
Az alsó tagozatosok közül összesen 344-en kaptak „jól megfelelt” vagy „megfelelt” félévi értékelést. 

Véget ért a fegyelmi vizsgálat, amit
Rónavölgyi Endréné polgármester
kezdeményezésére indított a város ön-
kormányzata Bíró László címzetes
fõjegyzõ ellen. A fegyelmi biztos ja-
nuár 24-én – az érintett kérésére –
zárt ülésen tárta a képviselõkbõl álló
fegyelmi tanács elé a tényeket, majd
közel három órás vita után a testület
megállapította, hogy a jegyzõ nem sér-
tette meg a köztisztviselõi törvény ösz-
szeférhetetlenségi szabályait és meg-
szüntette az eljárást.

Egyhangú döntéssel indított fegyel-
mi vizsgálatot a szerencsi szalmatü-
zelésû erõmûvet építõ cég felügyelõ
bizottságában tagságot vállaló Bíró
László jegyzõ felelõsségének megál-
lapítására 2007. december 13-ai ülé-
sén a szerencsi önkormányzat. A Ró-
navölgyi Endréné által kezdeménye-
zett eljárás alapjául a köztisztviselõk
jogállásáról szóló törvényben megfo-
galmazott összeférhetetlenségi sza-
bályok megsértése szolgált. Az ön-
kormányzat Kalina Lajos képviselõt (fo-
tónkon) bízta meg fegyelmi biztosnak,
aki a törvényes határidõn belül mun-
kajogi szakértõ bevonásával tanul-
mányozta az ügy körülményeit. 

– Melyek a jelentés legfontosabb
megállapításai?

– Nagyon precíz és pontos eljárá-
si szabályok szerint folytattam le a
vizsgálatot – kezdte tájékoztatását a
biztos. – Kétszer hallgattam meg a
címzetes fõjegyzõ urat, tanúként nyi-
latkoztattam Csanádi Bélát, a hivatal
osztályvezetõjét, beszereztem a hi-
vatalos dokumentumokat a BHD
Hõerõmû Zrt.-tõl. Írásban kerestem
meg képviselõtársaimat, hogy juttas-
sák el kérdéseiket hozzám, ame-
lyekre választ szeretnének kapni.
Megjegyzem: ez utóbbi lehetõséggel
csak egy képviselõtársam élt. A szé-
les körû és alapos tájékozódás után
készült el a jelentés, amely feltárta az

ügy körülményeit. Arra a kérdésre ke-
restem a választ, hogy a fõjegyzõ úr
megsértette-e a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló törvény összeférhetet-
lenségi szabályait. A tények a követ-
kezõk: Bíró László 2007. június 6-án
Budapesten aláírt egy papírt, amely-
ben vállalja, hogy a BHD Hõerõmû
Zrt. felügyelõ bizottságában tisztséget
vállal. Akkor ez úgy tûnt számára,
hogy a megbízatás nem összeférhe-
tetlen köztisztviselõi státuszával. Ezt
az álláspontot képviselte a köz-
gyûlésen jelen lévõ jogász is, és to-
vább erõsítette, hogy a jegyzõ már tíz
éve az önkormányzatok tulajdonában
lévõ Borsodvíz Zrt. felügyelõ bizott-
ságában képviseli a város érdekeit. A
törvény azonban idõközben meg-
változott, és kifejezetten tiltja a köz-
tisztviselõnek, hogy magántulajdon-
ban lévõ társaság vezetõ testületeiben
tisztséget vállaljon. A jogszabály mó-
dosítása elkerülte a fõjegyzõ úr fi-
gyelmét és elvállalta ezt a tisztséget.
Éppen ebben az idõben voltak Sze-
rencsen a gazdanapok, ami neki is sok
elfoglaltságot adott. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A város által fenntartott oktatási in-
tézményekben az elmúlt hónapok-
ban új struktúrában történt a tanítás.
A helyi önkormányzat az elmúlt év
tavaszán hozott döntést arról, hogy
a mûködési kiadások mérséklése ér-
dekében két, úgynevezett közös
igazgatású intézménybe szervezi a
helyi oktatást és nevelést. A legna-
gyobb változás a két általános isko-
la életében történt, ami Kulcsár Sán-
dorné szerint egyaránt feladatokat rótt
a gyerekekre, a pedagógusokra és a
vezetésre. Az igazgató kiemelte,
hogy az átalakítás során valamilyen
formában mindkét iskola önállósá-
ga sérült, azonban az alapfeladato-
kat és többségében a korábban ön-
ként vállalt szolgáltatásokat tovább-
ra is végezhetik. Biztosítják a gyere-
keknek a szakkörök és a felzárkóz-
tatások lehetõségét, megmaradt a te-
hetséggondozás, a kéttannyelvû kép-
zés és anyanyelvi tanár is dolgozik
az intézményben. Adottak a megfe-
lelõ keretek ahhoz, hogy kipróbál-
hassa magát a pedagógus, a közös-
ség és a gyerekek is eredményeseb-

bek legyenek. Ugyanakkor a fiata-
loknak meg kell szokniuk, hogy a
párhuzamos szakkörök megszûnése
miatt esetleg az iskola másik épüle-
tében vehetnek részt az õket érdeklõ
foglalkozáson.

A felsõ tagozaton 3,9 lett a fél éves
tanulmányi eredmény. Az ide járó
501 diák közül 34-en lettek kitûnõk,
43-an jelesek, míg 41 tanulónak ke-
rül elégtelen osztályzat az értesí -
tõjébe. Az alsósok közül 344 telje-
sítményét értékelték jól megfeleltre
vagy megfeleltre a pedagógusok,
akik 19 tanulót köteleztek felzár-
kóztatásra. Most került fel az elsõ
ötödikes évfolyam, akiket alsó ta-
gozatban nem lehetett buktatni. Saj-
nos látszik, hogy a gyerekek egy ré-

sze magával hozta a hiányt, ami rá-
nyomta a bélyegét a teljesítmé-
nyükre. 

– A félév során a két intézmény kol-
lektívájának sikerült összecsiszo-
lódni – emelte ki Kulcsár Sándorné.
– Több olyan kollégám is akadt, aki
elmondása szerint semmit nem vett
észre a változásokból. Mások úgy
nyilatkoztak, hogy örülnek az új
gyerekeknek és munkatársaknak.
Azok a tanárok, akiknek át kell jár-
niuk a két épület között, természe-
tesen nagyon elfáradnak és hiá-
nyolják a szünetben rendelkezésre
álló pihenõidõt. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

XXIII. év fo lyam 3. szám                  2008. február 8.                      Ára: 140 fo rint

KÖZ ÉLE TI LAP � MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN  

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

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

KIOSZTOTTÁK AZ ISKOLÁKBAN
A FÉLÉVES BIZONYÍTVÁNYOKAT

Éppen három esztendeje, amikor
Farkas József szerencsi rendõrkapi-
tány távozásával Lõcsei Jánost bíz-
ta meg a megyei fõkapitány a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság vezetésé-
vel. Az avasi õrsparancsnokból lett
rendõrkapitány gyorsan beilleszke-
dett a város társadalmi életébe, am-
bícióval, szakértelemmel látott mun-
kához. Az eltelt három esztendõben
új parancsnokok kerültek az osztá-

lyok, õrsök élére, fiatal rendõrök szol-
gálatba állításával az idei év janu-
árjára sikerült pótolni a létszámhi-
ányt. Javult a bûncselekményeket el-
követõ ismeretlen tettesek felderíté-
se, emelkedett a nyomozati ered-
ményesség, szilárdult a városban és
a környezõ településeken a közte-

rületek rendje, a közbiztonság. Az el-
múlt három esztendõben jöttek lét-
re a községekben a körzeti megbí-
zotti irodák, kevesebben sérültek
meg a közutakon közlekedési bal-
esetekben. A kapitány javaslatára
kezdõdött meg Szerencs közlekedé-
si rendjének az átalakítása, a belvá-

rosban pedig a nyári idõszakban gya-
logos járõr teljesített szolgálatot. Új
személygépkocsik kerültek a kapi-
tányságra és az õrsökre, javultak a
munkavégzés feltételei. A rendõrség
eredményeirõl a települések önkor-
mányzatai elismerõen szóltak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Lôcsei János (jobbra) távozásával Vereckei Csaba (középen) Szabó Aladárt bízta meg a Szerencsi
Rendôrkapitányság vezetésével.

A FEGYELMI BIZTOS 
VIZSGÁLATA LEZÁRULT

MIÉRT VONULT NYUGÁLLOMÁNYBA A RENDÕRKAPITÁNY?
Távozott posztjáról 2008. feb-

ruár 1-jei hatállyal Lõcsei János.
A Szerencsi Rendõrkapitányság
vezetõje január közepén döntött
úgy, hogy – élve a törvény által
biztosított lehetõséggel –, 30
éves szolgálati jogviszony és a
rendõrségnél különbözõ beosz-
tásokban eltöltött 19 év után
nyugállományba vonul.           
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Januárban a szerencsi általános
és középiskolákban is félidejéhez
érkezett a 2007/2008-as tanév.
A diákok az elmúlt hónap végén
átvették az osztályfõnököktõl a
magatartásukról, szorgalmukról
és tanulmányi eredményükrõl
szóló tájékoztatót.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A fentiek alapján sikertörténetnek is

értékelhetõ az elmúlt három év, majd
január közepén már megerõsítésre ke-
rült a hír, hogy távozik posztjáról a
kapitány.

A döntés hátte-
rérõl szólva a Sze-
rencsi Hírek ér-
deklõdésére Lõcsei
János (fotónkon)
közölte, hogy elha-
tározásában a leg-
fontosabb szerepe a
családjának volt. A
szolgálattal járó kötöttségek miatt köz-
vetlen hozzátartozóinak sok minden-
rõl le kellett mondaniuk, azonban min-
dig számíthatott a támogatásukra. – Ez-
úton is köszönöm nekik és remélem,
nem késõ még bepótolnom az elve-
szett idõt – kezdte indokainak felso-
rolását a 44 éves, immár nyugdíjas
alezredes, majd folytatta: – Az elmúlt
év decemberében a Legfelsõbb Bíró-
ság jogegységi döntése számomra is
kedvezõ fordulatot hozott, hiszen a kö-
zépiskolában folytatott tanulmányokat
is szolgálati idõnek ismerte el, így
2008. január 1-jével harmincéves
munkaviszonnyal rendelkeztem. Ekkor
kezdtem gondolkodni azon, hogy a
munkámban a célomat elértem, hiszen
tisztességes, becsületes szolgálattal –
a szabadidõmet feláldozva – a barát-
ságos, fejlõdõ településen, Szerencs
székhelyû rendõrkapitányságot ve-
zethettem. A munkánk a város és a kör-
nyezõ településeken élõk elõtt ismert,
az önkormányzatok pedig visszaiga-
zolták eredményeinket. Úgy érzem, a
nehezebb feladatokat a parancsno-
kokkal, az állománnyal együtt már el-
végeztük. Büszke vagyok arra, hogy a
Szerencsi Rendõrkapitányság a szak-
mai mutatóit tekintve a megyében az
elmúlt évben az élen végzett és or-
szágos összehasonlításban is figye-
lemre méltók az eredményeink. Tehát
sikeres volt az elmúlt három év. Ren-
geteg tervem volt még az elkövetkezõ
idõszakra, azonban 2007. augusztus-
ban névtelenül feljelentettek az ügyész-
ségen és az országos rendõr-fõkapi-
tányságon. Késõbb megismertem a
részleteket és ma is határozottan állí-
tom: teljes egészében alaptalan rá-
galmakat, becsületsértõ állításokat és
hazugságokat tartalmaz a levél.

Ennek az irománynak az alapján
2007 szeptemberében megindította az
eljárást – szeretném azonban hang-
súlyozni, hogy nem ellenem! – a 
Miskolci Nyomozó Ügyészség, ami-
be késõbb bekapcsolódott az Orszá-
gos Rendõr-fõkapitányság és a Deb-
receni Katonai Ügyészség. A vizsgá-
latok hat hónapja tartanak. Ez idõ alatt
hozzám még senki nem szólt, az ügy-
gyel kapcsolatban nem kérdeztek
meg, ugyanakkor az irányításom alá
tartozó kapitányság állományának
többségét már kihallgatták. Többször
kijelentettem: ha meghallgatnak, ak-
kor tételesen, bizonyítékokkal cáfolom
a névtelen levélben foglaltakat. Hiszen
én tudom, hogy azok nem igazak,
rendõrként éppen a törvényességet, a
jogszabályok szigorú betartását kép-
viseltem, ennek szellemében csele-
kedtem és a beosztottaimtól is ezt kö-
veteltem meg. Sajnos, január közepéig
nem tárhattam fel a bizonyítékaimat
és arra gondoltam, hogy ez talán kö-
vetendõ példa lehet majd a késõbbi-
ekben is a vádaskodó levélíróknak. Ezt
a logikát követve tehát bárki, bármit

névtelenül és büntetlenül írhat, ami
mélyreható vizsgálatok alapjául szol-
gál. Ezt a helyzetet rendkívül mél-
tánytalannak és egyben megalázónak
tartottam, sértette az igazságérzetemet,
a tisztességemet és erkölcsi értékren-
demet. Én a közbiztonságra, az ál-
lampolgárok védelmére, a bûnüldö-
zésre esküdtem fel. Ezért döntöttem
úgy, hogy ha nem erre fordíthatom az
energiámat, akkor nem kívánok a to-
vábbiakban rendõr maradni és a hi-
vatásos szolgálati jogviszonyom meg-
szüntetése mellett döntöttem – jelen-
tette ki lapunknak Lõcsei János, aki eh-
hez hozzátette: az ügy befejezése után
megteszi a szükséges jogi lépéseket,
mert egy demokratikus társadalomban,
ahol a jogbiztonság érvényesül, nem
maradhatnak az alaptalan vádak sem
büntetlenül.

Lõcsei János a névtelen levél tar-
talmáról egyelõre nem kívánt nyilat-
kozni, annyit azonban elárult, hogy
a feljelentõ többek között – nem a te-
rületünkön élõ – politikusra is hivat-
kozott, akinek „kapcsolatai” vannak
Budapesten, korruptnak nevezte õt és
ultimátumokat fogalmazott meg sze-
mélyével kapcsolatban. 

Martossy György, a Borsod-Abúj-
Zemplén Megyei Fõügyészség sajtó-
szóvivõje a Lõcsei János ellen indított
ügyészségi vizsgálatot nem erõsítette
meg lapunknak, azonban azt nem is
cáfolta.

Vereckei Csaba
(fotónkon), a Bor-
sod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Rend -
õr-fõkapitányság
vezetõje kijelen-
tette: – Lõcsei Já-
nos ellen nem fo-
lyik büntetõeljá-
rás és õ nem gyanúsítottja semmi-
lyen ügynek. Nem kezdeményeztem
a kapitány úr távozását, ugyanakkor
méltányoltam a kérését és megad-
tam neki a segítséget ahhoz, hogy
nyugállományba vonuljon – közöl-
te a megyei fõkapitány, aki ehhez
hozzátette, hogy õt is meglepte
Lõcsei János elhatározása és beje-
lentése, hiszen a Szerencsi Rendõr-
kapitányság a teljesítményével a
megyében mûködõ kapitányságok
rangsorában a dobogós helyek egyi-
két foglalja el.

Sárkány László

MIÉRT VONULT NYUGÁLLOMÁNYBA
A RENDÕRKAPITÁNY?

Január utolsó két heté-
ben társadalmi konzultá-
ciót tartott Szerencs idei
költségvetésérõl és a kö-
vetkezõ évek fejlesztési
terveirõl Rónavölgyi End-
réné polgármester. A gim-
náziumban, a rendelõin-
tézetben és a Rákóczi-
vár lovagtermében meg-
tartott hat tájékoztató ke-
retében általános- és kö-
zépiskolai tanárok, óvó -
nõk, egészségügyi dolgo-
zók, tûzoltók, rendõrök és
polgárõrök, a városüze-
meltetõ társaság és a polgármesteri hi-
vatal munkatársai, valamint vállalko-
zók ismerkedhettek meg a pénzügyi
terv célkitûzéseivel és a város fejlesz-
tésérõl szóló elképzelésekkel. Mint el-
hangzott, a pályázati támogatások el-
nyerését feltételezõ elképzelések révén
jelentõsen átalakulna a belváros, utak
és járdák létesülnének. A beruházások
a helyi lakosság érdekeit szolgálják töb-
bek között az óvodai, iskolai és egész-
ségügyi ellátás javításával, élhetõbb kör-
nyezet megteremtésével. A tervek kö-
zött a közlekedés feltételeinek javítá-
sa és a foglalkoztatás bõvítésének  elõ -
segítése is szerepel. A fórumok részt -
vevõi hozzászólásaikban többek között
Szerencs és Ond között további épí-
tési telkek kialakítását, a településen

csapadékvíz-elvezetés megoldását, a
református temetõ környékén a par-
kolási gondok enyhítését szorgalmaz-
ták. Volt, aki azt kifogásolta, hogy a vá-
rosban a fiataloknak nincs kulturált szó-
rakozási lehetõsége. Kérésként fogal-
mazódott meg a fórumon, hogy a vá-
ros támogassa a rendõrség bûnmegel-
õzési pályázatait, amelyek a települé-
sen élõk érdekeit szolgálják. A javas-
latok között hangzott el a fõutca egy
részének sétálóutcává alakítása, ke-
rékpárút létesítése Szerencs és Mez-
õzombor között. Szóba került a Gyá-
ri kör épületének leromlott állaga és az,
hogy az eladásra meghirdetett malom
sorsa sem lehet közömbös a városnak.

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból rendezett ünnepséget január 21-
én a szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár. A középiskolai kol-
légium étkezdéjében az intézmény
dolgozóit Takács Cintia énekelõ -
adása köszöntötte, majd Uray Atti-
láné emlékezett meg arról a napról,
amikor Kölcsey Ferenc befejezte a
Himnusz megírását. Az igazgatónõ
értékelte a kulturális központ mun-
káját, kiemelve, hogy az utóbbi
években minõségi változáson ment
keresztül az intézmény. Igyekeznek
sikeres pályázatokkal kiegészíteni a
költségvetési támogatást, aminek
köszönhetõen napjainkra minden
technikai feltétel adott a színvona-
las tevékenységhez. Uray Attiláné az
ünnepi gondolatok végén Rónavöl-
gyi Endrénének a kulturális intéz-
mény támogatásáért nyújtott át em-
léklapot.

A város polgármestere elismerés-

re méltónak nevezte a kultúrában
dolgozók munkáját, majd köszön -
tõjében arra emlékeztetett, hogy az
elért eredmények mellett számos
feladat van még a jövõben. Ezek kö-
zött említette a Rákóczi-vár tetõ -
szerkezetének és fûtésrendszerének
korszerûsítését, amit sikeres pályázat
esetén lehet majd megvalósítani. A
rendezvény végén a jelenlévõk elis-
merõ okleveleket vettek át.

Január 23-án az ondi idõsek klub-
jában rendeztek megemlékezést. A
program elsõ részében Maczkó Zsolt-
né szólt arról, hogy Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én fejezte be a
Himnusz megírását, aminek tiszte-
letére már 20 esztendeje ünnepeljük
hazánkban a magyar kultúra napját.
Ezt követõen a helyi általános isko-
lások mûsora következett, majd Mi-
hályi Jánosné szavalata után Galgóczi
Ferencné és Komlósi Lajosné is egy-
egy verset adott elô.

A város önkormányzata januári
ülésén tekintette át a szerencsi alap-
szolgáltatási központ munkáját. Az in-
tézmény által készített tájékoztatóból
kiderült: az elmúlt évben a juttatá-
sok közül legtöbben átmeneti segélyt
és a lakhatási támogatást igényelték,
de jelentõs a mozgáskorlátozottak ré-
szére történõ közlekedési hozzájá-
rulás is. A kifizetések az elmúlt esz-
tendõben meghaladták az 56 millió
forintot. A kötelezõ ellátásokon túl az
önkormányzat saját bevételeibõl a 70
éven felülieknek nyújtott szemétdíj-
kompenzációval és kommunális -
adó-kedvezménnyel is segíti a tele-
pülésen élõ idõskorúkat. 

A Szociális és Gyermekjóléti Alap-
szolgáltatási Központ jelenleg az ét-
keztetés, a házi segítségnyújtás, a csa-
ládsegítés, jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás, támogató és gyermek-
jóléti szolgálat mellett mûködteti a

szerencsi gondozóházat, valamint a
város több pontján lévõ idõsek klub-
jait.

Sipos Attila (fo-
tónkon) igazgató
szerint ezek az el-
látási formák köz-
kedveltek a telepü-
lésen, egyre több
idõs korú él az ál-
taluk kínált lehet-
õségekkel. Talán a gondozóház szol-
gáltatásai a legnépszerûbbek, ahol az
idõskorúak, valamint a 18. életévüket
betöltött betegek ellátása a szakem-
berek fõ feladata. Az ugyancsak az
alapszolgáltatási központ keretében a
Rákóczi út 63. szám alatt mûködõ id-
õsek klubja mellett Ondon és a Fecs-
késen is várják a nyugdíjasokat, akik
számára többek között reggelit, ebé-
det, uzsonnát biztosítanak, szerveznek
szabadidõs programokat, kirándulá-

sokat, hetente egy alkalommal a hely-
színen tartanak orvosi rendelést, egész-
séges életmóddal kapcsolatos tanács -
adást, mentális gondozást. Az igazgató
hozzátette, hogy a sok esetben spe-
ciális feladatok ellátásához megfelelõ
iskolai végzettséggel és szakmai ké-
pesítéssel rendelkezõ mun katársakra
van szükség. Mivel az idõsekrõl tör-
ténõ gondoskodás nagy körültekintést
igényel, ezért fontos a dolgozók to-
vábbképzése. Ezt biztosította az elmúlt
idõszakban megvalósult két sikeres eu-
rópai uniós pályázat, amelyek kere-
tében itt helyben szerezhettek új is-
mereteket az ágazatban foglalkozta-
tottak.

A célok között szerepel, hogy el-
érhetõ és választható, önállóságuk
megtartása mellett, az igénylõ szük-
ségleteit figyelembe vevõ szolgálta-
tásokkal biztosítsák az idõskorúak el-
látását. Sipos Attila hangsúlyozta: a

jövõben tovább szeretnék fejleszte-
ni a támogatószolgálatot, amit elsõ -
sorban azok vehetnek igénybe, akik
fogyatékossági támogatásban, vakok
személyi járadékában, vagy maga-
sabb összegû családi pótlékban ré-
szesülnek. Az otthonápolásról szól-
va az igazgató kiemelte, hogy mind-
ez azért jó az idõseknek, mert hazai
környezetben tudják biztosítani el-
látásukat.

Az intézmény által nyújtott egyes
szolgáltatásokért az önkormányzat
mindenkor érvényes rendeletében
meghatározott térítési díjat kell fizetni.
Mindezekrõl bõvebb felvilágosítást
kaphatnak az igénylõk a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézet Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Szerencs, Rákóczi u. 63. szám alat-
ti épületében, vagy a 362-647-es te-
lefonszámon.

Állománygyûlésen mutatta be a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság új megbízott
vezetõjét február 1-jén Vereckei Csa-
ba. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje közöl-
te: – A szolgálati törvény módosításá-
nak megfelelõen 2008. február 1-jétõl
a kapitányságvezetõi beosztás csak
pályázat útján tölthetõ be. A felhívás –
ami részletesen tartalmazza majd a fel-
tételeket – rövidesen megjelenik. Az új
vezetõ kinevezéséig a fõkapitányság-
ról egy kellõ tapasztalattal és szakis-
merettel rendelkezõ, rutinos kollégámat,
Szabó Aladár alezredest bíztam meg a
kapitányságvezetõi feladatok ellátásá-
val – erõsítette meg a Szerencsi Hírek
kérdésére válaszolva a fõkapitány.           

Szabó Aladár (fo-
tónkon) 1976 óta
dolgozik a rendõr-
ség hivatásos állo-
mányában, rendõr-
tiszti fõiskolát és
jogtudományi egye-
temet végzett. Az
elmúlt 29 évben különbözõ beosztá-
sokban dolgozott a fõkapitányságon,

legutóbb az elõzõ fõkapitány, Köké-
nyesi Antal hivatalvezetõje volt. Beik-
tatása napján kérdésünkre válaszolva
közölte: – Személy szerint sajnálom,
hogy Lõcsei János úgy döntött, hogy be-
fejezi a rendõri pályafutását. Egy na-
gyon jól mûködõ, szép eredményeket
hozó kapitányság a szerencsi. Ezért egy
kicsit könnyû, de egyúttal nehéz is a
helyzetem. Nem kell komoly problé-
mákkal foglalkoznom, ugyanakkor el-
várás velem szemben, hogy teljesítsek:
tartsam meg és javítsam tovább az ered-
ményeket, hozzak és valósítsak meg új
ötleteket, munkamódszereket – hang-
súlyozta a megbízott rendõrkapitány,
akitõl arról is érdeklõdtünk, hogy a
késõbbiekben be kívánja-e nyújtani a
pályázatát a vezetõi beosztásra. Szabó
Aladár válaszul közölte: – Ha megje-
lenik a pályázat, akkor tanulmányoz-
ni fogom a feltételeket. Az elkövetke-
zendõ hetekben már tapasztalataim is
lesznek a közös munkáról, jobban
megismerem a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság állományát, közvetlen mun-
katársaimat és meghozom majd a dön-
tésemet. S. L.

BEIKTATTÁK A MEGBÍZOTT
RENDÕRKAPITÁNYT

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS GONDOSKODÁS AZ IDÕSEKRÕL

TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓ 
A KÖLTSÉGVETÉSRÕL 

A HIMNUSZ SZÜLETÉSÉRE
EMLÉKEZVE

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

A Rákóczi-vár lovagtermében az óvodai dol-
gozók és a kulturális központ munkatársai is
tájékozódtak a 2008-as tervekrõl.



POLGÁRMESTERI FIZETÉS, KÉP-
VISELÕI TISZTELETDÍJ. Az önkor-
mányzat január 24-ei ülésén hozott
egyhangú döntést a szerencsi önkor-
mányzat arról, hogy a köztisztviselõi
alap változásával azonos mértékben,
öt százalékkal emelik a polgármester
illetményét és költségtérítését. A pol-
gármester fizetése az idei év elejétõl
521 775 forint, a költségtérítése pe-
dig 156 500 forint. A változás a kép-
viselõi tiszteletdíjat is érintette, ami-
nek a havi összege 77 300 Ft-ra mó-
dosult.

A TOKAJI NÉPSZERÛSÍTÉSE ITT-
HON ÉS KÜLFÖLDÖN. A Tokaj Re-
neszánsz Egyesület az elmúlt hóna-
pokban számos rendezvénnyel, bor-
bemutatóval népszerûsítette a térség
borait – derül ki a civil szervezet hír-
levelébõl.

– A Disznókõ szõlõbirtok meghí-
vására októberben az Institute of
Masters of Wine hallgatói látogattak
el Tokaj-Hegyaljára. A világ külön-

bözõ pontjairól érkezõ szakemberek
az egyesület több pincészetét is fel-
keresték, majd a Tokaj-hegyaljai Bo-
rok Házában megrendezett közös
kóstoló során megismerkedhettek a
tagság boraival. 

– Az egyesület tagjai 2007 novem-
berében Varsóba látogattak, ahol egy
szakmai bemutató keretében tokaji
száraz furmintokkal, késõi szüretelésû
borokkal, szamorodnikkal és aszúk-
kal ismertették meg a jelenlévõ bor -
újságírókat, kereskedõket és somme-
liereket. 

– Ugyancsak az elmúlt év novem-
berében történt, hogy a schön brunni
kastély orangerie épületében meg-
rendezett borbemutatón a burgen-
landi termelõket tömörítõ Renom-
mierte Weingüter Burgenland tagjai
és a tokaji pincészeteket egyesítõ To-
kaj Reneszánsz képviselõi együtt
mutathatták be boraikat.

FÜRDÕBÉRLETEK. Új lehetõsé-
gekkel bõvült  január 26-tól a Sze-
rencsi  Fürdõ és Wellnessház szol-
gáltatásainak igénybevétele: 10 al-
kalomra szóló, 90 napig érvé-
nyes bérlet felnõtteknek: 13 000 Ft.
Gyermekeknek, nappali tagozatos
diákoknak és 60 éven felülieknek
8500 Ft. 

A létesítményben fizetésre üdülé-
si csekket is elfogadnak a Nemzeti
Üdültetési Szolgálat szabályai szerint.

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Szerencsi Kirendeltségén
(tel.: 361-909): kõmûves (Szerencs),
antennaszerelõ (Szerencs), pénztáros
(Szerencs), fodrász (Abaújszántó), ma-
rós (Bodrogkeresztúr), recepciós (Erd-
õbénye), kõmûves szakoktató (Aba-
újkér).

HÍDÉPÍTÕ JÁTÉK. A régió közép-
iskolás tanulóinak hirdet pályázatot
a Szerkezetoptimálás a Miskolci
Egyetemen Alapítvány a Miskolci

Egyetem Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kara, valamint a Nemzeti Ku-
tatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
támogatásával. 

Egy innovációs készséget fejlesztõ
világjáték meghirdetésérõl van szó:
létre kell hozni megadott pályaala-
pok mellett a PONTIFEX II program
felhasználásával a megfelelõ acél- és
kábelelemekbõl álló hídszerkezetet,
mely nem megy tönkre a jármûvek
áthaladásakor és a legolcsóbb kivi-
telû (a program költséget számol).

A játék részletei és a demoprogram
megtekinthetõk az alábbi címeken:
www.bridge builder-game.com és a
www.alt.uni-miskolc.hu/hid epito. A
pálya- és a shareware program hoz-
záférhetõ Kota Lászlónál a Miskolci
Egyetemen, az alábbi elérhe tõ -
ségeken: A/5 épület, I. em. 109-es
szoba,  tel.: 565-111/17-40, e-mail:
altkota@uni-miskolc.hu.

A középiskolának regisztrálnia kell
a programkódért a honlapról letölt-
hetõ ûrlap kitöltésével.

Beadási határidõ: 2008. március
10., 16 óra

A nyertes pályamûvek együtt ma-
ximum 300 ezer forint értékû díja-
zásban részesülnek (150, 100, 50 ezer
forint), melyek számítástechnikai esz-
köz vásárlására fordíthatók.

Az ünnepélyes díjátadás várható-
an március 14-én, délelõtt 10 órakor
lesz a Miskolci Egyetemen.

NÉMET NYELVET TANULNAK.
Kedvezményes díjú német nyelvtan-
folyamot szervezett tagságának a
Szerencsi Testvérvárosi Egyesület. A
hétfõ délutánonkénti foglalkozásokat
Hajdú Józsefné vezeti. A civil szer-
vezet tagjai közül 10-15-en vesznek
részt a nevelési tanácsadó épületé-
ben az órákon. A tananyagban kie-
melt figyelmet fordítanak a társalgásra.
Az elsajátított ismereteket az egyesület
tagjai a németországi testvértelepü-
lések lakóival ápolt baráti kapcso-
latban jól tudják majd hasznosítani.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
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...A „KÉPZÉS ÉRTÜK” 
PROGRAM? 

Farkas Norbertné, Szerencs:
– Nekem és munkatársaimnak szeren-
csém volt, mert minden tanfolyamon, tré-
ningen, elõadáson részt tudtunk venni. A
Szocio East Egyesület szervezésében rend-
kívül jól képzett szakemberek tartották az
elõadásokat, melyeket nagy élvezettel hall-
gattunk végig. Akadtak közöttük játékosabb
és komolyabb kurzusok is. A mindennapi
munkánk során óriási hasznát tudjuk ven-
ni a megszerzett ismereteknek. A hozzánk
forduló kliensek problémáinak megoldá-
sánál új tudásunk birtokában a jövõben ta-
lán nagyobb segítséget tudunk nyújtani.

Fábrik Csaba, Golop 
– A közel két esztendõ alatt három alka-
lommal nyílt lehetõségem arra, hogy be-
kapcsolódjak a programba. A szupervízi-
ón esettanulmányok feldolgozásával kap-
tunk hasznos ismereteket, ahol a foglal-
kozásokat vezetõ szakemberek mellett a
résztvevõk egymástól is sokat tanultak. A
golopi polgármesteri hivatal dolgozójaként
többek között a munkaügy is hozzám tar-
tozik. Ezért jelentkeztem az ezzel a terü-
lettel foglalkozó képzésre is. A mediáció
révén pedig az esetleges konfliktusok ke-

zeléséhez kaptunk hasznos muníciót. A kedvezõ tapasztalataim alap-
ján a jövõben szervezendõ hasonló kurzusokon is szívesen részt veszek.

Hajdú Éva, Tállya:
– A Tállyai Támogató Szolgálat vezetõje-
ként vettem részt a tanfolyamokon. Rend-
kívül hasznos volt számomra a számítás-
technikai ismereteket nyújtó kurzus, a
kommunikációs tréning és a szociális szol-
gáltatás-szervezés módszerei és eszköz-
rendszerei címû képzés. 
Mindez azért volt fontos és tanulságos, mert
az empátiás, toleranciás készségemet fej-
leszteni tudtam, és úgy érzem, hogy a min-
dennapjaim során ezt követõen sokkal na-
gyobb türelemmel fordulok az emberekhez. 
Remek elõadók tartották a tréningeket, melyeket rugalmasan, a részt-
vevõk igényeihez alkalmazkodva szerveztek meg. Csak jó benyomása-
im voltak a programról, és remélem, a jövõben is folytatódhat a kezde-
ményezés. 

Erdei Sándor, Prügy:
– Összesen három képzésen vettem
részt. Mint köztudott, a hátrányos hely-
zetû rétegek évrõl évre szélesednek.
Minden szociális intézmény – így a prü-
gyi Szociális Szolgáltató Központ is,
amelynek megbízott vezetõje vagyok –
igyekszik lépést tartani a növekvõ szük-
ségletekkel a családsegítés, gyermekjó-
léti szolgáltatás, étkeztetés, házi segít-
ségnyújtás, idõsek nappali ellátása terü-
letén. Ezekhez adott nekem a tanfolyam
biztos elméleti alapot és gyakorlati tu-

dást. Intézményünk önkormányzati fenntartású, és nagyon kevés pénzbõl
gazdálkodik. Az ellátás színvonalának emeléséhez, az ellátottak köré-
nek bõvítéséhez külsõ forrásokra is szükség van. A tanfolyam révén olyan
pályázatírási technikák birtokába jutottam, melyek segítik a lehetõségek
kiaknázását.

Mit jelentett Önnek...

A köztársasági elnök az Ország-
gyûlés döntése alapján 2008. márci-
us 9. napjára (vasárnapra) az alábbi
kérdésekben tûzött ki országos
ügydöntõ népszavazást:

– „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fek -
võbeteg-gyógyintézeti ellátásért a je-
len kérdésben megtartott népszava-
zást követõ év január 1-jétõl ne kell-
jen kórházi napidíjat fizetni?”

– „Egyetért-e Ön azzal, hogy a há-
ziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért
és a járóbeteg-szakellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást kö-
vetõ év január 1-jétõl ne kelljen vi-
zitdíjat fizetni?”

– „Egyetért-e Ön azzal, hogy az ál-
lamilag támogatott felsõfokú tanul-
mányokat folytató hallgatóknak ne
kelljen képzési hozzájárulást fizetni-
ük?”

A szavazásra jogosultak névjegy-
zékét 2008. február 20-tól február 27-
én 16 óráig lehet megtekinteni a He-
lyi Választási Irodánál (továbbiakban
HVI).

A névjegyzékbõl való kihagyás,
törlés, illetve névjegyzékbe történõ fel-
vétel miatt 2008. február 20-tól feb-
ruár 27-én 16 óráig lehet kifogást be-
nyújtani a HVI vezetõjéhez.

A névjegyzékbe történõ felvételrõl
szóló értesítõt a HVI 2008. február 22-
ig juttatja el a választópolgároknak.

A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt személyesen vagy megha-
talmazott útján 2008. február 22-én
16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy

lehet kérni, hogy az 2008. február 22-
én 16 óráig megérkezzen a HVI-hez.

Igazolást személyesen vagy meg-
hatalmazott útján 2008. március 7-
én 16 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az 2008. már-
cius 4-ig megérkezzen a választási iro-
dához.

A HVI igazolást legkésõbb 2008.
március 7-én 16 óráig adhat ki.

A módosított névjegyzék 2008.
március 7-én 16 óráig tekinthetõ meg
a HVI-nél.

A szavazatszámláló bizottság
(SZSZB) megbízott tagjait (delegáltak)
a népszavazási kezdeményezést be-
nyújtók, és a kezdeményezés be-
nyújtásában részt nem vevõ, de or-
szággyûlési képviselõcsoporttal ren-
delkezõ pártok legkésõbb 2008. feb-
ruár 29-én 16 óráig jelenthetik be a
HVI vezetõjénél. Ugyanezen kör az
itt jelzett idõpontig jelenthet be kül-
képviseleti megfigyelõt az Országos
Választási Bizottságnál.

A választási kampány 2008. már-
cius 7-én 24 óráig tart. Választási
kampányt folytatni 2008. március 8-

án 0.00 órától március 9-én 19 órá-
ig tilos. A plakátot az, aki elhelyez-
te, vagy akinek érdekében elhelyez-
ték, 2008. április 8-ig köteles eltá-
volítani.

Szavazni az értesítõn megjelölt cí-
men szereplõ szavazókör szavazó-
helyiségében 2008. március 9-én
(vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.

Azok a választópolgárok, akik iga-
zolással rendelkeznek, illetve azok,
akiknek      lakcímkártyájukban csak
a település neve szerepel, a 6. szá-
mú szavazókör szavazóhelyiségében
(Szerencs, Rákóczi út 100., Általános
Iskola) szavazhatnak.

A mozgásában gátolt választópol-
gár mozgóurnát írásban igényelhet a
HVI vezetõjétõl, illetõleg a szavazás
napján az SZSZB-tõl.

A HVI-re vonatkozó általános in-
formációk:

Címe: Szerencs Város Polgármes-
teri Hivatala, 3900 Szerencs, Rákó -
czi u. 89.

Vezetõje: Bíró László címzetes
fõjegyzõ.

Vezetõjének általános helyettese:
Gadóczi Bertalan aljegyzõ.

Vezetõjének informatikai helyette-
se: Fazekas László vezetõ informati-
kus.

Elérhetõségei: telefon: 47/565-206.
Fax: 47/565-209. E-mail cím:
oevk@szerencs.hu

Bíró László címzetes fõjegyzõ,
a Helyi Választási Iroda 

vezetõje

TISZTELT SZERENCSI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

ANYA KÖNY VI
HÍ REK

Születtek: Bódi Hanna, Balázs
Norbert, Sami Márk, Zselenkó
Márk, Kapuvári Vivien, Siska
Flóra. 

Üdvözöljük városunk ifjú pol-
gárait!

Elhunytak: Vigh (Pataki) Enikõ
Róza 40 éves, Fetter Istvánné
(Májer Katalin) 93 éves, Beregi
János 63 éves, Lakatos József 77
éves, Berta Károly László 66
éves, Kiss Józsefné (Posta Margit)
93 éves, Kovács Jánosné (Varga
Erzsébet) 57 éves.

ABSZOLÚT INFLUENZAJÁRVÁNY
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Azt azonban szeretném leszögezni,

hogy a két intézményben való kötelezõ
óraszámletöltés nem az összevonás, ha-
nem a rohamosan csökkenõ gyerek-
létszám eredménye. Másként ugyanis
nem tudnánk minden pedagógust tel-
jes állásban foglalkoztatni. – Vád ért
bennünket a tanítás háromnegyed nyol-
cas kezdése és a negyedórás szünetek
miatt – folytatta az igazgató. Az utób-
bira a két épület közötti áttanítás, míg
az elõbbire az  ebéd  idõ és a délutáni
foglalkozások miatt volt szükség. A ta-
pasztalatunk szerint a gyerekek szere-
tik az új beosztást, amit megbeszéltünk
a szülõi munkaközösség képviselõivel.
Reggelente  elõ  fordulnak késések, de ez
gyakran nem is a bejárókat érinti, ha-
nem azokat, akik elõzõleg nyolc órá-
ra sem értek be a tanórákra. 

Az igazgató ismertette, hogy el-
kezdték a tankönyvek egységesítését,
amit az idei évben az elsõ és ötödik,
jövõre pedig a második, valamint a ha-
todik évfolyamokon valósítanak meg.
A külön épületben lévõ gyerekek kí-
váncsiak egymásra, a diákönkor-
mányzat több közös, a tanulóifjúságot
érintõ rendezvényt igényel. A két szü-
lõi munkaközösség is tartja egymással
a kapcsolatot. Kulcsár Sándorné is-
mertette, hogy a második félévvel vál-
tozás történt a zenei és az egyéb mûvé-
szeti tevékenységeket végzõ intéz-
ményegység élén. Helyes Krisztinát
saját kérésére felmentette megbízatá-
sa alól és a feladattal Harkályné Kovács
Katalin magyar–drámapedagógiai sza-
kos tanárt bízta meg.      

A Bocskai gimnáziumban az elmúlt
években jelentõsen emelkedett a tanulói
létszám, ami az idei tanévben már az
ezeregyszázhoz közelít – hangzott el
a középiskola félévértékelõ tantestüle-
ti ülésén. Gál András igazgató kiemel-
te, hogy a szeptemberben a 13. évfo-
lyamon elindított marketing és reklám-
ügyintézõi képzés beváltotta a hozzá
fûzött reményeket. Örvendetes, hogy
a középiskola diákjai közül 39-en tet-

tek idegen nyelvbõl eredményes közép-,
vagy felsõfokú nyelvvizsgát. Az idén
nyolc elsõ osztály indult a Bocskaiban,
ahol több fiatal sajnos nem teljesítette
az elvárt követelményeket. Ennek kö-
szönhetõen a korábban éveken át meg-
szokott 4-es feletti eredmény helyett 3,8
lett a gimnázium féléves tanulmányi át-
laga. Kevesebben lettek kitûnõk és az
összlétszámhoz képest közel tíz szá-
zalék körül alakult a bukottak aránya,
amire még nem volt példa az iskola tör-
ténetében. Ez részben a féléves peda-
gógusi szigornak köszönhetõ, de a
jövõben a jelentkezõk tanulmányi ered-
ményét is jobban górcsõ alá veszik. A
hiányzások a tavalyinál kedvezõbben
alakultak. 

Gál András ismertette, hogy a gim-
náziumban a tanév elsõ félévében is
jelentõs fejlesztések történtek az ered-
ményesebb oktató-nevelõ munka és a
biztonság növelése érdekében. Az
újonnan átadott számítógépes terem
speciális bútorzata alkalmas arra, hogy
ott a számítástechnika mellett más  tan -
órákat is tartsanak. A sportolás feltéte-
leinek a javítását jelenti a futópálya és
a tollaslabda pálya felújítása. A térfi-
gyelõ kamerák pedig a rongálások
megelõzését és a vagyonbiztonságot
szolgálják. 

Az igazgató hangsúlyozta, hogy a kol-
légiummal történõ összevonás nem
okozott zökkenõt az intézmény életé -
ben. – A diákszálló vezetõje nagyon jó
kollektívát kovácsolt össze, így általuk
értékes munkatársakkal gazdagodott a
közösség – tette hozzá Gál András. 
– Ugyanakkor a létesítmény kerítését
ki kell javítani és a vizesblokkok is fel-
újításra szorulnak, hogy a tanulók a kor
követelményeinek megfelelõ körül-
mények között tölthessék itt a min-
dennapjaikat. Az önkormányzat pá-
lyázatok nyújt be a diákszálló tetõte-
rének beépítésére, ami a férõhelyek
bõvítését szolgálja. A hatszáz millió fo-
rintos beruházáshoz szükséges saját erõt
biztosításához a luxemburgi testvérvá-
rostól várnak segítséget.    Á. A.

Az idén január 21-én volt a száza-
dik matematikaóránk a tanévben. Az,
hogy ezt ilyen hamar – már az elsõ  fél -
évben – elértük, annak köszönhetõ,
hogy matematika-számítástechnika ta-
gozatos osztályként heti hat foglalko-
zásunk van ebbõl a tárgyból. A jeles
napon Pereszlényi Zsuzsanna tanárnõ
átengedte az oktatás vezetését egyi-
künknek, hogy emlékezetessé tegye az
órát, és kicsit másképp is kipróbálhas-
suk matematikatudásunkat. Többen je-
lentkeztünk a feladatra, melyet végül
én kaptam meg. Így tapasztalhattam,
milyen a katedra túloldalán állni. Erre
az alkalomra érdekes, de a példatá-
rakban találhatóaknál nehezebb fel-
adatokat válogattam össze, olyanokat,

amelyekre nem jutna idõ még ilyen ma-
gas óraszám mellett sem. Az osztály új
munkamódszerként 5-6 fõs csoportokra
bontva nagy figyelemmel és jókedvvel
dolgozott. Talán azért, mert végre „jo-
gosan” lehetett egymásnak segíteni,
amire néhány nehezebb példánál szük-
ség is volt. A legnagyobb sikert a gyu-
fás feladatok aratták, amelyben több
osztálytársam is sikeresen szerepelt. A
jó hangulatnak köszönhetõen a 45 per-
ces óra gyorsan eltelt, úgyhogy voltak,
akik már a kicsengetéskor várták a ha-
sonlóra tervezett kétszázadik órát, amit
– ha ilyen jó ütemben haladunk a tan-
anyaggal – még az idén ünnepelhetünk.

Németh Anita
Bocskai gimnázium 10. M. osztály

RÓZSIKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?
Az elmúlt év áprilisában tettem utol-

jára látogatást az Ondi úti családi ház-
ban. Az idén február elején tértem vissza
és Lapis Laci bácsit ismét a kertben ta-
láltam, amint éppen szeretett növényeit
gondozgatta az enyhe téli idõszakban.
Rózsika néni a házból sietett elém, hi-
szen õ az évtizedes családi szokás sze-
rint a lakásban látta el teendõit. – Ké-
szültem és leírtam néhány fontos dol-
got – elõzte meg elsõ kérdésemet a
nyugdíjas tanárnõ, aki azon nyomban
elõvette papírjait, hiszen néhány nap-
pal elõtte telefonon jeleztem érkezé-
semet. A leírt gondolatokat böngészve
Rózsika néni szívesen beszélt gyer-
mekkoráról, miközben számtalan csa-
ládi fotót mutatott az egykori török-
szentmiklósi évekrõl. 

Benedek Rozália 1933. december 16-
án született Törökszentmiklóson – így
kezdõdik az életrajz, majd beszélgetõ -
partnerem gyorsan hozzáfûzte: ez a nap
édesanyám születés- és névnapja is
volt. A keresztnevemet anyai nagy-
anyám után kaptam, akit nagyapám édes
Rózámnak hívott – folytatta Lapis Lász-
lóné (fotónkon). – Hárman voltunk test-
vérek, három lány. Sajnos az idõ sebb
nõvérem már meghalt. Banki, illetve
könyvelõi munkakörben dolgoztak. 

Édesapám egészen 1945-ig aszta-
losmesterként ténykedett, majd a MÁV
pályafõnökségen kezdett dolgozni,
ugyancsak saját szakmájában egé-
szen nyugdíjazásáig. Szüleim féltõ
szeretettel vettek körül bennünket.
Nagy családunk volt, és a gondosko-
dásukból jutott a sok-sok unokatest-
véremnek is, akik nyaranta nálunk töl-
tötték a szünidõt. 

Apai nagybátyám a törökszentmik-
lósi polgári fiúiskola tanára volt. Bio-
lógia, kémia és testnevelés szaktárgyakat
tanított. Emlékszem, sokszor elvitt ma-
gával a kirándulásokra, a különbözõ
gyûjtõutakra. Tõle ragadt rám a ter-
mészet szeretete…

Az elemit Törökszentmiklóson, a
katolikus népiskolában végeztem. Ak-
koriban az volt a szokás, hogy a ne-
gyedik osztályt a zárdában, az  apá -
cáknál fejeztük be. Megtanítottak ben-
nünket a kézimunkától kezdve min-
denre, amire késõbb egy családanyá-
nak szüksége lehet. 1944. április ele-
jén kaptuk meg a bizonyítványunkat.
A háború miatt 1945 januárjában kezd-
tem el a tanulást az állami polgári leány-
iskolában, ahonnan különbözeti vizs-
gával az akkor épülõ Móricz Zsigmond
Gimnázium ötödik osztályába nyertem
felvételt. Innen az érettségit követõen
egyenes út vezetett a Szegedi Tudo-
mányegyetem természettudományi ka-
rára, ahová biológia–földrajz szakra je-
lentkeztem, ám ennek ellenére bioló-
gia–kémia szakra vettek fel. 

AZ EGYETEM UTÁN IRÁNY
LEGYESBÉNYE

Már gyermekként megtanultam a
munka értékét, hiszen 14 éves korom-
tól minden nyáron, az egyetemista
évek alatt is dolgoztam. Legtöbbször a
helyi terményforgalmi irodában alkal-
maztak adminisztrátorként. Az utolsó
szünidõben – mivel a szakmai gyakorlat
miatt késõbb tudtam kezdeni –, már
csak sírkõcsiszolóként tudtam elhe-
lyezkedni egy hónapra. A keresetembõl
ruhákat, cipõt, kabátot vásároltam ma-
gamnak. 

Csodálatos éveket éltem meg Sze-
geden, ahol szinte kinyílt elõttem a vi-
lág. A szaktantárgyaim mellett, melye-
ket nagy tudású professzorok – mint pél-
dául Greguss Pál, Ábrahám Ambrus,
Kolozsvári Gábor, Tombácz Erzsébet
– tanítottak, hangversenyekre és szín-
házlátogatásra is jártunk. Simoncsics Pál

volt az osztályfõnököm, akitõl szere-
tetet, a tanuláshoz sok-sok segítséget
kaptunk. Emlékszem a 3-4 hetes or-
szágjáró gyûjtõutakra, melyek során
megismertük hazánk legszebb tájait. A
növényeket, rovarokat meghatározva
kellett beadni, a terepgyakorlatokról dol-
gozatot írnunk, amit késõbb osztá-
lyoztak. A csoporttársak között kiala-
kult barátság a mai napig összetart min-
ket. Ötvenen kezdtünk az egyetemen,
majd huszonöten államvizsgáztunk.

Amikor átvettem a diplomát, kötelezõ
szakmai gyakorlatra osztottak be Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyébe. Próbál-
tam hazamenni, még Budapesten, a mi-
nisztériumban is jártam, mert tudtam,
hogy a törökszentmiklósi iskolában fo-
gadtak volna. Kérésemet elutasították,
mert szerintük Borsodban nagyobb
szükség volt a szakos tanárokra. Le-
gyesbényére helyeztek azzal az ígé-
rettel: ha lesz hely középiskolában,
majd automatikusan áthelyeznek. Na-
gyon el voltam keseredve, de úgy gon-
doltam, majd csak kibírom egy ideig.
Margit néninél, a nyugdíjas tanítónõnél
kaptam szállást. Mindezek ellenére
hamar megszerettem a tanítást és a gye-
rekeket. Ma is szívesen gondolok az ot-
tani kollégákra és diákokra. 

Ebben az idõszakban ismerkedtem
meg Lapis Lászlóval, akivel hamarosan
házasságot kötöttünk. Õ Tiszaladány-
ban volt körzeti iskolaigazgató és én is
odaköltöztem. 1962-ig ott éltünk. 1958-
ban megszületett Lackó fiunk. Nagyon
jó közösségbe kerültem. Értelmes, dol-
gos szülõk és tanulni vágyó gyerekek
vettek körül. Máig is tartjuk a kapcso-
latot a falusiakkal és a volt tanítvá-
nyokkal. Többek között Csikai Erzsébet
orvos-természetgyógyásszal, aki Deb-
recenben lakik. 1962. július elsején is-
mét váltás történt az életemben, ami-
kor a szerencsi Bocskai István Gimná-
ziumba helyeztek, ahol végül egészen
1989-es nyugdíjazásomig dolgoztam. 

Voltam munkaközösség-vezetõ,
egyetemi elõkészítõket, szakköröket
tartottam, tanulmányi versenyekre ké-
szítettem fel a diákjaimat. Vezettem
és fejlesztettem a kémiai szertárt.
 Idõközben a felnõttképzésbe is be-
kapcsolódtam és szaktárgyaim okta-

tása mellett osztályfõnök is voltam. Sok
közös élmény, siker, küzdelem kap-
csolt össze kollégáimmal és tanítvá-
nyaimmal.

A munka évei alatt mindkét tárgyból
kiválóan megfelelt eredménnyel vé-
geztem a debreceni egyetemen az
egyéves szakmai módszertani tanfo-
lyamot. Tanítványaimat tiszteltem és
szerettem. Munkám eredménye talán
abban is megmutatkozott, hogy sokan
az érettségi után sikerrel jelentkeztek
felsõoktatási intézményekbe, ahol
késõbb diplomát szerezve orvosok,
kémikusok, mérnökök, tanárok lettek.
A tudományok fejlõdését mindig igye-
keztem figyelemmel kísérni, a felettes
szervek több alkalommal elismerték
munkámat. 

Fiunk is ebben a gimnáziumban
érettségizett. A Miskolci Mûszaki Egye-
temre felvételizett, ott végzett gépész-
mérnökként rendszerszervezõ szakon.
Késõbb ugyanott szerzett gazdaság-
mérnöki diplomát. 

NAGYOBB VOLT AZ AKARAT,
MINT AZ ERÕ

Sok elképzeléssel néztem a nyugdí-
jas évek elé. Be akartam pótolni az el-
mulasztottakat: szerettem volna utazni,
világot látni. Bekapcsolódtam a nyug-
díjas pedagógus klub munkájába, részt
vettem csipkeverõ tanfolyamon, ren-
dezvényeket látogattam. Közben a
fiam is megnõsült, a menyem is a gim-
náziumunk tanulója volt, majd Nyír-
egyházán szerzett tanári diplomát. Két
aranyos, kedves unokával ajándékoz-
tak meg minket. 

Sajnos, elképzeléseimet félbeszakí-
totta a betegség. Hogyan tudtam átvé-
szelni ezt a nehéz idõszakot? Mindig
nagyobb volt bennem az akarat, mint
az erõ. Szerencsém volt az orvosaim-
mal és sokat segítettek az egészség-
ügyben dolgozó volt tanítványaim.
Nem utolsósorban pedig mellettem
állt a családom. Az unokáimmal való
foglalkozás és az õ szeretetük adott erõt.

Ma is itt élünk a családi házunkban,
csodálom a természet szépségeit. Nem-
rég ünnepeltük az ötvenéves házassá-
gi évfordulónkat is. Hálát adok a sors-
nak, hogy láthatom az unokák életének
alakulását. A közelmúltban megkaptam
az aranydiplomát a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudományi-
informatikai Karától. Mivel nem tudtam
részt venni az átadó ünnepségen, Csi-
rik János dékán kedves hangú levélben
köszöntött, és az egyetem életérõl egy
szép könyvet is küldött. 

Ha találkozom a tanítványaimmal,
vagy meglátogatnak, felteszik a kérdést:
csókolom, hogy tetszik lenni, és Laci
bácsi? Jó érzéssel tölt el minden ked-
ves szó, és ahogy a párom szokta mon-
dani: örülünk minden napnak!

Muhi Zoltán

KIOSZTOTTÁK A FÉLÉVES 
BIZONYÍTVÁNYOKAT

Az egykori szerencsi bölcsõdevezetõ,
Földi Istvánné szalvétáiból nyílt kiál-
lítás az elmúlt év decemberében, ami
a tervek szerint január 31-éig tartott vol-
na nyitva. A bemutató iránti érdeklõdés
miatt a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár egy hónappal meghosszab-
bította a tárlatot. 

A közel nyolcvanezer darabos
gyûjteménybõl immár negyedik alka-
lommal állított össze látványos kol-
lekciót a gyûjtõ. Földi Istvánné a mil-
lennium évében határozta el, hogy
Petrikovits László doktor iránt érzett tisz-
telete és nagyrabecsülése jeleként a vi-
lághírû képeslevelezõlap-gyûjtõ nyom-
dokába lép. A kortörténeti dokumen-
tumokat barátai révén több országból

igyekszik beszerezni, és szeretné a sze-
rencsi Zempléni Múzeumnak szánt
gyûjteményét több tízezerre gyarapí-
tani.

Földi Istvánné 1954-tõl szenvedélyes
szalvétagyûjtõ is, de e mellett lakásában
szebbnél szebb saját készítésû kézi-
munka – párnák, falvédõk, asztal- és
ágyterítõk, szõnyegek – ragadják meg
a látogató tekintetét. Szenvedélye nap-
jainkban sem hagyott alább, folyama-
tosan bõvíti képeslap- és szalvétakol-
lekcióját. Legutóbbi kiállításának meg-
nyitóján is kérte a jelenlévõket: nyújt-
sanak segítséget a gyûjtemény gyara-
pításához, hiszen szándékai szerint a
szerencsi Zempléni Múzeumnak ado-
mányozza majd a levelezõlapokat.

MEGHOSSZABBÍTOTT 
SZALVÉTA-KIÁLLÍTÁS

SZÁZADIK ÓRA 
A GIMNÁZIUMBAN 

A jubileumi foglalkozáson jókedvûen dolgoztak a fiatalok.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Elmondása szerint ezért egy hét

múlva tért vissza az ügyre, amikor
rádöbbent arra, hogy a felügyelõ bi-
zottsági tagsága valójában összefér-
hetetlen köztisztviselõi jogállásával,
ezért 2007. június 13-án lemondott
a társaságban viselt funkciójáról. Az
írásos nyilatkozatot másnap, azaz
2007. június 14-én Csanádi Béla osz-
tályvezetõ személyesen vitte fel Bu-
dapestre, ahol a dokumentumot ér-
keztették és iktatták. Ezt követõen jöt-
tek a nyári szabadságolások, min-
denki lezártnak tekintette a dolgot,
senki nem foglalkozott ezzel. Míg az
elmúlt év novemberében az egyik te-
levízió riportmûsora után nyilvá-
nosságra került az ügy. 

– Hogyan fordulhatott elõ, hogy
mégis a cégkivonatok alapján 2007
novemberében a cégbírósági be-
jegyzés szerint Bíró László még
mindig a BHD Hõerõmû Zrt. fel-
ügyelõ bizottságának tagjai között
szerepelt?

– Bíró László elmondása szerint õt
októberben egyik ismerõse hívta fel,
és megemlítette neki, hogy a cég -
adatok alapján még mindig a társa-
ság felügyelõ bizottságának a tagjai
között szerepel. Ekkor a jegyzõ még
egy levelet küldött a cégnek 2007.
október 24-én, melyben megismé-
telte, hogy a cégbíróságon vezessék
át az õ lemondását, mert ez félreér-
tésekre adhat okot, hiszen õ már nem
tagja a felügyelõ bizottságnak. A cég-
bírósági átvezetéseket azonban a
fõjegyzõ úr nem tudja befolyásolni
és így fordulhatott elõ, hogy októ-
berben még mindig szerepelt a nyil-
vántartásban. Megjegyzem: elõfor-
dulhat, hogy a mai napig sem tör-
tént meg a cégbíróságon a változá-
sok átvezetése.

– A fentiek alapján a jegyzõ úr ha-
táridõn belül megszüntette a köz-
tisztviselõi jogviszonyával összefér-
hetetlen felügyelõ bizottsági tagságot,
így nem is követett el fegyelmi vét-
séget? 

– Nem vitás, hogy a fõjegyzõ úr
aláírta a tisztségviselésrõl szóló do-
kumentumot, de egy hét elteltével –
amikor rádöbbent, hogy ez össze-
férhetetlen – lemondott errõl. Ez a
perdöntõ, mert a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló törvény 22. paragra-
fusa úgy rendelkezik, hogy ha köz-
tisztviselõ 30 napon belül meg-
szünteti az összeférhetetlenséget,
akkor vele szemben ezért nem al-
kalmazható szankció. Tehát ennek
alapján Bíró László a törvényes ke-
retek között járt el. A fõjegyzõ úr ter-
mészetesen elismeri, hogy hibázott,

azonban õ is úgy védekezett – fel-
használva a jogszabály által bizto-
sított lehetõséget –, hogy törvényes
határidõn belül lemondott a tiszt-
ségrõl, így nem követett el semmi-
lyen vétséget. A történethez tartozik,
hogy a BHD Hõerõmû Kft. 2007. jú-
nius 6-án alakult át zártkörûen
mûködõ részvénytársasággá, amit a
cégbírósági adatok alapján 2007.
szeptember 25-én je gyeztek be. Ez-
után kezdeményezhették csak a cég
vezetõi a felügyelõ bizottságban és
az igazgatóságban a változást, a tár-
saságot irányító testületek kiegészí-
tését, amit még meg kellett elõznie
a közgyûlésnek is. A fentiek azon-
ban nem változtatnak azon a tényen,
hogy Bíró László 2007. június 13-án
írásban lemondott felügyelõ bizott-
sági tagságáról, ezzel megszüntette
az összeférhetetlenséget. Miután
minden körülményt mérlegeltem és
a beszerzett dokumentumokat átta-
nulmányoztam, a feltett kérdéseim-
re adott válaszok jegyzõkönyveit ér-
tékeltem, meg kellett állapítanom,
hogy Bíró László címzetes fõjegyzõ
ugyan aláírta a felügyelõ bizottsági
tagságáról szóló dokumentumot, de
azt visszamondta törvényes határidõn
belül, így õ nem sértette meg a köz-
tisztviselõk összeférhetetlenségi sza-
bályait. Ez utóbbi csak abban az eset-
ben fordult volna elõ, hogy ha 30 na-
pon túl, vagy pedig nem mondott vol-
na le errõl a tisztségérõl. 

– Mi a véleménye önkormányza-
ti képviselõként az ügyrõl?

– Mint minden ügynek, ennek is
van tanulsága. Az én véleményem
szerint a fegyelmi eljárást meg kell
szüntetni a jegyzõvel szemben,
ugyanakkor köztisztviselõként etikai
vétséget követett el, mert nem tájé-
koztatta idõben és elõzetesen a mun-
káltatóját, nem kért engedélyt a tiszt-
ségviselésre és a polgármester asz-
szonyt sem tájékoztatta a szándéká-
ról.

DÖNTÖTT 
A FEGYELMI TANÁCS

Miután a fegyelmi tanács megtár-
gyalta a vizsgálóbiztos jelentését és
tizenegy szavazattal úgy döntött,
hogy Bíró László nem követte el az
alapos gyanú tárgyává tett cselek-
ményt, mert az összeférhetetlenséget
a törvényben foglalt harminc napos
határidõn belül megszüntette, ezért
vele szemben a fegyelmi eljárást
megszüntette. (A voksolásnál nem
voltak jelen Hidegkúti Ákos, Koncz
Ferenc, Korondi Klára, Takács István
és Visi Ferenc képviselõk, míg Kali-
na Lajos fegyelmi biztosi tisztsége mi-

att nem szavazhatott. A szerk. megj.)
Szavaztak az ülésen arról is, hogy
ugyan Bíró László nem követett el fe-
gyelmi vétséget, de mivel elõzetesen
nem tájékoztatta a tisztség elválla-
lásáról a munkáltatói jogkör gya-
korlóját, ezért részesüljön figyel-
meztetésben. Ezt a javaslatot a fe-
gyelmi tanács nyolc nem, Rónavöl-
gyi Endréné, Egeli Zsolt és Heves Já-
nos igen szavazata ellenében eluta-
sította.

NEM SZABAD RUTINBÓL
CSELEKEDNI

Bíró László la-
punknak nyilat-
kozva kijelentette:
– Korrekt és min-
denre kiterjedõ
volt a vizsgálat,
aminek az ered-
ménye azt igazol-
ta, hogy ebben az ügyben nem tör-
tént olyan súlyos törvénysértés – sõt
még fegyelmi vétség sem –, ami mi-
att engem elmarasztaltak volna –
emelte ki a jegyzõ. – Nem hittek el
nekem azonnal mindent, utánajártak
a dolgoknak, bizonyítékokat sze-
reztek be, amelyek engem igazoltak.
Én úgy gondolom, hogy az ügy ez-
zel lezárult, mert a törvény sem fûz
szankciókat ahhoz, hogy ha valaki
elvállal egy ilyen tisztséget, de har-
minc napon belül lemond róla. Ta-
nulság számomra, hogy nem lehet
ilyen ügyekben rutinból cselekedni
és esetleg kollégákra, vagy más szak-
emberekre hallgatni. Utána kell néz-
ni személyesen a dolgoknak. Ha ezt
én hamarabb megtettem volna, ak-
kor nem áll elõ ez a helyzet, és nem
hozom a polgármesteremet sem kel-
lemetlen helyzetbe, mert õ aztán
tényleg nem tehet a történtekrõl –
hangsúlyozta a jegyzõ.

A POLGÁRMESTER SZERINT
HIBÁZOTT A JEGYZÕ

Rónavölgyi End-
réné polgármester
a zárt ülést köve-
tõen a Szerencsi
Híreknek adott
nyilatkozatában
mege rõs í t e t t e ,
hogy a munkája
során mindig törekedett arra, hogy
tiszta viszonyok között dolgozzon. –
Ezért nem volt számomra kétséges,
hogy amikor az összeférhetetlenség
kérdése felvetõdött, azonnal vizsgá-
latot kezdeményezzek. Voltak ugyan
javaslatok arra is, hogy csak általá-
nos tájékozódás történjen az ügyben.
Én azonban azt gondoltam, hogy a
fegyelmi eljárás biztosítja a jogi ke-
retet a valós körülmények tényszerû
feltárására, az összefüggések feltér-
képezésére és a következtetések le-
vonására. A vizsgálóbiztos elvégez-
te a rábízott munkát és megszületett
a jelentése. A képviselõ-testület dön-
tésével azt igazolta, hogy a jegyzõ úr
nem követett el fegyelmi vétséget,
ugyanakkor azt gondolom, hogy hi-
bázott. Az ügynek megvannak a ta-
nulságai: folyamatos konzultációra,
megbeszélésekre van szükség, kö-
rültekintõen kell cselekedni, mert el-
lenkezõ esetben akaratunkon kívül is
olyan helyzetet teremthetünk, amely
alkalmat adhat arra, hogy rossz hír-
ben tüntessük fel az önkormányzat
munkáját, a várost – jelentette ki a
polgármester. Sárkány László

2008. FEBRUÁR 8.KRÓNIKA 5

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 FEGYELMI BIZTOS 
VIZSGÁLATA LEZÁRULT

Ez a tanév a 20. évfordulók  je gyé -
ben telik. Alig néhány hónapja,
hogy az általános iskola Rákóczi épü-
letében megemlékeztünk a két év-
tizedes múltunkról, most újabb ju-
bileumhoz érkeztünk. Idén emlé-
keznek meg az elsõ két tanítási
nyelvû iskolák fennállásuk 20. esz-
tendejérõl, s mivel nekünk is van-
nak kéttannyelvû osztályaink, így mi
is részesülhetünk ebbõl az ünnepbõl.

Iskolánkban pontosan nyolc évvel
ezelõtt kezdõdött a magyar–angol
két tanítási nyelvû oktatás. Hu-
szonegy tanuló került be az elsõ osz-
tályba, akik közül tizenheten ma is
itt folytatják tanulmányaikat, ké-
szülve már csak az írásbeli vagy a
szóbeli és írásbeli középfokú angol
nyelvvizsgára.

Hogyan is kezdõdött? Amikor tu-
domást szereztünk a lehetõségrõl, is-
kolánk vállalkozó kedvû vezetése és
tantestülete azonnal lépett az ügy ér-
dekében. Kértük a város támogatá-
sát és ennek a birtokában már el is
indultunk tapasztalatokat szerezni.
Sok segítséget kaptunk a budapesti
Városligeti és a miskolci Kazinczy is-
koláktól a szervezésben és az okta-
tás elindításában csakúgy, mint szak-
mai téren. A kezdés azért sem volt
túl nehéz, hiszen ezt megelõzõen
már az elsõ osztálytól kezdõdõen volt
idegennyelv-oktatás az intézmé-
nyünkben. Egy kis tapasztalattal te-
hát rendelkeztünk. Az igazi kihívás
a szaktárgyak angol nyelvû oktatá-
sa volt. Ezzel is megbirkóztunk. Rá-
termett, lelkes kollégák más iskolá-
kat látogatva, erõt, energiát – és sok-
szor pénztárcájukat sem – kímélve
vettek részt továbbképzéseken, vá-
sároltak kiadványokat, lexikonokat,
szótárakat, hogy minden szükséges
tudás és eszköz birtokában legyenek.

A kezdetektõl törekedtünk arra,
hogy ne csak az idegen nyelvet, de
az azt beszélõk kultúráját is közve-
títsük tanítványainknak. Hagyomá-
nyos rendezvényünk minden év ok-
tóberében a Halloween party a leg-
fiatalabbaknak. A nagyobbak  ta -
vasszal a „Palacsinta Nap” hagyo-
mányaival ismerkedhetnek. Rende-
zünk színdarab- és mesejáték-be-
mutatókat, tanítunk táncot, készí-
tünk angol–amerikai pitét – vagyis az
ismeretek széles skáláján mozgunk.
Az elsõ évektõl kezdve nemcsak lá-
togatói, résztvevõi voltunk a két-
tannyelvû iskolák programjainak, de
mi magunk is szerveztünk versenye-
ket, továbbképzéseket, bemutató fog-
lalkozásokat, sõt nemzetközi konfe-
renciát is. Sok kedves vendégünk volt
az elmúlt évek alatt. Jó kapcsolatot

építettünk ki elsõsorban a megyénk-
ben lévõ hasonló iskolákkal, de jöt-
tek vendégek Budapestrõl és a Haj-
dúságból is. Mindig sikeresek az
évenként megrendezett versenyeink,
amelyeket az utóbbi években a mis-
kolci Selyemréti iskolával megoszt-
va valósítunk meg. Tanítványaink sok
országos és megyei versenyen értek
el kimagasló eredményeket ezek alatt
az évek alatt. Ezek között van szép-
kiejtési, drámajátszási, országismereti
és szaktárgyi gyõzelem is.

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a
nyelvkönyvek kiadóival is. Rend-
szeres kapcsolatban vagyunk az Ox-
fordi, a Cambridge-i, a Longman, az
Express Publishing magyarországi
képviseleteivel. Sikeres az együttm-
ûködés a Langwest nyelviskolával,
amellyel próbanyelvvizsgákat, nyelv-
vizsga-tájékoztatókat szervezünk, or-
szágos versenyeiknek is állandó és
sikeres résztvevõi vagyunk.

Nagy örömmel szerveztük az el-
múlt tanévben az elsõ önálló ang-
liai tanulmányutunkat, amelyen öt-
venkilencen vettünk részt. Nagy
büszkeség volt tapasztalni, ahogy
gyerekeink elboldogultak az idegen
országokban. Segítség nélkül ismer-
kedtek a vendéglátó családokkal, a
helyzeteknek megfelelõen minden-
hol bátran és felszabadultan hasz-
nálva a nyelvi tudásukat. Ez szá-
munkra a legnagyobb öröm, a mun-
kánk eredménye. Láttuk, hogyan
fordítják javukra az iskolában be-
gyakorolt mondatokat, hogyan rea-
gálnak váratlan nyelvi helyzetekben
és találják fel magukat az anyanyel-
vi környezetben is. A gyerekeknek
nagy élményt jelentett a sok látnivaló,
a tankönyvekbõl megismert neve-
zetességek felkeresése.

Ezért gondoljuk, hogy értelme és
helye van a mai magyar oktatásban
a két tannyelvû képzésnek. Ezért is
tartjuk fontosnak, hogy csatlakozzunk
a Kétnyelvû Iskoláért Egyesület 2008
– a két tanítási nyelvû oktatás éve
programjához. Idén május 29-én az
iskolai gyereknap egyik programja a
kéttannyelvû intézmények fesztivál-
ja lesz, amelynek keretében szeret-
nénk minél több iskolát vendégül lát-
ni különbözõ programjainkon. Ezek
megvalósításához, a gyerekek meg-
vendégeléséhez, jutalmazásához ke-
resünk támogatókat. Eddigi rendez-
vényeink is csak közös összefogás-
sal valósulhattak meg. Jó tudni, hogy
a tanárok és tanulók mellett mindig
ott állnak a segítõkész szülõk is. Most
is ebben és mások jó szándékú se-
gítségében bízunk. 

A Rákóczi iskola angol nyelvtaná-
rai nevében: Iveszics Györgyné

HÚSZÉVES 
A KÉTTANNYELVÛ OKTATÁS 

Az Észak-magyarországi régióban
január utolsó hetében közel  há rom -
 ezer beteg fordult orvoshoz influ-
enzaszerû panaszokkal, ami az elõzõ
héthez képest másfélszeres emel-
kedést jelentett. Az adatok átlépték
azt a határértéket, amikor már inf-
luenzajárványról beszélnek a szak-
emberek. 

Az Állami Népegészségügyi és
Tisztifõorvosi Hivatal Észak-ma-
gyarországi Regionális Intézetének
a tájékoztatása szerint a betegek
több mint ötven százaléka 14 év
alatti gyermek, többségük általános
iskoláskorú. A legkevésbé a hatvan
éven felüli korosztály tagjait tá-
madja meg a vírus. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében Tiszaújváros,

Mezõcsát és Mezõkövesd térsége
a leginkább fertõzött terület, ahol
az influenza elõfordulási gyakori-
sága egy hét alatt megnégyszere -
zõdött. 

A hazánkban kibontakozott influ-
enza „A” vírus okozta járvány az or-
szág nyugati és déli részeibõl terjed
az Észak-magyarországi régió felé.
Emiatt az elkövetkezendõ hetekben
térségünkben az influenzaszerû meg-
betegedések számának folyamatos
emelkedése várható. A gyógyinté-
zetekben fekvõ betegek védelme ér-
dekében az ÁNTSZ regionális inté-
zete 2008. február 1-jétõl látogatá-
si tilalmat rendelt el Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád megyék
valamennyi kórházának fekvõbeteg-
osztályain.

TERJED AZ INFLUENZA

Nyolc éve indulnak magyarul és angolul tanuló osztályok Szerencsen.



A szerencsi gondozási központ fel-
adatairól, különösen az idõsekkel
történõ törõdésrõl tájékozódtak az
elsõ napirend keretében a képviselõk
az önkormányzat január 24-ei ülé-
sén. 

Sipos Attila az egészségügyi és szo-
ciális bizottság nevében elfogadásra
javasolta az elõterjesztést, amely sze-
rint a városban hosszú évek alatt ala-
kult ki a szociális gondoskodás ellá-
tó rendszere, amiben a fokozatosság,
a mindenkori szükségleteknek meg-
felelõ megoldási lehetõség érvénye-
sül. Az alapszolgáltatási központ ke-
retében mûködik az idõskorúak gon-
dozóháza, három idõsek klubja, a tá-
mogató szolgálat. Az intézmény biz-
tosítja az idõskorúak étkeztetését, a
házi, valamint a jelzõ rendszeres se-
gítségnyújtást, a családsegítést és a
gyermekjóléti szolgáltatást. Korondi
Klára szerint a beszámolóból jól lát-
ható a sokrétû munka. A magyar tár-
sadalom folyamatosan öregszik, ezért
különösen fontos, hogy az ellátási for-
mákat új programokkal egészítsék ki.
Heves János szerint a város által
mûködtetett intézmények a segítség-
nyújtás széles körét biztosítják az  idõ -
seknek. Az alpolgármester elismerésre
méltónak nevezte, hogy az elmúlt
évben úgy sikerült közös szervezet-
be integrálni az idõsgondozást és a
gyermekjóléti szolgáltatásokat Szeren -
csen, hogy az ellátásokban nem volt
zökkenõ. Danyi László az ondi idõ -
sek klubja dolgozóinak a munkáját
méltatta. Bíró István a fecskési idõsek
klubja önkormányzati tulajdonú épü-
letben történõ elhelyezését szorgal-
mazta. Gál András a gondozóház te-
vékenységérõl szólt elismerõen, ami
a lakókörzetében élõ idõs emberek
javát is szolgálja. Visi Ferenc azon
félelmének adott hangot, hogy a
mostani dicséreteket követõ átvilá-
gítás negatív következményekkel jár
majd a szakterületre. Sipos Attila ki-
emelte, hogy munkatársaival igye-
keznek megfelelni a kor követelmé-
nyeinek. A szolgáltatásaik körét szé-
lesítik, a gondozóházban lévõ át-
meneti szálláshelyek számát pályá-
zati támogatással szeretnék bõvíte-
ni, tíz fõnek biztosítva a szolgáltatás
lehetõségét. A helyi egészségügyi in-
tézmény keretében pedig otthon-
ápolási szolgálat elindítását tervezik
a szerencsi kistérségben. Emellett a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
bõvítése is folyamatban van. Ró -
navölgyi Endréné polgármester sze-
rint minden települést minõsít, hogy
miként gondoskodik a rászorulókról
és az idõsekrõl. Szerencsen az ellá-
tórendszer több évtizedes munka
eredményeként érte el a jelenlegi
színvonalat. Az elmúlt idõszakban új
szolgáltatásként jelentkezett a  jelzõ -
rendszeres segítségnyújtás, a gyó-
gyászati segédeszközök kölcsönzé-
se, a támogató szolgálat és a gon-
dozóház. Európai uniós pályázati tá-
mogatással jelentõs számú szakem-
bert képeztek ki szociális munka-
végzésre. A polgármester kiemelte,
hogy sokan veszik igénybe a gon-
dozóházban biztosított ideiglenes
elhelyezést, ami az ápolásra szoru-
lóknak és a hozzátartozóiknak egya-
ránt könnyebbséget jelent. A létesít-
mény továbbépítésére a hely ren-
delkezésre áll a Rákóczi út 63. szám
alatt, amit pályázati lehetõség ese-
tén szeretnének megvalósítani. A tá-
jékoztatót a képviselõk egyhangúlag
elfogadták. 

A következõ napirend keretében
Visi Ferenc tartózkodásával született
döntés arról, hogy Szerencs részt ve-
gyen a GW-Borsodvíz Kft.-hez tar-
tozó települések ivóvízminõségét ja-
vító programban. A mintegy 45-50
várost és községet érintõ több milli-
árdos beruházás-pályázatot két for-
dulóban kell benyújtani. Az elsõ tá-
mogatási igénylésnél a gesztori fel-
adatokat Szerencs vállalja magára az
európai uniós elõírások teljesítése ér-
dekében. 

JAVÍTANÁK
AZ IVÓVÍZ MINÔSÉGÉT    

Gadóczi Bertalan aljegyzõ ismer-
tette, hogy az ivóvízminõségben
2009-ig kell teljesíteni az európai
uniós elõírásokat, amelynek az össz-
költsége a szolgáltató mûködési te-
rületén lévõ mintegy 45-50 érintett
település esetében 3,5-4 milliárd fo-
rintra tehetõ. Az elvégzendõ felada-
tokról már korábban készült tanul-
mány, a tavalyi kiírás alapján folya-
matban van a pályázati dokumen-
táció elkészítése. Az önkormányza-
tok a napokban hoznak döntést a pro-
jektben való részvételükrõl, így annak
most a végösszege nem ismert. Az
önrészt a GW-Borsodvíz Kft. bizto-
sítja. Amennyiben a pályázat elsõ for-
dulójában sikeresen szerepelnek, a
konkrét tervek kimunkálásához már
támogatásban részesülnek. Takács
István elnök a pénzügyi és városfej-
lesztési bizottság nevében elfoga-
dásra javasolta az elõ terjesztést.
Kiemelte, hogy a tervezett beruhá-
záshoz az Európai Unió által bizto-
sított, mintegy 90 százalékos mértékû
támogatás annál magasabb arányú,
minél kisebb a szolgáltató nyeresé-
ge. Hidegkúti Ákos arra hívta fel a
figyelmet, hogy a projektben részt-
vevõ önkormányzatok közötti meg-
állapodás-tervezet több ponton hiá-
nyos. Ennek a következményeit
késõbb nem tudja vállalni. Visi
Ferenc szerint jó volna írásba foglalni,
hogy a szolgáltató a beruházás ön-
részét magára vállalja. Koncz Ferenc
félelmének adott hangot, hogy a
mostani határozati javaslat elfoga-
dásával valójában nem arról sza-
vaznak, amit gondolnak, és ez csak
késõbb fog kiderülni. Aggo dalomra
adhat okot, hogy a dokumentumból
hiányzik a beruházási összeg, a
résztvevõ önkormányzatok száma és
a tervezés költsége. Legalább a vár-
ható adatokat tudni szeretné. 

Gadóczi Bertalan aljegyzõ jogos-
nak tartotta a felvetéseket. Kiemelte,
hogy az érintett önkormányzatokkal
még nem zárultak le az elõzetes tár-
gyalások, több képviselõ-testület a
szerencsihez hasonlóan a napokban
hozza meg a döntést. Emiatt pontos
létszámot és beruházási összeget
sem tudnak mondani. A pályázat elsõ
fordulójában is csak becsült adato-
kat kell szerepeltetni. Ennek sike-
ressége esetén a teljes költség hat szá-
zalékát már támogatásként biztosít-
ják a konkrét tervek kimunkálásához.
Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy je-
lenlegi tudása birtokában támogatja
az elõterjesztés elfogadását, mert az
itt élõknek elõnyös. Ugyanakkor, ha
késõbb kiderül, hogy „visszafelé
nem ugyanolyan hosszú a kígyó”,
akkor fenntartja a jogot, hogy ezt a
véleményét megváltoztassa. Ró -
navölgyi Endréné kiemelte, hogy az
önkormányzatok kötelessége, hogy
egészséges ivóvizet biztosítsanak a
lakosságnak. Korábban döntött arról
a testület, hogy ezt a feladatukat a
GW-Borsodvíz Kft. bevonásával tel-
jesítik. Most adódott pályázati le-

hetõség, amihez csatlakozhatnak. A
polgármester óva intett a város te-
kintélyének csorbításától többek kö-
zött annak sugalmazásával, mintha
az elõterjesztéseket nem megfelelõen
készítenék elõ, illetve szándékos
megtévesztés történne. Akinek
ilyenrõl van tudomása, akkor azt je-
lezze, hogy megtehessék a szüksé-
ges intézkedést. 

A következõ napirend keretében tá-
mogatta az önkormányzat, hogy heti
12 órában kardiológia, hat órában
pedig rehabilitációs szakrendelést
indítson a Szántó J. Endre Egye sített
Szociális és Egészségügyi Intézet. Az
ellátásokat a megyei kórház kihe-
lyezett kapacitásaként biztosítják
Szerencsen. Ennek a megvalósításá-
ra a városi önkormányzat a megyei
intézményt fenntartó megyei önkor-
mányzat hozzájárulását kéri.

Bobkó Géza igazgató fõorvos is-
mertette, hogy az Országos Egész -
ségbiztosítási Pénztár az új szolgál-
tatásokra nem ad többletórát, azt csak
más intézménytõl – jelen esetben a
megyei kórháztól vehetik át. Sipos
Attila elnök a szociális és egészség-
ügyi bizottság nevében támogatta az
elõterjesztést. Vaszily Miklós örven-
detesnek nevezte, hogy a helyi ren-
delõintézetben egyre több szolgál-
tatást vehetnek igénybe a betegek.
Visi Ferenc nehezményezte,     hogy
az egészségügyben nem a beteg
számít, hanem az anyagiak. Ezt mu-
tatja, hogy a helyi rendelõintézet jó
szándékú kezdeményezését a pénz
elosztása akadályozta. Ró na völgyi
Endréné kiemelte, hogy nem vélet-
len, hogy most a kardiológia és a re-
habilitáció bevezetése elõtérbe ke-
rült. Néhány éve indították el a pá-
lyázatot ultrahangos készülék be-
szerzésére, ami sikeres volt. Ezzel a
korszerû mûszerrel új vizsgálatok
helyben történõ elvégzését tették le-
hetõvé. 

A rendelõintézet szolgáltatásainak
a bõvítését szolgálja az a változta-
tás is, amelyhez szintén hozzájáru-
lását adta a képviselõ-testület. Az ala-
csony kihasználtságú gyermekgyó-
gyászat heti tíz órás kapacitásának
a felét diabetológia-szakrendelés el-
indítására fordítják. Így a cukorbe-
tegeknek a jövõben nem kell Mis -
kolcra utazniuk, mert helyben biz-
tosítják számukra a gondozást és a
szigorúan szakorvos által rendel-
hetõ inzulinkészítmények felírását.

Koncz Ferenc ismertette, hogy a
Szerencsi Polgári Együttmûködés
Egyesület kétszázezer forinttal tá-
mogatta egy terheléses EKG-beren-
dezés beszerzését a rendelõintézet
számára.

MÓDOSÍTOTT
ALAPÍTÓ OKIRATOK 

Kisebb vita kerekedett az oktatási
és nevelési intézmények alapító ok-
iratainak a módosításából. Koncz
Ferenc szerint a dokumentumok fo-
lyamatos változtatása kapkodásról és
hozzá nem értésrõl tanúskodik.
Szóvá tette, hogy a polgármester a
különbözõ intézményi dolgozók ösz-
szehívásakor a nevelési intézmé-
nyek jövõbeni átszervezésérõl be-
szélt. Ennek keretében a megszûnõ
Csalogány óvoda mûvészeti intéz-
ményként mûködne. A képviselõ
szerint nem volna szabad riogatni az
embereket. Az iskolákban a délutá-
ni napközis csoportokat is össze-
vonták. Átszervezési lázban ég az or-
szág, ami a városban is érvényesül.
Heves János szerint az élet folya-
matosan változtatásokat követel, ez
alól Szerencs sem kivétel. Sok évvel
ezelõtt a Hunyadi iskolát is bezár-
ták. Az élet azóta igazolta, hogy elég
két alapfokú oktatási intézmény a vá-
rosban. Amennyiben az óvodáknál
is összevonásra kényszerülnek, azt
szintén az élet fogja megkövetelni.
Lehet népszerû nyilatkozatokat tenni
konkrét megoldási javaslatok nélkül.
Rónavölgyi Endréné ismertette, hogy
a költségvetés elõkészítése során a
szakmai egyeztetések után széleskörû
társadalmi vitára bocsátották az el-
képzeléseket. A különbözõ fórumo-
kon elhangzó vélemények figye-
lembe vételével fogalmazzák meg ja-
vaslataikat a képviselõ-testület felé.
A polgármester szerint az alapító ok-
iratokat is mindig az élethez kell iga-
zítani. Amennyiben felépül egy gon-
dozóház, akkor a változást át kell ve-
zetni. Az elõterjesztéseket az ön-
kormányzat Korondi Klára és Takács
István ellenszavazatával, Koncz
Ferenc és Visi Ferenc tartózkodásá-
val elfogadta. 

Döntés született az ülésen a 2008.
évi nemzeti, állami és helyi ünnep-
ségek rendjérõl. Uray Attiláné fon-
tosnak tartotta, hogy az idén is méltó
megemlékezések legyen Szerencsen,
amelyekrõl széleskörû egyeztetést

tartottak. Javasolta, hogy március
15-én Ondon is emléktáblát avas-
sanak. Gál András ismertette, hogy
a nemzeti ünnepen Kossuth-szobor
felavatását tervezik a gimnázium
hátsó bejáratánál. Hidegkúti Ákos
szerint egy ilyen szobornak inkább
a Kossuth téren lenne a helye. Egeli
Zsolt azt szorgalmazta, hogy az egy-
kori zsidótemplom helyén állítsanak
emléket a holokauszt szerencsi ál-
dozatainak. Ehhez a képviselõi alap-
ból hozzá is kíván járulni. Danyi
László ismertette: Ondon idén is
szeretnének március 15-ei ünnep-
séget tartani, a Kossuth utcában em-
léktábla felavatásával. A település-
részen több utca is õrzi a forradalom
és szabadságharc hõseinek nevét.
Ugyanakkor a málenkij robotnak is
voltak áldozatai, amirõl ugyancsak
nem szabad megfeledkezni. Heves
János támogatta Egeli Zsolt kezde-
ményezését, amelyet méltó módon,
a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.-vel
egyeztetve kell megvalósítani.
Rónavölgyi Endréné egyetértett a ja-
vaslattal. Uray Attiláné hangsúlyoz-
ta: a magyar hõsök napján az 1945-
ben elhurcoltakról is megemlékez-
nek. Koncz Ferenc szerint a kom-
munizmusnak is vannak áldozatai,
ez ügyben is meg kell tenni a szük-
séges lépéseket.      

Döntést hoztak Visi Ferenc tar-
tózkodásával a képviselõk arról is,
hogy az oktatási és nevelési intéz-
ményekhez hasonlóan közeljövõben
átvilágítják a Szerencsi Város üze mel -
tetõ Kht. (VESZ), valamint az egész-
ségügyi és szociális intézmények
mûködését. A vizsgálatot a köz-
hasznú társaság jelentõs feladat -
bõvülése, valamint az önkormány-
zat által biztosított pénzügyi források
felhasználásának az ellenõrzése in-
dokolja. Takács István a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság ülésén el-
hangzottakra hivatkozva fontosnak
tartotta, hogy az átvilágításról készült
tájékoztatóban külön legyenek fel-
tüntetve a VESZ által mûködtetett
egyes intézmények tevékenysége. 

Az ügyrendi és oktatási bizottság
javaslatára a testület a köztisztvise-
lõi alap változása miatt öt százalék-
kal emelte a polgármester fizetését
és költségtérítését, ami egyben az ön-
kormányzati képviselõk tiszteletdí-
jának hasonló mértékû növelését is
jelentette.

Á. A.–S. L.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK

Az önkormányzat legutóbbi ülé-
sén is számos olyan hozzászólás
hangzott el, amelyek méltán tarta-
nak számot közérdeklõdésre. 

Rónavölgyi Endréné emlékeztet-
te a képviselõket: korábban szüle-
tett döntés arról, hogy a város és a
Bocskai gimnázium az úgyneve-
zett Térségi Szakképzési Központ
(TISZK) létrehozásában  együtt -
mûködik a B.-A.-Z. Megyei Önkor -
mány zattal. Errõl megállapodást kö-
töttek és azt szeretnék, ha a zemp-
léni szervezet központja Szerencsen
lenne. A polgármester az elmúlt  idõ -
szak feladatai között említette a költ-
ségvetés tervezését, valamint szá-
mos pályázat – többek között óvo-
daberuházások, egynapos sebészet,
városközpont-rehabilitáció, 37-es
számú fõút átkelési szakasza – elõ -
készítését. A polgármesteri hivatalban
folyamatban van az ISO minõsítés au-
ditálása és az Állami Számvevõszék
átfogó pénzügyi vizsgálatot tart az ön-
kormányzatnál. Takács István kie-

melte: a Bástya utca lakóinak nyilat-
kozatát osztotta ki a képviselõknek,
akik a szennyvízátemelõ szivattyúk
áramköltségének a megfizetését kérik
az önkormányzattól. Ez sok városla-
kó gondja, amivel foglalkozniuk kell.
Az is problémát jelent, hogy a be-
rendezés meghibásodása esetén az
adott ingatlan nem kapcsolódik rá a
szennyvízrendszerre. Rónavölgyi
Endréné kiemelte, hogy a Fecskésrõl
is sok jelzés érkezett a portákon be-
lüli átemelõk ügyében. Koncz Ferenc
azt kérte, hogy a Szerencsi Hírek Vá -
rosháza rovatában pontosan idézzék
az önkormányzati ülésen történteket.
A legutóbbi tudósításból ugyanis ki-
maradt, hogy az egészségügyi tör-
vény módosításáról a polgármester
igennel fog szavazni. A képviselõ ki-
emelte: a jegyzõ fegyelmi ügyében
az aljegyzõ a legutóbbi ülésén azt a
tájékoztatást adta, hogy a fegyelmi
biztosnak összesen 38 nap áll ren-
delkezésére, hogy jelentését meg-
küldje az önkormányzatnak. Õ és
képviselõtársai a határidõig nem

kaptak ilyen dokumentumot. Visi
Ferenc szóvá tette, hogy az ünnepek
alatt gond volt a szemétszállítással
a városban. A szilveszter környéki
változásokról a lakosság nem kapott
megfelelõ tájékoztatást. A képviselõ
a költségvetés elõkészítése kapcsán
megjegyezte, hogy nagyon sok utca
szorul felújításra Szerencsen. Uray
Attiláné azt javasolta, hogy nevez-
zenek el a városban utcát Kulcsár
Anitáról. Danyi László ismételten
szorgalmazta az ondi református
templom díszkivilágításának a meg-
javítását, mert az állandóan kikap-
csol. A településrészen belül az
egyik árok korlátja is reparálásra
szorul. Hidegkúti Ákos nehezmé-
nyezte, hogy bár 1998 óta vállalko-
zó Sze rencsen, még egyszer sem ka-
pott meghívót ebben a minõségében
az újévi rendezvényre. Bíró István azt
tette szóvá, hogy a Malomtanyai úton
a mai napig látszanak a vasúti terü-
leten végzett környezet-kármentesí-
tés nyomai.

(Folytatás a 7. oldalon.)

VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK 



Informális ülésen tájékozódtak
Szerencs középtávú fejlesztési el-
képzeléseirõl és a város 2008. évi
költségvetésének tervezetérõl janu-
ár 31-én a képviselõ-testület tagjai. 

A tanácskozáson a polgármester
szólt arról, hogy a pénzügyi terve-
zet vitaanyagának elkészítését szé-
leskörû egyeztetés elõzte meg. A ja-
nuári nyolc társadalmi konzultáción
több mint ötszáz városlakóval is-
mertették és vitatták meg a telepü-
lés jövõjével kapcsolatos terveket.
Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy
az idei esztendõ a pályázatok ké-
szítésének és beadásának idõszaka
lesz, a támogatást elnyerõ beruhá-
zások megvalósítása pedig 2009-ben
indulna. 2008-ban az intézmények
biztonságos mûködtetése lesz az ön-
kormányzat fontos feladata. Meg -
történik majd a városüzemeltetõ tár-
saság, valamint a helyi egészségügyi
és szociális ellátás átvilágítása annak
érdekében, hogy a város által bizto-
sított pénz felhasználása minél ha-
tékonyabb legyen. A polgármester ki-
emelte, hogy 2008-ban az elõzõ esz-
tendõhöz hasonló, közel hétszáz-
millió forintos adóbevétellel szá-
molnak. Tavaly a vállalkozók befi-
zetései emelkedtek, ami elsõsorban
a nagyobb cégek gazdasági  megerõ -
södését bizonyítja. 

A polgármester az elkövetkezõ
 idõ szakban tervezett fejlesztései
közül kiemelte az óvodák rekonst-

rukcióját, amely a gyerekek ellátá-
sának a javítását szolgálja. Sikeres pá-
lyázat esetén a Gyárkerti és a
Széchenyi utcai létesítmények bõví-
tése és korszerûsítése után a Csa -
logány óvoda épülete néhány év
múlva a mûvészeti képzést szolgál-
ná a városban. Az elképzelések kö-
zött szerepel a diákszálló tetõterének
beépítése, ami 36 fõvel növelné a
kollégiumi férõhelyek számát Sze -
rencsen. El hangzott, hogy a város-
központ-rehabilitáció tervezett foly-
tatása többek között a Rákóczi-vár,
a református és katolikus templomok
felújítását, számos környezõ utca új
aszfaltburkolását, valamint a Kossuth
tér teljes átépítését tartalmazza.          

Az egészségügyi ellátás szélesíté-
sét szolgálja az egynapos sebészet
tervezett bevezetése a rendelõinté-
zet bõvítésével, összesen hat kórte-
rem kialakításával. A Rákóczi út 51.
szám alatti egészségház hátsó ré-
szének a felújítására is pályázni
kíván a város. Ondon faluközpont ki-
alakítása, a Fecskésen pedig az idõ -
sek klubja végleges elhelyezése sze-
repel a célkitûzések között. A ben-
zinkutak mellett két nagyáruház lé-
tesítésére már beérkezett az építési
engedély iránti kérelem a polgár-
mesteri hivatalhoz. Az új kereske-
delmi egységekben jelentõs számú
munkaerõt alkalmaznak majd. 

A közlekedés javítását szolgálja a
37-es számú fõút átkelési szakaszá-
nak kétszer kétsávosra építése. A ter-

vek szerint a belsõ két úttest a tele-
pülésen történõ áthaladást, míg a je-
lenlegi szervizutak a városi forgalmat
szolgálnák, két újabb körforgalmi
csomóponttal a prügyi keresztezõ -
désnél és a szalmatüzelésû erõmûhöz
épülõ útnál. Fontos feladat a lakó-
területi útépítések folytatása és a
csapadékvíz-elvezetés megoldása.
Terveket kell készíteni az épülõ szal-
matüzelésû erõmû szabad hõjének
hasznosítására, aminek meg kell ta-
lálni a legjobb, a város számára leg-
kedvezõbb formáját. 

A munkaanyagban szereplõ el-
képzeléseket a vita során Koncz
Ferenc grandiózusnak nevezte, ame-
lyek azonban légvárak maradnak, ha
nem sikerül a megvalósításhoz eu-
rópai uniós forrásokat nyerni. A ter-
vek között többségben vannak a
presztízsberuházások, amelyek nem
teremtenek munkahelyeket. Hiá -
nyolta a képviselõ az elgondolások
közül a volt Hunyadi iskola épüle-
tének felújítását. A korábbi fóru-
mokra célszerû lett volna a képvi-
selõket meghívni. Az elmúlt tizen-
nyolc évben nem sikerült elérni,
hogy a fiatalok helyben maradjanak
és ebbe az irányba most sem lát el-
mozdulást. A beruházások között
elsõ helyre kellene tenni a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldását, ami
például a Fenyves utcában az ígé-
retek ellenére évek óta elmaradt. A
Kossuth tér átépítésénél törekedni kell
a fák megõrzésére és újak telepíté-
sére. Az erõmû ügyében pedig egyez-
tetniük kellett volna a beruházóval
a helyszín és a kapacitás megvál-
toztatásáról. Ez nem történt meg és
a hulladékhõ hasznosítása érdekében
sem tettek konkrét lépéseket. Minden
képviselõ a város fejlõdését akarja,
amit azonban nem azonos módon
képzelnek el. A képviselõ kiemelte:
a költségvetéssel kapcsolatos konk-
rét javaslataikat írásban fogják be-
nyújtani.     

Heves János szerint ha 2002-ben
megkérdezték volna, hogy mi fog
megépülni az elkövetkezõ idõszak-
ban a városban, sokan tamáskodtak
volna. Mégis számos beruházás tör-
tént, ami a település gyarapodását
szolgálta. Ez várhatóan a jövõben
sem lesz másként. Azért is szüksé-
ges tervezni, mert e nélkül nem
lehet pályázni. Az alpolgármester
szerint semmiképpen nem lehet
presztízsberuházásként értékelni
olyan fejlesztéseket, amelyek a la-
kosság magasabb szintû ellátását,
életkörülményeik javítását szolgálják.
A tájékoztatóban pedig éppen ilye-
nek szerepeltek. Az erõmû ügyébe
az önkormányzatnak nem kell be-
leszólnia, örüljenek a munkahelyte-

remtésnek. Visi Ferenc szerint a ter-
vek elõremutatók, ugyanakkor kér-
dés, hogy a megvalósításukhoz
mennyi hitelt kell majd felvenniük.
Amennyiben a vártnál kevesebb tá-
mogatásban részesülnek, kérdéses-
sé válik, hogy az elképzelésekbõl mit
tudnak megvalósítani. A képviselõ
kérte, hogy az egyes beruházások-
ról külön-külön tárgyaljanak. Nem
szerencsés, ha az óvodai ellátást a
település perifériáján, üzemek és a
vasútállomás közelében biztosítaná
az önkormányzat. A város gazdál-
kodásában a beszedett adók egy ré-
szét a mûködési kiadásokra fordítják.
Jó volna, ha a helyi televízió köz-
vetítené az önkormányzati ülése-
ket. Hidegkúti Ákos úgy vélte, hogy
a választási utak építését el kellene
már felejteni Szerencsen. Úgy pedig
sehol ne fektessenek le új burkola-
tot, hogy elõtte nem cserélték ki a
földben lévõ közmûveket. Szóvá
tette, a 2008-as költségvetésben pá-
lyázati önrészként 500 millió forin-
tot tervez, ami a teljes tartalék el-
költését jelenti. Félõ, hogy utána a
pályázati önrészt újabb hitelekbõl
fogják majd fedezni. Suskó Viktor
arra hívta fel a figyelmet, hogy a város
érdeke a fejlõdés és nekik ehhez kell
a lehetõségeket megtalálniuk. A kép-
viselõk elõtt lévõ, jól elõkészített el-
õterjesztés a 2008-as éven túlmuta-
tó beruházásokat is tartalmaz, ame-
lyek többek között a kötelezõ fel-
adatok ellátásának és az embereknek
nyújtott szolgáltatások színvonalának
a javítását szolgálják. Ide sorolhatók
többek között az óvodai, egészség-
ügyi, környezeti és infrastrukturális
fejlesztések, a régóta vágyott út- és
járdaépítések. Az ipari parkban mun-
kahelyek teremtését segítik elõ. A
város a kötelezõ feladatain túl több-
letszolgáltatásokat nyújt a lakosság-
nak, aminek a forrását az adóbevé-
telekbõl biztosítják. A hitelfelvételtõl
pedig nem kell félniük abban az eset-
ben, ha a visszafizetésre dinamikus
fejlõdés esetén megvan a fedezet.
Félõ, hogy az erõmûvel szembeni fel-
lépés más befektetõket is elriaszt
majd a térségbõl. Uray Attiláné arra
hívta fel a figyelmet, hogy a köz-
mûvelõdés és ahhoz színtér biztosí-
tása kötelezõ feladata a település ön-
kormányzatának. Az idei költségve-
tés tervezete a város érdekét szol-
gálja, fejlõdést mutat. A kulturális
központ és könyvtárban a feladatok
ellátására további két diplomás szak-
ember felvételére volna szükség. A
Szabadság utcában a vízaknák meg-
süllyedtek, a burkolat újraaszfalto-
zására volna szükség. Vaszily Miklós
reményét fejezte ki, hogy a beruhá-
zási tervekbõl minél többet sikerül

megvalósítaniuk. A Kossuth tér át-
alakítása virágágyások létesítését és
faültetést egyaránt tartalmaz. A meg-
lévõ nagy fák közül sok beteg, ame-
lyek elõbb-utóbb cserére szorulnak.
A dániai tapasztalatok alapján a
szalmatüzelésû erõmû hõje negyven
kilométeres távolságig hasznosítha-
tó. Ez Szerencsen hatalmas távlato-
kat nyithat. A képviselõ szorgal-
mazta, hogy vegye meg az önkor-
mányzat a városüzemeltetõ társaság
telephelye melletti ingatlant. Így
bõvíteni tudnák a kertészetet és a
nagy értékû gépek elhelyezésére is
lehetõség nyílna. A lakókörzetében
pedig a Pozsonyi és Nagyvárad ut-
cákban a hiányzó járdaszakaszok
pótlására volna szükség. Danyi
László kiemelte, hogy 2002 elõtt is
fejlõdött Szerencs és több, azóta meg-
valósult beruházás elõkészítése is
akkor történt. A képviselõ szóvá
tette, hogy az önkormányzat kö-
zéptávú tervében nem szerepel az
ondi faluközpont kialakítása, mi-
közben a 2008. évi költségvetésben
tervezve van hozzá az önerõ. Az ide-
genforgalom fellendítését szolgál-
hatná az Árpád-hegyben rejlõ le-
hetõségek kiaknázása szoboravatás-
sal és kilátó létesítésével. Az esetle-
ges termálvízkutatásról sem volna
szabad lemondaniuk. Kalina Lajos
arra kérte az önkormányzat tagjait,
hogy mindannyian álljanak a város
javát szolgáló beruházások mögé,
mert azok csak így valósulhatnak
meg. Fekete József arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a tervezett beruházá-
sok között mindössze egy – a szál-
lodai férõhelyek bõvítése – van, ami
késõbb költséget jelenthet a város-
nak. Az erõmû ügyében korábban
mindenkinek volt lehetõsége a vé-
leményét kifejteni, az akkori ülés
azonban nem errõl szólt. Sipos Attila
korrektnek minõsítette a költségve-
tés tervezetét, ami sokkal inkább vál-
lalható, mint a korábbi évek pénz-
ügyi tervei. Erõmû ügyében a kép-
viselõ-testületnek nincs tennivalója.
Örömmel nyugtázta, hogy a fecské-
si idõsek otthona saját épületben tör-
ténõ elhelyezése is szerepel az el-
képzelések között. Bíró István a sze-
rencsi szennyvíztelep körül zöld-
övezet létesítését szorgalmazta.
Ismertette, hogy Szerencsen az elmúlt
idõszakban már nem újítottak fel uta-
kat anélkül, ahogy azok alatt ne cse-
rélték volna ki a közmûveket.     

Rónavölgyi Endréné ismertette,
hogy az Árpád-hegy fejlesztése azért
nem szerepel a tervek között, mert
nem találtak rá pályázati lehetõséget.
A költségvetési forráshiány az elmúlt
évi átszervezéseknek köszönhetõen
130 millió forintra mérséklõdött,
ami rövid lejáratú hitelek formájában
  je  lentkezik. Ez az alapja annak, hogy
minisztériumi pályázaton kiegészítõ
támogatást nyerjenek. Az önkor-
mányzat a szociális kiadásokat nem
nyirbálta meg, de az idén áttekintik
azok rendszerét a pénz hatékony fel-
használása érdekében. Az erõmû
ügyében az önkormányzat mind-
össze egyetlen döntést hozott, ami-
kor módosították a település rende-
zési tervét azzal a kikötéssel, hogy
beruházónak minden szakhatósági
hozzájárulást be kell szereznie. A tes-
tület tagjai február 6-áig írásban
küldhetik el a város 2008. évi költ-
ségvetésével kapcsolatos módosító
javaslataikat a polgármesteri hiva-
talba.     

Á. A.–S. L.
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ELÔZETES VITA A KÖLTSÉGVETÉSRÔL

(Folytatás a 6. oldalról.)
A Fecskésen van egy bekötõút, ami

még nem kapott szilárd burkolatot.
Vaszily Miklós arra volt kíváncsi, hogy
az elmúlt év végén a körzetek prob-
lémáiról összegyûjtött listáról mikor
derül ki, hogy azok közül mi szün-
tethetõ meg 2008-ban? Rónavölgyi
Endréné kiemelte: a szennyvízáte-
melõkkel kapcsolatos lakossági ész-
revételeket ki kell vizsgálni és a szol-
gáltató ezzel kapcsolatos állásfogla-
lására is szükség van. A szemétszál-
lítás változásáról nem a megszokott
módon kaptak tájékoztatást a sze-
rencsiek. A hibát azonban korrigál-
ta a szolgáltató és a következõ héten

az embléma nélküli nejlonzsákokat
is elvitte a gyûjtõjárat. Az ondi temp-
lom díszkivilágításáról azt gondolta,
hogy az már régen rendezõdött. Ezt
sürgõsen meg kell oldani. Több éve
tartanak év elején vállalkozói fóru-
mot, amelyre a helyi gazdálkodók
széles körét invitálják. Bátran jelent-
kezhet az, aki szívesen részt venne
a programon, hiszen a képújságban
is nyilvánosságra hozzák ennek az
 idõ pontját. A polgármester szerint a
helyi újsággal kapcsolatos észrevé-
teleket a fõszerkesztõvel kell meg-
beszélni, de óva intett attól, hogy a
sajtó szabadságát hatalmi eszközök-
kel korlátozzák.

VÉLEMÉNYEK,
JAVASLATOK 

Elsõ idei foglalkozását a takta-
harkányi Szivárvány óvodában tar-
totta január 30-án a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás óvo-
davezetõi munkaközössége. 

Miután Pásztor Ferencné munka-
közösség-vezetõ és Varga László
polgármester köszöntötte a részt-
vevõket, az értekezlet meghívott  elõ -
adója, Smizsánszkiné Marján Ida az
intézményi teljesítményértékelési
rendszer egyik formájával ismertet-
te meg részletesen a jelenlévõket. A
szakértõ és munkatársai által kidol-
gozott rendszer az Oktatási és
Kulturális Minisztérium önkor-
mányzati intézmények számára kiírt
minõségfejlesztési pályázatán meg-
felelt minõsítést kapott. Ezt követõen
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény változásairól, az intézményi
fenntartók új szerepérõl, valamint a
közalkalmazotti pályázati rendszerrõl
konzultáltak az intézményvezetõk.
Az értekezleten szó esett a próbaidõ
„buktatóiról” és a gyakornokság je-
lentõségérõl, a közoktatásban kiala-
kított új állásfelajánlási rendszerrõl
és arról, hogy mit jelent 2008-ban a

„nyugdíjasnak minõsülés”. A mun-
kaközösség kedves hagyománya,
hogy köszöntik azokat a kolléga -
nõket, akik szakmai életpályájuk vé-
gére érnek. 2007. szeptember 1-jétõl
Nagy Lászlóné – aki 15 évig volt a
taktaharkányi óvoda vezetõje és a
munkaközösség aktív tagja – meg-
érdemelt pihenéssel tölti napjait. A
munkatársak jókívánságait egy cso-
kor virág kíséretében fogadta a nyug-
díjas pedagógus. A tanácskozás zá-
rásaként Hajdú Józsefné a térség
óvodáit az eddigi jó együttmûködés
folytatására, a közös munkában rejlõ
lehetõségek kihasználására buzdí-
totta. A szerencsi polgármesteri hi-
vatal osztályvezetõje szólt a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás közok-
tatási terveirõl is, melyek sikeres
megvalósításához kérte a jelenlevõk
támogatását, aktív közremûködését.
A tartalmas program végeztével a
házigazda intézmény vezetõje,
Csorba Jánosné közös ebéd elfo-
gyasztására invitálta a résztvevõket.
Köszönjük vendégszeretetüket és a
szakmailag hasznos nap megszer-
vezését.          Tarnóczi Erzsébet 

óvodai szaktanácsadó

Taktaharkány

TANÁCSKOZTAK
AZ ÓVODAVEZETÕK

Ezúttal a taktaközi település adott otthont a megbeszélésnek.



ELÜTÖTTE A SZEMÉLYVONAT
A kiérkezõ mentõk már nem tud-

tak segíteni azon az 50 éves takta-
harkányi férfin, akit január 24-én reg-
gel hét óra körül elütött egy sze-
mélyvonat. A Miskolc és Szerencs kö-
zött közlekedõ szerelvény a takta-
harkányi vasútállomás felé haladt. A
sínek között gyalogló férfit a moz-
dony sodorta el, amelynek a veze-
tõje már hiába fékezett. A Szerencsi
Rendõrkapitányság közigazgatási el-
járás keretében szakértõk bevoná-
sával vizsgálja a halálos baleset kö-
rülményeit.

A SÁRGA IS TILOS 
Az idén május 1-jével életbe lépõ

szabályozás alapján ötvenezer fo-
rintos pénzbüntetésre számíthat az
a jármûvezetõ, aki figyelmen kívül
hagyja a forgalomirányító jelzõlám-
pa sárga jelzését. A hatályos elõírás
szerint ugyanis a kör alakú folya-
matos sárga fény a forgalom irányá-
nak megváltozását jelzi. Ilyenkor a
fényjelzõ készülék elõtt meg kell
állni. Ez alól kivételt jelent, ha a fé-
kezés a biztonságot veszélyeztetné.
A rendelkezések iránymutatása alap-
ján ebben az esetben mielõbb át kell
hajtani a keresztezõdésen.

NYITÁS ZÁRÓRA UTÁN
Megszólalt a riasztó január 28-án

a hajnali órákban Taktakenéz egyik
presszójában. A tulajdonos értesítette
a rendõrséget, azonban a kiérkezõ
rendõrök már csak a betörés tényét
tudták megállapítani.

A vendéglátó egységbõl több pa-
lack márkás italt és közel 40 tábla
különféle csokoládét vitt el a hajna-
li látogató, aki a bejárati ajtót törte
be, ami elõtt lefeszítette róla a rácsot.

A helyszíni szemle során több
más mellett egy lábbeli részleges le-
nyomatát is sikerült rögzíteni a nyo-
mozóknak, ami nem sokkal késõbb
hasznosnak bizonyult. A forrónyo-
mos intézkedés során a taktaharká-
nyi bûnügyesek célirányosan indul-
tak el egy helyi fiatalkorú lakására,
akinél a házkutatás során a már em-
lített lábbelit is lefoglalták. Nem
sokkal késõbb a kirendelt védõje je-
lenlétében, kihallgatása során vallotta
be az ifjú a bûncselekmény elköve-
tését.

Hasonló felderítés történt a
Taktaharkányi Rendõrõrsön egy ko-
rábbi tiszalúci lakásbetöréssel kap-
csolatban is. Az ismeretlen elköve-
tõ egy lakatlan házat nézett ki ma-
gának, ahonnan több gázpalackot,
valamint háztartási felszereléseket vitt
magával. A helyi körzeti megbízot-
tak bevonásával a nyomozók szé-
leskörû adatgyûjtést végeztek, mely-
nek során egy fiatal helybeli mun-
kanélküli került a látókörükbe. Eleinte
furcsállották a rendõrök a férfi gya-
núba keveredését, hiszen korábban
nem követett el hasonló jellegû cse-
lekményeket. Kétségeik azonban
hamar megszûntek, amikor a gya-
núsított zavaros válaszokat adott a
feltett egyszerû kérdésekre is, majd
hamar fény derült a valóságra, és a
férfi beismerõ vallomást tett.

BALTÁVAL TÁMADTAK
A KUTYÁRA 

A szakszerû orvosi beavatkozás
sem tudta már megmenteni annak a

bull terriernek az életét, amelyre a
napokban baltával támadtak. Az el-
sõdleges információk szerint a kutyát
Szikszó belterületén bántalmazta az
eddig még ismeretlen tettes. Az el-
követõ gerinctájékon csapott a gaz-
dájától elkóborolt ebre feltehetõen
egy baltával, ami a jószág hasüregéig
hatolt. A rendõrséget a kutya tulaj-
donosa értesítette, s elmondása sze-
rint a kára eléri a 200 ezer forintot.
Az Encsi Rendõr kapitányság az
ügyben állatkínzás vétsége miatt in-
dított eljárást.

ÉJSZAKAI
KÉNYSZERKOCSIKÁZÁS

Egy helyi fiatalember tett feljelen-
tést január 26-án kora reggel a
Szerencsi Rendõrkapitányságon,
mely szerint elõzõ este egy négy
fõbõl álló mezõzombori társaság
arra kényszerítette, hogy autójával
hazafuvarozza õket. 

Az ifjú és barátja a város egyik
presszójában szórakoztak, ahová
éjfél körül egy mezõzombori férfi ál-
lított be három társával, akik már
akkor ittasak voltak, és erõszakosan
viselkedtek a vendégekkel. Késõbb
egyikük közölte a sértettel – aki au-
tóval volt –, hogy õ fogja hazavinni
õket Mezõzomborra. A fiatalember
félt az agresszíven viselkedõ társa-
ságtól, ezért nem mert nemet mon-
dani. Beültek a gépkocsiba, majd a
szerencsi vasútállomásnál a tulaj-
donos akaratának ellenére egyikõjük
átvette az autó vezetését. Ezt köve-
tõen bejárták a környéket Takta -
szadától Mezõzomborig, miközben
a sértett az anyósülésen ült. Mezõ -
zomboron már lekapcsolt lámpával
száguldoztak. Amikor az autó meg-
csúszott, a sofõr egy helyi családi ház
kerítésének is nekihajtott. Mintegy 3–
4 óra elteltével a négyfõs társaság
Mezõzomboron megállt az autóval
és mintha mi sem történt volna, ki-
szálltak. A fiatalember elhajtott ko-
csijával, és közben értesítette a rend-
õrséget.

A járõrök még a kora reggeli órák-
ban elõállították a csoport tagjait, aki-
ket a nyomozók kihallgattak, majd
egyiküket õrizetbe vették. Õt a bí-
róság elõzetes letartóztatásba he-
lyezte, vele szemben kényszerítés
bûntette, személyes szabadság meg-
sértése és jármû önkényes elvétele
bûncselekmények elkövetésének ala-
pos gyanúja miatt indult eljárás.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

Teljesítette a 2007-es esztendõre
elõírt bevételi tervet a Vám- és
Pénzügyõrség Észak-magyarországi
Regionális Parancsnoksága. A Mis -
kolcon január 28-án megtartott ál-
lománygyûlést követõen az országos
és regionális parancsnokok értékel-
ték a testület munkáját. 

A sajtótájékoztatón Bodrogi Tibor
megbízott regionális parancsnok is-
mertette, hogy Borsod-Abaúj-Zemp -
lén, Heves és Nógrád megyékben eu-
rópai uniós vámként és általános for-
galmi adóként összesen 11,2 milliárd
forintot szedtek be a pénzügyõrök. A
jövedéki adóbevételek a korábbival
közel azonos létszámú gazdálkodó-
nál 21 százalékkal növekedtek, a tel-
jesített összeg meghaladta a 17,1 mil-
liárd forintot. A jövedéki termékek után
13,5 milliárd, a bérfõzési szeszadó-
ból 869 millió, üzemanyagok forgal-
mazásából pedig 4,2 milliárd forint be-
vétel realizálódott. A megbízott pa-
rancsnok ismertette, hogy a mezõ -
gazdaságban felhasznált gázolaj jö-
vedéki adója visszaigénylésére szol-
gáló bevallások a megelõzõ évekhez
hasonlóan csökkenõ tendenciát mu-
tatnak. Tavaly összesen 6008 ilyen ké-
relmet regisztráltak 1,6 milliárd forint
értékben. A tájékoztatón elhangzott,
hogy a pénzügyõrök 2007-ben ösz-
szesen 121 adóellenõrzést fejeztek be,
amelyek során 12,4 millió forint bír-

ságot szabtak ki. A regionális pa-
rancsnokság tavaly is figyelmet fordí-
tott a feketegazdaság visszaszorításá-
ra. Az adóhatósággal közösen 652 eset-
ben, önállóan pedig 1623 operatív
vizsgálatot végeztek. Ez utóbbiak során
összesen 526 esetben állapítottak meg
a nyugtaadási kötelezettséggel, vala-
mint az árueredettel összefüggõ jog-
sértést. A kiszabott mulasztási bírság
összege az országos átlag feletti, 9 szá-
zalékos növekedést mutatva megha-
ladja a 26 millió forintot. 

A sajtótájékoztatón Nagy János or-
szágos parancsnok jónak minõsítet-
te a régióban végzett munkát. Az itt
dolgozók is hozzájárultak ahhoz,
hogy a Vám- és Pénzügyõrség 2007-
ben összességében 1241 milliárd fo-
rintot fizetett be a központi költség-
vetésbe, több mint 90 milliárd forinttal
túlteljesítve az elvárásokat. Az or-
szágos parancsnok újságírói kérdés-
re válaszolva kiemelte, hogy 2008
elsõ félévében pályáztatás útján ne-
vezik ki a régió parancsnokát.

A KÖZTERÜLETI
BÛNÖZÉS ELLEN 

A B.-A.-Z. Megyei Polgárõr Szö vetség
2008-at a „közterületi bûnözés meg-
elõzése évének” nyilvánította. Az ön-
kéntes egységek kiemelt feladata az új
esztendõben a környezet és termé szet
védelme, a polgárõrök karitatív tevé-
kenységének kiépítése és szélesítése,
az egyesületek és önkormányzatok
kapcsolatának, együttmûködésének el-
mélyítése, valamint a polgárõrségek
mûködési feltételeinek javítása. A ha-
tárõrségnek a rendõrségbe integráló-
dása miatt megszûnt a megyei szö-
vetség önálló határrendészeti tagoza-
ta, összevonásra került a bûnmegelõ-
zési munkabizottsággal. Január 1-jétõl
az ötfõs közlekedési bizottság 2-2 sze-
méllyel kibõvült és „közlekedési, kör-

nyezet- és katasztrófavédelmi munka-
bizottság” néven mûködik tovább.

ÚJ HELYEN
A MEGYEI SZÖVETSÉG

A B.-A.-Z. Megyei Polgárõr Szövetség
a volt határõrség laktanyájába költö-
zött. Címe: 3527 Miskolc, Szeles út 73.
szám. Nem változott a postafiók címe,
száma: 3501 Miskolc, pf. 474. Te le -
fon/fax elérhetõsége 46/344-531.

JELVÉNYIGÉNYLÉS ÚJ MÓDON 
– Megváltozott január 8-tól a szol-

gálati jelvények igénylésének módja,
rendje! Le kell tölteni az internetrõl a
„Megrendelõ” és „Nyilvántartó” nyom-
tatványt (www.opsz.hu/documents/jev-
igeny.zip.) A kitöltött ûrlapokat fel kell
adni a következõ címre: MONITO-
RING – 2003 Kft. 1143 Budapest,  Ju -
risics Miklós u. 20. Ezután nincs más
feladat, mint várni az utánvéttel érke-
zõ csomagot és a számlát. Csak akkor
kell fizetni, ha a jelvények hiánytala-
nul megérkeztek és megvan a számla.

SIKERES EGYÜTTMÛKÖDÉS,
KEVESEBB BÛNESET

Tavaly nyáron Prügyön gyakoribbá
váltak a bûncselekmények. Különösen
sok lakásbetörés történt. Ekkor döntött
úgy a helyi polgárõr-egyesület  vezetõ -
sége, hogy minden éjszaka járõrszol-
gálatot teljesítenek önállóan, illetve a
helyi körzeti megbízotti (kmb) csoport
tagjaival. A cél az volt, hogy megállít-
sák a már sorozat-bûncselekménynek
számító jogsértéseket, ezzel párhuza-
mosan igyekeznek elfogni, felderíteni
a bûnelkövetõket. A fokozott és rend-
szeres szolgálathoz a község önkor-
mányzata plusztámogatást, a B.-A.-Z.
Megyei Polgárõr Szövetség pedig egy
szolgálati gépkocsit adott az egyesü-
letnek. A több hónapig tartó rendõr-
polgárõr járõrszolgálat eredménnyel zá-

rult. Megritkultak az elkövetett bûn-
cselekmények, közel tízre tehetõ azok-
nak a száma, akiket tetten értek, el-
fogtak. Év végén Molnár János egye-
sületi elnök és Lengyel István fõtörz-
szászlós, a kmb-s csoport vezetõje kö-
zösen értékelték a nyár óta eltelt idõ-
szak közös munkáját. Megálla pították,
hogy ismét bebizonyosodott: a hiva-
tásos bûnüldözõk, ha eredményt akar-
nak elérni, nem nélkülözhetik az ön-
kéntesek, a lakosság segítségét, támo-
gatását. Ezt bizonyítandó Lengyel István
két példát említett. Az egyik esetben
helyi lakos vette észre, hogy egy üre-
sen álló lakásban ismeretlenek az aj-
tókat, ablakokat szedik ki. Azonnal te-
lefonált az egyik polgárõr feleségének,
aki értesítette a Szerencsi
Rendõrkapitányság ügyeletét. A kiér-
kezõ járõrök tetten érték és elfogták a
helyi illetékességû elkövetõket. A másik
esetben, kihasználva, hogy a család bál-
ban van, betörtek az elkövetõk a csa-
ládi házba. A szolgálatos polgárõr ezt
észrevette és azonnal értesítette a kör-
zeti megbízott rendõrt, aki a lakásban
tettenérte, elfogta a három betörõt.

MODERN IRODA A TÁLLYAI
POLGÁRÕRÖKNEK

Régi épületét újította fel és adta át
használatra a helyi polgárõröknek a
tállyai önkormányzat. Az eligazítóból,
oktatóterembõl, konyhából, zuhanyo-
zóból és mellékhelyiségbõl álló épü-
letegyüttest házi ünnepség keretében
avatta fel Osika József polgármester. Az
eseményen a polgárõrökön kívül jelen
voltak az önkormányzati képviselõk.
Osika József beszédében reményét fe-
jezte ki, hogy a térség egyik legtága-
sabb, legmodernebb irodájának bir-
tokba vételével nemcsak a polgárõrök
komfortérzete javul, hanem az egye-
sület és önkormányzat közötti együtt-
mûködés is színvonalasabb, eredmé-
nyesebb lesz.        Bujdosó Ferenc 

kistérségi felelõs

Figyelmetlenség
okozott balesetet ja-
nuár 29-én a dél-
utáni órákban a 37-
es számú fõúton a
bodrogkeresztúri és
a tarcali elágazás
közötti egyenes sza-
 kaszon. A Sá ros pa -
tak felõl érkezõ Re -
nault vezetõje késõn
vette észre az elõt-
te vele egy irányba
haladó traktort. A
sofõr fékezett és
balra rántotta a kor-
mányt. A manõver
azonban nem járt
sikerrel, mert a kocsi jobb oldalával
nekicsapódott a lassú jármû hátuljá-
nak és érintõlegesen ütközött a
szembõl szabályosan érkezõ Audival.
A vétlen jármû lesodródott az út-

testrõl, oldalával egy fának csapódott,
majd megpördülve az árokban állt
meg. Az Audi vezetõjét a mentõk
könnyû sérülésekkel szállították kór-
házba.

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTAK
A PÉNZÜGYÕRÖK

Bodrogi Tibor (jobbra): A regionális parancsnokság 2007-ben közel 30
milliárd forint vám- és jövedéki bevételt teljesített. Mellette Nagy János.

KÉSÕN VETTE ÉSZRE
A TRAKTORT

HÍREK A POLGÁRÕRÖK ÉLETÉBÕL



Mezei Zsófia (fotónkon) szívesen,
csillogó szemekkel és lelkesedéssel
mesél tovább azokról az elsõ  lépések -
rõl a város kulturális életének alakí-
tásában, melyeket Szerencsre érke-
zésekor tett.

A gyárban vállalt munkájának szin-
te az elsõ napján felfedezték kéz-
ügyességét, kreativitását, s megbízták
dekorációs feladatok elvégzésével, a
cukorgyár körzetérõl térkép, gyûlé-
sekre feliratok készítésével. Az ötve-
nes évek elején augusztus 20-án
vidám vásárokat rendeztek. Ezek fon-
tos része volt a kiállítási pavilon fel-
állítása, berendezése. Akadt olyan év,
amikor a körzetben öt helyen is volt
egy idõben kiállítás, melyeket éjsza-
kánként, fizetség nélkül végzett
Zsófika néni és kis csapata, amiért er-
kölcsi elismerést mindig kaptak.

Az 1957-ben megalakult KISZ új
lendületet adott a gyár ifjúsági életé -
nek. A lelkes csapat évente megren-
dezett farsangi báljára rendszeresen
két hónapon keresztül készültek.
Húsz-huszonöt fiatal tele vidámság-
gal este 10 óráig szabta-varrta a jel-
mezeket. Mezei Zsófia hálás szívvel
emlékezik vissza – és beszélgetésünk
alatt gyakran emlegeti – Szemere
Endre igazgatót, akinek irányításával
a gyárat családias, közvetlen hangu-
lat jellemezte. Kedves, rokonszenves
egyénisége, az emberek iránti tiszte-
lete biztosította ezt az õszinte légkört.
Fegyelem volt, s a kollektíva eggyé
tudott válni a gyár érdekében, ugyan-
akkor élvezték a hétköznapok kínál-
ta apróbb életörömöket. Zsófika ka-
rikatúrái nyomán az igazgatótól el-
induló vicceken nevettek az üzem leg-
távolabbi részében is.

Ilyen elõzmények után nem vélet-
len, hogy 1967-tõl a Nõtanács égi-
sze alatt mûködõ Nõk Klubjának a ve-
zetését Mezei Zsófiára bízták. Tagjai
zömmel a csokoládégyár és a cukor-
gyár munkásaiból és a tantestületbõl
tevõdtek össze, de késõbb városi pol-
gárok is csatlakoztak hozzájuk.
Mindenki szeretettel vállalta a kö-
zösséget, ott ült egymás mellett a pe-
dagógus és parasztasszony, az orvos

és a lelkész felesége. Nagyon sok férfi
– köztük a gyár igazgatója – is járt oda,
s õk büszkébbek voltak a klubtagsá-
gukra, mint a nõk. A mûvészek, akik
itt vendégszerepeltek, tiszteletbeli
klubtagok lettek: Lukács Margit, Kohut
Magda, Dénes Margit, Jókai Anna,
Fehér Klára, Bessenyei Ferenc, Avar
István – hogy csak néhányat említsünk
közülük.

A klub mint korszerû mûvelõdési
forma ebben az idõben vált hazánk-
ban országos mozgalommá. Úgy vél-
ték, hogy ez a fajta közösség rendkí-
vül elõnyös, mert életet, frissességet,
tudást, személyiségformáló erõt te-
remt. A mozgalom hatására 1976-ban
megalakult a Gyári kör másik cso-
portja, a Szocialista Brigádok Klubja,
több mint 200 fõ részvételével.
Késõbb az egyesület benevezett az Új
Tükör újság által szervezett és meg-
hirdetett Új Tükör Klubba, melynek
eredményeként irodalmi mûsorokat
kaptak ajándékba a lapkiadó válla-
lattól. „Ha mi az Új Tükör szerkesz-
tõi lennénk” címû felhívásra beérke-
zett 160 pályázó közül a szerencsi-
ek 3. helyezést értek el. Mezei Zsófia
ekkor már a cukorgyár mûvelõdési há-
zának a vezetõje volt, mely posztra
1977-ben nevezték ki. 

Nagyon sok értékes irodalmi est-
sorozatot – „Érzékeny lélek”,
„Minden napok titka” –, és baráti ta-
lálkozót szervezett, melyek mély em-
léket hagytak a közönségben. Ilyen
varázsa maradt a több alkalommal is
itt járt Dénes Margit zeneszerzõnek,

Horváth Teri mûvésznõ elementáris
erõvel elõadott prózájának, verseinek.
Tompa László felejthetetlen irodalmi
estjeit nagyrészt erdélyi írók, költõk
mûveibõl állította össze, aktualitá-
sukat kereste. Ars poeticája drámai-
lag felrázta hallgatóságát: „próbálj
mindenekelõtt ember lenni, s ha fel-
fogtad, mit jelent embernek lenni,
csak akkor törõdhetsz hazával, társ-
sal és baráttal.” Jókai Anna írónõ több
alkalommal tolmácsolhatta a sze-
rencsi polgárok felé õszinte hittel val-
lott írói igazságát: azoknak ír, akik
nem kikapcsolódni, hanem bekap-
csolódni akarnak a kezükbe vett
könyvvel. A szókimondó klubtagok
is tudtak meglepetést és derûs per-
ceket okozni a mûvész vendégekkel
folytatott meghitt beszélgetések al-
kalmával.     

A klub keretében szerveztek kiál-
lításokat, a brigádok az elõkészítés-
ben, rendezésben sok társadalmi
munkát végeztek, házigazdák voltak.
Számos kiállítás formálta képzõ mûvé-
szeti érdeklõdésüket. Róna Emy gra-

fikusmûvész 366 darab mesekönyv-
illusztrációval bûvölte el a látogató-
kat. A szerencsi születésû grafikus,
Fery Antal fametszeteit, ex-libriseit
gyakran tekinthették meg a helybeli-
ek. Hubai Miklós szintén Szerencs
szülötte és Tenkács Tibor, Tokaj fest-
õje városuk és környéke tájait vará-
zsolták a nagyérdemû elé. Látható volt
a klub szervezésében Vasarely sok-
szorosított grafikáiból, illetve Picasso
tusrajzaiból készített tárlat.

Zsófika hitte és vallotta: „Mara -
dandó értéket az ember számára az
adott, ami a szívig hatott, s lélektõl
lélekig, aminek az emléke, élménye
sok-sok év után is átmelegíti a szívet,
örömet jelent késõbb is, ebben a meg-
keményedett, megkérgesedett em-
bervilágban.”      

A Nyugdíjasok Új Tükör Klubja
1980 nyarán tartotta meg elsõ mûso-
ros klubestjét, melyen tizenketten
voltak. Egy év múlva már 163 em-
bernek osztották ki a tagsági könyvet.
Színvonalas rendezvények: színházi,
irodalmi estek, kiállítások belépõje-

gyeit kapták meg kedvezményesen.
Az olykor egyedül élõ nyugdíjasok-
nak tartalmat, értelmet adott e kollektív
erõ. Vendégül láttak híres és kevés-
bé ismert vendégeket. Béres Ferenc
színes népdalcsokrot hozott aján-
dékként. Laborcz Ferencné idegen-
vezetõ Tunézia csodálatos és isme-
retlen tájait mutatta be diaképeken és
mesélte el az ottani élet atmoszférá-
ját beszámolójában. Ha sonlóképpen
utazhatták be a tagok az USA  állama -
it, és megismerhették a japán virág-
kötészet titkát és szépségét. Mû -
kedvelõ és profi színjátszók több al-
kalommal kedveskedtek mûsorukkal
a színházteremben. A közös kirán-
dulások, együttlétek, elbeszélgetések
révén segítõkész közösséggé kovácsolt
klub, három évig tudott örömet sze-
rezni tagjainak. Zsófika mégis úgy véli,
hogy az élmény, a kincs a klub tag-
jaié lett, még ha ilyen rövid ideig is
mûködött. A két gyár dolgozói ösz-
szeforrtak a mûvelõdési ház életével,
a Gyári kör a dolgozók otthona volt.               

O. Z. M.

Új helytörténeti sorozat indul la-
punkban, mely a száz évvel ezelõt-
ti Szerencs életének eseményeit pró-
bálja nyomon követni, felfedni.
Históriákat tár az olvasó elé, melyek
csak városunkban történhettek meg,
vagy országos méretûek voltak, de
egyedi sajátosságaik miatt helyspe-
cifikusak. Lesznek olyanok, melyek
a mai ember életét is érintik, illet-
ve párhuzam vonható a száz év két
végpontjának történelme között.

Téved a nagy költõ, amikor azt írta
Hogy akinek bölcsõ itt rengett alatta
Annak a számára nincs más ország-
ban hely
Ha áld, ha ver a sors, itt élnünk, hal-
nunk kell
Pedig a tengeren túl is vándorolnak
Azok, akiket itt tönkre adóztatnak.

Az újkor legjelentõsebb társada-
lomtörténeti eseménye, Gózon István
verselgetõ parasztköltõ által is lefes-
tett vándormozgalom Magyarország
északkeleti vármegyéibõl indult el.
E tömeges kivándorlás már az 1880-
as években elkezdõdött, de igazi ki-
bontakozása a századforduló elsõ év-
tizedére esett. Sáros vármegye után
Zemplén adta az elsõ résztvevõit e
népmozgalomnak, mely folyamat
európai mértékben is rendkívül gyors
volt.

A hazai kedvezõtlen megélhetési
viszonyok taszítóereje, ugyanakkor
a gyors amerikai gyarapodás  lehetõ -
sége együttesen hatott e kalandos
vállalkozásban való részvételre. Az
elvándorlók saját elmondásuk alap-
ján: „szegénység vót idehaza”, „nem
vót munkaalkalom”, „szorította apá-
mat a kapca” – voltak a motiváci-
ók, melyek az útnak indulásra ösz-
tönöztek.

„Nagy az adó, nem bírja a gazda,
Üres a csûr, az istálló, a pajta,
Disznó helyett patkányt ölünk télen,
Így is csoda, el nem veszünk télen”
– ilyen és ehhez hasonló népi rig-
mussal fejezték ki véleményüket.

A szerencsi járás községeibõl
1896-ban a fõszolgabíró arról szá-
molt be, hogy mindössze 4 fõ
Bekecsrõl és 2 személy Legyes -
bényérõl vándorolt ki Amerikába és
vissza sem jöttek. Valószínûleg a
munkalehetõségek szempontjából

ekkor még hatott a hét éve alapított
cukorgyár vonzereje. 1908-ra azon-
ban az országos kivándorlás mintegy
13 százalékát Abaúj és Zemplén
megye adta. E hivatalos statisztika
csak hozzávetõleges képet nyújt a
vándorlásról, hiszen az illegális tá-
vozókat és a családtagokat nem re-
gisztrálja, így jellemzõ, hogy a me-
gyébõl néhány hónap alatt kiván-

dorló 261 fõbõl csak 60 távozott út-
levéllel. A családot visszahagyva, a
gyors meggazdagodás reményében
elõször csak a férfiak keltek útra.
Akadt olyan község megyénkben,
amelybõl a kivándorlás miatt csak né-
hány agg, beteg ember, nõk és gye-
rekek maradtak otthon. Bíróválasztás
volt a faluban, s mivel nem volt férfi,
asszonyt választottak meg bíróvá.

A kedvezõ munkaalkalmak és a ha-
zainál jelentõsebb jövedelmek je-
lentették a fõ vonzerõt az új világ-

ba. Többségében az Amerikai Egye -
sült Államok nagy iparvidékein vál-
laltak szakképzettséget nem igénylõ
munkát. A férfiak összespórolhattak
évi 1500-2500 koronát, míg otthon
az egy évi napszám 180-250 koro-
na volt. A városunkból kivándorol-
tak nagyságrendjére lehet következ-
tetni abból a ténybõl, hogy 1907 har-
madik negyedévének anyakönyvi

adatai alapján elemzett statisztika
szerint a távozók számát a 62 gyer-
mek születése sem ellensúlyozta.

A sikerrel hazatérõk esetei hama-
rosan példává váltak, s további ki-
vándorlásra ösztönöztek. Ebben nagy
szerepe volt a helyi sajtónak és a te-
lepülésen megforduló ügynököknek.

(Folytatjuk.)

2008. FEBRUÁR 8.HONISMERET 9

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®

Száz éve történt (1908–2008)

KIVÁNDORLÁS – VISSZAVÁNDORLÁS

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Játékunkban alkalmanként egy-egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû olvasóinktól arra kérünk választ, hogy
a város melyik közterületét ábrázolja az 1977-ben készült fotó? A meg-
fejtéseket február 15-ig várjuk postai levelezõlapon (3901 Szerencs, pf.:
85) vagy SMS-ben a 20/940-2066-os számra. A helyes választ beküldõk
között kettõ darab 2000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki. 

Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Béke utca. A rejtvényre száznál
több helyes válasz érkezett, ezért külön sorsoláson vettek rész a postai
levelezõlapon érkezett válaszok és az SMS-ben beküldõk. A szerencse
ez alkalommal Cserháti Ferenc, Szerencs, Ady E. u. 33. szám alatti ol-
vasónknak és a 20/953-6848-as telefonszámról érkezett játékosnak ked-
vezett. Nyereményüket február 15-ig vehetik át a szerkesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fényképeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Elevenítsünk fel együtt településünk egy-
egy régi pillanatát!

A GYÁRI KÖR KULTURÁLIS ÉLETE III.



VERS EGY BONTÁSRA
ÍTÉLT HÁZRÓL 

Az elõzõ számban megjelent nyílt
levél természetesen mindenkihez szól-
hat, aki régi házat akarna lebontani.
Szerencsére sokan észreveszik az õsi
értékeket, ahogy például Szontágh
Emil írta versét már húsz évvel ezelõtt
ugyanarról a mezõ zombori házról,
amelyet – a gondolataimat támoga-
tandó – részemre átadott.

Salamin Ferenc

ÁLOM ÉS VALÓSÁG
Érdeklõdéssel olvastam a Szerencsi

Hírek legutóbbi számában Salamin
Ferenc építésznek a mezõmbori ön-
kormányzathoz írt nyílt levelét.
Egyetértek a szerzõvel abban, hogy
minden, még meglévõ értéket meg kell
menteni, ami természetesen az általa
említett régi házra is igaz. Ami miatt
mégis tollat ragadtam, az nem más,
mint az építésznek az ingatlan továb-
bi hasznosítására tett javaslatai. Víziói
között szerepel egy tájház kialakítása,
ami ugyan nemes kezdeményezés, de
a település éves idegenforgalma bizo-
nyosan nem fedezné a fenntartási költ-
ségeket. Sajnos ugyanez a megállapí-
tás igaz a vendégházra is, ahol fizetõ
turisták helyett inkább hívatlan éjsza-
kai látogatókra lehetne számítani. A ká-
véházat pedig utópiának tartom, a
XIX. századi kocsma helyett épp elég,
a lakosság egy részének igényét kielé-
gítõ vendéglátóhely mûködik a tele-
pülésen. 

Napjaink társadalmi-szociális vi-
szonyai között nem könnyû feladat
Mezõzomboron egy ilyen épületnek

megfelelõ funkciót találni. Nem a
Dunántúlon élünk, ahol a burgonyát
mindig az szedi fel, aki elvetette, a tyú-
kot pedig az fõzi meg, aki felnevelte.
Nálunk erre sajnos egyre kisebb az
esély… 

Azt ajánlom a települési önkor-
mányzatnak, hogy névleges bérleti díj
fejében ajánlják fel az ingatlant a nyílt
levél szerzõjének, aki így saját bõrén
is megtapasztalhatja, hogy mennyire
életszerûek és kivitelezhetõk a ház
hasznosítására tett javaslatai.

Bukovszky Róbert, Szerencs

EGY SZÉP NAP
A VÁROSI FÜRDÕBEN

Mindannyiunk felüdülésére szolgált
a január 16-án a városi fürdõben töl-
tött közös kirándulás. Ondi idõsekként
lehetõséget kaptunk arra, hogy egy szép
napot tölthettünk el a gyönyörû intéz-
ményben. Az ondi Idõsek Klubja szer-
vezésében a szállításunkról is gon-
doskodtak. A kis közösségünk érdek-
lõdéssel várta, hogy megismerje a
szolgáltatásokat, melyet ez alkalommal
ajándékba kaptunk. Mindenki megta-
lálta a számára frissítõ, gyógyító lehe-
tõséget, egymással megosztva az él-
ményeket. Hálásan köszönjük mind-
azoknak, akik mindezt lehetõvé tették.
Fel üdülve tervezgettük a következõ lá-
togatást. Biztatjuk mindazokat, akik
még nem látogatták meg az új fürdõt,
ne késlekedjenek, örömben lesz részük.

SZÜKSÉGÜNK VAN
A NYOMELEMEKRE

Az utóbbi hónapokban a partvonalról
figyelemmel kísérem a Sze rencsen
megépülõ szalmaerõmûvel kapcsola-
tos vitákat. Mint hõerõgépész,  energia -
kutatással foglalkozó mérnök azt gon-
dolom, hogy maga a szalmaerõmû a
jelenleg hivatalosan elérhetõ techno-
lógiák közül talán a legjobb, bár inkább
úgy fogalmaznék, hogy a legkisebb
rossz. Azt gondolom, hogy az olcsó
energiára és a munkahelyekre ebben
a térségben szükség van. Ez a bio-
massza-erõmû valóban környezetba-
rát, nem kell attól félni, hogy Tokaj-
Hegyalja mikroklímáját megváltoztat-
ja, hiszen az egy négyzetkilométerre
besugárzott napenergia teljesítménye
esetenként akár meg is haladhatja az
erõmû kazánjainak teljesítményét.
Tehát az, hogy ott van-e az erõmû vagy
nincs, nem fogja befolyásolni a helyi
klímát, mint ahogy a cukorgyár sem.

Az aggályaim egészen más irányú-
ak. Ez az eljárás egy hosszabb távú és
nehezen kivédhetõ gondot jelent: a
termõföld biológiai értékének lassú
kizsigerelését, megsemmisítését. Év -
milliók során a táplálkozásnál hozzá-
szoktunk ahhoz, hogy az élelmisze-
rekkel, növényekkel a kalórián, a táp-
értéken kívül nagyon sok nyom elemet
is magunkhoz veszünk. Az biztos,
hogy ritkafémek – megfelelõ kémiai kö-
tésben – is szükségesek ahhoz, hogy
egészséges életet élhessünk, hogy az
immunrendszerünk jól mûködhessen.
Ha viszont a takarmánynövényeket,
például a búza vagy a kukorica szárát
elégetjük, ezek a ritka földfémek és fõleg
azok a kémiai anyagok, molekulák,
amelyekhez kötve léteznek, örökre ki-
lépnek ebbõl a körforgásból. 

Régebben fenntartható, állandó, zárt
ciklusú mezõgazdaságból nyertük az
élelmiszereket. Például a búza szal-

máját a tehenek alá szórták, és az így
keletkezett trágyát hosszabb érlelés után
visszajuttatták a termõtalajba. Ezért a
ritka és kevésbé ritka fémek megma-
radtak olyan kémiai kötésekben, ame-
lyek az ember számára hozzáférhet-
õvé tették õket. A kukoricaszár, a ve-
nyige, vagy a szalma eltüzelésével
ennek vége, ez már nem fenntartható
körfolyamat, tipikus esete a termõtalaj
kirablásának. Hiába juttatunk vissza
mûtrágyák segítségével néhány fontos
elemet a talajba, ez arra ugyan ele-
gendõ lesz, hogy a növények meg-
nõjenek, de az ember számára alap-
vetõen fontos nyomelemek már egyre
kisebb koncentrációban jelennek meg.
Követke zésképpen gyengébb lesz az
immunrendszerünk, terjednek az al-
lergiák és a daganatos betegségek is.
Ha mindenképpen el akarjuk égetni a
szalmát – ami nem a legcélszerûbb el-
járás –, akkor az embereknek is vissza
kell adni a nyomelemeket, legalább ké-
miai formában. Az lenne tehát cél-
szerûbb, hogy legalább 18-20 éves
korig, amíg a testünk kialakul és fel-
épül, nagyobb adagban kaphassák a
gyerekek ezeket a nyomelemeket (pél-
dául szelén, mangán, cink), majd utána
a felnõtteknek legalább csökkent adag-
ban adhassunk ilyen táplálék-kiegé-
szítõket. A tápláléklánc mára végzete-
sen megbomlott, ezt a betegségsta-
tisztikák jól mutatják. Szívinfarktus
például a harmincas évekig csak a leg-
ritkább esetekben fordult elõ, orvosi kü-
lönlegességnek számított, de ugyanígy
például a tüdõrák is. 

A természetben nincs ingyen vacsora.
Ha a szalmatüzelés mellett tesszük le
a garast, számolni kell a következmé-
nyeivel is. Vannak nagyon jó oldalai,
de annak ára van, ha eltüzeljük, meg-
semmisítjük legfontosabb tápanyaga-
inkat. Mes ter ségesen lehet, sõt ma
már kell is pótolni õket, ha hosszú ideig
egészségesek szeretnénk maradni.

Egely György

KI FIZETI AZ ÁRAM ÁRÁT?
Huszonegy aláírással juttatták el a

szerencsi önkormányzathoz a Bástya
utca lakói levelüket, akik a szenny-
vízbekötési munkálatokhoz azzal a fel-
tétellel járultak hozzá, illetve azt az ígé-
retet kapták, hogy az elõttük ismeret-
len mûszaki okokból alkalmazandó
szennyvízszivattyú üzemeltetéséhez
szükséges elektromos áram díját vala-
milyen formában kompenzálja az ön-
kormányzat, illetve magát a költséget
is viseli. Ennek a teljesítése a mai napig
nem történt meg, ugyanakkor jelentõs
díjtétellé vált a berendezés áramszük-
séglete. Noha érthetetlen elõttünk – áll
a levélben – hogy az Arad, illetve
Huszárvár utcai szomszédjainknál
ugyanilyen földrajzi viszonyok között
gravitációs rendszer létesült, de a fenti
ígéretet a Borsodvíz Zrt.-tõl kaptuk, így
nem kételkedtünk annak valóságtar-
talmában.

VISSZAKÉRJÜK
A POSTALÁDÁT 

A közelmúltban a városban lesze-
relték a régi postaládákat, amelyek he-
lyett szép újakat helyeztek ki. Sajnos,
a korábbinál kevesebbet. A Rákóczi út
alsó szakaszán a csokigyár bejárati épü-
letén volt a környék postaládája. Ezt
megszüntették és helyette a Fecskésre
helyeztek ki gyûjtõt. Ezzel minket tel-
jesen kizártak az egyszerû levélfel-

adásokból. Kérem, a környéken lakók
érdekében a csokigyár épületére sze-
reljenek fel postaládát. 

Nagy András
Szerencs, Kandó K. út 8.

AJÁNLÁSOK
A VÁROS FEJLESZTÉSÉRE 
Számos javaslatot fogalmazott meg

a település sikeres jövõje érdekében a
Szerencs és Környéke Fejlõdéséért
Egyesület. Ajánlásaikat a közelmúltban
írásban is eljuttatta a város polgár-
mesteréhez Takács Zoltán, a civil szer-
vezet elnöke.        

Véleményük szerint a szalmatüze-
lésû erõmû megépülése a közvetlen el-
õnyökön túlmenõen lehetõséget biz-
tosít a város mûködési költségeinek je-
lentõs csökkentésére a keletkezõ hõe-
nergia fûtési célokra hasznosításával.
Erre követendõ példa van Dániában,
ahol a köz épületeken kívül több ezer
családi ház fûtése is egy ilyen létesít-
ménybõl történik kilométeres hosszú-
ságú távvezetékeken. Szerencs adott-
ságai  ebbôl a szempontból optimáli-
sak, mivel a nagyobb közintézmények
többsége a település központjában ta-
lálható. A távfûtésbe bevonható a gim-
názium, a szakképzõ iskola, az uszo-
da, a polgármesteri hivatal, a Bolyai is-
kola, a sporttelep, a községi fürdõ, a
Rákóczi-vár, a posta, a gondozási köz-
pont, az egészségház, a bíróság, a ren-
delõintézet és a rendõrség. Meg -
fontolandó az energia egyéb gazdasá-
gi célú felhasználása is például virág-
kertészet, hûtõház vagy strand létesí-
tésével. Minél hamarabb el kell készí-
teni az erõmû beruházóival egyeztet-
ve a hõhasznosítás tervkoncepcióját,
hogy ez alapján energia-megtakarítá-
si pályázatot nyújthasson be a város. 

Az egyesület befektetési célból ja-
vasolja az erõmû és vasút közötti te-
rületek felvásárlását, amelynek az ér-
téknövekedése várható. Támogatja a
civil szervezet a Tokajt elkerülõ út meg-
építését oly módon, hogy annak nyom-
vonala érintse Szerencs közvetlen kör-
nyezetét és Tiszalök környékén épülõ
új Tisza-hídon át kapcsolódjon az M3
autópályához. Megfontolandó a szál-
lodai férõhelyek számának a Huszárvár

hotel bõvítésével vagy a volt Hunyadi
iskola átalakításával, mert az erõmû épí-
tése során több éven keresztül százas
nagyságrendû szállásigény merül fel.
A beruházásban résztvevõk számára
ugyanilyen létszámra étkezést is kell
biztosítani. Az egyesület szerint a volt
Cukorgyári kör siralmas állapotán akár
hatósági fellépéssel is változtatni szük-
séges. Ez az ingatlan is kiváló hely lenne
egy szállodának. Az erõmû építése
során kitermelt földdel feltölthetik majd
a sporttelep, a patak és a fõút által ha-
tárolt nádas területet, ami a terep-
rendezés után  akár szabadidõpark-
ként, vagy strandként is hasznosítható
lesz. A város csodálatos természeti
adottsága az Árpád-hegy tetejérõl a
szemlélõdõ elé táruló panoráma. Ezt
kilátó építésével és szabadidõpark ki-
alakításával lehetne kihasználni. Az
egyesület javasolja a ravatalozónál ki-
alakított támfalat és a parkolót tovább
kell építeni, hogy megszûnjön a te-
metésekkor, illetve mindenszentekkor
jelenleg kialakuló kaotikus helyzet.
Elképzeléseik között szerepel a cu-
korgyári körforgalmat övezõ bódébu-
tikoknak ízléses árusítósorrá történõ ala-
kítása. Véleményük szerint ugyancsak
nem városközpontba kívánkozó lát-
vány az itt lévõ két szocreál stílusú tár-
sasház, amelyek átalakítására már vol-
tak ízléses tervek. A piac tetõvel való
befedése után a környezet rendezése
és az oda nem való építmények eltá-
volítása is idõ szerû lenne. Az egyesü-
let fontosnak tartja a Szerencset fõleg
meleg idõben elárasztó bûz szárma-
zási helyének és elhárításának szakér-
tõi szintû felülvizsgálatát és a kelle-
metlenség megszüntetésére intézkedési
terv készítését. Folytatni szükséges a
csapadékvíz-elvezetés megoldását, töb-
bek között a Fenyves utcában. A vá-
rosközpont rehabilitációjával egy id-
õben, vagy azt megelõzõen célszerû
elvégezni a leromlott állapotú utak, jár-
dák és parkolók felújítását. Az egész-
ségügyi központ folyamatos fejleszté-
sének és az egynapos sebészet kiala-
kításának finanszírozásába javasolják
bevonni az erõmû beruházóit, ame-
lyekért cserébe az üzem számára spe-
ciális egészségügyi szolgáltatásokat
biztosíthatna a város.
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Szontágh Emil

MEZÕZOMBOR,
KOSSUTH ÚT
(MÚLT A JELENBEN)

Szelíden üldögél
A kerítés mentén
Lehet talán száz év
Hogy oda ültették

Új generáció közt
FéIénken megbúvón
Mint csibéit õrzõ
Kedves jó tyúkanyó

Fehérre meszelték
Megkopott falait
Barnára festették
Kicsiny ablakait

Pótolták a nádat
Roskatag tetején
Toldoztak-foldoztak
Külsején, belsején

Két kicsi szemével
Messze távolba néz
Eszébe jut sok szép
Kedves régi emlék

Kertjében még nyílnak
EIárvuIt virágok
Bólogatva hívnak
Egy újabb világot

Szerencs 1987. nov. 4.

(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

* Minden együttérzõ támogatónk-
nak köszönjük, hogy évi jövedelem -
adója 1%-át egyesületünk javára utal-
ta át. A számlánkra érkezett 91 513
forintból 35 000 forintot olyan moz-
gássérült, mozgáskorlátozott tagjaink
nyíregyházi színházlátogatására for-
dítottunk, akik e segítség nélkül nem
tudták volna megismerni e szép szín-
házat, s nem lett volna részük egy fe-
lejthetetlen kulturális élményben. A
fennmaradt összeget egyesületünk re-
zsiköltségére (villany, fûtés) használ-
tuk fel.

Ez alkalommal mondunk köszöne-
tet Rónavölgyi Endréné szerencsi és Kiss
Lajos golopi polgármestereknek, vala-
mint Szûcsné Gábor Erikának a beke-
csi, Helmecziné Vilmának a megya-
szói, Nagy Miklósnénak a rátkai,
Fercsákné Terikének a mezõzombori,
Magyar Kálmánnak a tarcali, Gal -
gócziné Katikának az ondi, László
Sándornak a bodrogkeresztúri, Jurcsák
Erzsébetnek pedig az erdõbényei tag-
jaink díjbefizetésének intézéséhez nyúj-
tott önzetlenül segítségükért. Köszönjük

Egeli Zsolt önkormányzati képvisel-
õnek, hogy ötvenezer forinttal segítet-
te egyesületünk fenntartását.

Továbbra is bízva segítõkész em-
bertársaink önzetlen jóakaratában, se-
gítõkészségében, tisztelettel várjuk fel-
ajánlásaikat. Adószámunk: 18403680-
1-05. 

Hegyalja Kapuja
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

* Alapszabályunk szerint civil szer-
vezetünk köteles megjelentetni a szám-
viteli mérlegünk fõbb számait. Ennek
eleget téve tesszük közzé az alábbi ada-
tokat. 

Bevételek 1 254 192 Ft. Ebbõl tag-
díjak, támogatások, pályázatok, egyéb:
1 252 192 Ft. Szja 1%: 205 630 Ft.
Kiadások (mûködési költségek, egyéb
felhasználások): 1 008 157 Ft. Kö szön -
jük a magánszemélyek ál tal 2007.
évben nekünk juttatott 1%-ot, melyet
ebben az évben is tisztelettel várunk.
Adószámunk: 18443459-1-05. 

Fincziczki Istvánné,
a Nyárutó Klub vezetõje

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT!



Január 22. – Kölcsey
Him nu szának „születés-
napja” 1989-tõl hivata-
losan a magyar kultúra
napja hazánkban.

Közösségünk – a húsz -
éves évfordulóját tavaly
õsszel ünneplõ Hankó
Zoltán Ol vasókör – kez-
dettõl fogva elkötelezte
magát az ünnep mellett,
különös figyelemmel
annak céljára, mondani-
valójára. Napjainkban,
amikor „határok nélkül”
érkezik hozzánk a „mo-
dern kultúra” akciófilmek,
filmsorozatok formájában
és az internet jóvoltából
és a hatásuk érezhetõ  éle -
tünk szinte minden terü-
letén, nem hagyhatunk ki
egy ilyen nagyszerû le-
hetõséget, hogy a figyel-
met nemzeti kultúránk ér-
tékeire irányítva töreked-
jünk identitástudatunk
 erõ sítésére.

Az idei megemlékezés a mûvelõ -
dési házban községi ünnepséggel
kezdõdött, ahol óvodások, az álta-
lános iskola tanulói, a helyi népdal-
kör és citerazenekar mûsorát láthat-
ta a közönség.

Az ünnepséget követõen volt az
Olvasókör Közösségi Háza nagyter-
mében Tajti Eszter festõmûvész al-
kotásaiból készült kiállítás megnyi-
tója. Tagságunk az alkalomhoz méltó
irodalmi-zenei összeállítással kö-
szöntötték az ünnepet, majd Németh
László író, egyetemi tanár, szocio-
terapeuta mutatta be az alkotót, és
munkásságát. A püspökladányi szü-
letésû, fõvárosi mûvész az önkifeje-
zést, az érzelmek megélését, vizuá-
lis megfogalmazását kiemelten fon-
tosnak tartja. Alkotó munkáját a sza-
badság és a szabadságban megélt pil-
lanatok, az angyalok, az érzések ins-
pirálják. Mûvei látványa a  szemlélõ -
ben keltett érzelmekkel kényszerítik
a nézõt a mondanivaló megfogal-
mazására. Hitvallásáról Saint-Exu -

péry szavaival szól: „…jól csak a szí-
vével lát az ember, ami igazán lé-
nyeges, az a szemnek láthatatlan.”
Tanít, alkot és mindemellett mûvé-
szetterápiával foglalkozik. A Magyar
Mûvészet- és Szocioterápiás Kö -
zösségépítõ Egyesület keretén belül
a mûvészetterápia módszereinek
megismerésével, tanulmányozásá-
ban elmélyülve kötelezte el magát e
sok lelkierõt, empátiát igénylõ mûvé-
szeti tevékenység mellett. A mûvé-
szeti nevelés hazánkban eddig nem
ismert formája kimagasló fejlõdést
eredményez a sérült embereknél, az
oktatási gyakorlatban pedig új terü-
leteket nyit. Az értelmi sérült, siket,
nagyothalló, mozgássérült, vak és
gyengénlátó, valamint hátrányos
helyzetû gyerekek, fiatalok és fel-
nõttek között számos mûvészeti te-
hetség bújik meg, akiknek a tehet-
sége kibontakoztatásra vár. 

Másik, nagyon lényeges szempont
emellett az a gyógyító tevékenység,
ami a mûvészi önkifejezés segítsé-

gével az alkotóknak segít testi-lelki
sérülésük feldolgozásában, a ben-
nük rejlõ lelki következmények fel-
oldásában, sok esetben gyógyulá-
sában. Alkotó munkájának ezt a
területét megismerve válik érthet-
õvé az elhivatottság, amely ezen
az úton tevékenységét segíti. 

A kiállításra Tajti Eszter saját al-
kotásai mellett terápiás csoportjá-
nak néhány figyelemre méltó mun-
káját is magával hozta. Ezek tér-
ben elhatárolva kerültek bemuta-
tásra a mûvész azon szándékával,
hogy a figyelmet a sérült ember-
ek „másságának” elfogadására, de
mindenképp értékeire és a velük
való törõdés, a gyógyító munka
fontosságára irányítsa.

Ezt az elismerésre méltó szán-
dékot szeretné támogatni – Szegedi
Miklósné kezdeményezésére, a
megye könyvtárosainak segítsé-
gével – egy zempléni kiállítás-
soro zat, melynek Megyaszót kö-
vetõ állomása a szlovákiai Király -
helmec könyvtár-múzeuma lesz. 

A mûvészetterápiával ismer-
kedõ, foglalkozó szakemberek szá-

mára Tajti Eszter festõmûvész és
Németh László mûvészetterapeuta
részvételével elõadást és ankétot is
szerveznek a házigazdák.

Szegedi Miklósné, 
a kiállítás szervezõje,

a Magyar Kultúra Lovagja

Szerencs közel két évtizede ápol
testvérvárosi kapcsolatokat, melyek
céljai között a kezdetektõl fogva
 elsõ sorban diákok, fiatalok, hagyo-
mányõrzõ csoportok és családok
cserelátogatása, a kulturális értékek
kölcsönös bemutatása szerepelt.

Öt évvel ezelõtt, 2003-ban a lu-
xemburgi Hesperange, a németor-
szági Malchin és Szerencs éven-
kénti közös programok rendszeres
megszervezésérõl döntöttek a tele-
pülések fiataljainak kulturális együtt -
mûködése érdekében. A program-
sorozat elsõ lépéseként 2004-ben
 elõ ször városunkban léphettek fel a
testvértelepülések fúvószenekarai,
akik fesztivál jelleggel adtak közös
koncerteket Szerencsen és a kistér-
ségben – hazánk uniós csatlakozá-
sának ünnepléseként –, 2005. év má-
jusában pedig szerencsi néptánc- és
elõadómûvészeti csoportok talál-
koztak partnertelepülésekkel a lu-
xemburgi Hesperange-ban és mu-
tatták be kultúrájuk, hagyományaik
gyöngyszemeit a többi európai or-
szágból érkezett fiatal és számos lu-
xemburgi, francia érdeklõdõnek.
2006. júniusban a németországi
Malchin adott otthont a testvérváro-
sokból érkezett fiataloknak, akik
közös fúvóshangversenyt mutattak be
luxemburgi és szerencsi zenemûvelõ
társaikkal, 2007-ben pedig ismét
Hesperange vállalta a szervezést,
mivel tavaly Luxemburg volt Európa
kulturális fõvárosa.

Idén 2004. után újra Szerencs ad
otthont az 50–50 fõs testvérvárosi cso-
portok közös programjának, mely az
ötödik „Europart” Nemzetközi Ifjúsági
Találkozó lesz a települések életében. 

2007. november 10-én – mint arról
korábban beszámoltunk – elõkészítõ
megbeszélést tartottak a partnerek a
soron következõ program részleteirõl.
A tanácskozáson a résztvevõk meg-

állapodtak a rendezvény idõpontjá-
ról, melyet ebben az évben június 5–
9. között tartanak. 

A nyári találkozón fiatal zenészek,
a sportolók részérõl teniszezõk, asz-
taliteniszezõk vesznek részt. A felnõtt
küldöttségek tagjai között várhatóan
vállalkozók is lesznek, akik új üzleti
kapcsolatokat is kialakíthatnak Sze -
rencsen, mivel a program ideje terv
szerint egybeesik a IV. Zempléni
Eurorégiós Gazdanapok rendez-
vénysorozatával. 

Manuela Risser, a németországi
Malchin polgármesterének elsõ he-
lyettese, valamint Paul Kridel, a lu-
xemburgi Hesperange kultúráért fe-
lelõs tisztviselõje lapunknak nyilat-
kozva elmondták: a fiatalokkal együtt
izgalommal várják a júniust, és szor-
galmasan készülnek az idei szeren-
csi találkozóra. A zenekari és sport-
vezetõkkel folyamatosan egyeztet-
nek, alaposan felkészülve szeretnének
érkezni az „Europart” program idei
rendezvényére is. A tavaly novemberi
elõkészítõ találkozó óta mindkét te-

lepülésen megkapták a postán elkül-
dött, Osztás Tamás, a szerencsi ifjú-
sági fúvószenakar karnagya által ösz-
szeállított partitúrákat, így azóta a test-
vérvárosokban élõ fiatal zenészek ki-
sebb csoportokban már gyakorolhat-
ják a magyar és az európai himnusz,
valamint az Amazing Grace címû cso-
dálatos melódia zenekari szólamait.     

Hajdú Józsefné, a szerencsi pol-
gármesteri hivatal oktatási, köz-
mûvelõdési és városmarketing osz-
tályának vezetõje jelezte, hogy az
Európai Bizottság brüsszeli központ-
jába pályázatot nyújtottak be a ren-
dezvény finanszírozása érdekében. A
hivatal és az intézmények egyaránt
készülnek a nyári rendezvényre, szer-
vezik az érkezõ fiatalok elhelyezését,
kulturális programjaikat, az „Europart”
Ifjúsági Találkozó magas színvonalú
megszervezése érdekében.

T. L.
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AZ ÖTÖDIK „EUROPART”
TALÁLKOZÓRA KÉSZÜLVE

Legutóbb Luxemburgban vendégeskedtek a három város fiataljai.

Megyaszó

ÉRZELMEK ÉS ÖNKIFEJEZÉS A TÁRLATON

„Csináljuk a fesztivált” címmel ren-
dezett farsangi mulatságot január 30-
án a Szerencsi Idõsek Otthona. Az idei
programot a minõségbiztosítás jegyé -
ben szervezték, amely során az egyes
produkciókat a közönség tapssal ér-
tékelte. Tapsból pedig nem volt hiány
ezen a délutánon az otthon ebéd lõjé-
ben megtartott farsangon, amelyre a
dolgozók és a lakók egyaránt lelkesen
készültek. A viccparádéban több gon-
dozott is szerepet vállalt. A publikum
tréfás jelenetekkel bepillantást nyert az

intézmény életének mindennapjaiba.
Nagy sikert aratott a nõvérek által  elõ -
adott Irigy Hónaljtánc, míg mások ovi-
soknak és egyéb ötletes jelmezekbe öl-
töztek. A három liliputi produkciója az
ideális, önmagukat ellátó gondozot-
takat jelenítette meg, idõseket és fia-
talabbakat egyaránt nevetésre kész-
tetve. Tíznél több vidám bemutatko-
zást látott a publikum a vidám dél-
utánon, ahol Visi Ferenc muzsikájára
táncra is perdültek a farsangi mulat-
ság résztvevõi.

FARSANG
AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN

Az intézmény lakói is mindent megtettek a jó hangulatért.

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból rendezett kistérségi szavalóver-
senyt január 21-én a szerencsi Városi
Kulturális Központ és Könyvtár.

Hét település általános iskoláiból
érkeztek a Rákóczi-várba a felsõ ta-
gozatos résztvevõk, akik két kate-
góriában kötelezõ és szabadon vá-
lasztott mûveket adtak elõ. Az ötö-
dik és hatodik osztályosoknál köte-
lezõ feladat volt Kiss Benedek: Szél
fut át a réten címû versének elõadá-
sa, amelynek végén Hideg Bence,

mádi diák vette át az elsõ díjat. A má-
sodik és harmadik helyen Vinnai
Boglárka és Rácz Ádám szerencsi ta-
nulók végeztek.

A hetedik-nyolcadik osztályosok
kötelezõ mûve Szabó Magda: Szo -
nett címû költeménye volt. Ebben a
kategóriában a szerencsi Takács
Fanni elõadása nyerte el a zsûri tet-
szését, míg a második helyen a rát-
kai Maier Boróka végzett, a harma-
dik díj pedig a prügyi Móricz
Zsigmond Általános Iskolából érke-
zett Tiszlavicz Lucáé lett.

Alaposan felkészült tanulók érkeztek a vetélkedõre.

SZAVALTAK
A KISTÉRSÉG DIÁKJAI

Tajti Eszter (jobbra) munkásságáról Németh
László mûvészetterapeuta szólt.



A 2008-as év sok
fontos változást ho-
zott az õstermelõk

számára, több, határidõkhöz is kap-
csolódó kötelezettséget jelölt ki ré-
szükre.

A 2008. január 1-jével hatályba
lépõ új áfatörvény (2007. évi CXXVII.
tv.) kimondja, hogy adóköteles te-
vékenységet csak adószámmal ren-
delkezõ adóalany folytathat. Minden,
adószámmal nem rendelkezõ mez-
õgazdasági õstermelõnek adószá-
mot kell váltania az általa termelt ter-
mékek értékesítéséhez akkor is, ha
kizárólag kompenzációs felárra jo-
gosító értékesítést végez (felvásárló
felé). Adószám nélkül kompenzáci-
ós felárra nem tarthat igényt, ezért a
termelõnek legkésõbb az elsõ érté-
kesítés idõpontjáig be kell jelent-
keznie az APEH-hoz és adószámot
kell kérnie.

Amennyiben a termelõ a különle-
ges jogállása mellett (kompenzációs
felárra jogosító értékesítés) nem áfa-
alany vevõk (pl. magánszemélyeknek
piacon) részére is értékesít, akkor
ezen ügyleteire alanyi adómentes-
séget választhat. Ennek hiányában a
nem felvásárló felé történõ értékesí-

tése után az általános szabályok
szerint 20%-os általános forgalmi
adót kell megfizetnie.

A bejelentés 2008-ban az erre a
célra rendszeresített 08T101 jelû
APEH-nyomtatványon tehetõ meg.
Beszerezhetõ nyomtatványboltok-
ban, vagy letölthetõ az APEH hon-
lapjáról. (www.apeh.hu) Az erede-
tileg megadott 2008. január 15-i ha-
táridõt az APEH 2008. március 31-
re módosította, tehát alanyi mentes-
séget eddig az idõpontig lehet vá-
lasztani. 

Ebben az évben megváltozott az
õstermelõi igazolványok érvényesí-
tésének rendje is. Az igazolvány ér-
vényesítésekor minden termelõ gaz-
dálkodásáról adatlapot kell felve-
zetni, melynek tartalmaznia kell az
adószámot, az összes használt terü-
let helyrajzi számát, gyümölcs mûve-
lési ág esetén a termesztett fajok te-
rületi megoszlását. A termelõnek
nyilatkoznia kell a termelési szerke-
zetrõl, milyen növényeket termel,
várhatóan mibõl mennyit fog érté-
kesíteni. Ha állattartással foglalkozik,
az állatállományról, szaporulatáról és
értékesítésérõl kell adatokat szol-
gáltatnia. Az õstermelõvel egyezte-
tett adatnyilvántartó lapot a gazdál-
kodó is aláírja, majd a falugazdász
hitelesíti és annak egy példányát az
értékesítési betétlappal együtt az
igazolványban kell tartani.

Az õstermelõi igazolvány elsõ ol-
dalán a falugazdásznak fel kell tün-
tetni, hogy rendelkezik-e adószám-
mal a termelõ.

Fentiek ismeretében célszerû elõször
az adószámot megkérni, majd annak
birtokában felkeresni a falugazdászt
a helyrajzi számokkal együtt az õster-
melõi igazolvány megújítása céljából.
Az igazolvány bármely adatában tör-
tént változás minden esetben új iga-
zolvány kiállításával jár, melynek el-
járási díja 1000 Ft. Az érvényesítés díj-
mentes. Azoknak a gazdálkodóknak,
akik az MVH-nál regisztráltatták ma-
gukat, az adószám meglétérõl és a sta-
tisztikai számról az MVH felé az erre
a célra rendszeresített G 002 nyom-
tatványon be kell jelentkezni.

Az ismertetett feladatok zökken-
õmentes és eredményes elvégzése ér-
dekében a termelõk idõben ér-
deklõdjenek a falugazdászuknál vagy
a 47/364-201-es telefonszámon.

Petromán István 
falugazdász körzetközpont-vezetõ
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Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától
kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszü-
neti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az
öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18
óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõs-
ségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Február 8. II. körzet (Móré László) Tel.: 47/362-225.
Február 15. III. körzet (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
Február 22. IV. körzet (Spák László) Tel.: 361-203.

PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI
HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb március 5-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb február 20-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
február 13-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

és büntetõ iroda, valamint pénz-
tár csütörtökön  8–15 óráig, a hét
többi munkanapján 9–11 óráig. 

Panasznap: minden héten csü-
törtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb március 3-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
március 3-án 9–12 óráig tart fo-
gadónapot. 

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

Február 4–10.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–
vasárnap 7.30–15 óráig.

Február 11–17.: Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,

szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Február 18–24.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30 –
11.30 óráig.

Február 25–március 2.: Orosz -
lán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

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

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa -
lád védelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 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,
szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
2008. FEBRUÁR

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

28. (csütörtök:
Szerencs – cukorgyár.

Egyre gyakrabban találkozunk a
mindennapok során olyan beteggel,
aki a Candida-diéta felõl érdeklõdik.
A régebben egyértelmûen más ere-
detûnek tartott betegség kórokaként
az utóbbi években egyre gyakrabban
merül fel a mikroorganizmusok sze-
repe.

A gombák közül a legutóbbi idõben
a Candida albicans került a köztu-
datba, nem utolsósorban azért, mert
egyre több, diétás kezelést javasló is-
meretterjesztõ könyv jelent meg róla.
Az emberi szervezetben elõforduló
gombák három morfológiai csoport-
ba sorolhatóak: sarjadzó (élesztõ), fo-
nalas és dimorf. A sarjadzó gombák
közé tartoznak a Candida fajok. A
Candida albicans az egészséges em-
berek mintegy 80%-ában kimutatha-
tó a bõrön, a szájüregben és a vas-
tagbélben. Az esetek nagy részében
nem vált ki tüneteket, nem idéz elõ
betegséget, mivel a szervezet normál
flóráját a baktériumok uralják, és
ezek meggátolják a nagyobb mértékû
elszaporodását. Jól mûködõ immun-
rendszer esetén mindössze lokális  fer -
tõzést okozhatnak, fõleg a nõi nemi
szerveken alakulnak ki jellemzõ kór-
képek. A bõrön, a nyálkahártyán ál-
talában nem okoz súlyos elváltozá-
sokat, de gyenge immunrendszer ese-
tén a bélben tenyészõ Candida be-
kerül a vérkeringésbe és számos belsõ
szervet támad meg, idegrendszeri,
csont-ízületi tüneteket okozhat.
Csökkent immunfunkció esetén (pl.
kemoterápia, egyes immun- és da-
ganatos betegségek, esetleg erõs an-
tibiotikus kezeléseknél) is elõfordul a
Candida által okozott gombás elvál-
tozás, mert a bakteriális bélflóra pusz-
tulása miatt a gombák élettere megnõ.
Az utóbbi idõben számos más kór-
kép kialakulásában is megemlítik a

Candida albicans-fertõzés kóroki sze-
repét. Gyakran nõgyógyászati elvál-
tozások, egyes gasztroenterológiai
kórképek (idült hasmenés, puffadás),
az izom- és ízületi fájdalmak, bõrki-
ütések és pszichikai tünetek kialaku-
lásában is a Candida gombát teszik
felelõssé. 

Az idült candidiázis komplex tü-
neteket válthat ki, általános rosszul-
léti panaszokat, kimerültséget, dep-
ressziót, emésztési zavarokat, im-
munrendszeri zavarokat okozva. A
Candida elleni diéta hatásosságát ál-
lítók szerint a gyógykezelés két lé-
nyeges összetevõbõl, a gyógyszeres
beavatkozásból és a diétából áll. A
gyógyszeres terápiát csak orvosi elõ -
írásra és ellenõrzése mellett szabad
folytatni! A másik kiegészítõ elem a
diéta. A cél: a Candida számára ked-
vezõ feltételeket nyújtó táplálékfélék
visszaszorítása, az élelmiszerekben
 elõ forduló egyéb penész- és sarjad-
zó gombák kerülése, és az esetleg al-
lergiát kiváltó élelmiszerek kiiktatá-
sa. A Candida elleni diéta hatásossá-
gát állítók szerint a gomba szaporo-
dását fokozzák a finomított szénhid-
rátot tartalmazó élelmiszerek. Ezért ke-
rülendõ az édesítésre használt cukor,
az édességek, desszertek, üdítõk,
szörpök, tésztafélék, sütemények,
kekszek. Ugyanez vonatkozik az édes
gyümölcsökre, gyümölcslevekre, a
mézre és a juharszirupra is.
Ugyancsak csökkenteni kell a fino-
mított lisztbõl készült gabonatermé-
keket, fehér kenyeret és tésztákat is.
Az élesztõt, vagy penészt tartalmazó
élelmiszerek allergiás reakciót vált-
hatnak ki a fogyasztásukkor, így ki kell
hagyni az étrendbõl például a szárí-
tott gyümölcsöket, zöldségeket, föld-
imogyorót. Élesztõgomba-tartalma
miatt nem javasoltak az ecettel, er-
jesztéssel készült konzervek, sajtok,

és a kefir sem. Hasznos lehet viszont
a fokhagyma, mert a gombaellenes al-
licintartalma jó hatású. A Candida-
diéta betartásánál és összeállításánál
fontos viszont a vitamin- és az ásvá-
nyianyag-ellátottságra figyelni. A di-
étát javaslók néhány hétig tanácsol-
ják folytatni, de ha a tünetek nem ja-
vulnak, a szénhidrátfelvétel további
csökkentését tanácsolják. 

A Candida elleni diéta hatásossá-
gát még nem bizonyították megfelelõ
vizsgálatokkal. A diéta szakszerûtlen
alkalmazása, a szénhidrátfelvétel túl-
zott csökkentése a jelenlegi táplál-
kozástudományi elvek szerint nem
megfelelõ, hiányos étkezést eredmé-
nyezhet, különösen, ha huzamos
ideig alkalmazzák! 

A diagnózis felállítása, a gyógyszer
alkalmazása és szakszerû ellenõrzé-
se elengedhetetlenné teszi az orvosi
ellátás igénybe vételét! A hosszú
ideig tartó és szigorú diéta hiánybe-
tegségek kialakulásához vezethet, de
nem biztos, hogy meggyógyítja a be-
tegséget. 

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb február 11-én) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban szük-
ség van, és a várakozás elkerülése ér-
dekében célszerû idõpontot egyez-
tetni.

Egészségünkért 

A CANDIDIÁZIS ÉS
AZ ÉTRENDI KEZELÉS MEGÍTÉLÉSE

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

Falugazdász

ÕSTERMELÕK FIGYELMÉBE!
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A február 10-ig tartó hétvégi akciónkban 
még kedvezõ áron kaphatók!

Minna UHT dobozos tej 1,5% 1 l 169 Ft
Minna tejföl 18% 175 g 89 Ft

Egységára: 508,57 Ft/kg

Minna trappista sajt 1 kg 1399 Ft
Sajó lángolt kolbász 1 kg 759 Ft
Pulykanyak 1 kg 359 Ft
Bonux mosópor 1,7 kg, 2 kg, folyékony 1,5 l 899 Ft

Egységára: 528,82 Ft/kg, 449,50 Ft/kg, 599,33 Ft/l

Sertéslapocka 1 kg 759 Ft
Sertéscomb 1 kg 899 Ft

Február 13–17-ig csak öt napig öt termék kínálatából!
Baromfipárizsi 1 kg 299 Ft
Finomliszt 1 kg 115 Ft
Topping növ. habspray 250 ml 199 Ft

Egységára: 796 Ft/kg

COOP kakaós parány ét 250 g 189 Ft
Egységára: 759 Ft/kg

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.

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

Jön a tavasz!
Frissítse fel otthonát új, akciós virágokkal!

Valentin-napi meglepetések!
Szerencs, Sallai út 13. (a Providencia biztosítóval szemben) 

Tel.: 47/363-758.

TAVASZI AJÁNLATAINK
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)

Aktuális ajánlatok:
– 2008. február 12-24. THAIFÖLD-Pattaya üdülés 234 900 Ft/fõ-tõl 

***-os hotelben, reggelivel, illetékkel
– 2008. március 19-tõl 6 nap, 5 éj autóbusszal 
Párizs-Versailles-Loire völgye 87 000 Ft/fõ-tõl

(szállás, reggeli, idegenvezetés, programok)
Nyári üdülések elõfoglalási kedvezménnyel, 

tavalyi árakon foglalhatók irodánkban! 

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
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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
ONDI ÚT 6., Polacskó Tamás: az uszodával szemben, a zempléni
hegyekre nézõ panorámával rendelkezõ kerttel, 596 m2 bekerí-
tett telken, mintegy 95 m2 hasznos alapterületû, nappali 2,5 szoba,
konyha, spájz, elõszoba, fürdõszoba helyiségekbõl álló, komfortos,
elektromos hõtároló kályha fûtésû (2 db 6 KW), 1998-ban rész-
ben felújított, családi ház a hozzá tartozó garázzsal, pincével és 2
db színnel. Napos szobák, redõnyök, hajópadlós nappali és szoba,
ipari áram, parkosított pihenõkert, ásott kút, 2,50 x 2,70 (170) be-
tonos  úszómedence. Az ingatlan hasznos alapterülete tetõterében,
vagy a mellék épü leteknél tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén
beszámítanak szerencsi, jó mûszaki állapotú, kizárólag földszinti
társasházi  vagy  kisebb kertes lakást, illetõleg  házat. Irányár: 
11 500 000 Ft. Telefon: 20/36-255-29.  
KISVÁSÁRTÉR 15.: 511 m2 területû, zárt telken, 170 m2 hasznos
alapterületû, elsõ részében eladótér-fogyasztótér, iroda, raktár,
elõkészítõ, közlekedõ, WC-k, második részében külön bejáratú 2
helyiség, raktár (iroda), közlekedõ, hátsó részében külön bejáratú
raktár, (mûhely) közlekedõ, személyzeti öltözõ+WC-helyiségekbõl
álló, összkomfortos üzlet- és szolgáltatóház. Elsõ részében jelenleg
kávézó üzemel, többi része üres. Üzlethelyiségnek, szolgáltató
háznak alkalmas, de kisebb átalakítások után 3 lakás is kialakít-
ható benne. Vállalkozók vagy befektetõk figyelmébe ajánljuk. Irá-
nyár: 13 750 000 Ft + áfa. Telefon: 20/313-65-24.                          
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, feldolgo-
zóval, 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 rendelkezõ, 3
emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasház  alagsorában 22 m2 fel-
újítandó társasházi lakás közvetlenül a tulajdonostól. A lakás te-
rülete tovább bõvíthetõ. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók vagy
diákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel sze-
rencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.:
47/561-555. 
MISKOLC, PETNEHÁZY U. 8. 3. emelet 3.ajtószám: Négyemeletes,
rendezett, parkos  környezetben lévõ  társasházban, déli fekvésû,
60 m2, teljesen felújított, 4 gázkonvektoros  társasházi lakás. Ala-
csony rezsi-, és társasházi közös költség. Jó közlekedési és  par-
kolási   lehetõség. Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irányár: 
9 000 000 Ft. Telefon: 20/429-29-05. 
MISKOLC, DANKÓ PISTA U. 25. 1. emelet 2. ajtószám: a Népkert
mellett, rendezett társasházban, déli fekvésû, 37 m2, teljesen fel-
újított  távfûtéses társasházi lakás. Alacsony rezsi- és társasházi
közös költség. Óvoda, iskola a közelben, jó közlekedési és  par-
kolási lehetõség. Befektetõk figyelmébe is  ajánljuk. Irányár: 
7 500 000 Ft. Telefon: 70/362-27-04.   
MONOK, SZENTES U. 19.: Makó István 1870 m2 bekerítetlen tel-
ken, 2004. évben felújított, mintegy 100 m2 hasznos alapterületû,
egyedi szén-központi fûtéssel rendelkezõ családi ház. Az ingatlan
hasznos alapterülete tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén  be-
számításra kerülhet kazincbarcikai, elsõsorban kertes családi ház,
azonban számításba jöhet értékegyeztetéssel társasházi ingatlan
is. Gazdálkodók, nagycsaládosok figyelmébe is ajánljuk. Irányár:
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
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Az idei év ele-
jétõl Nagy-Sándor
Béla (fotónkon)
irányítja az OTP
Bank szerencsi fi-
ókját. A pénzinté-
zet korábbi regio-
nális marketing- és
értékesítési vezetõje komoly kihí-
vásnak tekinti új megbízatását, ame-
lyet elõdjéhez hasonlóan eredmé-
nyesen szeretne végezni.    

Az ózdi származású, feleségével
Miskolcon élõ banki szakember
mûszaki területen kezdte pályafutá-
sát. Friss diplomájával a zsebében
1982-ben Ózdon üzemeltetõ mér-
nökként helyezkedett el. A vállalati
ranglétrán egyre feljebb jutva rövid
idõn belül a cég logisztikai felelõse-
ként több mint száz dolgozót irányí-
tott. A gazdasági nehézségek és az új
ismeretek szerzésének lehetõsége a
pénzügyi világ felé fordították ér-
deklõdését, miközben munka mellett
gazdaságmérnöki végzettséget szer-
zett. Második diplomája átvétele után
egy biztosítótársaság putnoki fiókjá-
nak lett az igazgatója. Amikor 1994-
ben a borsodi város OTP fiókjának az
igazgatója nyugdíjba vonult, Nagy-
Sándor Béla vette át a feladatát. Hét
évig dolgozott ebben a beosztásában,
majd a bank Észak-magyarországi ré-
giójának marketing- és értékesítési fel-
adatait koordinálta. A pénzintézet re-
gionális átszervezése, és elõdje, Kiss
Gáborné nyugdíjba vonulását köve-
tõen kapott lehetõséget arra, hogy
2008. január 1-jétõl a szerencsi OTP-
fiókot vezesse.        

– Mennyire jelent kihívást Ön szá-
mára az új megbízatás?

– Örömmel vállaltam a feladatot,
mert úgy gondolom, hogy a korábbi
beosztásaimhoz hasonlóan továbbra
is szakmailag felkészült és lelkes
munkatársakkal dolgozhatom együtt.
Kihívást jelent számomra a megbí-
zatás annak ellenére, hogy korábban
voltam fiókvezetõ. Itt azonban más
környezetben új emberekkel ismer-
kedhetem meg, ami lehetõségeket is
hordoz magában. Remélem, hogy ta-
pasztalataim birtokában kollégáim
segítségével lehetõségem nyílik hosz-
szabb távú, eredményes üzleti és

munkakapcsolatok kialakítására meg-
lévõ és leendõ partnereinkkel. A fiók
dolgozóival nem most találkoztam
 elõ ször, többségükkel korábbi régiós
beosztásom révén az elmúlt id-
õszakban is együttmûködtünk.

– Milyen tapasztalatokra tett szert
az elmúlt hetekben?

– Az eltelt idõszakban részleteseb-
ben tájékozódtam a fiók munkájáról
és sikerült személyesen megismer-
kednem a térségben mûködõ több ön-
kormányzat, intézmény, cég vezetõ -
jével és munkatársaival, valamint
egyéni és vállalkozói ügyfelünkkel. Az
eltelt rövid idõ tapasztalata alapján
úgy érzem, a területen élõk – örö-
mömre –, bizalommal veszi igénybe
szolgáltatásainkat.

– Milyen célokat fogalmazott meg
Önmaga és munkatársai számára?

– Az a feladatunk, hogy az ügyfe-
lek megelégedésére dolgozzunk. En-
nek a célnak az elérése érdekében
munkatársaim számára továbbra is
elsõdleges feladat a partnereinek igé-
nyeinek megismerése, hogy problé-
májukra az OTP Bank által nyújtott
számos lehetõség közül mindenki
számára megtaláljuk a legmegfe-

lelõbb megoldást. Fontos, hogy szol-
gáltatásainkat gyorsan és pontosan vé-
gezzük. A kínálatunkban szereplõ ter-
mékeket és konstrukciókat meg kell
ismertetnünk a vállalkozókkal, cé-
gekkel, önkormányzatokkal, függet-
lenül attól, hogy van-e napi kapcso-
latunk egymással. Különbözõ csator-
nákon minél szélesebb körhöz sze-
retnénk eljuttatni OTP Bank által
nyújtott kedvezõ betét, hitel, vagy
egyéb banki szolgáltatásról szóló in-
formációkat. Jelentõsebb partnere-
inkkel szeretnék személyes kapcso-
latot ápolni, míg az egyéni ügyfelek
elérése érdekében a területünkön te-
vékenykedõ, szerzõdés-közvetítéssel
foglalkozó partnercégekkel tervezem
az együttmûködés bõvítését. 

– Várhatók-e változások a fiók
 életé ben, munkájában?

– Tevékenységünket folyamatosan
az ügyfeleink igényéhez, a kereslet
változásához kell alakítani. A mun-
katársak szakmai felkészültsége a fo-
lyamatos továbbképzéssel lehetõsé-
get nyújt a szükséges átalakításra, az
új termékek bevezetése alkalmával és
az akciók során jelentkezõ többlet-
igények kiszolgálására.

Az elmúlt évben 11,2 milliárd fo-
rint nyereményt fizettek ki a Szeren-
csejáték Zrt. Miskolci Területi Igaz-
gatóságának mûködési körzetében,
miközben a különbözõ akciókban 26
autó, 241 millió forint készpénz, szá-
mos sorsjegy és vásárlási utalvány is
itt talált gazdára – derült ki a január
28-án a megyeszékhelyen megtartott
sajtótájékoztatón. 

A Szerencsejáték Zrt. tavaly újabb
árbevételi csúcsot döntött – ismertet-
te Veres István területi igazgató. A já-
tékosok és a fogadók 144 milliárd fo-
rinttal kísértették meg Fortunát, ami
mindegy 4 milliárd forinttal haladta
meg az elõzõ esztendõ eredményét. A
teljesítményhez hozzájárult, hogy az
ötvenedik születésnapját ünneplõ ötös-
lottón 2007-ben négy telitalálat szü-
letett, amibõl kettõnek a nyereménye
meghaladta az egymilliárd forintos
álomhatárt. 

Bõvült a szerencsejátékok elérhetõ -
ség: a hagyományos online, telefonos,
SMS-es és internetes tippelés mellett
már az ország mintegy 1700 OTP bank-
jegykiadó automatáján játékba lehet
küldeni az ötös, hatos és a skandináv
lottót, valamint a jokert és a kenót. 

A területi igazgatósághoz tartozó Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szat-

már-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves és
Nógrád megyékben az országos árbe-
vétel egyötödét teljesítik, aminek az
összege 2007-ben 28,5 milliárd forint
volt. A társaság szponzorációs tevé-
kenysége keretében tavaly 15 alapít-
vány és egyesület kapott támogatást cél-
jai megvalósításához 5 millió forint
 össz értékben. 

Veres István kiemelte, hogy a 2008-
as esztendõ a sportfogadások éve lesz
a társaságnál, amely során a Tippmix
kerül az elõtérbe. A nyári olimpiai és
labdarúgó Eb várhatóan fokozzák a já-
tékkedvet, a nyeremények után fize-

tendõ személyi jö-
vedelemadó eltör-
lése pedig maga-
sabb kifizetéseket
tesz lehetõvé. 

– Érdemes tehát
játszani, fogadni,
vagy pályázni az
akciókban – tette
hozzá a területi
igazgató. – Min-
den jel arra mutat,
hogy Fortuna ke-
gyes a térségben
élõkhöz. Valaki-
nek már segített is
egy több mint két-
milliárd forintos te-

litalálattal, amit öthetes ötöslottón a
miskolci Szinvaparkban lévõ újságos-
nál küldtek játékba.

Az esemény végén három civil szer-
vezet képviselõi vehették át a Szeren-
csejáték Zrt. adományát Veres István-
tól. A hernádvécsei Segítõ Kéz Alapít-
vány számítógép-beszerzésre 200 ezer
forint, a debreceni Medgyessy Ferenc
Gimnázium Oktatásfejlesztési Alapít-
ványa interregionális rajzverseny szer-
vezésére 350 ezer forint, a tokaji
Együtt Gyermekeinkért Alapítvány ru-
határ kialakítására 172 ezer forint tá-
mogatásban részesült. 

A SZERENCSI SZALMATÜZELÉSÛ
ERÕMÛ LÉTSZÁMTERVE

Munkakör Létszám (fõ) Munkarend
Adminisztratív dolgozók

Erõmûvezetõ 1 nappalos
Erõmûvezetõ-helyettes 1 nappalos

Titkárság 2 nappalos
Ügyviteli dolgozók 3 nappalos
Kisegítõ alkalmazott 2 nappalos

Adminisztratív összesen: 9

Mûszaki állomány
Erõmûirányító mérnök 10 folyamatos

Gépész 5 folyamatos
Elektrikus 5 folyamatos

Irányítástechnika 5 folyamatos
Vegyész 5 folyamatos
Laboráns 5 folyamatos

Darukezelõ 8 2 mûszak
Mûszakiak összesen: 43

Tüzelõanyag-szállítás
Szalmabeszállító gkv. 32 2 mûszak
Salakpernye-szállítás 1 nappalos

Tüzelõanyag szállítás összesen: 33

Karbantartó ügyelet
Lakatos, hegesztõ 5 folyamatos

Villanyszerelõ, mûszerész 5 folyamatos
Számítástechnikai mûszerész 5 folyamatos

Segédmunkás 5 folyamatos
Raktáros 4 2 mûszak

Karbantartók összesen: 24

Egyéb kisegítõ állomány
Biztonsági szolgálat 15 folyamatos

Portaszolgálat 5 folyamatos
Takarító személyzet 3 nappalos

Büfé 1 nappalos
Kisegítõk összesen: 24

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN: 133

ÚJ FIÓKVEZETÕ AZ OTP BANK ÉLÉN

A tokaji alapítvány képviselôje 172 ezer forint tá-
mogatást vett át Veres István igazgatótól.

FORTUNA A KÖZELBEN JÁR PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉRE

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 BHD Hõerõmû Zrt. a Szeren-
csen épülõ, 2009 végén, 2010 ele-
jén üzembe álló szalmatüzelésû
erõmûjébe a szakembereket szer-
vezett képzés keretében kívánja biz-
tosítani. Ezért a speciális végzettsé-
get igénylõ munkakörök betöltésé-
hez szükséges képesítés megszer-
zését jelen pályázati felhívás alap-
ján támogatni kívánja a következõ
feltételekkel.

* A pályázó rendelkezik vas- és
 fém ipari vagy villamosipari szak-
munkás-bizonyítvánnyal és érettsé-
givel vagy 2008. augusztusig várha-
tóan meg fogja ezt szerezni.

* Hajlandó részt venni az alap-
szakmájához illeszkedõ, az erõmû
üzemeltetéséhez és karbantartásához
szükséges OKJ-s kalorikus gépész,
turbinagépész vagy blokkgépész,
elektrikus képzések valamelyikében.

* A pályázati úton kiválasztott
személyekkel tanulmányi szerzõdést
kívánunk kötni, melynek keretében
vállaljuk a képzés költségeit.

A pályázatra elsõsorban szerencsi
és a szerencsi kistérséghez tartozó te-

lepülések lakosainak jelentkezését
várjuk. 

A képzést 2008 szeptemberétõl kí-
vánjuk megkezdeni azokkal a dol-
gozókkal, akikkel a próbaüzemet fog-
juk lebonyolítani,  a tanfolyamokat
2009 szeptemberétõl folytatjuk a
teljes üzemi létszámra vonatkozóan.

A nem erõmûvi specifikus egyéb
munkakörökre a pályázatok késõbb
kerülnek kiírásra.

A pályázati anyagot 2008. már-
cius 31-ig kérjük megküldeni a
BHD Hõerõmû Zrt. 1142 Budapest,
Teleki Blanka u. 6. sz. alatti címé-
re a következõ tartalommal: öné-
letrajz. Személyi adatlap név, szü-
letési adatok, lakcím, iskolai vég-
zettség és a pályázott munkakör
megjelölésével.

A pályázatok elbírálása a Szeren-
csen megtartandó elbeszélgetést kö-
vetõen 2008. május 31-ig történik.
Elõnyt jelent a számítógépes isme-
ret (ECDL). 

A pályázattal kapcsolatosan felvi-
lágosítás Radácsi Jánostól kérhetõ az
1/383-7970-es telefonon.

BHD Hõerõmû Zrt.
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MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen a ravatalozó feletti részen, 400 négyszögöl, el-
hanyagolt állapotban lévõ szõlõterület sürgõsen eladó. Érd.:
30/487-4356. (3-4)

– Szerencsen közvetlenül a Bakó út felett található 1000 m2-
es mûveletlen, hagyományos szõlõterület eladó. Érd.:
30/677-6196. (3-4)

– Aranka-tetõn víkendház és kivágott szõlõterület eladó. Érd.:
20/377-7954. (3-4) 

– Kossuth-prés, szõlõdaráló, boroshordók eladók. Érd.:
30/266-8287. (3-4)

– Eladó Ondon a Spléni dûlõben furmint, hárslevelû 250 E Ft-
ért. Érd.: 47/361-181. (3)

– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet:
30/466-0594. (3)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (3)

– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020,
47/362-972. (3)

JÁRMÛ
– 1993-as évjáratú VAZ 2107 Lada 1500 cm3-es személy-
gépkocsi, 2008. 07 hóig érvényes mûszakival + roncsautó és
sok tartozékkal eladó. Tel.: 20/428-5186. (3-4)

GÉP, SZERSZÁM
– Motoros hátipermetezõ, mázsa, 4,5 kW-os és 7 kW-os vil-
lanymotor eladó. Érd.: 30/266-8287. (3-4)

– Gáztûzhely eladó. Érd.: 20/9347-639. (3)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: 4 részes szekrénysor + ágynemû-
tartó, kárpitozott garnitúra (rekamié, 2 fotel, 4 szék), fel-
nõtt- és gyermekheverõ, 2 x 3-as szõnyeg. Érd.:
47/361-167, 47/363-041. (3)

– Ülõgarnitúra eladó. Érd.: 20/9347-639. (3)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Magyar utca 22. szám alatti családi ház, nagy kerttel eladó.
Érd.: 47/363-016. (3-4)
– Egertõl 4 km-re, felsõtárkányi új lakóparkban 156 m2-es
szerkezetkész családi ház, csodálatos panorámával, garázzsal
és pincével kedvezõ áron, sürgõsen eladó. Érd.: 30/228-08-
42. (3-4)
– 1 db kétszobás és 1 db háromszobás gázfûtéses társasházi
öröklakás eladó. Érd.: 47/362-366. (3-4)
– Szerencs-Ond, Fõ út 59. szám alatt lévõ 2 szoba, össz-
komfortos, kis családi ház eladó vagy értékkülönbözettel Be-
kecsen vagy Szerencsen nagyobbra cserélhetõ. Érd.:
70/312-1977. (3-4)
– Bekecsen, a Gábor Áron u. 3. sz. alatt építési telek eladó.
Érd.: 70/38-72-842. (3-4)
– Szerencs, Béke út 5. szám alatt 3 szobából álló (kettõ külön
bejárattal rendelkezik) 58 m2-es helyiség irodának kiadó.
Érd.: 47/362-982, 362-683. (3-4)
– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gázfûtéses,
teljesen felújított kertes családi ház 2 garázzsal, nagy kerttel,
7,7 M Ft-ért eladó. Érd.: 20/669-5755. (3-4)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10
m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alá-
pincézett, beépíthetõ padlástérrel, fedett terasszal, ipari áram-
mal, az udvaron ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.:
47/361-167, 47/363-041. (3)
– Szerencsen 240 m2-es 4,5 szoba + nappalis, padlófûtéses,
vegyes és gáztüzelésû családi ház 885 m2-es saroktelken sür-
gõsen eladó. (Vállalkozásra vagy két generációnak is alkal-
mas.) Érd.: 47/363-424, 20/389-7679. (3)
– Szerencsen háromszobás, gázos, garázsos, társasházi
(kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-7110.
(3)
– Szerencsen egy 15 éves, 240 m2-es családi ház eladó. Gáz-
központi fûtés, Bramac cserép, mûanyag nyílászárók, 35 m2-
es burkolt, fedett terasz. Alagsorban 6 x 6 m-es üzlethelyiség.
Irányár: 18 M Ft. Érd.: 70/321-7838. (3)
– Garázs kiadó Szerencs, Hegy u. 11. Tel.: 47/362-270,
30/617-3460. (3)
– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás családi
ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, ipari árammal, rendezett
kerttel, udvarral eladó. Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb csa-
ládi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (3)
– Szerencs, Bartók B. út 41. sz. alatt kétszobás, összkom-
fortos családi ház melléképülettel eladó. Érd.: 47/363-090,
30/229-8204 vagy a helyszínen. (3)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.:
47/361-370, 47/362-612. (3)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos,
3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es tel-
ken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben
tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255.
(3)

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 15-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Február 22., március 7.

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

�

Emlékezés SZEGEDI TIBOR
halálának 1 éves évfordulójára. 

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
Aki a bajban megfogja kezed. 
S hogy milyen fontos volt neked,
Csak akkor érzed, ha már nincs veled.
Fáj halálod, mindig rád gondolok,
Ha elfárad a szívem,
Hozzád indulok.”

Gyászoló szerettei

VÁLLAL
– Matematikából, fizikából általános iskolások korrepetálá-
sát és középiskolára való felkészítését vállalom. Tel.: 20/543-
8534. (3-4)
– Németországban tanult, egyetemet végzett, diplomás kö-
zépiskolai nyelvtanár német nyelvbõl korrepetálást, érettsé-
gire, nyelvvizsgára (bármely típusú) felkészítést vállal. Érd.:
70/203-4015, 16 óra után. (3-4)
– Általános iskolások korrepetálását vállalom angolból, ma-
gyarból és matematikából. Érd.: 20/494-4590. (3-4)
– Esztergályos munkát vállalok. Érd.: 47/361-181. (3)

VEGYES
– Sózóteknõ 10 000 Ft, 1984-es VW Passat Variant bal elsõ
és jobb hátsó ajtó 5000-5000 Ft, villanymotor (220 V, 350
W) 4000 Ft és (850 W-os) 4000 Ft, összteleszkópos kerék-
pár 5000 Ft, csõhajlító 5000 Ft, porszívó 3000 Ft, szobavécé
(kerekes) 12 000 Ft, gumiruha csizmával horgászoknak
2000 Ft/db, lemezhordó olajos 1500 Ft/db. Érd.: 20/808-
8019. (3-4) 
– Egy pár 500-as öntvény szalagfûrész-kerék tengellyel, csa-
págyazva (használt) és 200 x 125 cm-es külméretû két-
szárnyas vasajtó, masszív, erõs vaslemezzel, biztonsági zárral
(használt) eladó. Érd.: 70/369-1888. (3-4)
– Gázpalack olcsón eladó. Érd.: 47/362-465. (3)

KERES
– Legmagasabb napi áron vásárolok magángyûjtemé-
nyembe kitüntetéseket, sapkákat, egyenruhákat, sisakokat,
kardokat, könyveket, fém- és papírpénz-gyûjteményeket,
porcelánokat, festményeket, szobrokat, egyéb régiséget. Érd.:
70/264-9445. (3-4)
– Szerencsen, városközponthoz közel építési telket vennék.
Tel.: 30/206-9460. (3-4)
– Szerencsen elsõ emeleti, 1,5 vagy 2 szobás lakást vásá-
rolnék tavaszi költözéssel. Tel.: 47/361-662. (3-4)

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.

�
Színes 

fénymásolás
A4-es és A3-as méretben, 

valamint spirálfûzés azonnal!
� Bélyegzõkészítés � Földgömbök és térképek széles
választékban kaphatók! � Nyomtatványok � Farsangi álar-
cok � Krepp-papír, kartonok széles választékban

Telefonon megrendelt áruját ingyen kiszállítjuk!

Cím: Papír-írószer üzlet
Szerencs, Kossuth tér 3. (OTP mellett) Tel./fax: 47/362-806.

Téli vásár!
Tél végi leárazás

Függönyök, sötétítõk 30-40%-kal
olcsóbban, 

méteráruk 30% árengedménnyel kaphatók.

Méter-rövidáru és lakástextil-üzlet
Szerencs, Rákóczi út 105. (az óra-ékszer mellett) Tel.: 47/364-009

Szolgáltatásaink:
� függönyvarrás � gombbehúzás helyben

Tel.: 47/361-315 Szerencs, Zrínyi út 4. (A Halász cukrászda mellett)

„Örök mozgásban” címmel a szerencsi 
Cini-Mini tánciskola és a taktaharkányi tánccsoport 

egész estés táncbemutatóval egybekötött 
beiratkozást tart 2008. február 16-án 17 órakor

Szerencsen a városi sportcsarnokban. 
Felkészítõ tanár, mûvészeti vezetõ: Kovács Annamária

Belépõjegy: 300 Ft/fõ

– Bekecsen 70 m2-es felújított paraszt-
ház eladó. Ár: 7,9 M Ft. Érd.: 70/615-
5867. (3)

A Zemplén Csokoládégyár 
SZAKKÉPZETT ÉLELMISZERIPARI MUNKATÁRSAT 

(CUKRÁSZ, PÉK VÉGZETTSÉGGEL) KERES!
Jelentkezni lehet szakmai önéletrajzzal:

3950 Sárospatak, Ipar út 2. Tel: 47/511-250. 
E-mail: zemplenchoc@internetker.hu

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13. Rúzs

helye. 14. Kóborol, csavarog. 15. Pá -
rat lan KAJA! 16. Keverve FEN! 18.
Gabon, Tokelau, Norvégia nemzet-
közi jelei. 19. Üres NÓTA! 20. Nõi
név. 22. Orosz gépkocsimárka. 24.
Férfinév. 26. Sponzor. 28.  Hazai
olaj cég. 29. James ..., amerikai színész.
31. Páros ADAG! 32. ELENTÉ! 34.
Fordítva: kicsinyítõ képzõ! 35.
Délutánt követi. 36. Tar to zás. 39.
Nitrogén, kén. 40. Volánhoz ülne. 41.
Spanyolország, Málta, Luxem burg

nemzetközi jelei. 43. Elektro-enkefa-
lográfia röviden. 44. Azonos mással-
hangzók! 45. Érem. 46. Az ábécében
egymást követõ két mássalhangzó. 47.
Kitalált történet. 48. Cérium. 49. Üres
VÁR! 50. Középen TÖRDEL! 51.
Bátorító, noszogató. 55. Jeruzsálem
eleje! 57. Égitestek közti tér. 59.
Személyed. 60. Pottyan. 61. Véget
nem érõ. 63. Vagyona, névelõvel.

Függõleges:
2. Késõbb. 3. Friss. 4. Vegyjele: La.

5. Ta nár képzõ fõiskola röviden. 6. Üres

ZAB! 7. Szabó ..., író -
nõnk. 8. Nem bûnös. 9.
Tesz, helyez. 10. Táp -
lálkozni. 11. Elek tro -
technikai már ka. 12.
Marylin..., amerikai szí-
nésznõ. 15. Az idézet
második, befejezõ ré sze.
17. Halaszt. 21. Fo lya -
dékkal ellát. 23. Tele -
pülés Jósvafõ mellett. 25.
Azonos mással hangzók.
27. Vé ko nyabb formája
a sztaniol. 30. Német
város. 33. Kiejtett T! 36.
Vonós hangszer. 37.
...Klub, hazai csatorna.
38. Ille delmesen, rende-
sen. 42. Nõi becenév. 47.
Mister röviden. 48. Fül te-
heti. 50. Boldogság. 52.
Kémiai gyök. 53. Rak, he-
lyez. 54. TÕKE része! 56.
Izomban rejlik. 58.
RADAR fele! 62. Körcikk!
64. Kiütés jele! 65. Szén,
oxigén.               Sz. A. 

A január 25-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Addig szeretünk,
amíg élünk. Az elsõ érzés mindig a
legtermészetesebb. 

A helyes megfejtést beküldõk közül
a szerencsések jutalma: 2000 Ft-os
vásárlási utalvány: Fileg György,
Tiszalúc, Kölcsey út 19., 1500 Ft-os
vásárlási utalvány: Vecser Zsolt,
Szerencs, Bartók B. út 84., 1000 Ft-
os vásárlási utalvány: Domonkos
Józsefné, Szerencs, Dózsa Gy. út 26.

A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 30/516-7491-es te-
lefonszám tulajdonosa 1500 forintos
vásárlási utalványt nyert. A nyerte-
sek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) 2008. február 12–15-ig ve-
hetik át. A február 8-ai keresztrejt-
vény megfejtésének beküldési ha-
tárideje: február 15. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik 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®

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. február 8.

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

INSPIRÁLÓ FILMIDÉZET

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

NAGYSZÍNHÁZ
8. (péntek) 17 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Laborfalvy ifj. bérlet
14. (csütörtök) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Nyilvános fõpróba
15. (péntek) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Bemutató bérlet
16. (szombat) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Bérletszünet
19. (kedd) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Egyetemi bérlet
20. (szerda) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Shakespeare ifj. bérlet
21. (csütörtök) 19 óra: A DENEVÉR Madách bérlet
22. (péntek) 19 óra: A DENEVÉR Upor bérlet

LOLA ÉS AZ IDIOT SIDE

Talán már többen is hallották a hírt,
hogy a hazai tinik nagy kedvence,
Lola március 7-én a budapesti Petõfi
Csarnokban tartja elsõ nagy kon-
certjét. A hír szerencsi vonatkozása,
hogy az említett márciusi estén a
helyi fiatalok alkotta Idiot Side lesz
Lola elõzenekara. 

A történet elõzménye, hogy a fiúk
a közelmúltban eljuttatták demóju-
kat Lola menedzsmentjéhez, akiknek
megtetszett a zene. Idõközben meg-
hívást kaptak a VIVA Televízió
Interaktív címû mûsorába is, ahol le-
hetõségük volt a bemutatkozásra. 

Tehát egy bizonyos: március 7-én
a Petõfi Csarnokban lép fel a sze-
rencsi Idiot Side.

TÖRÖK ÁDÁM & MINI –
MESSZE VISZ AZ ÚT

A január végén megjelent „Messze
visz az út” címû album igyekszik át-
fogó képet adni Török Ádám elmúlt
húsz évének munkásságáról. Hû ke-
resztmetszetet ad a blues, rock, a
jazz-rock és a progresszív rockzene
szövevényébõl született életmûrõl.
Az album döntõ többsége élõ felvé-
tel, az elsõ kilenc dal a 2005-ös Petõfi
Csarnokban megrendezett koncerten
volt hallható. A 10-es és 11-es  track -

ek igazi csemegék, melyek a rend-
szerváltás napjaiban készültek. A 12-
es dal a Kereszteslovag kései para -
frázisaként született 2007-ben, az
utolsó, záró szám pedig 1990-ben
rögzítették a legendás Jammin együt-
tes közremûködésével. 

ANNAMARI
A Private Moon Records legújabb

felfedezettje, egyéniségével és fan-
tasztikus hangjával hamar megsze-
rettetheti magát a magyar közön-
séggel. A fiatal énekesnõrõl tudni
kell, hogy Erdélyben született, kar-
rierje 1991-ben indult, amikor a ze-
neiskolás kislány négy éven keresz-
tül az egyik legnépszerûbb népi
együttes szólistájaként turnézta végig
a Kárpát-medencét. Késõbb a
Kolozsvári Zeneakadémia opera-
énekesi-szakán szerzett diplomát,
majd az elmúlt 11 esztendõben
több mint ezer alkalommal lépett kö-
zönség elé könnyûzenei énekes -
nõként. A közönség láthatta, hall-
hatta Erdélyben és Magyarországon,
és több alkalommal Svédországban,
Amerikában, Hollan diában és Szlo -
vákiában is. Ezúttal a „Perzselõ
Fény” címû kislemezzel és az ehhez
készített klippel debütál Magyar -
országon. Ez az elsõ dal a szep-
temberben megjelenõ elsõ magyar-
országi Annamari-nagylemezrõl.

ÚJ SLÁGER
A VÁRADI ROMA CAFÉTÓL!
A dupla-platinalemezes Váradi

Roma Café idén tavasszal új al-
bummal jelentkezik. A csapat rend-
kívül eredményes évet tudhat maga
mögött, hiszen az Isten hozott a csa-

ládban! címû kiadványuk az év leg-
sikeresebb világzenei albuma a MA-
HASZ eladási lista alapján. Az
Umbala-umba címû daluk a nyár
egyik nagy slágere volt, ezentúl két
fantasztikus teltházas koncertet adtak
a Mûvészetek Palotájában és
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.
A hírek szerint áprilisban újabb
nagyszabású koncertre készülnek, ez-
úttal a fõvárosi Sportarénában láthatja
õket a közönség. 

Az új lemez ismét a híres magyar
cigányzene, a jazz, a latin és a
klasszikus dallamok ötvözetével ké-
szül. Elsõ sláger az új albumról a
Boldog vagyok én, ami Valentin-nap
elõtt is aktuális, hiszen a fiúk új slá-
gerükben a legszebb érzésrõl, a sze-
relemrõl énekelnek.

GREGORIAN

Immár megérkezett a nagysikerû
Gregorian-sorozat folytatása. Meg -
jelent a népszerû kollekció hatodik
kiadványa, amely ismét a popvilág
legnépszerûbb dalait dolgozta fel, ter-
mészetesen a megszokott gregorián
stílusban. Olyan örökzöldeket hall-
hatunk az albumon, mint a Coldplay
„Fix You” címû szerzeménye, vagy

a világhírû  „Crying In The Rain”
az Everly Brotherstõl.

SZERENCSI FARSANG
ROCK NIGHT

Rockkoncertet rendez február 16-
án a Rákóczi-vár színháztermében a
szerencsi Hatás Alatt zenekar és az
Oázis Ifjúsági Egyesület. A szomba-
ton 18 órától kezdõdõ „FARSANG
ROCK NIGHT” elnevezésû progra-
mon fellépnek a Négykézláb, a
Csírázó Búzakalász, a Hatás Alatt és
a Spirit Blue nevû zenekarok. A szer-
vezõk több vetélkedõvel színesítik az
estet, amely során különbözõ nyere-
mények várnak a közönségre. Az ese-
ményrõl további információ olvasható
a www.hatasalatt.hu internetes címen.

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Spirit. A helyes választ bekül-
dõk közül Aranyosi Gyuláné,
Legyesbénye, Táncsics u. 14. szám
alatti olvasónk ajándékutalványt
nyert, amely a Szerencs, Rákóczi út
56. szám alatti Music & Book hang-
lemezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 20/573-
0670-es telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalvánnyal
lett gazdagabb. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben ve-
hetõk át. Játékunk új kérdése: Hol lép
fel március 7-én a szerencsi Idiot Side
zenekar? A válaszokat postai borí-
tékban, vagy levelezõlapon juttassák
el szerkesztõségünk címére, és arra
írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-
ben válaszolók továbbra is vásárlá-
si utalványt nyerhetnek. SMS-t a 06-
20/940-2066 számra küldhetnek.

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 
Február 22., 16 óra: A Városi Nyugdíjas Klub farsangi ünnepsége a Rákóczi-

vár lovagtermében.
Február 28., 17 óra: „Korszerûbb Otthonért Klub”: Feng shui-praktikák

a szerencsés 2008-as évhez c. elõadás a Rákóczi-vár gyermekklubjában.
Elõadó: Tóth Gyuláné feng shui szakértõ. Belépõdíj: 300 Ft.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



A TOVÁBBJUTÁSÉRT
FUTBALLOZTAK 

Öt csapat részvételével rendezték
meg a huszonharmadik Dr. Borosi
László teremlabdarúgó torna selej-
tezõjét január 26-án a sportcsar-
nokban. A megye tíz városában egy
idõben megrendezett viadalokon a
döntõbe jutás volt a cél. Szerencsen
Abaújszántó, Mád, Prügy, Tak ta -
kenéz és Tállya együttesei csaptak
össze a gyõzelem megszerzésért.
Közülük végül a tíz pontot gyûjtõ
Tállya vívta ki a jogot a megyei fi-
nálén valón szereplésre a hétpontos
Abaújszántó és a hat pontot szerzõ
Mád gárdája elõtt. 

Eredmények: Taktakenéz – Aba -
újszántó 4–2, Mád – Tállya 1–5,
Prügy – Taktakenéz 5–2, Aba újszántó
– Mád 5–3, Tállya – Prügy 3–1,
Taktakenéz – Mád 1–3, Prügy –

Abaújszántó 4–7, Tállya – Takta ke -
néz 1–1 (4–3), Prügy – Mád 2–7,
Abaújszántó – Tállya 2–2 (2–5).

ÚSZÓK A DIÁKOLIMPIÁN 
Az elsõ és második 1–2. korcso-

portos úszó diákolimpia megyei dön-
tõjét január 14-én rendezték meg
Encsen. A viadalon gyors-, mell és
hátúszásban egyaránt versenybe
szálltak a szerencsi fiatalok. Közülük
a legeredményesebb szerencsinek két
negyedik hely megszerzésével Vas -
vári Adél bizonyult, míg a Fige
Balázs, Takács Ádám, Nagy Martin
és Kovács Kristóf alkotta fiú váltó
ugyancsak negyedik lett a megyei
mezõnyben.

Egy hét múlva három szerencsi fi-
atal is bejutott az úszó diákolimpia
országos döntõjébe. A harmadik és
negyedik korcsoportos tanulóknak ja-
nuár 21-én ugyancsak Encsen meg-
rendezett megyei döntõn a százmé-
teres versenyszámok közül Vasvári
Alíz hátúszásban diadalmaskodott.

Gergely Gréta gyorsúszásban,
Petrusovics Attila pedig mellúszás-
ban nem talált legyõzõre. A szeren-
csi úszók jó teljesítményét egy to-
vábbi ezüstérem (Petrusovics Attila,
gyorsúszás), és két gyorsváltó
(Hidegkúti Stella, Vasvári Alíz, Petõ
Nikolett, Visóczky Lili, valamint
Dienes Patrik, Kovács Bálint, Fe -
renczi József, Petrusovics Máté) által
szerzett bronzérem dicséri.

PINGPONG-HÁZIBAJNOKSÁG 
Házi bajnokságot rendezett janu-

ár 19-én az SZVSE asztalitenisz-
szakosztálya. A Rákóczi iskola tor-
natermében összesen kilencen ver-
senyeztek az elsõségért, mert a leg-
eredményesebb helyi játékos, Köllõ
András sérülés miatt nem vett részt
az eseményen. A viadalon végül a
mindössze egy bajnoki mérkõzésen
szereplõ Deli István lett az elsõ azo-
nos pontszámmal az ugyancsak hat-
hat pontot szerzõ Korály Csaba és
Korály Tibor elõtt.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Imád versenyezni, alig várja,

hogy megmutathassa: különb
a többieknél. Erre februárban
többször is lehetõsége nyílik.

A munkahelyén is felajánlanak egy sokkal
mozgalmasabb beosztást (vagy feladatot), de
a barátai révén is lehetõsége nyílik egy új
állás megpályázására. Amennyiben ezt az
utóbbit választja, készüljön fel rá, hogy biz-
tos befutó, viszont akkora hajtásba csöppen,
amekkorát eddig sosem tapasztalt. A hónap
végén az otthoni teendõkre már szinte
semmi ideje nem marad, és a korábban
beütemezett programokat is sorra le kell mon-
dania. A párjára viszont mindenben
számíthat.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Bika-szülötteknek a

boldogságot a házasság és a
békés otthon jelenti, így ért -
hetõ, hogy ha még egyedülál-

ló, akkor mielõbb családot szeretne alapí-
tani. A báli szezonban azonban inkább
csak szórakozásra utaló bolygóállások
lesznek, esetleg nagyon tartalmas, hosszú
távra szóló barátságokat köthet, de a szerelem
még várat magára. Talán jobb is, ha sok a
szabad ideje, mert most a munkahelyén olyan
kemény kenyérharc kezdõdik, amit család
mellett nehezebben tudna végigcsinálni.(A
házasságban élõ Bikák igencsak meg -
szenvedik a február közepén kialakuló
helyzetet, mert õk nehezebben mondják azt:
Vége, új hely után nézek!)

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Egész hónapra a kettõsség

lesz jellemzõ. Minden téren.
Miközben az elmúlt idõszak-
ban azon munkálkodott, hogy

kiépítse a biztonságos, stabil egzisztenciáját,
egy váratlan ajánlat kedvéért mindent borít,
és belevág a bizonytalanba. A hangulata is
ugyanilyen gyorsan változik: egyik percben
még depressziósan keserû, a jövõjét, párkap -
csolatát illetõen, a másikban meg tombolóan
vidám, és ez nem a párja viselkedésétõl,
hangulatától függõen alakul így, hanem az
Ikrek jegy kettõsségébõl fakad. Összes -
ségében mégis az elmúlt idõszak legkelleme-
sebb hónapjaként jegyzi majd az idei
februárt.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A hónap elején sokféle vál-

tozásra van kilátás. Bár szinte
mindegyik hasznára válik,
kezdetben nem örül az es-

eményeknek. A 21-i telihold után viszont már
ismét magára talál, és olyan nyugalom költözik
az életébe, amilyenrõl eddig álmodott. A
munkahelyén könnyen szót tud érteni az új
kollégákkal (és végre hatótávolságon kívülre
kerülnek azok, akik eddig mindig hátráltat-
ták). Több ideje jut önmagára, a partnerére,
és végre napirendre kerülhet a régóta haloga-
tott lakáscsere vagy felújítás realizálása.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Született vezéregyéniség, aki

nehezen viseli, ha valami, vagy
valaki miatt háttérbe szorul. A
következõ idõszakban bizony
többen is megpróbálják meg-

nyirbálni az eddig kivívott tekintélyét. Ez ellen
csak úgy védekezhet, ha a maximumot adja
magából, és nem törõdik sem a folyosói  plety -
kákkal, sem a kollégák irigységébõl fakadó
piszkálódással. Most az nyer, aki tovább bírja
cérnával! Otthon a családi problémák
megoldásában ugyan mindenki önre számít,
de ha nem tud nemet mondani, akkor a végén
teljesen kiborul, és február végén egy
betegségbe vagy balesetbe torkollik a túl-
hajszoltság.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Alapos, rendszeretõ, örökké

munkára kész – ezt aztán jól
ki is használják a fõnökei.
Sokkal több terhet raknak az ön

vállára, mint a többiekére. A hónap elején
azonban nem azt kapja majd a fáradozásáért,
amit megérdemelne. Ezen feldühödik, és a
21-i telihold környékén csapot-papot hagy-
va elutazik a párjával. Jól teszi, ezzel a
lépésével ugyanis nemcsak a nyugalmát
sikerül visszaszereznie, hanem a fõnökei elis-
merését is, és közben a párjával is össze -
rázódhat ismét, hiszen a hétköznapok elég-
gé szétzilálták a kapcsolatukat.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Harcol a harmóniáért, ám

miközben saját lelke egyensú-
lyát mindennél fontosabbnak
tartja, észre sem veszi, hogy

másokat mennyiszer megbánt. A hónap má-
sodik felében azért módjában áll majd egy
kis engesztelés. Addig viszont rengeteg a
teendõje, mert az ünnepek miatt kiürült
kasszát gyorsan fel kell töltenie, ezért elõbb
különmunkák után szaladgál, azután pedig
a határidõkkel harcol. A hónap utolsó  he -
tében azért már jut idõ egy kis pihenésre, il-
letve a Vénusz által felkínált szerelmes pil-
lanatok élvezésére.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A két legharciasabb bolygó,

a Mars és a Plútó ezúttal anya-
gi gondokat, pénzügyi vitákat
jelez, alighanem több olyan

bevétel is elmarad, illetve jelentõsen késik,
amire pedig nagyon számított. A fizetni
valókat ugyanis nehezen tudja átütemezni.
Ha most kölcsönt vesz fel, csak rossz kondí-
ciókkal teheti, tehát jobb, ha inkább össze-
húzza a nadrágszíjat, illetve addig reklamál
az adósainál, amíg végre magukba szállnak.
A hétköznapok bosszúságaiért Ámor kárpó-
tolja majd, partnerével a szerelem új ízeit
kóstolhatja meg.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Sohasem képes tétlenül ülni,

ám a következõ hetekben már
azért fohászkodik: legyen végre
egy kis szünet. Eddig úgy

érezte: ha egy-két napot kapna a sorstól, biz-
tosan be tudná hozni a lemaradását, most
viszont már több heti elmaradt teendõt gör-
get maga elõtt. És a partnere is állandóan
szemrehányással illeti, mert a neki beígért
közös programok is sorra elmaradnak. Az a
bizonyos „szünet” csak öntõl függ. Ha azt
mondja február közepén, hogy most leáll két
hétre, nem fog összedõlni a világ. Sõt,  kipi -
henten sokkal jobban átlátja a teendõket és
gyorsabban a végére jut a legnehezebbnek
is. (Arról nem beszélve, hogy távollétében
a kollégák is sok mindent megoldanak majd
ön helyett.)

Bak: XII. 22. – I. 20.
Nagy reményekkel vágott

neki az új évnek, és joggal,
hiszen 2008-ban a Nagy
Szerencsebolygó épp a Bak je-

gyen vonul át, segítve ezzel minden
elképzelését. Ne szegje kedvét, hogy a
január nem hozta meg mindazt, amit sze -
retett volna. Igazából február végétõl gyor-
sulnak majd fel az események. Addig
érdemes volna elutaznia. Ezzel nemcsak
feltöltõdhet, de el is kerülhet egy kellemetlen
munkahelyi (esetleg családi) vitát. A Mars
és a Plútó ugyanis a környezetében össze-
férhetetlen embereket jelez, akik mindenbe
belekötnek.

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Kellemetlenül érinti az idõ

múlása. Rengeteg dologra
mondta azt, hogy majd január-
ban, és bizony semmihez nem

kezdett a nagy tervekbõl. A bolygók min-
denesetre februárban sokkal kedvezõbb
körülményeket teremtenek ahhoz, ha  gyö -
keres változtatásokat szeretne, de ahhoz is,
ha a régi terveit szeretné átdolgozni, új kön-
tösbe öltöztetve kívánja megvalósítani. A
hónap második fele arra is alkalmas, hogy
tisztázzon néhány félreértést és megszilárdít-
sa a párjához fûzõdõ kapcsolatát. A barátok
a születésnapjára olyan meglepetést tarto-
gatnak, ami alaposan felbolygatja eddigi nyu-
godt életét.

Halak: II. 20. – III. 20.
Nagyszerûen érzi magát a

bõrében, ezért néha már arra
vágyik, álljon meg az idõ, hogy
minél többet hozhasson ki a

februári kedvezõ bolygóállásokból. Ne fél-
jen, egyelõre nincs jelentõs változás. A
következõ hetekben a munkahelyén is, a
magánéletben is sikerekre számíthat.
Amennyiben egyedülálló, érdemes elfogad-
ni a barátai meghívását, akik azon fáradoz-
nak, hogy mielõbb összeboronálják valaki -
vel. És ebben a bolygók is a kezükre ját-
szanak. Ha házasságban él, mindent elkövet,
hogy a párja kedvében járjon, ugyanis akkor
boldog, ha adhat.
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HOROSZKÓP
február 8.  – február 20.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

A Földes-Miskolc gárdájától ja-
nuár 18-án idegenben elszenve-
dett hétpontos vereség után az idei
év második bajnoki találkozóján
gyõzelmet aratott a város férfi ko-
sárlabdacsapata.

Az NB II-ben szereplõ együttes
január 23-án a Debreceni Egyetem
Kosárlabda Klub második csapa-
tát fogadta a városi sportcsarnok-
ban. A találkozó elsõ kosarát a te-
hetséges fiatal játékosokból álló
vendégek szerezték, azonban a
házigazdák rövid idõn belül át-
vették a vezetést, amelyet a  mérkõ -
zés lefújásáig már nem is enged-
tek ki a kezükbõl. A szerencsiek
az elsõ negyed végét 21–15-ös
eredménnyel zárták. A palánk alatt
Endrész Tamás labdaszerzésekkel
és ezekbõl dobott kosarakkal já-
rult hozzá a sikerhez. Az ugyan-
csak jó formát mutató Kovács Sándor
összesen harminc pontot gyûjtve lett
a helyi együttes legeredményesebb
játékosa. A találkozó végül megér-
demelt 77–67 arányú szerencsi
gyõzelmet hozott annak ellenére,

hogy sérülések miatt Gulyás László
edzõ a megszokottnál szûkebb játé-
koskerettel gazdálkodhatott.

Újabb debreceni csapat felett di-
adalmaskodott január 30-án a férfi
kosárlabdacsapat. 

Együttesünknek hazai környe-
zetben ez alkalommal a Debreceni
Sportiskola gárdája volt az ellenfe-
le. A középiskolásokból álló ven-
dégek gyors játékkal próbálták el-
lensúlyozni a helybéliek fizikai fö-
lényét és technikai tudását. A  házi -
gazdák azonban ezen a találkozón
nem adtak esélyt a hajdúságiaknak.
Az összeszokott gárda elõbb Birk
László, majd Takács Péter irányí-
tásával eredményesen rohamozta
az ellenfél kosarát és a hatodik perc-
ben 18–8-nál már tízpontosra nõtt
az ellenfelek közötti különbség. 

A látványos hazai megmozdu-
lásokat hozó meccsen Kovács
Sándor újra a legeredményesebb
szerencsi játékosnak bizonyult.
Nem sokkal maradt el mögötte
Endrész Tamás, miközben a há-
rompontos találatok szerzésében
elsõsorban Birk jeleskedett. Az

idõ elõre haladásával a szerencsiek
a 14. percben 48–28-as állásnál már
húsz ponttal vezettek, ezt a különb-
séget a 104–86-as eredménnyel zá-
ruló találkozó végéig sikerült meg-
õrizni.

Immár tíz esztendeje annak, hogy
a rendszeres testmozgásra vágyó
helybéli fiatalemberek közül 15-18-
an heti egy alkalommal közösen rúg-
ják a labdát.

Kezdetben még kisebb létszámban
Mezõzomborra jártak, a tréningek ak-
kori napja után nevezték el magu-
kat Csütörtök FC-nek. Néhány éve
már a szerencsi sportcsarnok bizto-
sít helyszínt a teremfocihoz. A kö-
zösség tagjai alkalmanként ezer fo-
rinttal járulnak hozzá a költségekhez,
amibõl néhány ezer forint mindig
megmarad a kasszában. Ezt a pénzt
összegyûjtve segíti a Csütörtök FC a
helyi sportélet fejlõdését. Önzetlen
adományukból részesült már az
SZVSE nõi kézilabdacsapata és úszó-

szakosztálya. Legutóbb a súlyemelõk
jutottak a mûködési költségeik ki-
egészítéseként 30 ezer forinthoz, a

közeljövõben pedig a birkózók szá-
míthatnak a baráti társaság támoga-
tására. 

KETTÕS KOSÁRLABDA GYÕZELEM

SPORTTÁMOGATÓ BARÁTI KÖR
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A VÁ ROS BAN SÉTÁLVA
FEJLÕDNEK A VIRÁGOK,

METSZIK A FÁKAT

A városlakók már megszokhatták,
hogy a tavasz közeledtével egyre
több szorgos kéz dolgozik közterü-
leteken. Rendezik a virágágyásokat,
parkosítanak és a kizöldülõ, színe-
sedõ növények lassan újra díszei
lesznek a településnek. A Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. Eperjes utcai
telephelyén az ezt megelõzõ hóna-
pok sem a pihenésrõl szólnak, hi-
szen idén is több százezer virág ki-
ültetését tervezi a társaság. A cég
négy fóliasátorban és két üvegház-
ban összesen több mint hatszáz
négyzetméteren neveli a palántákat
és a balkonnövényeket, amelyek a
tavasz beköszöntével az ágyásokba,
a kandeláberekre és a ládákba ke-
rülnek. Mint arról Vaszily Miklós tá-
jékoztatta szerkesztõségünket, a
több mint kétszázezer darab egy-
nyári virág magról történõ szaporí-
tását január elején kezdték el a dol-
gozók. E közben megkezdõdött a
belváros fáinak a metszése is, amely
szintén nagy feladatot jelent a tár-
saság számára. Mindezek mellett
idén újabb kihívással is szembe
kell néznie városüzemeltetõ társa-
ság kertészetének, hiszen a koráb-
bi évekkel szemben a felújított vár-
kert és a városkapu környékén elül-
tetett évelõk és cserjék gondozása
további feladatot jelentenek.

A FELÚJÍTOTT HIVATAL

Az elmúlt öt évben közel száz-
millió forint ráfordítással megújult a
szerencsi polgármesteri hivatal. A
több ütemben megvalósított fej-
lesztés pénzügyi hátterét sikeres pá-
lyázatokkal teremtette elõ az ön-
kormányzat. Minden arra járó lát-
hatja, hogy íves tetõ került az épü-
letre, amely alatt új irodákat és tár-
gyalótermet alakítottak ki. Az elsõ és
a második emelet teljes felújítása
után az elmúlt év végén az alagsor-
ban folytatódott a munka, amihez a
megyei fejlesztési tanácstól 2005-
ben elnyert 15 millió forint nyújtott

segítséget. Az összességében 21 és
fél millió forintos beruházás elsõ-
sorban az irattár bõvítését és kor-
szerûsítését szolgálta. Az alapterü-
let növelése mellett új polcrendszert
szereltek be és egy úgynevezett kézi
irattárat is kialakítottak. A beruhá-
zás során ugyancsak megújult az
alagsori tárgyalóterem, aminek a
burkolását a napokban végzi a ki-
vitelezõ. A 20-30 fõ befogadására al-
kalmas helyiséget elsõsorban okta-
tások, képzések céljára kívánják
használni a jövõben. Lapzártánk
idején még javában tartott a munka
az épületben, a szakemberek az au-
tomata nyílászárókkal ellátott garázs
új burkolását végezték. 

A teljes beruházás része volt az
épület környezetének akadálymen-
tesítése, amelynek keretében a pol-
gármesteri hivatal mögötti út és par-
koló új aszfaltburkolatot kapott.

A KÁTYÚ, A MEGSÜLLYEDT
ASZFALT ÉS AZ AUTÓS

A hideg évszak alaposan megvi-
seli útjainkat. Talán egyesek számára
már unalmas az örökös kátyúgond,
de olvasóink hétrõl hétre felkeresnek
minket hasonló problémákkal. 

Fotónk a Rákóczi úton készült, a
cukorgyár melletti kanyarban. Ha a
vasútállomás felõl érkeznek ide a jár-
mûvezetõk, szinte minden autós a
menetirány szerinti bal oldalra irá-
nyítja kocsiját. Teszik ezt azért, mert
két aknazáró-lap környékén annyi-
ra megsüllyedt az aszfalt, hogy a so-
fõrök igencsak meglepõdnek, ami-
kor jármûvük kereke a mélyedésbe
csapódik. 

Hasonló problémával találkozha-
tunk a település több pontján is, pél-
dául az Ondi úton, vagy Ond bel-
területén is számos helyen meg-
süllyedt, felgyûrõdött az aszfalt. 

A Pozsonyi út környékén élõk is
panaszkodnak a vasúti átjáró felé ve-
zetõ rossz állagú út miatt. Az arra
közlekedõk napjainkra szinte meg-
szokták, hogy melyik irányba érde-
mes kerülgetni a sûrûn elõforduló ká-
tyúkat. Akik pedig nem ismerõsök er-
refelé, itt próbára tehetik a lengés-
csillapítókat. Egy bizonyos: fekvõ-
rendõrre nincs szükség ebben az ut-
cában.

A Szerencsi Hírek elõzõ számában
olvashattak a karácsony környéki
csõtörések után keletkezett úthi-
bákról. Talán a legnagyobb gödör a
Rákóczi úton, az egészségház kör-
nyékén okozott meglepetést az au-
tósoknak, amit azóta kijavítottak.
Lapzártánk idején vélhetõen egy
épület szennyvízbekötése miatt ismét
megjelentek a munkások, most a bí-
rósággal szemben. Az újabb asz-
faltfelbontás kijavítására talán nem
kell majd hetekig várni!

Közel százharminc, a kistérségben
szociális területen dolgozó szakem-
ber ismereteinek bõvítésére biztosí-
tott lehetõséget a „Képzés értük” el-
nevezésû projekt, amelynek az ün-
nepélyes lezárását január 30-án tar-
tották a Rákóczi-várban. A külön-
bözõ képzések, beruházások és esz-
közbeszerzések huszonkétmillió fo-
rintos költségét az Európai Szociális
Alap biztosította.

A szerencsi önkor-
mányzat 2004 szeptem-
berében nyújtotta be a
kistérségi együttmûködé-
sen alapuló pályázatot a
Humán Erõforrás-fejlesz-
tési Operatív Program
(HEFOP) kiírására, ame-
lyet a bírálók támogatás-
ra méltónak találtak. A
program elõkészítésében
és megvalósításában a
nyíregyházi Szocio East
Egyesület volt a város
konzorciumi partnere.
Kezdetben tizenhárom
községbõl voltak jelent-
kezõk a kurzusokra, majd
a kistérség valamennyi
településére kiterjedt a
résztvevõk köre.         

A projektzáró esemé-
nyen Róna völgyi Endréné
polgármester sikeresnek minõsítette
a pályázatban vállalt feladatok meg-
valósítását. A különbözõ képzések és
tréningek a rászorulókról történõ
hatékonyabb gondoskodáshoz nyúj-
tottak lehetõséget a segítségre szo-
ruló lakosokkal foglalkozó szakem-
bereknek. 

Kinyik Margit, a Szocio East
Egyesület irodavezetõje ismertette,
hogy Magyarországon a szociális és
gyermekvédelmi ellátó rendszerek
kiépülésével párhozamosan nem te-
remtõdtek meg az ezeken a terüle-
teken dolgozók megfelelõ képzésé-
nek a feltételei. Ennek a helyzetnek
a megváltoztatása érdekében kerül-
tek be a HEFOP által 2004–2006.

között támogatandó célok közé az
ilyen jellegû oktatások. Szerencs és
térsége élt a kínálkozó ingyenes le-
hetõséggel, aminek a jövõbeni foly-
tatására is van esély. Ezt segítheti,
hogy a program megvalósítása során
a menedzsment olyan gyakorlati és
elméleti tudás birtokába került, ami

megkönnyíti a források megszerzé-
sét.                

A megvalósított pályázat pénzügyi
terve a tanfolyamok és személyiség-
fejlesztõ tréningek kiadásain túl 5,5
millió forint értékben beruházási költ-
ségeket is tartalmazott. Ennek a fel-
használásával elkészült a képzés hely-
színéül szolgáló Szerencs, Rákóczi út
63. szám alatti önkormányzati tulaj-

donú épület akadálymen-
tesítése, felújítása, a  nyílás -
zárók cseréje, a vizes blokk
korszerûsítése. A pályázó-
nak lehetõsége volt a kép-
zésekhez szükséges kis- és
nagy értékû tárgyi eszkö-
zök – többek között szá-
mítógép, nyomtató, pro-
jektor, digitális  fényképezõ -
gép, mobiltelefon és iro-
dabútorok – beszerzésére.

Sipos Attila kiemelte,
hogy a különbözõ kurzu-
sok iránt – látva azok hasz-
nosságát – megnõtt az
igény. Ennek köszönhetõ,
hogy az eredetileg terve-
zett 66 fõvel szemben
mintegy 130-an kapcso-
lódtak be a foglalkozá-
sokba. A projektvezetõ
köszönetet mondott Aká -
cosiné Nagy Ágnesnek és
Ju hász né Sípos An gé lának,

akik a szervezést és a pénzügyi el-
számolást végezték. 

Az ünnepség végén a jelenlévõk
személyesen vették át a megszerzett
új tudásról szóló tanúsítványukat.

Á. A. 

Január elsõ napjaiban az árusok és
vásárlóik újra birtokba vették a sze-
rencsi zöldséges piacot. Mint arról
korábban beszámoltunk, a város
saját forrásaiból kezdte meg a terü-
let rekonstrukcióját, amelynek elsõ
üteme immár lezárult. Elkészült az
új tetõszerkezet, és a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. kihelyezte az
elárusító standokat, asztalokat.

Az átállás nem történt gond nélkül,
a kereskedõk közül néhányan azt ki-
fogásolták, hogy az üzemeltetõ be-
zárta a régi használtcikk-piac  fe lõli
vaskaput, amit többen az áru kira-
kodására szeretnének használni.
Szombatonként kora reggel érkeznek

jármûveikkel a piacosok, akik – mint
azt a helyszínen tapasztaltuk – a Sallai
utca felõli bejáratnál parkolnak au-
tóikkal és onnan végzik el a rakodást.
Ugyancsak panaszként hangzott el az
is, hogy a zöldségesek olykor csak az
említett utca távoli parkolóiban tud-
nak megállni a jármûvekkel, és onnan
50-60 métert gyalogolva cipelik az
árut a standokhoz.

A kérdéseket a Szerencsi Vá -
rosüzemeltetõ Kht. ügyvezetõjéhez
irányítottuk, aki elõtt nem volt isme-
retlen a probléma. Tóth István la-
punknak nyilatkozva hangsúlyozta:
a felújított területre valóban nem en-
gedik be a nehéz jármûveket, hiszen
védeni kell a nemrég elkészült dísz-
burkolatot. A régi vaskapu kinyitása
azonban csupán egy-két ember gond-
ján segítene, a túloldali standok hasz-
nálói ez esetben joggal kérhetnék,
hogy a kerítés mögöttük lévõ részén
is nyissanak további bejárókat. Az

ügyvezetõ kiemelte, hogy a hasz-
náltcikk-piac oldalában új kaput lé-
tesítettek, ahová mindenki beállhat
jármûvével arra az idõszakra, míg ki-
pakolja portékáját. Innen minden
stand egyformán könnyen, tíz méte-
ren belül megközelíthetõ. 

Tóth István hozzátette, hogy tudo-
mása van arról is, hogy a tavaszi és
nyári idõszakokban több kereskedõ,
nagyobb mennyiségû áruval érkezik
a piacra. Emiatt engedélyezték azt,
hogy például a dinnye- és burgo-
nyarakományokat a használtcikk-pi-
acon, saját jármûvükrõl kínálhatják.

További információként hangzott
el, hogy a szerencsi zöldséges piac
rekonstrukciója még nem ért véget.
Megfelelõ pályázati támogatással az
asztalsorok mögött épületeket emel-
nek, melyek az eredeti tervekben is
szerepelnek. Itt, a fedett részen újabb
kereskedelmi egységek kaphatnak
helyet a jövõben.

LEZÁRULT A „KÉPZÉS ÉRTÜK” PROJEKT

Közel 130, szociális szférában dolgozó mun katárs vette át
oklevelét Rónavölgyi Endréné polgármestertôl (jobbra).

Sikeres pályázat esetén a piac átépítése tovább folytatódhat.

MEGNYÍLT A ZÖLDSÉGES PIAC

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

KLAPKA KUPA
Tíz csapat részvételével rendezte

meg az idei Klapka Kupa kispályás
teremlabdarúgó tornát a szerencsi vá-
rosi sportcsarnokban a Bodrog kis -
faludi Sport–Életmód Egyesület. A
kupát az idén Csepel második gár-
dája szerezte meg, míg a másodikak
– a sors fintoraként – az elsõ helye-
zettet kétszer is legyõzõ bodrogkis-
faludiak lettek. A bronzérmes helyet
a diósgyõri fiatalok szerezték meg,
akiknek a szerencsi Uray Attila az ed-
zõje. A Szerencsi Kinizsi néven helyi
gárda is szerepelt a mezõnyben és a
hatodik helyen végzett. A torna gól-
királyi címét a bodrogkisfaludi Hajdu
Gábor érdemelte ki. A legjobb me-
zõnyjátékosnak a csepeli Vejmola
Tamást, a legjobb kapusnak pedig a
mádi Erdei Zoltánt választották.
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Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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 22-én jelenik meg. 

Lapzárta: 
február 15., 10 óra.

Áruházunkban 
február elejétõl már 
raktárkészletrõl is 

vásárolhat lakástextilt.
...mert ezek a Diego-s fiúk 
mindig kitalálnak valamit.

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
Tel.: 06-30/336-1290

Nyitva: hétfô-péntek 8–12 óráig 
és 12.30–16 óráig, 

szombat 8–12 óráig.

MAGYAR 
ASZFALT
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