A
világ egyik legnagyobb zenei díjának
kategóriajelöltje még Justice, Shiny
Toy Guns, LCD Soundsystem és a
Chemical Brothers. Tiësto világkörüli
turnéja során nem kisebb helyszíneket
töltött meg show-jával, mint a Los
Angeles-i Sportaréna, vagy a Ham mers -
tein Ballroom New Yorkban. A turné
minden kontinens re eljutott, Észak- és
Dél-Amerikától kezdve Dél-Afrikáig,
Ázsiába, Euró pá ba, elérve ezzel több
százezer rajongót, minden állomáson
telt házas bulikkal. A 2008-as Grammy
díjátadó eseményét február 10-én ren-
dezik meg Los Ange lesben.

AZ ÉV ELSÕ FILMZENE-
SZENZÁCIÓJA:

CASTING MINDEN

Az idei év elsõ hazai filmzenei
meglepetése a Casting minden címû
új Tímár Péter-mozi zenei anyaga,
amely a filmpremierrel azonos idõ-
ben látott napvilágot, olyan fiatal mû-
vészek közremûködésével, mint Oláh
Ibolya, Puskás Peti, Fekete Linda,

Szente Vajk, Vágó Zsuzsi, Csó rics
Balázs, Pataki Szilvia. Az új filmze-
nei CD-n a kiemelkedõ tehetségû
énekesek a ’70-es évek nagy sláge-
reit elevenítik fel és keltik újra élet-
re, melyekbõl a filmben ízelítõt is kap-
hatunk. Az elõadók mindegyike két
dalt énekel és egy közös szám ere-
jéig – Érints meg engem – együtt áll-
nak mikrofon elé. A slágereket – köz-
tük a Volt egyszer egy lány, Ho tel
Menthol, Darabokra törted a szívem,
Fekszem az ágyon és az El kell, hogy
engedj – a rendezõ, Tímár Péter vá-
logatta össze. Az alkotók szerint az
új zenés film alapötlete a közelmúlt
tehetségkutató versenye, a Me ga -
sztár volt, de valójában nem arról
szól. A CD anyagát a Z-Mex stúdió-
jában készítette Závodi Gábor, aki a
hangmérnöki és a hangszerelõi mun-
kák mellett a lemez zenei rendezõ-
je is egyben. 2008. január 10-tõl bárki
meggyõzõdhet a fiatal tehetségek
énektudásáról, ekkor kerül ugyanis a
Casting minden CD a boltokba.

LEONA LEWIS

A hónap végén már a boltok pol-
caira kerül Leona Lewis legújabb al-
buma. A fantasztikus hangú énekesnõ
mindent elsöprõ lendülettel robbant
be az angol popzenei életbe és most
készen áll akár egész Európa meg-
hódítására. Bleeding Love címû slá-

gerével és Spirit címû bemutatkozó
albumával minden korábbi angol és
ír popzenei rekordot megdöntve vált
világszerte ismertté. Kislemeze és al-
buma hetekig vezette a listákat. A kis-
lemez milliós eladásai kapcsán
Angliában a kislemez formátum re-
neszánszáról kezdett cikkezni a sajtó.
Ugyanakkor az album is példátlan
sikert aratott, hiszen már több mint
2 millió példány talált belõle gazdára
Angliában és Írországban. A Bleeding
Love már a hatodik legjátszottabb dal
Európában és hazánkban is nagy slá-
gernek ígérkezik, köszönhetõen a
szemfüles rádiós szerkesztõknek,
akik már 2007-ben felismerték a dal
nagyszerûségét, így az elmúlt év
utolsó hetében már a hivatalos Top
40-es rádiós listára is felkerült a dal.

SYLVER – BEST OF, THE HIT
COLLECTION 2001–2007
A csinos szõke énekesnõ, Sylvie és

a billentyûs Wout kettõse 2001-ben
kezdte meg a közös munkát és de-
bütáló daluk, a Turn The Tide egy-
bõl óriási sláger lett. Mindez nem-
csak Európában hozta meg szá-
mukra a sikert, hiszen megnyitotta
elõttük a kapukat Kanadában,
Brazíliában és Mexikóban is. A Turn
The Tide-ot több nagysikerû kislemez
követte, mint a Forever In Love, az
In Your Eyes vagy a Living My Life.
Fen nállásuk hat éve alatt összesen
négy nagylemezt jelentettek meg,
melyek több országban is az eladá-
si listák élére kerültek. Az új dupla
album, The Hit Collection elsõ ko-
rongjára legnagyobb slágereik ke-
rültek fel eredeti verzióban. A má-
sodik CD-n a dalok remix változa-
tai hallhatók (CJ Stone, Groove
Coverage, stb.), valamint az idáig el-

készült hét klipjük. Az albumra fel-
került új daluk is The One címmel,
mely remekül nyitott a slágerlistákon.

FARSANG ROCK NIGHT
Rock-koncertet rendez február 16-

án a Rákóczi-vár színháztermében
a szerencsi Hatás Alatt zenekar és
az Oázis Ifjúsági Egyesület. A va-
sárnap 18 órától kezdõdõ „FAR-
SANG ROCK NIGHT” elnevezésû
programon fellépnek a Négykézláb,
a Csí rá zó Búzakalász, a Hatás Alatt
és a Spi rit Blue nevû zenekarok. A
szervezõk több vetélkedõvel színe-
sítik az estet, melyek során külön-
bözõ nyeremények várnak a kö-
zönségre. Az eseményrõl további in-
formáció olvasható a www.hatasa-
latt.hu internetes címen.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Indigo. A helyes választ bekül -
dõk közül Váradiné Szabó Gab ri ella,
Prügy, Ady E. út 7. szám alatti olva-
sónk ajándékutalványt nyert, amely
a Szerencs, Rákóczi út 56. szám alat-
ti Music & Book hanglemezboltban
levásárolható. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõ 70/338-0604-es te-
lefonszám tulajdonosa 1500 forintos
vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb.
A nyeremények a szerkesztõségben,
munkaidõben vehetõk át. Játékunk
új kérdése: Mi a címe Leona Lewis
elsõ, bemutatkozó albumának? A vá-
laszokat postai borítékban vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesz -
tõségünk címére, és arra írják rá: ZE-
NEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vála-
szolók továbbra is vásárlási utalványt
nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-2066
számra küldhetnek.



VASUTASOK A PÁLYÁN 
Tizedik alkalommal rendeztek vas-

utas teremlabdarúgó tornát január 12-
én a szerencsi sportcsarnokban.

A Mozdonyvezetõk Országos Szak -
szervezete, a Vasutasok Szakszervezete
és a Vasúti Dolgozók Szabad Szak -
szervezete által támogatott rendezvé-
nyen nyolc csapat mérkõzött a gyõ-
zelemért. Jó hangulatú, küzdelmes ta-
lálkozók eredményeként alakult ki a
végsõ sorrend. Az idén a bajnoki
címet a miskolci irányítók szerezték
meg a miskolci utazók és a szerencsi
vasútállomás gárdája között. A torna
legjobb mezõnyjátékosának a miskolci
irányítók együttesébõl Jámbor Lorándot
választották. A legjobb kapus címet
Lengyel András szerencsi mozdony-
vezetõ érdemelte ki, míg a torna leg-
idõsebb játékosaként a szerencsi
Oleszka Józsefet köszöntötték.

MÁSODIK HELYEZÉS
A TEREMTORNÁN

A Borosi László teremlabdarúgó
torna kistérségi selejtezõjét tartották
január 6-án a szerencsi városi sport-

csarnokban. A viadalon két csoport-
ban összesen tizenegy csapat lépett
pályára a következõ fordulóba jutá-
sért. A körmérkõzések után Szerencs
csapata veretlenül, csoportelsõként ju-
tott a döntõbe, miután Osváth László
legényei Golop, Megyaszó, Felsõ -
dobsza és Mezõzombor gárdái felett
egyaránt diadalmaskodtak. A döntõ-
ben a házigazdák egyedül a tovább-
jutást pontvesztés nélkül kiharcoló
Bodrog kisfaludtól szenvedtek ve resé-
get, Bekecset, Megyaszót, Mezõ -
 zombort és Vámosújfalut magabiz-
tosan gyõzték le. A helybéli csapat
második helyen végzett a selejtezõn,
a torna legjobb mezõnyjátékosának
járó elismerést a szerencsi Tóth László
érdemelte ki.

ASZTALITENISZ 
A bajnokesélyes MEAFC otthonában

vendégeskedett a megyei bajnokság ti-
zennegyedik fordulójában a SZVSE
asztalitenisz-csapata. Együttesünk a
január 12-ei találkozón a veretlen
házigazdákat megszorongatva mini-
mális különbséggel, 10–8 arányban
maradt alul. A szerencsiek közül egyé-
niben Köllõ András és Korály Tibor há-
romszor, Gazdóf Barnabás egyszer volt
eredményes és a Korály Tibor–Köllõ
András páros is legyõzte az ellenfelét.

EGY DÖNTETLEN,
EGY VERESÉG 

*Gyõzelmi esélyt szalasztott el leg-
utóbbi hazai találkozóján a város me-
gyei másodosztályú bajnokságban
szereplõ sakkcsapata. Együttesünk
január 6-án Ózd gárdáját fogadta a
Népházban. A helyi fiatalok a mér-
kõzésre még nem pihenték ki a téli
szünet fáradalmait. Ez rányomta bé-
lyegét a teljesítményükre, ami alap-
ján a 6–6-os végeredmény igazságos
volt. A helybéli játékosok közül
Balogh Imre, Samók Csaba, Tóth
Levente és Zakar Adrián gyõzött.
Döntetlent Cseppely János, Balogh
László, Újházi Dávid és Jakab János
ért el.

*Elveszítette veretlenségét a megyei
elsõ osztályú bajnokságban szerep-
lõ szerencsi sakkcsapat. Együttesünk
január 13-án Sajószentpéteren a há -
zi gazdákkal szemben hét és fél, négy
és fél arányban maradt alul. A na-
gyobb játékerõt felvonultató borso-
di gárda megérdemelten nyert annak
ellenére, hogy a szerencsi sakkozók
az utolsó pillanatig küzdöttek a jobb
eredményért. Gyõzött: Medvegyné
Balogh Emese és Novák Barna.
Döntetlenre Balogh Imre, Balogh
László, Jakab János, Oleár László és
Újházi Dávid mérkõzött.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Várt és váratlan anyagi gondok

borítják fel számításait, de néhány
zavaros ötletnél többre egyelõre
nem telik erejébõl. Nincsenek jobb

helyzetben üzletfelei sem, akik öntõl várják a gond-
jaik megoldását. Erõltessen magára egy kis türelmet,
mert ha lassan is, de huszadika táján az események
szépen visszazökkennek a régi kerékvágásba. A  sze -
rencsével, gyarapodással kapcsolatban álló Jupiter
a karrierjét segíti inkább, de ha egyik kollégája iránt
lobban szerelemre, akkor bizony ez a kapcsolat is
a „szerencsés fogások” közé sorolható, hiszen végre
megtalálja azt, akivel boldog lehet. Jobban oda kel-
lene figyelnie a részletekre, most ugyanis apróságok
miatt robbanhat ki egy kínos veszekedés a párjával. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Fõként a rokoni kapcsolatai

kerülnek elõtérbe, de valami
módon külföldi lehetõségek is
adódnak. Az elõbbi esetben ez lehet

egy közös munka megkezdése, az utóbbiban
pedig most alapozhatja meg hosszabb távra az
anyagi helyzetét, viszont a pénzkeresés a karrier-
jét picit hátráltatja. Anyagi ügyekben a jó esélyek
ellenére sem árt az óvatosság, mert megtörténhet,
hogy valaki megpróbál túljárni az eszén, vagy cser-
ben hagyhatja szerencséje és ítélõképessége. A
személyes kapcsolataira, szerelmi életére egész
évben a szigorú Szaturnusz ügyel. Ez a bolygó
januárban olyan elkötelezettséget ígér, amit csak
a szeretet erejével lehet megoldani. Ha ez az erõ
hiányzik, még a válás gondolata is felmerülhet. Ha
lehet, most ne szervezzen utazást, társasági prog -
ramot, mert olyan emberekkel találkozhat, akik fel-
borítják eddig biztonságosnak hitt érzelmi életét.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Most kevés helyrõl kap

megfelelõ információkat és a
máskor talán kiváló „szimata” is
tévútra vezetheti, ezért nem taná -

csos fontos ügyekben döntenie, vagy olyan
munkát elvállalnia, aminek a sikere másoktól függ.
A hónap vége felé ugyanis az üzleti partnerei (talán
nem is a saját hibájukból), cserben hagyhatják,
és ennek következményeivel már egyedül önnek
kell megbirkóznia. Ha június 10-e elõtt született,
váratlan munkahely-váltást ígér az Uránusz, ha
10-e után, akkor változatos, érdekes új feladattal
bízzák meg a mostani munkahelyén. Szerelemben
a türelmetlenségével elronthat mindent. Ráadásul
könnyen kijön a sodrából, ami megint csak rossz
színben tünteti fel. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Elõnyös fordulat várható akkor

is, ha vállalkozó, akkor is, ha
beosztott. Hosszú hetek, hónapok
szervezõ munkájának a gyümölcse

érik be, de az is elõfordulhat, hogy egy alkalmi is-
meretség lesz jövendõ társas vállalkozásának alap-
ja. Mindezek ellenére anyagi helyzete némi nyug-
talanságra adhat okot, ezért tanácsos lenne vissza -
fognia kiadásait, mert a megnyugtató fordulatra
február közepéig kell várnia. Érzelmi bonyodalmat
okozhat egy véletlenül kihallgatott telefon, vagy
egy kezébe kerülõ levél. A párja ugyan tudja
tisztázni magát, de ön teljesen kiborul a
féltékenységtõl. Egy kiadós lelkizés, vagy „ki -
beszélés” jót tesz a mostani, feszültségekkel teli
idõszakban. A Jupiter a környezetét megértõvé teszi. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Bár nagy a kísértés, hogy egy

eddig kevéssé ismert területen
próbáljon szerencsét, de a biztató
kezdet ellenére a kísérletei nem

váltják be a hozzájuk fûzött reményeket. Az eddig
megszokott területen viszont 20-a után fi-
gyelemreméltó eredményt érhet el, és erre már
bátran alapozhatja a jövõjét, egzisztenciáját.
Nem kell mindenkinek a gondját-baját önnek
megoldani. Hiába akar jót, nem igazán tudja
beleélni magát a másik helyzetébe, így inkább csak
azt adja, ami önnek tetszik, és ezzel többet árt,
mint használ. A véletlen hozhatja úgy, hogy a
hónap közepén összefut egy kedves ismerõsével
(vagy egykori kedvesével), és úgy érzi, ezt a
találkozást a sors akarta. A többszöri találkozó
módot ad arra, hogy a szerelem minden ízét
végigélvezze – akár a lagziig.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A következõ hetekben

leginkább akkor érvényesülhet,
ha ügynökként dolgozik, esetleg a
reklámszakmában próbál karriert

csinálni. Különösen jó eredményt akkor érhet el,
ha fontos szakmai megbeszéléseit a következõ
napokra idõzíti. Adminisztrációs ügyeinek in-
tézésével is a reméltnél jóval hamarabb végezhet.
Egyébként a következõ két hét jó még ingat-
lanvásárlásra, vagy az otthona, esetleg a munka-
helye felújítására. Ideje volna végre felszámolni
a már meddõ kapcsolatait. Érdemes volna kicsit
több idõt szánni saját magára. A karrier, a munka
tényleg fontos dolog, a család szükségleteinek
megteremtése is, de ha ezek miatt a kedvesére
nem jut elegendõ idõ, akkor õ elõbb-utóbb más
mellett keresi a boldogságot. Biztos, hogy érdemes
ennyit áldozni a környezetében élõk jó hangu-
lata kedvéért, vagy azért, hogy önt a világ
tökéletesnek lássa, mondja?!

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Jó néhány fölösleges úttól, és a

vele járó bosszúságtól kíméli meg
magát, ha most próbálja meg ren-
dezni a régóta függõben lévõ vitás

ügyeit. Ne most próbálja elintézni az eddig haloga-
tott teendõket. Ha eddig ráért, még várhat vele
február elejéig, akkor ugyanis játszi könnyedséggel
elérheti azt, amiért most hiába töri magát, és
megkapja azt a lehetõséget is, hogy egy új
munkakörben bizonyítsa képességeit. Egyre job-
ban meg tudja szervezni a feladatait, és több idõt
tölthet így a családdal. És talán még egy rövidebb
utazásra, kikapcsolódásra is tudnak idõt szakítani
a hónap második felében. Ám ha még egyedül él,
akkor az alkalmi kalandok egyre kevésbé hozzák
tûzbe. Meghitt, szoros kapcsolatra, békés otthon-
ra vágyik. Egy kellemes utazás során a véletlen azért
sodorhat az útjába valakit, akit érdemes volna
közelebbrõl is megismerni.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Kisebb, de mindenképpen biz-

tató fordulat érlelõdik anyagi
helyzetében, jórészt családjának
köszönhetõen, bár az ismerõsei vel

kötött megállapodások is jól fognak végzõdni. A
munkahelyén élesedik a pozícióharc, amiben
önnek is részt kell vennie, de jól gondolja meg,
milyen eszközöket alkalmaz, mert elõfordulhat,
hogy a riválisai útjába tett gerendába késõbb ön
is megbotlik. A Mars–Plútó szembenállás érzel-
mi válságot generálhat. Talán mert olyan titkokra
bukkan, amiket a párja eddig ügyesen rejtegetett.
A csalódás miatt azonnal visszavág. Úgy érzi, joga
van „a házon kívüli” boldogsághoz. De aki
ebben az idõben az útjába kerül, az nagyon rosszul
jár, mert csak egy kegyetlen bosszú alanya lesz.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Szánjon egy kis idõt az elmúlt

év pénzügyi mérlegének el -
készítésére. Zárja le a könyvelését
és 25-e után – amennyire ez lehet-

séges –, mérje fel az a jövõ lehetõségeit. Kellõ
óvatossággal fogadja meg ismerõseinek pénz ügyi
tanácsait, mert õk sem tévedhetetlenek. 25-én
hagyatkozzon inkább a saját megérzésére, és ha
bejönnek számításai, legalább nem tartozik
köszönettel senkinek. A Mars uralja a  párkap -
csolatát, de ha nem veszi fel a kesztyût, amikor
a párja vitatkozni kezd, akkor megúszhatják a hetet
veszekedés nélkül. A hónap második felétõl
rengeteg programot szervez, hogy „történjen
valami”. És egy ilyen kulturális rendezvényen
összefuthat valakivel, aki átformálja majd a gon-
dolkodásmódját, értékrendjét.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Vegye elõ azokat a teendõket,

amelyeket az év végi hajrában,
meg a döcögõsen kezdõdõ újév
elsõ napjaiban nem tudott meg-

valósítani, mert most még Fortuna is a segítségére
siet, ha olyan akadályokba ütközik, melyekkel
egyedül nem tudna megbirkózni. Könnyen talál
tehát az elképzelésének megfelelõ munkát, vagy
partnereket bõvülõ vállalkozásához. A Vénusz és
a Jupiter a Bakban járva sok segítséget ad ahhoz,
hogy legyõzze kishitûségét, és az érzelmi életében
kedvezõ fordulat következzen be. Amit eddig
elítélt, vagy elkerült, azt lehet, hogy már elfogadja,
sõt, talán örömét is leli benne. A Mars még ahhoz
is ad elegendõ lendületet és erõt, hogy ne a hát-
térben meghúzódva figyelje a világot, hanem
kezdeményezzen.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Kellemetlen idõszak ez, amikor

még a megvalósulás küszöbén
álló tervei is elakadhatnak, türel-
metlensége pedig veszélybe sodor-

hatja a mostanáig jól mûködõ kapcsolatrend-
szterét. Legyen tehát kritikusabb a saját, fõként
pénzügyi ötleteivel szemben, másokéval még
inkább, és ne most akarja dûlõre vinni az
egyébként sem sok jóval biztató vitás ügyét. A
bolygók kellemes utazást ígérnek. Ha a párjával
megy, akkor a közös pihenés és az élmények (még
a váratlan kellemetlenségek is) alkalmat adnak az
egymásra hangolódásra. Ha viszont egyedül vág
neki, vagy a barátaival szervez egy sítúrát, szinte
biztos lehet benne, hogy visszafelé már  valaki -
vel kéz a kézben érkezik. (S talán egy kellemetlen
helyzet, vagy egy kisebb baleset hozza össze új
partnerével.)

Halak: II. 20. – III. 20.
Ne essen kétségbe, ha a bal-

szerencsés véletlenek éppen azt
a kollégáját sodorják el átmeneti-
leg ön mellõl, akinek a segítségére

a leginkább számított. Most legalább bebi-
zonyíthatja, fõként önmagának, hogy kritikus
helyzetekben mire képes. Az elõjelek min-
denképpen kedvezõek, és most szilárdíthatja meg
pozícióját, vagy tehet újabb lépést elõre, karri-
erjének útján. A pillanat örömét szeretné élvezni,
nem gondol a jövõre. Ám a régi barátai rádöbben-
tik, hogy a mostani élete csöppet sem olyan
boldog, mint amilyennek annak idején elképzelte,
vagy amilyennek próbálja beállítani a világ
elõtt. A változtatás lehetõségét felkínálja a
Vénusz. Próbáljon élni vele. Még semmirõl
nincs lekésve!
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Ötödik helyen
zárta az õszi

idényt a 2007/2008-as bajnokságban
a város NB II-es férfi kosárlabdacsa-
pata. Az együttes tavasszal elõbbre
szeretne jutni a tabellán.

A szerencsi férfi kosárlabdázók évek
óta állandó szereplõi a NB II észak-
alföldi csoportjának. A gárda után-
pótlását a Bocskai gimnáziumban ne-
velkedett játékosok adják, azonban a
középiskolások továbbtanulása miatt
csak a Szerencsre visszatérõ fiatalok
erõsítik a csapatot. A bajnoki idény-
nek kilencfõs kerettel vágott neki
Gulyás László (fotónkon) szakmai irá-
nyításával az együttes és félidõben az
SZVSE gárdája a középmezõny elejérõl
várja a folytatást.    

Amennyiben szigorúan a szám-
adatokat vesszük alapul, akkor az õszi
idõ szak ban négy gyõzelemmel és
ugyanannyi vereséggel a 12 csapatos
me zõnyben az ötödikek vagyunk – nyi-
latkozta a Szerencsi Híreknek Gulyás
László. Ha azonban a dolgok mögé
nézünk, akkor azt mondhatom, hogy
a befektetett energiának, az elvégzett
munkának megfelelõ helyen állunk a
tabellán. Ugyanakkor úgy vélem, hogy
talán a számunkra könnyebbik fele van
még hátra a bajnokságnak. – A sze-
rencsi csapatra az amatõrizmus jel-
lemzõ – emelte ki Gulyás László. – Ezt
jó értelemben mondom, hiszen a já-
tékosok valamennyien dolgoznak,
vagy tanulnak, sokaknak már család-
ja is van, és mindezek mellett idõt sza-
kítanak az edzésekre. Emiatt azonban
a tréningeken ritkán teljes a keret. A
másik probléma, hogy nincs megfelelõ
számú képzett kosárlabdázó Sze -
rencsen, akiket NB II-es szinten pályára

lehet küldeni. Jelenleg kilenc fõbõl áll
a csapat. Ez elegendõ a mérkõzések-
hez, azonban a tréningeken az öt-öt
elleni játékot nem tudjuk gyakorolni,
ami rányomja a bélyegét a felkészü-
lésünkre. 

Ennek ellenére azt látom, hogy az
elmúlt hónapokban elvégzett közös

munka eredménye – a hiányosságok
ellenére is – érezhetõ a csapat játéká-
ban – tette hozzá Gulyás László. –
Bizakodva nézek az elkövetkezõ idõ -
szak elé. Amennyiben nem sújtják sé-
rülések az együttest, az õszi teljesít-
ményt felülmúlva a bajnokság végére
elõrébb kerülhetünk a rangsorban.

Még az elmúlt év novemberében
rendezték meg a Magyar Diáksport
Szövetség által szervezett Diákolimpia
városkörzeti versenyét Szerencsen I–
IV. korcsoportokban gyors-, mell-, és
hátúszás, valamint gyorsváltó ver-
senyszámokban.

Az I. és II. korcsoportos egyéni ver-
senyszámok helyi gyõztesei voltak:
gyorsúszásban: Vasvári Adél, Kiss
Viktória, Farmosi Zsombor, Kovács
Kristóf. Mellúszásban: Farmosi Kata,

Pallai Patrícia, Farmosi Zsombor, Fige
Balázs. Hátúszásban: Vasvári Adél, Kiss
Viktória, Tamás Ádám, Kovács Kristóf. 

Az I. és II. korcsoportosoknál az
egyes versenyszámok gyõztesei az
idén január 14-én az encsi megyei
döntõkbe jutottak, ahol a legeredmé-
nyesebben Vasvári Adél (1999) sze-
repelt két negyedik hely megszerzé-
sével, valamint a fiú gyorsváltó (Fige
Balázs, Takács Ádám, Nagy Martin,
Kovács Kristóf) is negyedik lett.

KOSÁRLABDÁZÓK
A NB II KÖZÉPMEZÕNYÉBEN 

A tízfõs szerencsi csapat negyedik helyezéseket szerzett a megyei
döntõn.

ÚSZÓ-DIÁKOLIMPIAI
EREDMÉNYEK 
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A VÁ ROS BAN SÉTÁLVA
KÖZÚTI JELZÕTÁBLA-KÁOSZ
Néhány nap-

pal ezelõtt a Hu -
nyadi köz és a
Széchenyi út ta-
lálkozásánál fe-
deztünk fel két
megrongált táb-
lát. Minderrõl
már lapunk elõzõ
számában is be-
számoltunk, de
sajnos még ez-
után több napig a
földön hevertek
a jelzések. Az egyik megdõlve, a másik
teljesen kitörve feküdt az úttest mellett.
Ebben az esetben a jármûvezetõk nem
tudhatják, hogy egyik irányból tilos a
kis utcácskába behajtani. Ha nya-
kunkba vesszük a várost, többfelé ta-
lálkozunk megkopott, megrongálódott
jelzésekkel, melyeknek olykor csak a
formájából lehet következtetni arra,
hogy a keresztezõdésnél óvatosabban
kell közlekedni. Az Ondi és Magyar
utcák találkozásánál az alumínium
oszlopon valamilyen kábelt vezettek
végig, ami vélhetõen nem felel meg a
biztonsági elõírásoknak. A Bajcsy-
Zsilinszky utca és a 37-es fõút ke-
resztezõdésében – amit az elmúlt év
de  cemberében szintén jeleztünk –
éppen az autós szemmagasságában
van elhelyezve egy tábla, zavarva az
út beláthatóságát – hogy csak egy újabb
példát említsünk.

VIGYÁZZ, GÖDÖR!

A fenti cím talán az anyósülésen el-
hangzó felkiáltás is lehetne, amikor vé-
gighaladunk a szerencsi Rákóczi úton.
Az elmúlt hetekben több csõtörés volt
az említett útszakaszon, ami miatt
meg kellett bontani az aszfaltburkola-
tot. Sajnos, hetekkel késõbb még min-
dig gidres-gödrös úttesten kell közle-

kednie az autósoknak. Ha csúszik a
helyreállítás, talán érdemes lenne köz-
úti jelzõtáblával tájékoztatni a közle-
kedõket a veszélyrõl, a tengelytörések
elkerülése érdekében. Mert a károkat
az okozónak – ezúttal az úttestet fel-
bontónak – kell megtérítenie.

KIVÁGTÁK A FENYÕFÁT
A szerencsi Napsugár óvoda udva-

rán állt egykor egy szép fenyõfa.
Terebélyes, árnyékot adó, a gyerekek
és az óvónõk évekig gondozták, lo-
csolgatták. Az elmúlt év végére oly-
annyira termetes és mutatós lett, hogy
másoknak is szemet szúrt. Karácsony
elõtt ismeretlenek kivágták a fenyõt, de
mivel nagyon terebélyes és nehéz volt,
elvinni már nem tudták. Kicsit hason-
ló az eset ahhoz, amikor a tavasszal
kiültetett friss árvácska palántákat va-
lami „jóakaró” kihúzgálta, majd a
járda szélén eldobálta.

KÖRNYEZETBARÁT
CSÚSZÁSMENTESÍTÉST!

Szinte minden esztendõben felve-
tõdik a probléma: az utak sózása ká-
rosítja a környezetet. Szerencsen is ha-
sonló a helyzet, hiszen a Vá ros -
üzemeltetõ Kht. gépei is hagyományos
útszóró sóval próbálják csúszásmen-
tessé tenni a várost. Nem véletlen, hogy
Nyugat-Európa legtöbb nagyvárosában
már évek óta tilos ez az eljárás, helyette
alternatív, környezetbarát anyagokkal
kell megoldani az utak jégtelenítését.
Igen, de mivel is? Egyes vélemények
szerint a célnak megfelel például a
homok, sóder, faforgács és az ország
több helyén már sikerrel alkalmazott
gránitkõ-zúzalék.

ÚJ POSTALÁDÁK
A korábbinál kevesebb, de már az

európai uniós követelményeknek meg-
felelõ, korszerû levélszekrényt telepí-
tett Szerencsen a Magyar Posta. A tíz
régi gyûjtõt leszerelték, a hét újat pedig
olyan helyekre szerelték fel, amelyek
mozgáskorlátozottak által is könnyen
megközelíthetõk. Az elõzõeknél na-
gyobb ládákba az A/4-es méretû le-
veleket is be lehet dobni. Ilyen szek-
rény található a városban a posta és a
rendelõintézet elõtt, az Ondi, a Bekecsi
és a Dózsa György utcákban, a
Fecskésen az Arany János utcában, va-
lamint Ondon a Fõ utca felsõ és alsó
szakaszán. A postaládák napi ürítésé-
rõl a kézbesítõk gondoskodnak.

A szerencsi rendelõintézetben
fontosnak tartják, hogy a külön-
bözõ szakrendelõkben a kor és az
orvostudomány igényeinek megfe-
lelõ eszközök segítsék a szakembe-
rek munkáját, a gyógyítás eredmé-
nyességét. 

A tavalyi évben átadott ultrahang
készülék után január 18-án délben
újabb berendezést szállítottak és he-
lyeztek üzembe a járóbeteg-ellátó
központban. A terheléses EKG vizs-
gálattal értékelhetõ, hogy milyen
hatással van a szívre a fizikai terhe-
lés, illetve ezzel együtt a szervezet
megnövekedõ oxigénigénye. Meg -
határozható vele a mellkasi fájdalom
oka, a szív terhelhetõsége, de az is,
hogy az adott egészségi állapotban
milyen fizikai terheléssel lehet meg-
kezdeni a mûtét utáni, vagy beteg-
ség utáni rehabilitációt.

Az eszköz vásárlását a Szerencsi
Polgári Együttmûködés Egyesület, a
két évvel ezelõtt szervezett bál be-
vételébõl 200 ezer forinttal támo-
gatta. Bobkó Géza igazgató fõorvos
köszönetet mondott Zemlényi Zoltán
elnöknek az adományért, amit az in-
tézet 1,3 millió forinttal egészített ki.

A mûszer a diagnosztizáláshoz már
rendelkezésre áll, azonban az új ka-
pacitások iránti igényt az egészség-
biztosítási pénztár nem támogatja. A
törvény viszont lehetõséget biztosít
más intézménytõl óraszám igénylé-
sére. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me -

gyei Kórház szándéknyilatkozatban
erõsítette meg, hogy heti 2 x 6 órát
átad a kardiológiai szakrendelés
helyben történõ mûködtetésére, így
rövidesen Miskolc helyett Szerencsen
végzik el a terheléses EKG-vizsgála-
tokat.

A Tokaj Történelmi Bor -
vidék Kultúrtáj Világ örök -
ségi Terület kezelési tervé-
nek kiegészítését kezdemé-
nyezi a Szerencs és Kör -
nyéke Fejlõdésért Egye sület.
A civil szervezet szerint
olyan szabályozásra van
szükség, amely a meglévõ
értékek megõrzése mellett
konkrétan meghatározza az
iparfejlesztés lehetõségeit a
fokozott védelmet igénylõ
térségben. 

Az egyesület idei elsõ ülé-
sét január 17-én tartotta a
Rákóczi-várban, ahol Takács Zoltán
elnök ismertette a tagsággal a jelen-
leg rendelkezésre álló, azonban nem
hatályos világörökségi kezelési terv-
vel kapcsolatos javaslatokat. Mint el-
hangzott, a térségben élõ emberek
szempontjából fontos, hogy a bor-
vidék bekerüljön az ipari és mezõ -
gazdasági fejlõdés fõ sodrába, és ne
váljon rezervátummá a szabályo-
zatlanság és a tradicionális szemlé-
let következtében. A kezelési terv
egyik nagy hiányosságának tartják a
túlságosan általános megfogalma-
zásokat, amelyek alapján például a
szerencsi szalmatüzelésû erõmû el-
lenzõi és támogatói egyaránt le tud-
ják vezetni az igazukat. A másik ko-
moly gond az, hogy létrehoz ked-
vezményezett településeket és gaz-
dasági ágazatokat, és csak halvány
utalásokat tesz arra, hogy minél ke-
vesebben legyenek a világörökségi
cím kárvallottjai. Az egyesület ja-
vaslatában – amelyet a terv azon
pontja is idõszerûvé tesz, mely sze-
rint hatévente felülvizsgálandók az
idõközbeni felmerülõ fejlesztési és
rendezési kérdések – arra törekszik,
hogy a szõlészet, borászat és a tu-
rizmus mellett meghatározzák azo-
kat a fejlesztési irányokat, amelyek
a célkitûzésekhez illeszkedve meg-
élhetést biztosítanak a lakosságnak. 

Azt javasolják, hogy a zempléni
térséget tegyék fogadóképessé a meg-
újuló energiaforrások, a zöldenergia
felhasználására, meghatározva azo-
kat a feltételeket, amelyek teljesíté-
sével ezek a beruházások a világ -
örökségi címmel összeegyeztethe -
tõvé válnak. Az egyesület az össze-
állított vitaanyagot eljuttatja a vala-
mennyi érintett települési önkor-
mányzathoz és szervezethez, véle-
ményüket és javaslataikat várva.
Ezek figyelembe vételével készítik
majd el a kezelési terv kiegészítésé-
nek dokumentációját, amelyet el-
juttatnak a világörökség kezelésére
létrejött Tokaji Világörökségi Egye -
sülethez.

Takács Zoltán felolvasta a tagság-
nak azt a levelet, amelynek a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a
címzettje. Az egyesületi elnök szor-
galmazza egy legitim, kompromisz-
szumokon alapuló és valamennyi
érintett önkormányzat által elfogad-
ható világörökségi kezelési terv el-
készítését. 

Az egyesületi tagok a tanácskozá-
son javaslatokat fogalmaztak meg a
város és térsége fejlesztésére. Ezek
között szerepelt az épülõ szalmatü-
zelésû erõmûnek a villamosener-
gia-elõállítás mellett felszabaduló
hõjének hasznosítása, amelynek a

tervezését már most el
kell indítani. Szóba került,
hogy az építkezésnél fe-
leslegessé váló földbõl
történjen meg a Tatay
Sporttelep, a patak és a
37-es számú fõút által
határolt terület feltöltése.
Az elkövetkezõ idõszak
feladatai között hangzott
el a szerencsi temetõknél
parkolók létesítése, az
Árpád-hegyen turisztikai
célú fejlesztések megva-
lósítása. Ne hez mé nyez -
ték a jelenlévõk az egy-
kori Gyári kör méltatlan

állapotát és támogatták a borvidéki
jármûforgalom csökkentése érdeké-
ben a 38-as számú fõút mielõbbi
megépítését. 

Pályázat készül a helyi
óvodák fejlesztésére, a
tervek megvalósítására eu-
rópai uniós regionális
pénzügyi forrásokból igé-
nyel támogatást a város
önkormányzata.

Csanádi Béla, a polgár-
mesteri hivatal osztályve-
zetõje lapunk érdeklõdé-
sére ismertette, hogy az el-
képzelések szerint mind-
három intézmény meg-
újulna. A változások a Gyárkerti és a
Napsugár óvodák esetében a létesít-
mények alapterületének a bõvülését,
valamint magastetõ létesítését ered-
ményeznék, az utóbbi helyen a régi
udvari épület elbontása is megtör-
ténne. Az osztályvezetõ kiemelte,
hogy valamennyi helyszínen teljes
egészében kicserélnék a belsõ köz-
mûveket és a gépészeti elemeket.
Csanádi Béla kiemelte, hogy a beru-

házások elõkészítése során figyelmet
fordítanak az energiatakarékosságra
a nyílászárók cseréjével és az épüle-
tek hõszigetelésének javításával. Elsõ -
sor ban a melegvízellátás biztosításá-
ra napkollektorok telepítésével szá-
molnak. A teljes bekerülési költség
556 millió forintra tehetõ, amihez 500
millió forint támogatás nyerhetõ. A
kétfordulós pályázatra a dokumentá-
ciókat január végéig kell benyújtani.

ESZKÖZFEJLESZTÉS
CIVIL TÁMOGATÁSSAL

Az új terheléses EKG-val fontos vizsgálatok végezhetõk el Szeren -
csen. A fotón balról: Zemlényi Zoltán, Molnár Pál belgyógyász és
Bobkó Géza.

Az egyesület a világörökségi kezelési terv módosítását
kezdeményezi.

NE LEGYEN REZERVÁTUM A VILÁGÖRÖKSÉG

A Gyárkerti óvoda látványterve.

ÓVODAFEJLESZTÉSI TERVEK
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Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

A Szerencsi Hírek
következô száma 

2008. február 8-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

február 1., 10 óra.

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka, bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 
Naponta friss hússzállítás! 

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

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Sertéskaraj (egész) 950 Ft/kg
Sertéscomb 920 Ft/kg
Sertéslapocka 870 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 820 Ft/kg
Sertésoldalas 780 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 540 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1260 Ft/kg
70%-os apró sertéshús (kolbászhús,
kérésre ledaráljuk) 580 Ft/kg
Bõrnélküli csülökhús 660 Ft/kg
Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 775 Ft/kg
Bõrös süldõhús 690 Ft/kg
Kocsonyacsomag 450 Ft/kg
Füstölt bordaporc 760 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 830 Ft/kg

Egész csirke 555 Ft/kg
Csirkecomb 589 Ft/kg
Csirkemell filé 1250 Ft/kg
Csirkemell (csontos) 1000 Ft/kg
Csirkeszárny 460 Ft/kg
Csirkefarhát 120 Ft/kg
Csirkemáj 655 Ft/kg
Csirkezúza 715 Ft/kg
Lángolt parasztkolbász 765 Ft/kg
Parasztkolbász 765 Ft/kg
Lecsókolbász (Be–Va) 399 Ft/kg
Ungvári szalámi 560 Ft/kg
Római csülök 840 Ft/kg
Virsli (Heves) 390 Ft/kg
Nádudvari virsli 990 Ft/kg
Müncheni pálcika 930 Ft/kg

A Szerencsi 
Televízió 

az interneten: 
www.szerencsitelevizio.hu
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