
Sikeres pályázat esetén teljes egészében átalakul a Kossuth tér.

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében megvalósuló oktatá-
si beruházásokat bemutató prog-
ramsorozat kezdõdött a közelmúlt-
ban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség által kezdeményezett, „A jövõ is-
kolája” elnevezésû országjáró körút
második állomása a miskolci Fe-
renczi Sándor Egészségügyi Szakkö-
zépiskola volt, ahol február 14-én pe-
dagógusok, oktatási szakemberek,
szülõk és diákok ismerkedhettek meg
a közeljövõ digitális taneszközeivel.
Az eseményt megelõzõen Magyar Bá-
lint (fotónkon), a Miniszterelnöki
Hivatal államtitkára tájékoztatta a
programról a sajtó képviselõit. 

– Szolnok után ez a második ál-
lomása az országos programnak. Az
eddigi tapasztalatunk az, hogy je-
lentõs érdeklõdés övezi „A jövõ is-
kolája” néven indított sorozatot – is-
mertette az államtitkár. – Elképzelé-
seink szerint mindez a közoktatási
reform különbözõ elemeit támoga-
tó és annak egy elemét képezõ prog-
ram, amely a reformpedagógiának a
XXI. századi infrastrukturális alapját,
technológiai bázisát alkotja. 

A reform lényege, hogy miként le-
het a lexikális ismeretek túlsúlyával
nehezített oktatást úgy átalakítani,
hogy a problémamegoldó gondol-
kodásra helyezzük a hangsúlyt. Fej-
leszteni kell az alapvetõ kompeten-
ciákat, az olvasástól, szövegértéstõl
kezdve az idegen nyelv használatán
keresztül a vállalkozókészségig, a
csoportmunkától a projektszemléle-
tig és így tovább. Ez egy modern pe-
dagógia egy változó világban, ahol
egyfelõl rendkívüli mértékben bõvül-
nek az ismeretek és ugyanakkor
ezek gyorsuló módon elavulnak. Az
iskola napjainkban csapdahelyzetben
van. Nem az a kérdés – ami 20-30
évvel ezelõtt volt –, hogy amit a gye-
rek megtanul, az kitart-e élete végé-

ig, inkább az: mire a gyerek elhagy-
ja az intézményt, még mindig érvé-
nyes-e az ismeret, amit ott négy év-
vel korábban tanítottak. Talán a le-
ginkább kézenfekvõ magyarázat erre
az informatikaoktatás, de ez más tan-
tárgyakra is érvényes. 

Magyar Bálint szerint az oktatás cél-
jaként kell kitûzni, hogy valaki egy  éle -
ten át tudjon tanulni és ehhez sajátít-
sa el a szükséges készségeket, ki kell
váltani belõle a kedvet, érdeklõdést,
kíváncsiságot, kreativitást, illetve azt,
hogy ezeket meg is tudja õrizni. 

– Az iskola ma éppen ezeket a tu-
lajdonságokat bontja le – folytatja az
államtitkár –, egyre több ismeretet,
tényt, adatot akar bemagoltatni a di-
ákkal. Holott a világ nem megta-
nulható, ezzel szemben megérthetõ.
Ezt a váltást szolgálja a reformpe-
dagógia. A Társadalmi Megújulás
Operatív Program mintegy 50 milli-
árdos keretet biztosít majd ahhoz,
hogy az 5500 iskolából legalább
2000-2500-ban elterjessze az új pe-
dagógiai gyakorlatot. Az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv másik
területe, hogy megfelelõ fizikai kör-
nyezetet biztosítsunk a gyermekeink
számára az iskolában. Ehhez a Re-
gionális Operatív Programok nyúj-
tanak segítséget, kb. 120 milliárd fo-
rint értékben. Reményeink szerint
mintegy 700 intézmény kerül be
ebbe az iskolafelújítási programba. 

A reform harmadik eleme a XXI.
század digitális írásbeliségéhez szük-
séges infrastruktúrát teremti meg. A
világ hihetetlen gyorsan változik és
ami ma távoli jövõnek tûnik, az va-
lójában itt áll elõttünk. A jövõ isko-
lája két év múlva a jelen iskolája lesz!
Szeretném, ha számon kérnék rajtam,
amirõl most beszélek. 

S hogy mindez nem alaptalan, ta-
lán a következõ is bizonyítja: amikor
1996-ban a pannonhalmi apátság
1000 éves évfordulóján meghirdettem
a Sulinet programot azzal, hogy egy
tanév alatt Magyarország minden ok-
tatási intézményét rákötjük az inter-
net-hálózatra, akkor mindenki mo-
solygott ezen. De megtörtént! 1998
szeptemberére be is fejeztük ezt a
programot. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

A város pénzügyi lehetõségeit a
központi költségvetésbõl a kötelezõ
feladatok ellátására biztosított nor-
matív támogatások, az átengedett és
saját adóbevételek mellett a hazai és
európai uniós pályázatokon elnyert
pénzeszközök határozzák meg. Az
elõbbiek a település üzemeltetésé-
hez és az intézmények mûködteté-
séhez nyújtanak fedezetet, míg az
utóbbiak – az önrésszel kiegészítve
– a fejlesztéshez szolgálnak pénzügyi
forrásként. Az idei esztendõ három
és félmilliárd forintos fõösszegû költ-
ségvetése a korábbi évekhez képest
kiegyensúlyozottabb gazdálkodást
tesz lehetôvé és biztosítja újabb,
nagy értékû beruházások elõkészí-
tését, élhetõbb és komfortosabb kör-
nyezetet teremthet a szerencsiek -
nek.

A pénzügyi terv számos olyan be-
ruházáshoz tartalmaz pénzügyi fe-
dezetet, amelyek megvalósításához
pályázatokon szeretne támogatást
nyerni az önkormányzat. Az elkép-

zelések között szerepel többek kö-
zött a Rákóczi-vár részleges felújí-
tása, Szerencsen és Ondon a csa-
padékvíz-elvezetési problémák eny-
hítése, a városközpont rehabilitáci-
ója és a járóbeteg-szakellátás fej-
lesztése egynapos sebészet beveze-
tésével. A megvalósításra váró el-
képzelések között található a Rá-
kóczi út 51. szám alatti orvosi ren-
delõk felújítása és bõvítése, a váro-
si óvodák korszerûsítése, a diákszálló
tetõterének beépítése. Tervezi az ön-
kormányzat az ondi faluközpontban
közösségi tér kialakítását, utak és jár-
dák felújítását, a Fecskésen az idõsek
klubjának ingatlanvásárlását. A be-
ruházásokra és felújításokra az idei
esztendõ pénzügyi tervében saját

 erõ ként 458 millió forint szerepel.
A 2008-as költségvetés is tartal-
mazza az ingyenes és 50 százalé-
kos térítésidíj-kedvezményt az ok-
tatási intézményekben közel ötszáz
gyermeknek, rászorultság alapján
pedig 880 tanulónak biztosít tan-
könyvtámogatást. Az iparûzési és
kommunális adóknál érvényesített
kedvezmény meghaladja a 33 mil-
lió forintot. A tervezett beruházások
és fejlesztések összege pedig négy-
milliárd forint feletti, amihez az ön-
részt a kötvénykibocsátásból szár-
mazó, elkülönített pénzmaradvány
és az ingatlanok értékesítésébõl be-
folyt összeg biztosítja.

(A költségvetés vitájáról lapunk 7.
oldalán olvashatnak tudósítást.)
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KIEGYENSÚLYOZOTT 
A PÉNZÜGYI TERV 

A korábbi években megkezdett ha-
gyományok szerint néhány héttel a
születés után a város polgármestere
is meglátogatta a pedagógus házas-
pár második gyermekét. 

Rónavölgyi Endréné a virágcsokor
mellett édességekkel, gyümölcsökkel
és néhány játékkal érkezett a tele-
pülés egyik legifjabb polgárának kö-
szöntésére. A kis Hanna édesanyja
karjaiban nyugodtan viselte a láto-
gatók kíváncsi pillantásait.

Ugyancsak február 14-én este a mis-
kolci megyei kórházban született Ba-
lázs Norbert, akihez ezen a délutánon
szintén ajándékokkal érkezett a település
vezetõje. A Takta utcában élõ család

legifjabb tagját nagy gondoskodással ve-
szik körül a fiatal szülõk. A kis Norbert

jó egészségnek örvend és zavartalanul
aludta végig a rövid látogatási idõt.

A polgármester február 14-én látogatta meg a szerencsi Bódi családot.

A TÁVOLI JÖVÕ ITT
ÁLL ELÕTTÜNK

MEGSZÜLETTEK A VÁROS LEGIFJABB POLGÁRAI
Az idei esztendõ elsõ szeren-

csi kisbabái január 14-én látták
meg a napvilágot. Bódi Hanna
14.30 órakor született. 
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Szerencs képviselõ-testülete
február 14-ei ülésén elfogadta a
város 2008. évre szóló pénzügyi
tervét, amit a település polgár-
mestere a lehetõségek költség-
vetésének nevezett. Az idei esz-
tendõben elõkészítésre kerülõ
beruházások több évre megha-
tározzák a település fejleszté-
sének fõbb irányait.
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A Medián Közvélemény- és Piacku-
tató Intézet a BHD megbízásából fel-
mérést készített a tervezett szerencsi szal-
matüzelésû erõmû fogadtatásáról.

Az adatfelvétel 2008. február 8-a és 
10-e között készült 400, véletlenszerûen
kiválasztott szerencsi felnõtt személyes
megkérdezésével. A minta kisebb tor-
zulásait a 2001-es népszámlálás adata-
it felhasználva matematikai eljárással,
többszempontú súlyozással korrigálták,
és így a minta pontosan tükrözi a sza-
vazókorú szerencsi lakosság nem és kor
szerinti összetételét. A közölt adatok hi-
bahatára a teljes, 400 fõs minta tekinte-
tében ±3-5 százalék. 

A Medián elemzése alapján minden
második szerencsi (51 százalék) nagyon
érdeklõdik városuk élete iránt, és továb-
bi 38 százalékukat közepesen érdekli az,
hogy a városban hogyan mennek a dol-
gok. Az érdeklõdést kifejezõ százfokú mu-
tató értéke (amely a teljeskörû, maximális
érdeklõdés esetén érné el a 100-at) 79
pont. A lakosság tájékozódásában a Sze-
rencsi Híreknek van a legnagyobb je-
lentõsége, de sokan szerzik ismereteiket
a Szerencsi Televízióból és a képújság-
ból is. Az interneten elérhetõ informá -
ciókat csupán 14 százalék használja. Egy
szerencsi polgár átlagosan kettõt említett
a felsorolt hat konkrét tájékozódási csa-
torna közül, és csupán 7 százalékuk volt,
aki egyet sem nevezett meg (1. ábra).

A lakosság összességében elégedett az-
zal, ahogy és ami a városban történik.
Az elégedettséget kifejezõ százfokú mu-
tató értéke a közepesnél 11 ponttal na-
gyobb. Az elégedettség a politikai beál-
lítódással függ össze a legerõsebben: a
kormánypártok támogatói lényegesen
elégedettebbek, mint az ellenzékkel ro-
konszenvezõk, illetve mint a politikától
tartózkodók csoportja (2. ábra). 

A város „életminõségének” a felmé-
résben szereplõ hét, az erõmû tekinte-
tében releváns összetevõje közül csupán
három megítélése kedvezõ (3. ábra). Ez
a három tényezõ függ össze leginkább
az általános közérzettel (azonban a kör-
nyék levegõje tekintetében fordított az
összefüggés). A kormánypártiak általában
véve is valamelyest elégedettebbek a töb-
bieknél, két tényezõ azonban különösen
megosztó politikai tekintetben: a levegõ
minõsége és az utak, járdák állapota. Míg
azonban az elõbbiekkel a nem kormány -
pártiak is elégedettek, addig az utóbbi-
akkal a kormánypártiak is elégedetlenek.

Az erõmû létesítésérõl szinte min-
denkinek (99 százalék) volt tudomása.
Konkrétan az erõmû valamelyest kevés-
bé érdekli az embereket, mint a város
élete általában, de a lakosság 19 száza-
léka jobban érdeklõdik az elõbbi iránt
(31 százalékukat az utóbbi foglalkoztat-
ja jobban, 50 százalékukat pedig egy-
formán érdekli a két dolog). Az erõmû
iránti érdeklõdés tekintetében ugyanazok
a társadalmi-demográfiai összefüggések
figyelhetõk meg, mint az általános ér-
deklõdés tekintetében, de a két dolog irán-
ti érdeklõdés intenzitásának különbsége
kisebb a férfiak körében, mint a nõké-
ben; a képzettebbek körében, mint a kép-
zetlenekében; a középkorúak körében,
mint a fiatalabbakéban, illetve az idõ -
sebbekében, valamint az ellenzéki pár-
tok támogatói és a pártpreferencia nél-
küliek körében, mint a kormánypártiak
körében (4. ábra). 

Az erõmû létesítésének a felmérésben
szereplõ elõnyös következményei közül
az emberek a 130 fõ részére kínált mun -
kalehetõséget ítélik a legfontosabbnak,
de valamennyi tényezõnek a közepes-
nél lényegesen nagyobb jelentõséget tu-
lajdonítanak. A következmények reali -
tása tekintetében nem ilyen egyértelmû
a kép: a legkevésbé az útépítésekre
vonatkozó ígéretekben bíznak az em-
be rek (5. ábra). 

Az erõmû következtében elõálló hát-
rányok jelentõségét az elõnyökénél lé-
nyegesen differenciáltabban értékelik,
de összességében számottevõen (át-
lagosan 21 ponttal) kisebbre becsülik
a válaszadók. A legjelentõsebbnek a
levegõminõség romlását és az utakon
jelentkezõ forgalomnövekedést ítélik,
és éppen ez az a két tényezõ, ame-

lyek bekövetkeztét a leginkább való-
színûnek tartják, miközben a további
káros következményeket inkább ke-
véssé valószínûnek ítélik. Egyébként,
bár a hátrányok bekövetkeztét ösz-
szességében lényegesen (átlagosan
15 ponttal) kevésbé ítélték reálisnak,
mint az elõnyökét, az erõmû mûkö-
désének összes felsorolt elõnyös és hát-

rányos hozadéka közül éppen egy ked-
vezõtlent, az utak forgalmának meg-
növekedését tartják a leginkább való-
színûnek (6. ábra).

Az erõmû megépítését összességében
inkább támogatják a szerencsiek. Bár
a projekt támogatottsága valamelyest na-
gyobb a középkorúak és a diplomások
körében is, mint a fiatalabbakéban és

az idõsebbekében, illetve a kevésbé
képzettekében, az ügy megítélése els-
õsorban a politikai beállítódással függ
össze. A beruházás határozott híveinek
aránya a kormánypártiak körében két-
harmad, az ellenzékiek körében pedig
körülbelül egynegyed, azonban ösz-
szességében ez utóbbi kör is (igaz, csak
mérsékelten)  erõ  mû párti (7-8. ábra).

A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛ FOGADTATÁSA SZERENCSEN



VÁROSI NÕNAPI ÜNNEPSÉG. A
hagyományos városi nõnapi ünnep-
séget március 7-én 17 órától rende-
zik meg a Rákóczi-vár színháztermé-
ben. A hölgyeket köszönti: Szabó
György országgyûlési képviselõ. Az
ünnepi mûsorban fellépnek: Harlequin
Showtánc Csoport, Takács Cintia,
Petró Dalma és Gazdóf Dániel, a Bocs-
kai István Gimnázium tanulói, vala-
mint a Szerencsi Általános Iskola di-
ákjai. A programra minden érdeklõdõt
szeretettel várnak a szervezõk.

ELKÖLTÖZTEK A MOZGÁSKOR-
LÁTOZOTTAK. A Béke utcából a
Szerencsi Fürdõ és Wellnessház épü-
letébe költözött a „Hegyalja Kapu-
ja” Mozgáskorlátozottak Egyesülete.
A civil szervezet bútorainak és ira-
tainak az átszállításához a város-
üzemeltetõ társaság nyújtott segítsé-
get. Az egyesület a volt községi
fürdõ fõutca felõli szárnyának egyik
irodájában rendezkedett be, ahol feb-
ruár 12-tõl várják a tagságot és az ér-
deklõdõket. Az ügyfélfogadás rend-
je és a 47/361-682-es telefonszámuk
nem változott. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Gépészmér-
nök (angol nyelvismerettel – Sze-
rencs), HR-asszisztens (angol nyelv-
ismerettel – Szerencs), kõmûves (Sze-
rencs), antennaszerelõ (Szerencs),
pénztáros (Szerencs), fodrász (Aba-
újszántó), marós (Bodrogkeresztúr),
recepciós (Erdõbénye), kõmûves
szakoktató (Abaújkér). További in-
formáció: Észak-magyarországi Re-
gionális Munkaügyi Központ Sze-
rencsi Kirendeltsége (tel.: 361-909).

MAGYAR VIGASSÁG. Zenés szín-
padi játékot láthat Magyar vigasság
címmel a közönség február 29-én 18
órától a Rákóczi-várban a Sziget
Alapítvány szervezésében. A nagy-
váradi Kiss Stúdió Színház elõ adását
20. századi magyar szerzõk mûvei
alapján állították össze a szereplõ Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos. Az
 elõadásra a belépés ingyenes.

VISSZASZORULÓBAN AZ 
INFLUENZA. Az év hatodik hetében
az Észak-magyarországi régióban
közel 3500 beteg fordult orvoshoz
influenzaszerû panaszokkal, ami a
korábbi idõszakhoz képest 20-25
százalékos csökkenést mutat. Az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézetének tá-
jékoztatása szerint a kedvezõ irányú
statisztikai adat ellenére a vírus ak-
tivitása továbbra is közepes volt.  Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében a kór
leggyakrabban a tiszaújvárosi,  me -
zõ csáti és mezõkövesdi térségek-
ben jelentkezett, Szerencsen és kör-
nyékén nem érte el a járványos kü-
szöböt. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében február 13-tól már csak a kór-
házak szülészet-nõgyógyászati, cse-
csemõ- és gyermek-, illetve kora-
szülött-osztályain maradt érvényben
a látogatási tilalom.

GOMBAISMERÕI TANFOLYAM.
Alapfokú gombaismerõi tanfolyamot
indít március 26-tól Sárospatakon, a
Mûvelõdés Házában a Zempléni
Gombász Egyesület. A kurzuson
résztvevõk 100 gombafajjal ismer-
kedhetnek meg színes képek, elmé-

leti elõadások,     terepgyakorlatok se-
gítségével. Az elõadások össze sen 15
alkalommal kéthetente szerdai na-
pokon 17–19 óráig lesznek. A te-
repgyakorlatokat 8 alkalommal mun-
kaszüneti napokon  idõ járástól füg-
gõen tartják. Jelentkezni és informá-
ciót kérni március 14-ig a 20/245-
8426-os telefonszámon, illetve a ko-
szegine.judit@ctif.hu internetes címen
lehet.

ADÓBEFIZETÉSI HATÁRIDÕ. Kö-
zeledik március tizenötödike, ami a
nemzeti ünnep mellett a helyi adók,
valamint a gépjármûadó befizetésé-
nek a határideje. Idén a dátum szom-
batra esik, így a kötelezettségeket
március 17-ig kell teljesíteni. 

A kommunális adó alóli mentes-
séget egész évre március 31-ig igé-
nyelhetik a Polgármesteri Hivatal
adócsoportjánál azok, akik magas
életkoruk vagy alacsony jövedel-
mük miatt jogosultak a kedvez-
ményre.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
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A VÁROSFEJLESZTÉSI 
TERVEKRÔL?

Fincziczki Istvánné:
– Örülök az új elképzeléseknek. Ha sikere-
sek lennének a pályázatok, és mindez meg-
valósulna, akkor csodálatosan nézne ki Sze-
rencs fõutcája. Ehhez azonban sok munká-
ra és az említett pályázati támogatásokra van
szükség. Remélem, hogy a belváros re-
konstrukciójával a Kossuth utca is megújul-
hat, mert a jelenlegi áldatlan állapot bizony
már megérne egy alapos fejlesztést. Öröm-
mel hallottam az óvodák várható újjáépíté-
sérõl is. Különösen a Széchenyi utcai épü-
letre fér rá a rekonstrukció. Ebbe a régi épü-
letbe jártak egykor az én gyerekeim is. A szép dolgok mellett mindig napi-
renden van az elhanyagolt Gyári kör épülete. Sajnos, valóban leromlott az
állapota, de ott „díszeleg” még a Posta és Jókai utcák sarkán lévõ egykori
orvosi lakás. Ugyanez mondható el a piac melletti régi Gelka ingatlanról.
A jövõben talán ezekre is nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a tulajdo-
nosoknak.

Bereczk József:
– Én a turisztikai fejlesztésekben és a termál-
vízkutatásban látom a város jövõjét. A hat-
vanas években volt itt egy próbafúrás, ami ak-
kor pénzhiány miatt elakadt. A hegyvidék és
a síkság találkozásánál általában hõforrások
vannak. Erre számtalan példa van az or-
szágban. Ha a fúrás eredményes lenne, le-
hetne termálfürdõket, szállodákat építeni. El
tudok képzelni egy üdülõfalut a szerencsi hegy
oldalában, amelynek minden ablaka a világ-
hírû tokaji hegyre nézne. Mennyivel másabb
lenne, ha szalmaszállító kamionok helyett több

száz, vagy ezer turista jönne Szerencsre, bankkártyával a kezében és venné
igénybe a város egyéb szolgáltatásait is. Ez sokkal több munkahelyet terem-
tene összességében, mint a város határába tervezett erõmû. Ez utóbbi beru-
házást elhibázottnak tartom, ilyen létesítményt az Alföld közepére kellett vol-
na építeni, ahová minden irányból vasúton lehetne szállítani az alapanya-
got. A városközpont-rekonstrukciónál nem láttam tisztán, hogy merre haladna
az út nyomvonala, mennyi meglévõ parkolóhely szûnne meg az átalakítás
során. Szép a terv, de szerintem nem ez a legfontosabb Szerencsen. Elsõként
az utakat és a parkolóhelyeket kellene rendbe tenni és majd ezután sorra
venni a városközpont kialakítását.

Tarnóczy Erzsébet:
– Úgy gondolom, hogy a bemutatott fejlesz-
tési tervek a város legégetõbb problémáira igye-
keznek megoldást találni. Jó lenne, ha minél
többet sikerülne belõlük megvalósítani. Ter-
mészetesen számomra a legfontosabb és leg-
kedvesebb az óvodai beruházás. A szerencsi
gyerekeknek is jó lenne, ha olyan feltételek
között élhetnék óvodás éveiket, ami minden
szempontból elõsegítené testi, lelki és értel-
mi fejlõdésüket. Ezt úgy valósíthatjuk meg, ha
a meglévõ értékeinkhez – mint a gyermek-
szeretet és szakértelem – biztosítjuk a legjobb
feltételeket egy modern, esztétikus, jól felszerelt
épületben. Ehhez juthatunk hozzá az önkormányzat által elkészített pályá-
zat révén, ami reményeim szerint sikeres lesz.

Sólyom Dezsõ:
– Nagyszabású tervekrõl hallottunk a vá-
ros költségvetésének elfogadását megelõzõ
tájékoztatón. Remélem, hogy az elképze-
lések többségének valóra váltásához sike-
rül az európai uniós pályázatokon támo-
gatást nyerni. Ami nekem leginkább tetszett
a beruházások közül, az a Kossuth tér tel-
jes átalakítása. Amennyiben ez megvaló-
sul, lesz végre egy olyan közterülete Sze-
rencsnek, ahol meg lehet rendezni a ko-
rábban a várkertben megtartott, jelentõs tö-
megeket vonzó programokat. Örömmel

hallottam, hogy jó esély van a 37-es számú fõút átkelési szakaszának át-
építésére. Különösen nagy szükség lenne a prügyi úti keresztezõdésénél a
körforgó kialakítására, mert itt olykor tíz percet is várniuk kell az autósok-
nak, ha biztonságosan akarnak keresztül hajtani a fõúton. Az ismerõseim
eltérõen vélekednek az újonnan betelepedõ multinacionális kereskedelmi
cégekrõl. Én úgy gondolom, hogy választék bõvülésével a lakosság érdekét
szolgálják majd az új áruházak. 

Mi a véleménye...

Vaszily Miklós önkormányzati képvi-
selõ az idén február 23-ára hirdette meg
hagyományos választókörzeti batyusbál-
ját. A Rákóczi iskola aulájában a 19 órai
megnyitót követõen tehetséges helyi fia-

talok lépnek fel és különbözõ vetélkedõk
kínálnak szórakozási lehetõséget. A ze-
nét a Classic együttes szolgáltatja. A 8-as
körzet lakói a táncos mulatságra ingye-
nesen igényelhetnek belépõjegyeket.

VÁLASZTÓKÖRZETI BATYUSBÁL 

A 2008. március 9. napjára  ki -
tûzött országos ügydöntõ népsza-
vazás értesítõ szelvényeit 2008. feb-
ruár 22-ig, mindenkinek meg kell
kapnia.

A névjegyzékbõl való kihagyás, il-
letõleg törlés vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt 2008. február 20-
tól február 27-én 16 óráig lehet ki-
fogást benyújtani a Helyi Választá-
si Iroda vezetõjéhez.

Kérem, hogy a megkapott értesítõ
szelvényen szereplõ adatokat szí-

veskedjenek összehasonlítani a sze-
mélyi igazolványban és lakcímiga-
zolványban szereplõ adatokkal.
Amennyiben lakcímadataiban elté-

rést észlel, azt haladéktalanul jelez-
ze az okmányirodában.

Munkatársaink ügyfélfogadási és
nem ügyfélfogadási napokon is soron
kívül állnak a választópolgárok ren-
delkezésére, s amennyiben szükséges
a lakcímadatok eltérése miatt, új ok-
mányt állítanak ki térítésmentesen.

Felhívom figyelmüket arra, hogy a
névjegyzék lezárását követõen már
nem lesz lehetõség az adatok átve-
zetésére.

Dr. Bíró László
a Helyi Választási Iroda vezetõje 

TISZTELT SZERENCSI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A VILÁGÖRÖKSÉGGEL ÉLNI KELL, 
NEM VISSZAÉLNI 

A villamos energiával kapcsolatos igény hazánkban
is folyamatosan növekszik. Ha nem lépünk, korlátozni
kell magunkat, és ez nagyon közeli dolog. Bõs-Nagy-
marost elsodorta a rendszerváltás, pedig nagy butaság
volt. A szalmatüzelésû erõmû építése olyan anyagok
hasznosítását jelenti, amit amúgy is elégetünk, sok-
szor fenyegetve emberéleteket és pusztítva az élõvilá-
got, szennyezve a környezetet. Az erõmûben való
elégetés szabályozott körülmények között az ener-
giatermelésen túl az elõbb említett káros hatásokat
kiküszöböli. Nincs felmérésem, de másnak sincs arról,
hogy az erõmû mennyire károsítja majd a környezetet.
Az viszont biztos, hogy a Szerencsen korábban
füstölgõ kémények károsanyag-kibocsátása messze
meghaladta a tervezett erõmû füstjét. Ha a Tõkete re -
besre tervezett erõmûvét támadnák ilyen hevesen,
akkor szívesen melléjük állnék. Azt az erõmûvet szén-
nel akarják fûteni, annak kéntartalma kéndioxid for-
májában jelenik meg a leve gõben. A csapadékkal
érintkezve kénessav keletkezik, aminek savas esõ az
eredménye. Ez ellen harcolni értelmes dolog, mert
ettõl pettyes lesz a szõlõ levele, de a bogyója is. Ebben
segít az északi uralkodó szélirány. Tessék odamenni
tiltakozni.

Beleakaszkodtak a beruházás ellenzõi az energiafûbe
is. Az egyszikû, bojtos gyökerû, évelõ növény kife-
jezetten jó hatású a lejtõs területekre az erózióvédelem
szempontjából. A nem bolygatott, gyökérrel átszõtt ta-
lajt a víz nem tudja olyan könnyen lehordani.
Síkvidéken is jobb, ha nincs minden évben forgatva a
föld. Van, aki azt mondja, hogy annyi mûtrágya kell az
energiafûnek, mint a búzának, ezért drága lesz. Ez
részben igaz, de nem kell minden évben szántani és
vetni, ami jelentõs kiadástól menti meg a termelõket. 

Riogatják az embereket a kamionforgalommal is.  Az
utak azért vannak, hogy járjanak rajta. Ha elhaszná -
lód nak, ki kell javítani. Lakott területeken határozott
sebességkorlátozás mellett nem fognak kocogni a po-
harak a vitrinben.

A beruházások némileg pótolják majd az elveszett
munkahelyeket és a helyben maradó iparûzési adó
nagy lehetõségeket nyit meg Szerencs fejlõdése szem-
pontjából.

A sok értelmetlen gáncsoskodás még azt a kérdést is
felveti bennem, hogy kellett-e a világörökség a tér ség -
nek. Ha viszont kellett, akkor próbáljunk meg vele
együtt élni és nem visszaélni. Szádváry Gyula 

agrármérnök-tanár

TŰZOLTÓBÁL
A Szerencsi Hivatásos Önkor-

mányzati Tûzoltóság március 1-jén
rendezi meg hagyományos farsangi
bálját a Bocskai gimnázium aulájá-
ban. A szombaton 18.30-kor kez-
dôdô mulatságon Stempel László
szolgáltatja az egész éjjel szóló ze-
nét, a szervezôk e mellett meglepe-
tés-mûsorral is készülnek. Az idei
tûzoltóbál vendégeit ebben az évben
is vacsora és értékes tombolanyere-
mények várják.
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A TÁVOLI JÖVÕ ITT
ÁLL ELÕTTÜNK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az akkori sávszélesség napjaink-

ra átlagosan legalább a tizenötszö-
rösére emelkedett. Ha azt akarjuk,
hogy a megfelelõ tartalmak: filmek,
animációk, adatbázisok, tananya-
gok korlátlanul áramoljanak be a tan-
intézetekbe, akkor ezt az utat tovább
kell folytatni. Az elkövetkezõ évek-
ben a mostani tízszeresére akarjuk
növelni az iskolák internetes sáv-
szélességét. 

A következõ gondot abban látom,
hogy az informatikát külön szak-
tárgyként kezelik az oktatásban,
 hol ott ez lenne minden más tárgy-
nak az alapja. Nem egy informati-
kai programról van szó, hanem a di-
gitális írásbeliség elterjesztésérõl. A
digitális írástudatlanság elleni küz-
delem olyan nagyságrendû és min-
õségû feladat, mint 60-80 évvel
ezelõtt az analfabétizmus elleni harc
volt. Tehát a feladatunk az, hogy a
tantermekben hozzáférhetõvé te-
gyük az internet által közvetíthetõ
ismeretanyagot. 

Ezt szolgálja a program azon ré-
sze, amelynek keretében a tantermek
felét egy speciális informatikai cso-
maggal látjuk el: számítógép, pro-
jektor és interaktív tábla. Ez a hár-
mas teszi lehetõvé azt, hogy az em-
lített oktatási anyagok kényelmesen,
könnyen a pedagógia részévé válja-
nak. 

Angliában 2002 és 2004 között
minden osztálytermet felszereltek
ilyen eszközökkel. Ez olyan, mint
amikor az ember áttér a kézírásról
az írógépre, vagy az írógéprõl a szö-
vegszerkesztõre, majd néhány nap
múlva már el sem tudja képzelni,
hogy visszatérjen a régebbi techno-
lógiához. 

Az elõzõek megvalósításához arra
is szükség van, hogy a tanárok to-
vábbképzésben részesüljenek. A pe-
dagógusok rendelkezésére állnak
majd a képzési lehetõségek, hogy
ezeket az információs technológiai
eszközöket az oktatás során hasz-
nálni tudják. Terveink szerint ezt ösz-
szekapcsoljuk egy úgynevezett lap-
top-programmal is. Azt szeretném, ha
70-75 ezer oktató a továbbképzése-
ken használójává válna egy hor-
dozható számítógépnek, amelynek
megvásárlását támogatjuk és egy mi-

nimális önrésszel kell beszállnia az
iskolának vagy pedagógusnak, ha
meg kívánja szerezni az eszközt.

Párhuzamosan indul el egy másik
fejlesztés is, a „digitális palaprogram”,
ami arról szól, miként lehet a tanu-
lók számára egy diák-laptoppal ki-
váltani a tankönyvek világát. Ter-
mészetesen meg kell õrizni az érté-
keket, a regényeket, szépirodalmat,
de a tesztfeladatokat, az érdemi
mondanivalót, az animációkat, a fil-
meket mind-mind a számítógép tá-
rolhatja. Olyan adatbázissal fognak
rendelkezni a gyerekek, amely túl-
tesz minden könyvtári hozzáférésen.
Legalább 80-100 ezer diákot sze-
retnénk 4-5 év alatt bekapcsolni
ebbe a programba, és mintegy ezer
iskolát, hogy ezt a kultúrát megte-
remtsük és terjesszük az oktatásban.

Hogyan is néz ki ez a gyakorlat-
ban? Az osztályteremben ott áll az
ehhez szükséges eszköz, a tanárnál
a saját számítógépe, amelyen nem-
csak az órák anyagait tárolja, hanem
vezeti az osztálynaplót, kapcsolatot
tart a szülõkkel, a diákkal, ezen ke-
resztül érkeznek be hozzá a házi fel-
adatok is, hiszen a gyereknél szin-
tén ott van egy mini laptop. Amirõl
most beszélek, véleményem szerint
a diákok esetében egy 8-10 éves ki-
futású perspektíva. 

Szükség van arra is, hogy az em-
lített eszközök olyan áron legyenek
elérhetõek, amelyek versenyképesek
azzal a támogatással, amit egyébként
a papír alapú tankönyvekre nyújtunk.
Ma évente 10 000 forint a tan-
könyvtámogatás, az új számítógé-
peknek 50 ezer forintos ár környé-
kén kell mozognia ahhoz, hogy
mindez megvalósulhasson. Talán
utópiának tûnnek ezek dolgok, de ve-
gyük példaként a hozzánk hasonló
fejlettségû Portugáliát: 600 ezer lap-
topos, négyéves programot indítot-
tak el a középiskolákban felmenõ
rendszerben. Minden diáknak rend-
kívül kedvezményes áron szolgál-
tatnak hordozható számítógépet. 

Hihetetlen verseny van a világban
az információs technológia terén.
Bárki elõre törhet néhány esztendõ
alatt, de akár 10-20 éves lemaradást
is rövid idõn belül összegyûjthet az,
aki nem tart lépést a változásokkal.

M. Z.

Az elmúlt napokban egyik ismerõ -
sömmel beszélgetve esett szó egyko-
ri osztályfõnökérõl. Mint mondta, a kö-
zelmúltban találkozott vele és öröm-
mel látta, hogy ma is életvidám, és hála
istennek, jó egészségnek örvend. 
– Tudtad, hogy Szántó Laci bácsi (fo-
tónkon) már a 75. évét tapossa? – kér-
dezte tõlem, s bevallom, kissé elcso-
dálkoztam! 

A telefonkönyv fellapozása után
gyors egyeztetés következett, majd
másnap már asztalnál ültünk és be-
szélgettünk életérõl.

– 1933. december 7-én születtem Ti-
szalúcon. Sajnos, olyan körülmények
között és olyan idõszakban, amirõl nem
tudok sok jót elmondani. Egyedüli
gyerek vagyok és egyéves voltam,
amikor édesanyám meghalt, majd
másfél esztendõ múlva édesapámat is
elvesztettem. Mivel édesanyám ondi
származású volt, így testvérei maguk-
kal vittek és végül a Szerenccsel szom-
szédos kis faluban nevelkedtem. Ár-
vaként elõször anyai nagymamám vett
magához, majd Lang Lajosné nagy-
nénén, késõbb Magyar Károly nagy-
bátyám nevelt. A helyi általános isko-
lába jártam, majd ötödikben jelent-
keztem a szerencsi polgáriba, de mi-
vel az megszûnt, ismét visszakerültem
Ondra. Az akkori igazgató, Négyessy
István vett pártfogásába. Édesanyám
testvérei nagy szeretettel gondoztak és
igazán jó szívvel gondolok vissza az
ondi idõkre. 

Az általános iskola végén 1949-ben
Négyessy István beíratott a sárospata-
ki tanítóképzõbe. Alig egy évem lett
volna hátra, de mivel húszéves lettem,
így 1953-ban – a Rákosi-idõszakban
– be kellett vonulni katonának. A ci-
vil diákoknak egy év gyakorlati idõ állt
rendelkezésére egy-egy iskolában,
hogy felkészüljön a képesítõ vizsgára.
Nekem ezt a hadsereg kötelékein be-
lül kellett megtennem, miközben a
szentesi légvédelmi tüzéreknél teljesí-
tettem szolgálatot. Igyekeztem ma-
gam kivonni a katonai dolgok alól, de
ez nem mindig sikerült. A hadnagyom
több alkalommal osztott be szolgálat-
vezetõ-helyettesnek, olykor felkért,
hogy tartsak politikai elõadásokat, mi-
vel abban az idõben ritka volt a taní-
tónövendék a hadseregben. Végül két

év szolgálat után tizedesként leszerel-
tem, majd három túlkoros társammal
együtt katonai egyenruhában men-
tünk érettségizni a sárospataki tanító-
képzõbe. A vizsga sikerült, de nagyon
nehéz volt munkát találni. 1955 októ-
berében lettem ismét civil, és mivel
szeptemberben megkezdõdött a tan-
év, így szinte minden pedagógusi hely
be volt töltve. Mezõzomborra kerül-
tem. 

Fenyvesi András igazgató és a kol-
légák szeretettel fogadtak. Tudták,
hogy gyakorlóév nélkül, naponta ke-
rékpárral bejárva Ondról, nem kis fel-
adatra vállalkoztam. Kaptam egy ara-
nyos második osztályt. Beugrottam a
„mélyvízbe” és kemény idõszakot él-
tem meg ez után, amit sok-sok mun-
kával átvészeltem. 

Egy esztendõ múlva azonban visz-
szakerültem Négyessy Istvánhoz. On-
don kaptam tanítói megbízatást. Itt sem
lehetett válogatni: nekem a felsõ ta-
gozatban kellett oktatni biológiát és
földrajzot. Szerettem ezt a két tantár-
gyat. 1962-ben jelentkeztem is az egri
tanárképzõ fõiskolára, ahol 1966-ban
levelezõ tagozaton, Sári Lászlónéval
együtt szereztem diplomát.

Kicsit féltem az ondi szülõktõl, mi-
vel ott nevelkedtem. Vártam, miként
fogadnak majd el. A félelmem alapta-
lannak bizonyult: szeretettel vettek
körül és elismerték a munkámat. Én pe-
dig a legjobb tudásom szerint törõd-
tem a gyerekekkel. A tanítás mellett el-
végeztem egy mozigépkezelõ tanfo-
lyamot és filmeket vetítettem a  he lyiek -
nek. Hetente Miskolcról rendeltem a

magyar alkotásokat. Az akkori kultúr-
házban a mozi rendszeres program volt
a falubelieknek. 

Az iskolában tanítottam néptáncot
is, szinte az egész környéket bejártuk
a bemutatóinkkal. 

1962-ben jött a körzetesítés. Ekkor
Szerencsre helyeztek. Itt is Négyessy
István volt az igazgatóm, és szintén
felsõ tagozatos diákokat kaptam. 

Beszélgetésünk Szántó Laci bácsival
eljutott arra a pontra, amikor néhány
könnycseppet fedeztem fel szemei
sarkában. Elõvette az albumot, amely-
ben egykori osztályairól készített tab-
lóképek voltak gondosan rendezve. –
Harminckét év! – jegyezte meg. – Ennyi
ideig tanítottam Szerencsen. Ez nagyon
hosszú idõ. Éppen tavaly volt az 1982-
ben végzett gyermekeim osztálytalál-
kozója. Boldog vagyok, hogy ennyi év
után sem felejtettek el!

– A Hunyadi 1988-ban megszûnt és
ekkor átkerültem a Rákóczi iskolába,
ahonnan 1994-ben vonultam nyug-
díjba.

Elmondhatom, szép éveket töltöttem
a Hunyadi iskolában. Olyan remek kol-
légákkal dolgoztam együtt, mint Sári-
né, a vicces kedvû Kiss Olga, majd
késõbb a szigorú igazgatóm, Sári Lász-
ló, a rendkívül precíz Réti András. Iga-
zi közösség volt a miénk. 

A dolgos évek után elkezdtem járni
az akkori Munkás kórusba, majd
késõbb a Cukorgyári Férfikarban éne-
keltem. Szép emlékeim fûzõdnek eh-
hez az idõszakhoz is. Három évvel
ezelõtt, 2005-ben vettem át az arany-
diplomámat Sárospatakon. 

Most kicsit kanyarodjunk vissza a fi-
atalkori évekhez. Szántó László Ond-
ra nõsült, 1959-ben vette feleségül
Mak  kai Erzsébetet, majd egy esztendõ
múlva született meg kislányuk. – Gyer-
mekünk egészségügyi fõiskolát végzett,
a helyi rendelõintézetben dolgozik –
folytatta a nyugdíjas pedagógus – na-
gyon büszke vagyok rá, de még inkább
a három unokámra. Krisztina, akinek
remek a rajzkészsége és Tóth Miklós-
né tanárnõ segítségével annyira kifi-
nomult, hogy õ mindenáron az épí-
tészmérnöki szakra akart jelentkezni,
amikor a gimnáziumot kitûnõvel vé-
gezte. Jelenleg a Debreceni Egyetem ki-
helyezett fõiskolai karán harmadéves
építészmérnök hallgató. Õ a mostani
harmadik félévet is osztályelsõként fe-
jezte be. 

Mónika most végezte el az elsõ  fél -
évet a Budapesti Mûszaki Egyetem kör-
nyezetvédelmi szakán. A legkisebb
unokám Ferenc, aki idén ballag az ál-
talános iskolából. Az egyetlen fiúként
a családban még igazi gyermek, és biz-
tos vagyok benne, hogy õ is megtalálja
a helyét az életben. Vele találkozunk
a leggyakrabban, hiszen ide jár a csa-
ládi házunkhoz közeli Rákóczi isko-
lába. Régen más volt a helyzet, ami-
kor a lányok is itt kezdték a reggelt,
majd iskola után is a nagyszülõknél volt
az elsõ megálló, innen mentek haza. 

– Laci bácsi! Hogyan telnek a nyug-
díjas évek?

– Már nem vagyok kórustag, mert úgy
éreztem, hogy a hangom nem tökéle-
tes és átadtam a helyet a fiataloknak.
Kertészkedem. Kora tavasztól késõ
õszig a kertben vagyok. Sokat járok a
városba, bevásárolni, nézelõdni. Örü-
lök, amikor összefutok néhány volt ta-
nítványommal, köszönnek, beszélge-
tünk kicsit. 

Nem panaszkodhatom az egészsé-
gemre sem. A körzeti orvosomat is rit-
kán látom, mert hála istennek, nincs kü-
lönösebb bajom, és remélem nem is lesz!
Szeretném meglátni, ahogy mindhárom
unokám elindul a nagybetûs életbe! Ettõl
többet mit várhat még az ember az
élettõl? 75 éves vagyok, köszönöm, jól
érzem magam.

Muhi Zoltán

Idén sem múl-
hatott el a far-
sangi szezon a
szerencsi gyár-
kerti óvodások
jelmezes bemu-
tatója nélkül. A
gyermekek feb-
ruár 13-án dél -
elõtt öltötték ma-
gukra a külön-
bözõ, színes
kosztümöket. Az
intézmény kö-
zösségei egyen-
ként mutatkoz-
tak be az ese-
ményre érkezett
szülõk elõtt. A
Katica csoportban kezdõdött a prog-
ram, ahol a kicsik társaikhoz hason-
lóan az alkalomhoz illõ versekkel, da-
lokkal köszöntötték a vendégeket. Ezt
követõen a Macik, a Nyuszik és a Csi-
csergõk között is karneváli volt a han-
gulat. Nem okozott nagy meglepe-

tést, hogy a filmek szuperhõseit meg-
személyesítõ jelmezekbõl akadt a leg-
több, a kislányok között pedig a
menyasszony, a királylány és a tün-
dér volt népszerû.

Vetélkedõt szerveztek február 8-án
a szerencsi Városi Nyugdíjas Klubban.
A péntek délutáni eseményen a kö-
zösség tagjai közül több mint húszan
vállalkoztak a tesztlap kitöltésére. A
kérdéseket az általános mûveltség fel-
mérése mellett a gasztronómia és a bor-
kultúra, valamint a házi praktikák té-
makörökbõl állította össze a Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár. A hét csa-

patnak egy óra állt rendelkezésre a
több mint száz helyes megfejtés kivá-
lasztására. A csoportok közül a leg-
eredményesebbnek a Mihályi János-
né, Szilágyi Zoltánné és Kõfalvi Antal
alkotta hármas bizonyult. Második
helyen Munkácsi Miklósné, Tóth Jó-
zsefné, Illés Jánosné végzett, míg a har-
madikok Publik Albertné, Mizsó Já-
nosné és Németh József lettek.

LACI BÁCSI! HOGY TETSZIK LENNI?

SZELLEMI TRÉNING 
NYUGDÍJASOKNAK

Egy-egy kérdésnél bizony a nyertes csapatban is szükség volt a
közös gondolkodásra.

Közös farsangi tánc a Maci csoportban.

JELMEZES MACIK, KATICÁK,
NYUSZIK ÉS A CSICSERGÕK

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



2008. FEBRUÁR 22.KRÓNIKA 5

A Magyar Köztársaság mint a vi-
lágörökség-egyezmény részes ál-
lama február 1-jén benyújtotta az
UNESCO párizsi világörökségi köz-
pontnak a Tokaj történelmi borvi-
dék kultúrtáj világörökségi helyszín
megõrzési állapotáról készített je-
lentést. 

A dokumentum elõzményéhez
tartozik, hogy az elmúlt év júliusá-
ban a hazai Világörökség Nemzeti
Bizottsága Titkársága tájékoztatta
az UNESCO párizsi székhelyû Vi-
lágörökségi Központját a Szerencs-
re, a kultúrtáj pufferzónájába terve-
zett szalmatüzelésû erõmû építé-
sérõl. Tavaly õsszel borászokat kép-
viselõ civil szervezetek is levelet
küldtek Párizsba, amiben kérték a
beruházás megakadályozását, mert
véleményük szerint ez veszélyezte-
ti a világörökségi címet, és hatással
lehet a borvidék mikroklímájára.
Ezt követõen, 2007. október 23-án
kérte a világörökségi központ a ma-
gyar hatóságokat a jelentés össze-
állítására. Az idei év január végére
elkészített dokumentum kiemelten
foglalkozik a szerencsi szalmatüze-
lésû erõmû építésével párhuzamo-
san felvetõdõ problémákkal. Meg-
állapítja, hogy a világörökségi hely-
szín kezelõ testülete, a Tokaj törté-
nelmi borvidék kultúrtáj 27 telepü-
lési önkormányzatát magába fogla-
ló Tokaji Történelmi Borvidék Vilá-
görökség Egyesület 2003-ban egy-
hangú döntéssel elfogadta, és ezál-
tal társadalmi szempontból legiti-
málta a helyszín kezelési tervét. Az
ebben a dokumentumban foglaltak
követésével elkerülhetõ lett volna az
értékvédelem és a tervezett fejlesz-
tés között kialakult ellentét. A je-
lentés szerint abban az esetben sem
következett volna be a fejlesztés és
a világörökségi terület védelme kö-
zötti ütközés, ha a szerencsi önkor-
mányzat célzottan a beruházás be-
fogadása érdekében nem módosít-
ja a település helyi szabályozási ter-
vét, amelynek eredményeként az
több ponton nem egyezik az Or-
szágos Területrendezési Tervvel
(OTRT). A változtatások meghatá-
rozó eleme a zöldterületi besorolás
korábbi megváltoztatása, valamint
legutóbb a beépítési magasság meg-
emelése 9 méterrõl 30 méterre. Az
OTRT-ben az országos ökológiai
hálózat részeként, ún. be nem épít-
hetõ „zöld folyosóként” feltüntetett
helyszínen az önkormányzat Keleti
Iparterület létrehozását fogadta el. 

A jelentés szerint a hatósági en-
gedélyezési eljárások során a beru-
házás lehetséges hatását környezet-
védelmi, építési és mûszaki-bizton-
sági szempontból csak külön-külön
vizsgálták. Jelenleg egyik eljárás ke-
retében sem elõírás, így nem is ké-
szült a világörökségi helyszín egye-
temes kiemelkedõ értékeire vonat-
kozó hatástanulmány. Ugyanakkor
szakmai testületek aggályaiknak ad-
tak hangot a Tokaji Borvidék vilá-
görökségi értékeinek veszélyezte-
tettségét illetõen. Különösen nagy ve-
szélyt látnak abban, hogy a saját
mûfajában szokatlanul nagy teljesít-
ményûre tervezett erõmû mûködé-
séhez szükséges tüzelõanyag (bio-
massza) termelése és beszállítása
mennyiségénél fogva még tovább nö-
velné a közúti közlekedés miatt már
jelenleg is a kritikus határhoz köze-
li környezeti terhelést. 

A jelentés leszögezi, hogy a beru-
házó jogerõs építési engedéllyel ren-
delkezik, az építkezés helyszíni el-
õkészítése megkezdõdött. Ugyan-
akkor az eddig elvégzett munkák
visszafordíthatatlan beavatkozással
még nem jártak. 

A rendelkezésre álló anyagok, in-
formációk áttekintése és elemzése
alapján nem bizonyítható egyértel-
mûen – olvasható a jelentésben –,
hogy a tervezett erõmû a kibocsátott
anyagokkal, a közlekedési terhelés-
sel és a látképpel biztosan nem ká-
rosítja-e a világörökségi helyszín in-
tegritását, nem jár-e negatív követ-
kezményekkel a kiemelkedõ egye-
temes értékek megõrzése szem-
pontjából. 

Ezért döntés született arról, hogy
összetett hatástanulmányra van szük-
ség az erõmûvel kapcsolatban,
amelynek feladata az erõmûnek a vi-
lágörökségi helyszín egyetemes ér-
tékeire várható hatásának és a kör-
nyezethez, tájhoz illeszkedésének
felmérése, a helyszín megõrzési ál-
lapotának és kiemelten a közlekedési
terhelés alakulásának komplex elem-
zése, valamint a korábban kialakult
tájsebek helyzetének nyomon köve-
tése. A negatív hatások egyértelmû
kizárásáig indokolt és szükséges az
építkezés érdemi megkezdésének
felfüggesztése, általában a vissza-
fordíthatatlan beavatkozások elke-
rülése. A hatástanulmány és a hely-
zetelemzés birtokában tárgyalásos
egyeztetést kezdenek a beruházóval
az erõmû más helyen és/vagy eltérõ
paraméterekkel történõ megvalósí-
tásáról. 

A Magyar Köztársaság a jelentés-
ben kötelezettséget vállal arra, hogy
felgyorsítja a világörökségre vonat-
kozó jogi-szabályozási környezet to-
vábbfejlesztését célzó jogszabály-
alkotási munkát. A további vizsgá-
latok eredményének függvényében
teszi meg az értékek megóvása ér-
dekében szükségessé vált lépéseket.
A szerencsi szalmatüzelésû erõmûvet
illetõen pedig a jelenlegi jogszabá-
lyi környezetben is mindenki által el-
fogadható intézkedéseket foganato-
sít a világörökségi értékek megõrzé-
sére.

A CIVILEK ÜDVÖZLIK 
A JELENTÉST 

A beruházás el-
len tiltakozó civil
szervezetek elége-
dettek a jelentés
tartalmával, hiszen
többségében tar-
talmazza és alátá-
masztja eddigi ál-
láspontjukat. 

A Tokaj Rene-
szánsz Egyesület, a
Tokaji Bormívelõk
Társasága, a To-
kaji Történelmi
Borvidék Világörökségi Egyesület,
valamint az Abaújaranyos Faluszé-
pítõ Egyesület elnökei sajtóközle-
ményükben felkérik a BHD Hõerõmû
Zrt. vezetõit, hogy függesszék fel a
szerencsi szalmatüzelésû hõerõmû
építését. A város önkormányzatától
pedig azt várják, hogy haladéktala-
nul napirendre tûzi a jelentést, aho-
vá meghívják az UNESCO-eljárást
kezdeményezõ civil szervezetek ve-
zetõit. Szorgalmazzák, hogy a sze-
rencsi képviselõ-testület tegyen meg
mindent a kialakult helyzet megol-

dása és a világörökségi értékek vé-
delme érdekében.

A négy civil szervezet vezetõje fel-
kéri Hiller István oktatási és kultu-
rális minisztert, hogy haladéktalanul
intézkedjen a jelentésben szüksé-
gesnek tartott világörökségi hatásta-
nulmány elkészítésére, amit terjesz-
szen a kormány elé. A szaktárca ve-
zetõje kezdjen tárgyalásokat a BHD
Hõerõmû Zrt. vezetõivel az erõmû
kivitelezésének felfüggesztésérõl, va-
lamint arról, hogy milyen feltételek-
kel mondanak le a beruházás meg-
valósításáról a világörökségi terüle-
ten. A miniszter intézkedjen a hazai
világörökségi helyszínek védelmét és
értékalapú fejlesztését biztosító tör-
vények és jogszabályok elkészíté-
sérõl.

A BERUHÁZÁS FOLYTATÓDIK 
– Nagyon meg-

lepett bennünket
a világörökségi je-
lentés tartalma, hi-
szen a beruházás
elõkészítésének id-
õszakában több
menetben közel
fél évig egyeztettünk a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal annak
érdekében, hogy az erõmû megfe-
leljen a világörökségi szempontok-
nak – nyilatkozta a Szerencsi Hírek
érdeklõdésére a BHD Hõerõmû Zrt.
igazgatóságának elnöke. Hujber Ottó
(fotónkon) ismertette, hogy a hivatal
észrevételeit figyelembe véve kétszer
terveztették át az objektumot, vállalva
a módosítások több mint félmilliárd
forintos többletköltségét. A létesít-
mény így távolabb került a 37-es szá-
mú fõúttól, hat és fél méter mélyre
lesüllyesztették és öt méter magas
dombok rejtik majd el az erõmûvet.
– Nem értjük, hogy ha önként telje-
sítettük a megszabott feltételeket,
akkor mitõl változott meg az örök-
ségvédelmi hivatal álláspontja. Ter-
mészetesen meg fogjuk tenni az ész-
revételeinket, de ez nem befolyásolja
az építkezést. A mi dolgunk, hogy a
hatályos és jogerõs engedélyek bir-
tokában a meghatározott ütemterv
szerint folytassuk a beruházást és a
kitûzött határidõre felépítsük az
erõmûvet. 

Az igazgatósági elnök szerint a je-
lentés több csúsztatást is tartalmaz,
ezek egyike, hogy a kivitelezés so-
rán még nem történt visszafordítha-
tatlan beavatkozás. Jelenleg ugyan
még valóban kevés látszik az elvég-
zett munkából, de a kitermelt föld
helyére három rétegben több mint
százezer tonna, a környezõ bá-
nyákból vásárolt és ide szállított kõ
került. Ennek a rekultivációja je-
lentõs költség lenne. Itt ugyan nem
látszik, de már 7200 hektár  energia -
füvet vetettek el a gazdák, amihez
telepítési támogatást kaptak. A nö-
vényt öt évig ki sem lehet szántani,
mert ez komoly szankciókkal járna.
A kiviteli tervek elkészítésére az en-
gedélyezési folyamatra, a terület
megvásárlására és az eddigi mun-
kákra mintegy 2,5 milliárdot költöt-
tek. Megrendelték a kazánokat és a
technológiai szállítókkal kapcsolatos
kötelezettségük közel 10 milliárd
forint. – Ezeket az összegeket ösz-
szeadva mindenki eldöntheti, hogy
a folyamat visszafordítható-e? – emel-
te ki az elnök.

Hujber Ottó kérdésünkre vála-
szolva leszögezte, hogy a talaj-el-

õkészítést elvégezték a területen,
márciustól gõzerõvel folytatják a
még ehhez kapcsolódó munkákat.
Április végéig még nem lesz látvá-
nyos az építkezés, hiszen az épü-
letszerkezetek, a turbina és a kazán
gyárakban készülnek és a szerelé-
süket május-június hónapokra üte-
mezték. A tervek szerint az erõmûben
jövõ szeptemberben kezdõdik a pró-
baüzem.

TÉVEDÉSEK A JELENTÉSBEN 
Levélben fordult

Rónavölgyi Endré-
né polgármester
(fotónkon) Hiller
István oktatási és
kulturális minisz-
terhez, a Világ -
örökség Nemzeti
Bizottsága elnökéhez, amiben je-
lezte, hogy a jelentés több ponton
téves jogértelmezést és valótlan ada-
tokat tartalmaz, bizonyos elemei
nem pártatlanok és nem szolgálják
a részrehajlás nélküli tájékoztatást. 

A polgármester szerint a jelentés
tévesen állítja be a kultúrtáj kezelé-
si tervének jogi státuszát, ami a ben-
ne szereplõ meghatározás szerint
olyan tanácsadó, keretjellegû, stra-
tégiai irányító és befolyásoló sze-
reppel bíró dokumentum, melyet az
érintettek egyhangú jóváhagyása le-
gitimál. A jelentés összeállítóinak ér-
telmezése szerint a kezelési tervet a
Tokaji Történelmi Borvidék Világ -
örökség Egyesület 2003-ban egy-
hangú döntéssel elfogadta, és innen
származtatható annak legitimitása.
Azonban az egyesülési jogról szóló
törvény szellemében a civil szerve-
zet önmagára állapíthat meg kötele-
zettséget, de tagjaitól jogszabály ál-
tal biztosított döntési jogkört nem
vonhat el. Ennek megfelelõen az
egyesület a kezelési terv alkalmazá-
sáról nem dönthet az érintett ön-
kormányzatok helyett. Feladata annyi
lehet – mint azt saját alapszabályá-
ban is megfogalmazza –, hogy fel-
kéri az érintett önkormányzatokat,
hogy a kezelési terv végrehajtásához
szükséges rendeleteiket hozzák meg.
Rónavölgyi Endréné leszögezi, hogy
információi szerint az érintett ön-
kormányzatok a kezelési terv alkal-
mazásáról nem döntöttek. Az egye-
sület 2003-ban valóban határozott
egy kezelési terv elnevezésû doku-
mentum jóváhagyásáról, ami azon-
ban nem egyezik meg a jelenlegi ke-
zelési tervként értelmezett és a je-
lentés készítõi által vizsgált doku-
mentummal. Azt ugyanis 2004 ja-
nuárjában módosították, azonban
nem terjesztették ismét elõ jóváha-
gyásra. 

A jelentés szerint a tervezett be-
ruházás számos ponton nem har-
monizál ebben az el nem fogadott
dokumentumban rögzített elvekkel és
elõírásokkal. Az általános és keret-
jellegû megfogalmazások azonban
nem tiltják sem ipari létesítmény el-
helyezését az ipari területen és nem
adnak útmutatást épülettömegekre,
anyaghasználatra, esetleges tájvé-
delmi összefüggésekre. Ugyanakkor
a jelentés nem foglalkozik a beru-
házás megvalósítását kifejezetten tá-
mogató olyan meghatározásokkal,
amelyek például a mezõgazdasági
célok, energetikai önellátás, fenn-
tartható fejlõdés. 

Egy jogilag nem létezõ dokumen-
tum ilyen módon történõ egyoldalú

bemutatásával nem tudunk egyetér-
teni – szögezi le Rónavölgyi Endré-
né.

A polgármester szerint Szerencs
szabályozási tervének módosítása
során a képviselõ-testület a rendezési
tervek jóváhagyásának folyamatá-
ról szóló jogszabályok szerint járt el.
Téves a jelentés azon megállapítá-
sa, mely szerint az önkormányzat 9
méterrõl 30 méterre emelte a be-
építési magasság korlátját. A szabá-
lyozás módosításáról a megengedett
legnagyobb építményi magasság va-
lójában 20 méter, amely technoló-
giai szükségszerûségbõl 5 méterrel
növelhetõ – szemben a jelentésben
megfogalmazott 30 méterrel. 

A jelentés szerint az önkormány-
zat a Keleti Ipartelep létrehozását az
OTRT-vel ellentétesen fogadta el,
ökológiai hálózat részeként feltün-
tetett területen. A szóban forgó rész
már 1959 óta a város ipari területe,
és a jelenleg hatályos OTRT 2003-
ban került jóváhagyásra, tehát nyil-
vánvalóan nem hozhatott a képvi-
selõ-testület az országos szabályo-
zással ellentétes döntést. A helyi
rendezési terv jóváhagyásának fo-
lyamatában egyébként részt vett a
Nemzeti Ökológiai Hálózat felett
õrködõ Bükki Nemzeti Park Igazga-
tóság is, mely a módosításhoz a kö-
vetkezõ véleményt adta: „A tervezési
terület védett, védelemre tervezett ter-
mészeti területet, Natura 2000 terü-
letet, a Nemzeti Ökológiai Hálózat
elemeit nem érinti, a településren-
dezési terv módosításának termé-
szetvédelmi akadálya nincs.” 

A világörökségi terület közlekedés
okozta környezeti terhelését az
erõmû létesítése kapcsán az egysé-
ges környezethasználati engedély
kiadása során a környezetvédelmi ha-
tóság vizsgálta. A környezeti hatás-
tanulmány szerint az egységjármûre
vetített forgalmi növekedés a 37-es
számú fõúton az erõmû csatlakozá-
sánál 3%. Ez a növekedés termé-
szetszerûleg több irányba megoszlik,
és nem igényel beavatkozást az út-
hálózati viszonyok tekintetében. 

A miniszterhez írt levélben a pol-
gármester kifejezi Szerencs elköte-
lezettségét a Tokaji Történelmi Bor-
vidék megõrzése és fejlesztése iránt.
Egyetért azzal, hogy készüljön  vi lág -
örökségi hatástanulmány különös
tekintettel arra, hogy a területileg
nagy kiterjedésû kultúrtájat nem le-
het minden elemében egységesen,
ugyanolyan szabályrendszer hatálya
alatt kezelni, a területi integritásokat
figyelembe kell venni. 

A polgármester arra kéri a mi-
nisztert, hogy az országjelentés szük-
séges korrekcióját az irányítása alá
tartozó szervezettel végeztesse el, a
dokumentum valóságtartalmának
helyreállítását és a valós tényeket tar-
talmazó jelentés megküldésével tá-
jékoztassák az UNESCO világörök-
ség-központját. 

A MINISZTER VÁLASZOLT 
Hiller István oktatási miniszter (fo-

tónkon) a polgármesternek küldött
válaszlevelében leszögezi, hogy sze-
mélyében és az általa vezetett tárca
munkatársai nevében is minden se-
gítséget meg kíván adni azért, hogy
az ügy megnyugtató módon ren-
dezõdjön. Ennek érdekében folya-
matosan egyeztetnek a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal vezetõ mun-
katársaival. Á. A.–S. L.

JELENTÉS A TOKAJI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK 
KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGRÕL

Takács And rás,
az Abaújara -
nyos Fa lu szé -
pí tõ Egye sü let
elnö ke.
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Az elmúlt év õsze óta nem jutot-
tak egyezségre a magyarországi fel-
dolgozók és az alapanyag-elõállítók
a cukorrépa felvásárlási áráról.
Amennyiben napokon belül nem szü-
letnek meg a termeltetési szerzõdé-
sek, közel két évszázad után meg-
szûnhet a cukorgyártás hazánkban.
Ez pedig azt jelentené, hogy ebbõl a
termékbõl a jövõben teljes egészében
behozatalra szorul az ország. 

Magyarországon az egykori 12 he-
lyett idén már csak 2 cukorgyár mûkö-
dik Kaposváron és Szerencsen, ame-
lyek a hazai szükségletek 60 száza-
lékát állítják elõ. Az Európai Unióban
2006-ban elindított ágazati szerkeze-
tátalakítási program eredményeként a
korábbi idõszakhoz képest csökkent
a cukorrépa átvételi ára, miközben a
megváltozott körülmények mellett a
már nem versenyképes termelõket a
reform keretében jelentõs összegû tá-
mogatással ösztönzi az unió az ága-
zat elhagyására. Az új feltétek között
az elmúlt év õszén megkezdõdtek a
gazdák képviselõivel az alapanyag ter-
meltetésére a tárgyalások. A felek ál-
láspontja októberben még távol állt
egymástól, hiszen a gyárak tulajdo-
nosai a cukorrépa tonnájáért 28 eurót
kínáltak, amiért a termelõk 38 eurót
szerettek volna kapni. 

Sárossy Fe renc
(fotónkon), a Sze -
rencs Térségi Cu -
korrépa Ter -
mesz  tõk Szö vet -
sége elnöke ta-
valy október vé -
gén úgy nyilat-
kozott lapunk-
nak, hogy a megegyezéshez mindkét
félnek engednie kell. Magyarországon
a cukorrépa-termesztés önköltsége
30-32 euró körül alakul, ez alatti árnál
nem érdemes ezzel a növénnyel fog-
lalkozni. Az elnök úgy vélte, hogy az
egyezséghez a gazdáknak nettó 35-
36 eurós ajánlatra van szükségük. 

Kiss László, a Mátra Cukor Zrt. igaz-
gatóságának tagja az elmúlt év õszen
ismertette: a tulajdonosok szándéka,
hogy a hazai piacot lehetõség szerint
Magyarországon elõ állított cukorral
lássák el és hitet tettek a helyi alap-
anyag-ellátás megtartása mellett. Az
igazgatósági tag úgy vélte, hogy átla-
gos idõjárási körülmények között az
európai uniós árcsökkentések ellené-
re is lehet a szerencsi cukorgyár tér-
ségében eredményesen cukorrépát
termeszteni. 

A felek közötti egyeztetésekbe a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) is bekapcsoló-

dott, mert a szaktárca álláspontja sze-
rint nem szabad olyan helyzetet te-
remteni, hogy Magyarországon meg-
szûnjön a cukorrépa termelése és fel-
dolgozása. A Szerencsi Hírek 2007.
november 9-ei számában Gráf József
miniszter lapunknak nyilatkozva is-
mertette, hogy az õsszel tárgyaltak a
termelõk és a gyárak tulajdonosainak
a képviselõivel. – Ezeknek az egyez-
tetéseknek a tapasztalata alapján a ko-
rábbi idõszakhoz képest fordult a
kocka: most ugyanis a gazdák gon-
dolkodnak azon, hogy a csökkenõ
alapanyag-átvételi árak miatt befeje-
zik a termelést, így most nem a fel-
dolgozói oldalról veszélyeztetett a
gyárbezárás, hanem a termelõk te-
remthetnek ilyen helyzetet – fogal-
mazta meg álláspontját a miniszter,
ami az elkövetkezõ hetekben beiga-
zolódott. 

A Mátra Cukor Zrt. 2007. novem-
ber 19-én közleményt adott ki arról,
hogy a szolnoki gyárában megszün-
teti a cukorelõállítást és a termelését
a szerencsi üzemben folytatják tovább.
A Dunántúlon a Magyar Cukor Zrt.
pedig a petõházi gyárának bezárásá-
ról hozott döntést. 

Akkor úgy tûnt, hogy a cukorkvóta
visszaadásáért kapott támogatás egy
részének a felhasználásával sikerül az
árról egyezségre jutni, a gazdák azon-
ban nem fogadták el a répa tonnájá-
ért felkínált 35 eurót, ragaszkodva az
általuk õsszel kitûzött vételárhoz. A
megállapodás elõsegítése érdekében
február második hetében Rónavölgyi
Endréné országgyûlési képviselõ tár-
gyalást folytatott a szaktárca vezetõi-
vel. A földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter február 13-ára ösz-
szehívta a termékpálya-tanácsot, ahol
lapunk információi szerint bejelen-
tették, hogy a szaktárca az úgyneve-
zett nemzeti borítékból tonnánként két
euróval járul hozzá a répa átvételi árá-
hoz, amivel így 37 eurót kapnának a
gazdák tonnánként. 

– A Szerencs Térségi Cukorrépa
Termesztõk Szövetségének elnöke
szerint 37 euró valójában csak 36, hi-
szen a termelõknek ebbõl a pénzbõl
közel egy euró illetéket kell fizetni –
nyilatkozta lapunknak február 13-án
Sárossy Ferenc. – A termelõk számá-
ra meghatározó a 38 euró, annál is
inkább, mert emelkedett a mûtrágya
és a növényvédõ szerek ára és a  vetõ -
magért is többet kell fizetni. Hosszú
távon a költségek jelentõs növekedé-
sével kell számolnunk, és ha ehhez
mérten nem tudjuk a répát megfelelõ
áron eladni, akkor veszteséggel fogunk
termelni. Az FVM hozzájárulásával
most nettó 36 eurónál járunk és bí-

zunk benne, hogy 2 euróval a gyár-
tók is kiegészítik majd az érvényben
lévõ ajánlatukat. Amennyiben ez
megtörténik, akkor mindkét félnek
könnyebbé válik a helyzete. Ugyan -
akkor szeretnénk elérni, hogy az öté-
ves szerzõdés tartalmazzon infláció-
követést, szabadon szerezhessük be
a vetõmagot és több beleszólásunk le-
gyen az átvett répa ellenõrzésébe, min-
õsítésébe.   

– A szerencsi
cukorgyár térsé-
gében lévõ gaz-
dák az elmúlt év
szeptemberében
úgy nyilatkoz-
tak, hogy a 35
eurós árszintet
szeretnék elérni
– emelte ki lapunk érdeklõdésére Kiss
László (fotónkon). – Az érvényben
lévõ ajánlatunk errõl az összegrõl
szól. A Mátra Cukor Zrt. igazgató-
sági tagja szerint a világpiacon gaz-
daságpolitikailag irányított módon
megemelkedett a gabonaféleségek és
az olajos növények ára, amihez ké-
pest a cukorrépa most ugyan szeré-
nyebb, de kiszámítható bevételt je-
lent a termelõknek. A gazdák jelentõs
része nem akar felhagyni ezzel a  nö -
vénnyel, de mindenki számolgat,
még nagyobb árat vár, amire ma nem
látok lehetõséget, hiszen a cukor ára
a világpiacon nem emelkedett,
hanem csökkent. – Mégis bizakodó
vagyok, mert a százhúsz éves sze-
rencsi cukorgyárat az elmúlt idõ -
szakban a termelõk 5-6 generáció-
ja látta el alapanyaggal, sokszor a
mostaninál sokkal mostohább kö-
rülmények között – hangsúlyozta Kiss
László. – A második világháború ide-
jén például térségünkben komoly
harcok voltak. Amint azonban el-
vonultak a csapatok, az emberek ki-
mentek a földekre, felszedték a répát
és november közepén elkezdett dol-
gozni az üzem. Remélem, a mosta-
ni generáció sem mond le arról, hogy
velünk közösen cukorral lássák el a
magyar embereket.    

A gyártók és a termelõk közötti tár-
gyalássorozat a végéhez érkezett, hi-
szen a vetõmagnak a földbe kell ke-
rülni és március 31-ével a cukorkvó-
ta visszaadásának is lejár a határide-
je. Napokon belül eldõl, hogy meg-
marad-e a gazdáknak is hosszú távon
kiszámítható jövedelemforrást jelentõ
ágazat az országban. A Mátra Cukor
Zrt. február 20-ára fórumra hívja azo-
kat a potenciális alapanyag-beszállí-
tókat, akiknek a döntése a cég jövõjét
és a szerencsi cukorgyár sorsát is meg-
határozhatja.                  Á. A.–S. L.

VESZÉLYBEN A HAZAI CUKORGYÁRTÁS
Sorozatunkban olyan

szerencsi, vagy a váro-
sunkból elszármazott fi-
atalokat mutatunk be,
akik pályafutásuk elején
járnak és életük alaku-
lása tanulságként szol-
gálhat az utánuk kö-
vetkezõ generációk szá-
mára. Ezúttal az Ame -
rikai Egyesült Álla mok -
ban élõ Turbucz Zsolt
mesél életérõl.

– 1977-ben születtem
az akkori szülõotthon-
ban, ott, ahol késõbb
bölcsõde, jelenleg pedig
a tanuszoda áll – kezdi bemutatko-
zását a szerencsi származású fiatal-
ember. – Az elsõ négy általános is-
kolai évemet az egykori kettes isko-
lában (ma Bolyai) töltöttem, majd
felsõ tagozatosként a régi Hunyadi
János Általános Iskolába jártam. Ez
után a helyi 118-as Számú Szak -
munkásképzõ Intézetben tanultam,
ahol villanyszerelõ szakképesítést
szereztem, késõbb a vagyonõri és
bolti eladói szakmákat is megsze-
reztem.

Mindezek mellett mindig is a sport,
azon belül pedig a labdarúgás állt
hozzám a legközelebb. Még általá-
nos iskolai éveimben figyelt fel rám
az akkori testnevelõ, majd késõbb
edzõm, Kulcsár Sándor, akinek rend-
kívül sokat köszönhetek. Soha nem
fogom õt elfelejteni, és azt, amit meg-
tanított nekem. 

Emlékszem a cukorgyár mögötti
Munkás pályára, ahol késõbb a helyi
sportegyesület igazolt labdarúgója
lettem. Gyermekkoromtól kezdve
végigjátszottam a ranglétrát: a ser-
dülõ, az ifjúsági gárdák után beke-
rülhettem a felnõtt csapatba. Ma is
elõttem van az elsõ felnõtt bajnoki
mérkõzés, amit 15 évesen játszottam
az Olefin SC (Tiszaújváros) ellen. Az
emlékezetes meccsen 6–1 arány-
ban gyõztük le az ellenfelet.
Akkoriban a szerencsi foci nagyon
sok embert vonzott a futballpályára. 

1995-ben Szerencsrõl a MAD FC-
be igazoltam, majd megfordultam
Olaszliszkán, Bekecsen, a Miskolci
VSC-ben, késõbb próbajátékon is vol-
tam az akkori NB I-es Stadler FC-nél.

– A szerencsi évek és a sport után
hogyan vezetett az út Floridáig?

– A szerelmemmel 1995-ben is-
merkedtem meg. Öt esztendõ múlva,
2000. június 3-án házasodtunk össze,
de már akkor megfogalmazódott
bennünk egy merész gondolat. A lag-
ziból származó pénzbõl kiváltottuk
az amerikai vízumot és 2001-ben el-
repültünk a távoli földrészre. Kéz a
kézben vágtunk neki a nagyvilág-
nak… Senkitõl nem kaptunk segít-
séget, csak saját magunkra számít-
hattunk. Ezt mi mostanában a tanu-
ló idõszakunknak nevezzük. 

Összesen kilenc hónapot töltöttünk
az Amerikai Egyesült Államokban, és
rájöttünk: itt sem kolbászból van a
kerítés. Hazatértünk. Próbáltam dol-
gozni, újrakezdtem a futballt. 

Négy év elteltével az Amerikában
megismert magyar barátaink felvet-
ték velünk a kapcsolatot, és újabb
nagy elhatározással 2005 augusztu-
sában ismét nekivágtunk a nagy
útnak. Ekkor azonban már a három -
éves kislányunkkal utaztunk Flo -
ridába. 

Amikor megérkeztünk, váratlan
idõjárási körülmények fogadtak min-
ket, álmosak, fáradtak voltunk. Egy
hét itt-tartózkodás után elhelyez-
kedtünk a The Ritz Carlton nevû öt-

csillagos szállodában, ahol azóta is
dolgozunk. A feleségem szobákat ta-
karít, én pedig szõnyegeket tisztítok.
Mivel a fõnököm nagyon meg van
elégedve velem, sok más dolgot rám
bíz, így foglalkozom az áruátvétel-
lel, a szobák ellenõrzésével is. Még
nem beszélünk igazán jól angolul,
de az emberek nagyon segítõkészek
és jól megértjük egymást. 

A hotelben sok latin-amerikai szár-
mazású is dolgozik, akik Peru,
Brazília, Kuba, Argentína, Mexikó ál-
lamokból érkeztek. Így nem csoda,
ha az angol mellett a spanyolt is el
kell sajátítanunk.

Az amerikaiak egyébként nagyon
kedvesek. Sokat beszélnek és szem-
mel láthatóan boldogabbnak látsza-
nak, mint mi, európaiak. A latinok
is készségesek, de õk abban külön-
böznek az itteniektõl, hogy nagyon
alacsony növésûek. Ennek legin-
kább a feleségem örül, mivel õ is elég
kicsi.

– Mint említettem, a floridai
Sarasotában élünk. Szép ez a város
és nagyon sok a látnivaló a környé-
ken is. Csak egy érdekesség: kétórás
autóútra van tõlünk Orlando, ahol a
híres Walt Disney park található.
Remélem, hogy idén sikerül eljut-
nunk oda is!

Azt azért tudni kell, hogy itt sem
egyszerû az élet, de még így is köny-
nyebb, mint otthon. Minden dolgo-
zó ember kéthetente kap fizetést.
Nagyon drága például az orvos és
az óvoda. A kislányunk egyhetes óvo-
dai ellátásáért 130 dollárt fizettünk,
amit minden héten rendszeresen elõ
kellett teremteni. Az elmúlt év au-
gusztusától már iskolába jár, ez
anyagilag könnyebbség, hiszen itt ha-
vonta „csak” 150 dollárt kell fizet-
ni.

Nagyon szigorúak a rendõri in-
tézkedések, habár itt nincs mûszaki
vizsga és zöldkártya az autókra.
Névre szóló rendszám van, amit
minden évben meg kell újítani. 

– Milyen kapcsolatot ápolnak a
szerencsi rokonokkal?

– Természetesen tartjuk a kapcso-
latot az otthoniakkal, fõként a fele-
ségem szüleivel, akik nagyon sokat
segítenek nekünk. Õk tartják rend-
ben az otthoni lakásunkat, és inté-
zik a pénzügyeinket. Mellettük a ro-
konok és barátok is fontosak szá-
munkra, ebben nagy segítség az in-
ternet.

Jól érezzük itt magunkat és remé-
lem, mihamarabb megtaláljuk a szá-
mításunkat! Üzenem az otthoniak-
nak: itt is minden egyes dollárért ke-
ményen meg kell dolgozni, semmit
nem adnak ingyen! Ki kell vívni az
emberek bizalmát, és még egy fon-
tos dolog: nem attól vagy gazdag,
hogy itt élsz Amerikában. Az itteni-
ek nem a külsõségek, hanem a belsõ
értékeid, a munkád alapján ítélnek
meg!                        Muhi Zoltán

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban

TURBUCZ ZSOLT

A Turbucz család 2007 karácsonyát is az
Egyesült Államokban ünnepelte. 

A parlamentben ülõ képviselõk nem a nép,
hanem a saját érdekeiket képviselik, ezért
Magyarországon megérett az idõ egy új rend-
szer létrehozására – hangzott el február 15-
én a Rákóczi-várban a Magyar Önvédelmi
Mozgalom Szerencsi Szervezete rendezésé-
ben megtartott fórumon.

A pártok ideje lejárt – emelte ki a száz fõ
körüli hallgatóság elõtt Kovács Géza, a Magyar
Önvédelmi Mozgalom tiszteletbeli elnöke, aki
szervezete legfontosabb céljaként a nemzeti
radikális összefogás megteremtését nevezte.
Mint fogalmazott, a hazai politikai elit elsza-
botálta a rendszerváltást, amit egy, a lengyel-
országi Szolidaritáshoz hasonló mozgalom révén lehetne
megvalósítani. Ennek jegyében szervezik a március 15-ei
forradalmi nagygyûlésüket, ahová a magyar nép sorsáért
aggódó szimpatizánsokat várják. 

Toroczkai László, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom tiszteletbeli elnöke több plakáttal érkezett az
eseményre a Budaházy Györggyel közösen meghirdetett

országos razziájuk népszerûsítésére. Toroczkai László ki-
emelte: azokat a politikusokat, rendõröket, pénzügyõrö-
ket, titkosügynököket, APEH-dolgozókat, újságírókat, ügyé-
szeket, bírókat és közhivatalnokokat kívánják elszámoltatni,
tevékenységüket, adataikat az interneten keresztül nyilvá-
nosságra hozni, akik lopnak, csalnak és hazudnak, korruptak,
visszaélnek hatalmukkal és elárulják a magyar nemzetet.

NEMZETI RADIKÁLISOK SZERENCSEN 

A fotón balról Toroczkai László, Sármásy Marianna, a program
házigazdája és Kovács Géza.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
Több mint 3,5 milliárd forintos

bevételi és kiadási fõösszeggel fo-
gadta el a képviselõ-testület febru-
ár 14-ei ülésén a város idei költ-
ségvetését. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
a napirend tárgyalásakor kiemelte,
hogy a pénzügyi terv elkészítését szé-
leskörû egyeztetés elõzte meg. Az
elõterjesztésben szereplõ elképze-
léseket hét fórumon a város több
mint hatszáz lakójával megismer-
tették. Javaslataikat beépítették abba
a dokumentumba, ami a testület in-
formális ülése, majd a bizottságok
elé került. Ballók Istvánné, a pol-
gármesteri hivatal városgazdasági
osztályvezetõje ismertette, hogy a
tervezethez hat képviselõ aláírásá-
val több módosító indítvány érkezett.
Ezek között szerepel, hogy a
Szerencs-Ond csapadékvíz-elveze-
tési problémáinak a megoldására
költendõ 500 millió forintot növel-
jék meg másfél milliárd forintra. Ezt
a beruházást azonban pályázati tá-
mogatással szeretné megvalósítani a
város és maximum félmilliárd fo-
rintos nagyságrendû fejlesztéshez
igényelhetõ forrás. A képviselõk a
polgármesteri hivatal személyi jut-
tatásainak, a 6,7 millió forintos csök-
kentését tartják szükségesnek. Az
osztályvezetõ kiemelte, hogy az ön-
kormányzat mûködéséhez szükség
van szakértõk közremûködésére,
amit nem tudnak nélkülözni. A ja-
vaslat a 240 millió forintos céltarta-
lékból 80 millió forintot a beruhá-
zásokhoz csoportosítana át. Ballók
Istvánné hangsúlyozta, hogy a cél-
tartalék egyrészt a képviselõi alap-
ra és a benyújtandó pályázatokhoz
szükséges saját forrásra biztosít fe-
dezetet. A beadvány aláírói 1,5 mil-
lió forinttal mérsékelnék a Szerencsi
Hírek dologi kiadásait, amely ösz-
szeget valamennyi képviselõ egyhavi
alapjával kiegészítve az önkor-
mányzati ülések televíziós közvetí-
tésére fordítanának. Az osztályvezetõ
szerint az újság dologi kiadásaiban
meghatározó a nyomdaköltség, így
ezen a területen csak a lap vissza-
fejlesztésével lehetne takarékos-
kodni. Szóbeli javaslatként fogal-
mazódott meg, hogy a történelmi
egyházaknak szánt támogatást a ter-
vezett 800 ezerrõl emeljék fel egy-
millió forintra és ugyanekkora ösz-
szeggel juttassanak többek a Cigány
Kisebbségi Önkormány zatnak (CKÖ)
pályázatokhoz felhasználható saját
forrásként. A céltartalékból pedig
100 millió forintot földterület-vá-
sárlásra fordítsanak.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK 
Takács István elnök a pénzügyi és

városfejlesztési bizottság vélemé-
nyét tolmácsolva számszaki szem-
pontból korrektnek minõsítette az
elõterjesztést. Javasolják, hogy az
egyházaknak legalább a tavalyi ösz-
szeggel megegyezõen egymillió fo-
rintot juttassanak. Hiányzik a terve-
zetbõl a 90-95 millió forint, amit a
tavalyi év végén földvásárlásra szán-
tak. A költségvetésben telkek és te-
rületek vásárlására szereplõ 40 mil-
lió forint nem ilyen célokat szolgál.
Ezt az összeget növeljék legalább
százmillió forintra, hogy megala-
pozhassák a jövõt. Az elnök szerint
okafogyott lett a 2,5 milliárd forin-
tos csapadékvíz-elvezetési beruhá-
zásra tett javaslat. Szóba került az
ülésen a polgármesteri hivatal sze-
mélyi kiadásainak mérséklése és a
televíziós közvetítés pénzügyi alap-
jának a megteremtése, amivel a

többség nem értett egyet. A bizott-
ság 3-2 arányban elfogadásra java-
solta az elõterjesztést. Takács István
képviselõként hozzászólva kiemel-
te, hogy az önkormányzat tavaly 400
millió forintos tartalékkal zárta az
évet. Ehhez hozzáadva az ingatlan -
eladásokból és az adókból szárma-
zó többletbevételeket, 685 millió fo-
rintot kapnak. Amennyiben ebbõl ki-
vonják a pályázatok önrészeként
meghatározott összeget, 380 millió
forintot kellene kapniuk a tervezet-
ben szereplõ 240 millió forinttal
szemben. Ez pedig azt jelenti, hogy
a tavaly megvalósított átszervezések
ellenére ekkora a költségvetés defi-
citje. Éppen ezért az idén reflektor-
fénybe kell állítani az önkormány-
zatnak veszteséget jelentõ tevé-
kenységeket: a kulturális központot,
a tanuszodát, az újságot és a város-
kaput. A tavalyi kötvénykibocsátás-
ból származó pénzt nem szabad fel-
emészteniük. A csapadékvíz-elve-
zetési pályázat felveti egy beton -
elemgyár létrehozásának szüksé-
gességét. Sipos Attila elnök ismer-
tette, hogy az egészségügyi és szo-
ciális bizottság két igen és egy nem
szavazattal, egy tartózkodás mellett
elfogadásra javasolta a pénzügyi
tervet. Gál András az ügyrendi és ok-
tatási bizottság elnökeként kiemel-
te: ülésükön kérdésként fogalmazó-
dott meg, hogy van-e a városnak
hosszú távú koncepciója a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldására. A te-
levíziós közvetítés régóta téma az ön-
kormányzatban, ami mögött sze-
replési vágy húzódhat meg. A
Csalogány úti óvoda késõbbi meg-
szüntetése annak kapcsán merült fel,
hogy pályázaton csak két városi
óvoda felújítására lehet támogatást
igényelni. Ennek figyelembe vételé-
vel ez az intézmény tûnik a legki-
sebb áldozatnak. Felmerült a volt
Hunyadi iskola épülete felújításának
a sorsa és javasolják a kisebbségi ön-
kormányzat támogatásának egymil-
lió forinttal való megemelését.                                                

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI
TERVEK 

A testületi ülésen Ekkerné Piricz
Ilona, a polgármesteri hivatal épí-
tésügyi és városfejlesztési osztályá -
nak munkatársa ismertette annak a
több mint félmilliárd forintos beru-
házásnak a részleteit, amellyel a
város csapadékvíz-elvezetõ rend-
szerének fõ gyûjtõárkait, valamint az
ondi árokrendszert szeretné rendbe
tenni összesen 11,6 kilométer hosz-
szúságban.                                                

Rónavölgyi Endréné a prezentációt
követõen kiemelte: a városnak van
koncepciója a csapadékvíz-elveze-
tésre és a megvalósítás elkezdésére
most pályázati lehetõség is nyílik.
Bíró István nehezményezte, hogy a
beruházás nem érinti a Fecskést, ahol
az árkokban megáll a víz. Ezen vál-
toztatni szükséges. Korondi Klára
örömmel nyugtázta a pályázatot, ami
megoldja a Felsõkert utcában régó-
ta meglévõ problémát. A képviselõ
szerint az önkormányzati üléseken
meg van határozva a felszólalási idõ,
így televíziós közvetítés esetén sem
lenne hosszabb a tanácskozás. Az
egyházak pedig legalább annyi tá-
mogatást kapjanak, mint korábban.
Danyi László szerint szakszerû költ-
ségvetés került a testület elé, ame-
lyet elfogadásra javasol. A képviselõ
szerint Ond felett feltétlenül szükség
lenne az övárok-rendszer folytatá-
sára. Örül, hogy a költségvetésben
szerepel az ondi faluközpont kiala-
kítására 20 millió forint önrész, ami-

hez 80 millió forint támogatást igé-
nyelnek. Az egyházaknak egymillió
forintot juttassanak. Visi Ferenc sze-
rint a polgármesteri hivatal az elõzõ
évekhez hasonlóan precízen készí-
tette el a költségvetés tervezetét. A
dokumentumban a beruházásoknál
nagyon sok tétel van felsorolva.
Megkérdezte, hogy az ingatlanok el-
adása címszó alatt mi szerepel. A hi-
vatalban dolgozó szakemberek el
tudják látni a felmerülõ feladatokat,
külön szakértõk alkalmazására
semmi szükség. Nem érti, miért kell
ezek egy részét „kiszervezni”. A ta-
valy felvett egymilliárd forint nagy
részét a korábbi hitelek visszafize-
tésére fordították. Az elmúlt  idõszak -
ban évi közel százmillió forinttal nõtt
a város adósságállománya, ezt az
idén is el fogják érni. A kamatra
2008-ban kifizetendõ 37 millió fo-
rint tekintélyes összeg. 

Hidegúti Ákos szerint a fórumo-
kon úgy volt tálalva az óvodabezá-
rás, mintha arról az önkormányzat
hozott volna döntést. Õ azonban
ilyenre nem emlékszik. A gyárkerti
intézmény fejlesztésénél aggályos a
vasút és az ammóniát felhasználó
üzem közelsége. A televíziós köz-
vetítés a lakossági tájékoztatás tel-
jesebb körûvé tételét szolgálná.
Heves János azokat a számokat ki-
fogásolta, amelyeket Takács István
emelt ki a pénzügyi tervbõl. Az al-
polgármester szerint ezek nem áll-
ják meg a helyüket, hiszen a költ-
ségvetés egyik mellékletében vilá-
gosan szerepel, hogy a bevételek és
a kiadások közötti különbség 51 mil-
lió forint. Errõl az összegrõl a könyv-
vizsgáló megállapította, hogy a
mûködési költségek kiegészítésére
szolgál. Az önkormányzatnak nem
az a feladata, hogy vállalkozásokat
indítson, hanem hogy segítse a helyi
gazdaság fejlõdését. Az alpolgár-
mester nem értett egyet azzal sem,
hogy telekspekulációs célokkal föl-
det vásároljanak. Suskó Viktor fon-
tosnak tartotta, hogy a város idei költ-
ségvetése biztosítja az intézmény-
hálózat mûködését. Régen volt már,
amikor az intézményvezetõk is így
nyilatkoztak. A képviselõk elõtt lévõ
dokumentum alapján a város gaz-
dálkodását is stabilitás jellemzi 2008-
ban. A pénzügyi terv sok beruhá-
zásra tartalmaz forrást, a fejlesztés-
re koncepcióval rendelkeznek. Ezek
által növekedik majd a város va-
gyona. Az intézményhálózat tavalyi
átszervezésének látható a kedvezõ
hatása, amivel 100-120 millió forint
megtakarítást értek el. Takarékos
gazdálkodással az idén tartható és
jó színvonalú mûködésre biztosít le-
hetõséget a költségvetés. Vaszily
Miklós fontosnak tartotta a csapa-
dékvíz-elvezetési beruházás meg-
valósítását, ami jó alapot biztosít
majd az ezirányú munkák folytatá-
sára. A képviselõ szerint fontos,
hogy olyan létesítmények szülesse-
nek Szerencsen, ami vonzó a turis-
ták számára. A 37-es számú fõút át-
építésével együtt pedig meg kelle-
ne valósítani a Profi Áruház környéki
terület rendezését. Kalina Lajos sze-
rint a város mûködését biztosító, jól
tervezett költségvetés került a kép-
viselõk elé. A fejlesztési elképzelé-
sek között olyan beruházások is
szerepelnek – például a városi csa-
padékvíz-elvezetés –, amelyek meg-
valósítására korábban soha nem
volt lehetõség. Amennyi ben tavaly
nem bocsátottak volna ki egymilli-
árd forint értékben kötvényt, a tele-
pülés gyarapításában sokkal kiseb-
bek lennének a lehetõségeik. Önerõ
nélkül ugyanis nem volna esélyük

pályázni. Támogatja az önkor-
mányzati ülések televíziós közvetí-
tését, de az a következõ választási
ciklus elejétõl történjen. Bíró István
örömmel nyugtázta, hogy a pénzügyi
terv tartalmazza a Fecskési Idõsek
Klubja végleges elhelyezésének a
megoldását. A kisebbségi önkor-
mányzatnak juttatandó többletforrás
pályázati önerõhöz szolgáljon alap-
ként. Takács István kiemelte: tavaly
egymilliárd forint kötvényt bocsátott
ki a várost. Az idei esztendõ végén
760 millió forint lesz a tartozásuk,
és összesen 260 millió forinttal lesz
kevesebb pénzük, mint az év elején.
Hidegkúti Ákos szerint a földvásár-
lás a település érdekét szolgálná. Az
egymilliárd forintos hitelt és kama-
tait a következõ években kell majd
megfizetni, ugyanakkor a 2009.
utáni beruházásokhoz a saját erõt
újabb hitelekbõl tudja majd bizto-
sítani az önkormányzat. Marosvölgyi
János elnök a CKÖ nevében elfo-
gadásra javasolta a város költség-
vetését. Kérte, hogy a számukra biz-
tosítandó többletforrást dologi kia-
dásokra fordíthassák. Heves János ki-
emelte: a tervek szerint Szerencsen
2,5 milliárd forint értékû beruházást
valósít meg az önkormányzat, ami-
hez 240 millió forintot használnak
fel. Biztos benne, hogy a vállalko-
zások örülnének az ilyen eredmé-
nyességnek. Sipos Attila nem támo-
gatta a tévéközvetítést, aminek az el-
indulásával megváltoznának a hoz-
zászólások. A mostani gyakorlatot,
vagyis összefoglaló készítését és az
újságban tudósítás megjelenését jó
gyakorlatnak tartja, amibõl kiderül,
hogy egy-egy képviselõ minként
foglal állást a különbözõ ügyekben.
Jó ötlet, hogy a Fecskési Idõsek
Klubját új épületben helyeznék el.
Érdemes lenne beemelni a költség-
vetésbe a gondozóház építésének
második ütemét, mert a férõhelyek
számának bõvítésével rentábilissá te-
hetnék a szolgáltatást. Egyetértett az
egyházak és a CKÖ támogatásának
az emelésével, ez utóbbinál meg-
jegyezte, hogy a pluszforrást ne le-
hessen személyi kifizetésekre for-
dítani. Fekete József szerint igaz,
hogy a mostani fejlesztések költsé-
gei a következõ generációkra is ter-
heket rónak, de egyáltalán nem
biztos, hogy késõbb hasonlóan ked-
vezõ feltételek mellett tudnák meg-
valósítani a település jövõjét meg-
határozó beruházásokat. Egeli Zsolt
hiányolta a tervezetbõl a volt
Hunyadi iskola sorsának rendezé-
sét. Olyan gyerekek tanulnak ott,
akiknek a szaktudására nagy szük-
ség lenne a nemzeti össztermék
bõvítéséhez. A képviselõ javasolta,
hogy legalább a tornacsarnok hasz-
nosításának a lehetõségét tekintsék
át, mert az hajdanán közadakozás-
ból épült. A költségvetésben meg-
határozott 40 millió forint nagyon
kevés a járdák és utak felújítására.
Amennyiben a képviselõcsoport ja-
vaslatainak többségét elfogadja az
önkormányzat, készek megszavaz-
ni a pénzügyi tervet. 

A LEHETÕSÉGEK
KÖLTSÉGVETÉSE 

Ballók Istvánné kiemelte: az egy-
milliárd forintos kötvénykibocsátás-
ból származó pénz felhasználását az
önkormányzat határozta meg.
Háromszázmillió forintot határoztak
meg a 2008-ban és az azt követõ
években pályázati önrész biztosítá-
sára. A költségvetés összeállításakor
ennek megfelelõen jártak el, a cél-
tartalékba helyezve a betervezett

saját erõn felül fennmaradó össze-
get. A fejlesztéseket eddig is hitel-
bõl fedezte a város, aminek most a
kötvénykibocsátás révén kedvezõek
a kondíciói. A pénzügyi terv az idén
37 millió forint kamattal számol,
amiben már az ilyen jellegû mûkö-
dési költségek is benne vannak.
Szerencs tavaly 36 millió forintot
nyert mûködésre az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztériumtól,
amire az idén is számítanak. Bevétel
várható a Vaddisznó vendéglátóhely
mögötti terület értékesítésébõl és
az Agip benzinkút melletti földda-
rab egy részének az eladásából is.
Szakértõk alkalmazása több eljá-
rásban is kötelezõ az önkormányzat
számára, így az ezzel kapcsolatos
költségeket nem tudják kikerülni. A
CKÖ-nek kevés pályázati lehetõsé-
ge van, azonban a dologi kiadások
jelentõs részét a helyi kisebbségnek
szociális alapon nyújtott támogatá-
sokra fordítják. A gondozóház má-
sodik üzemére kész tervvel rendel-
keznek, azonban ilyen beruházásra
jelenleg nincs pályázati kiírás. 

Csanádi Béla ismertette, hogy a
fecskési csapadékvíz-elvezetés ha-
tékony megoldásához a városrész
melletti úgynevezett fennsíki csa-
torna kitisztítására volna szükség,
amire ígéretet kaptak a vízügyi igaz-
gatóságtól. A Gyárkerti óvoda fej-
lesztéséhez pályázat beadásáról az
önkormányzat az elmúlt évben ho-
zott döntést.                                            

Rónavölgyi Endréné ismertette,
hogy a város évtizedek óta forrás-
hiánnyal küzd amiatt, hogy a la-
kosság érdekében többletfeladatokat
vállal magára az önkormányzat.
Tavaly a kiadások csökkentésére át-
szervezték az oktatási és nevelési in-
tézményeket és sok más önkor-
mányzathoz hasonlóan kötvényt bo-
csátottak ki. A polgármester kiemelte:
a 2008. évi költségvetésben tisztes-
séges célokat fogalmaztak meg, a be-
ruházásokhoz igényelt jelentõs eu-
rópai uniós forrásokhoz hozzáren-
delve a szükséges saját erõt. Az egy-
milliárd forintos hitelt természetesen
vissza kell majd fizetni, a pénzt nem
élik fel, hanem a város gyarapításá-
ra fordítják. Ennek köszönhetõen
emelkedhetnek a helyiadó-bevéte-
lek, amit szintén a település javára
hasznosíthatnak. Rónavölgyi End -
réné szerint takarékoskodniuk kell,
de nem szabad túlzásba esniük,
ami visszaesést jelent a szolgáltatá-
sokban. A minél gazdaságosabb
mûködés elérése érdekében folytat-
ják az önkormányzati intézmények
mûködésének átvilágítását. Azt azon-
ban tudomásul kell venniük, hogy
az állami normatívák csak a legrit-
kább esetben fedezik a kiadásokat,
azokat a városnak a saját bevételei -
bõl ki kell egészíteni. Az sem mel-
lékes, hogy a tanuszodában a helyi
fiatalok az óvodásoktól a középis-
kolásokig megtanulhatnak úszni.
Mindent visszafejleszthetnének, de
a polgármester leszögezte, hogy
nem szeretne egy lehajtott fejû vá-
rosban élni. Az óvodák esetében vi-
tatkozhatnak arról, hogy melyik in-
tézményt korszerûsítsék, de a kapa-
citásokat nem hagyhatják figyelmen
kívül. A Gyári kertben 40 éve van
óvoda. Az ipari parkban földvásár-
lás helyett inkább az infrastruktúrát
bõvítik. A Hunyadi iskola ügyében
pedig a város társult a megyei ön-
kormányzat által létrehozandó
Térségi Integrált Szakképzõ Köz -
ponthoz, hogy pályázaton nyerhes-
senek anyagi forrást az épület fel-
újítására.

(Folytatás a 10. oldalon)



LOPOTT TÁNYÉROKBÓL
EBÉDELTEK

Betörõk jártak a napokban egy tak-
takenézi házban, ahonnan válo-
gatás nélkül mindent – lakásfelsze -
relési tárgyakat, étkész letet, mûsza-
ki cikkeket – magukkal vittek, ami
a kezük ügyébe akadt. A helyszíni
szemlét végzõ rendõrök úgy vélték:
a tettesek feltehetõen tapasztalatlan
fiatalok voltak. A gyanú beigazoló-
dott, amikor néhány nap múlva az
egyik helybéli ifjú lakóhelyén meg-
tartott házkutatás során több, a
betörésbõl származó érték került
elõ. A gyanúsított két társát is meg-
nevezte, akiknél a zsákmány többi
részét is lefoglalták a rendõrök. Az
egyiküknél a déli órákban megjelenõ
nyomozók meglepõdve tapasztalták,
hogy a családi ebédet éppen akkor
tálalták az ellopott étkészletbe. A
rendõrök kérésére elmosogatták az
edényeket, így azok már tisztán kerül-
hettek vissza jogos tulajdonosukhoz.

LEFOGLALTÁK
AZ ELTÛNT AUTÓT 

A családi háza udvaráról vitték el
a személygépkocsiját február 8-ára
virradóra egy tiszalöki nõnek. A
sértett az esetrõl a Tiszavasvári
Rendõrkapitányságra tett bejelen-
tést. Miután a károsult néhány nap-
pal korábban egy tokaji férfitól
vásárolta a Renault Cliót, a jármû
keresésébe a Tisza-parti város
rendõrei is bekapcsolódtak. Az adat-
gyûjtés során olyan információ jutott
az egyenruhások birtokába, hogy
Tarcalon kell keresni a kocsit, aminek
az adatait a Szerencsi Rendõr -
kapitányság valamennyi szolgálatban
lévõ járõréhez eljuttatták. Ennek
köszönhetõen nem sokkal késõbb a
tállyai rendõrõrs beosztottjai Aba -
újszántón, a piactérnél észrevették a
körözött jármûvet. A járõrök megál-
lították a Renault-t, a benne ülõ tar-
cali és mádi férfit elõállították a
helyi KMB-irodára, a kocsit pedig
lefoglalták.

RENDÕRÖK AZ ISKOLÁBAN
Bûn- és balesetmegelõzési elõadást

tartott február 8-án a mádi Koroknay
Dániel Általános Iskolában a község-
ben körzeti megbízottként dolgozó
Dubóczi Csaba törzsõrmester. A
felsõ tagozatosoknak szervezett  prog -
ramon mintegy száz diák hallott az
áldozattá válásról és bõvíthette  köz -
lekedési ismereteit. A Tállyai Rend -

õrõrs és a mádi oktatási intézmény
között hagyományosan jó az
együttmûködés, amelynek ke retében
az egyenruhások a jövõben újabb
témák feldolgozásával szeretnék
szélesíteni a fiatalok ismereteit.

GARÁZDA A PRESSZÓBAN 
Az esti órákban tért be az egyik

tállyai presszóba február 1-jén egy
mádi férfi. Csendben, magányosan
múlatta az idõt, majd amikor a
vendéglátóhelyrõl négyen egyszerre
távoztak, úgy gondolta, hogy szí-
nesebbé teszi az estét. Utánuk ment
és az egyiket minden ok nélkül
arcul csapta. Az ütés után visszament
a presszóba, ahová követte õt a né-
gyes, hogy tisztázzák a történteket.
Arról nem szólt a hír, hogy mirõl
vitáztak, békés kompromisszum
azonban nem született. A mádi férfi
a beszélgetés végeztével dühösen
felkapott egy széket, amivel addig
ütötte a padlót, míg a bútor össze
nem tört. Ezután dolga végeztével
távozott a helyi ségbõl. A ven -
déglátóhely tulajdonosának beje-
lentését követõen a tállyai rendõrõrs
körzeti megbízottai rövid idõn belül
megállapították a férfi kilétét, akiv-
el szemben garázdaság vétsége miatt
indítottak eljárást. 

HAMIS VOLT A JOGSI
Abaújszántó külterületén az

aranyosi elágazás közelében vé -
geztek közúti ellenõrzést január 21-
én a városban szolgálatot teljesítõ
körzeti megbízottak. Ennek során
megállítottak egy BMW-t, aminek a
volánjánál egy helybéli férfi ült. A
sofõr vezetõi engedélye gyanús volt
a rendõröknek, ezért az adatokat el-
lenõrizték az országos nyilván-
tartóban. Kiderült, hogy a férfi nevére
soha nem állítottak ki jogosítványt,
ezért közokirat-hamisítás gyanújával
elõállították a rendõrõrsre.

FELDARABOLTÁK A ZUK-OT 
Hulladékfelvásárlással foglalkozó

cégnél tartottak ellenõrzést Aba új -
szántón február 5-én a tállyai
rendõrök. Az egyik egyenruhásnak
ismerõsnek tûnt a telepen talált – már
feldarabolt állapotban lévõ – Zuk tí-
pusú gépkocsi. A tüzetesebb vizs-
gálódás során kiderült, hogy az autó
darabjait a rendõr egyik rokonának
szõlõültetvényérõl tulajdonították el
ismeretlen személyek. A hajdani
gépjármûvet már nem használták a

közúti forgalomban, de esõbeál-
lóként jó szolgálatot tett a kerekeitõl
megfosztott kocsiszekrény a szõlõ -
ben.       

A járõrök a nyilvántartás el-
lenõrzésével megállapították, hogy ki
szállította be a gépkocsi darabjait, il-
letve azt is, hogy a lopással gyanúsí-
tott személyek leadtak a telepen
közel 200 méternyi szõlõfeszítõ
huzalt is. Ez utóbbi gazdáját még
keresik a rendõrök. Elképzelhetõ,
hogy a tulajdonos még nem is tudja,
hogy a szõlõjébõl ellopták a huza-
lokat.

SZERENCSI KIRÁNDULÁS
ÖTVENEZERÉRT

A Szerencsi Rendõrkapitányság
közrendvédelmi járõrei február 14-
én délelõtt 10 óra után néhány
 perc cel megállásra intették Sze ren -
csen egy Lada vezetõjét. A szebb
napokat is látott gépkocsi szikszói
sofõrje a rendõr kérésére átnyújtot-
ta a kölcsön kapott autó papírjait,
de a sajátjai kissé hiányosak voltak,
ugyanis gépjármûvezetõi engedél-
lyel még életében nem rendelkezett.
Ezzel, és egy szabálysértési felje-
lentéssel meg is úszhatta volna az
egyenruhásokkal való találkozást,
azonban a hullámok csak ezután
kezdtek összecsapni a feje felett. Az
éber járõr további adatokat kért és
kapott a  nyil vántartóból, mely sze -
rint M. Cs. „visszaesõ” sza bály -
sértõnek számít olyannyira, hogy ez
év július 10-éig a vezetéstõl el van
tiltva. Az információk birtokában
tájékoztatták a szikszói férfit, hogy
elõállítják a kapitányságra és
õrizetbe veszik az általa elkövetett
szabálysértés miatt.

Négy óra múlva M. Cs. már a
Szerencsi Városi Bíróság tárgyalóter-
mében nyilatkozhatott a történtekrõl.
A döntés hamar megszületett és a férfi
egy ötvenezres csekkel „gazdagodva”
távozhatott a bíróság épületébõl.

JELENTKEZETT A SZURKÁLÓ
Emberölés bûntett kísérletének

gyanúja miatt indított nyomozást a
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõka pi -
tányság ismeretlen tettes ellen, aki
február 8-án 23 óra körül Miskolc
belvárosában egy sörözõ elõtt,
szóváltást követõen egy úgynevezett
pillangókéssel háromszor megszúrt
egy 18 éves miskolci fiatalembert, il-
letve egy 20 éves miskolci fiatalem-
bert is megsebesített. A nyomozás-
sal párhuzamosan a Miskolci Rendõr -
kapitányságon február 10-én jelent -
kezett az a fiatalkorú elkövetõ. A 16
éves miskolci fiú elismerte tettét, amit
a sértettel és baráti társaságával
kialakult konfliktussal magyarázott.
A fiatalkorú gyanúsított szabadlábon
védekezhet.

LESBÕL TÁMADT A RABLÓ 
Mobiltelefonján beszélve gyalogolt

a vasútállomás felé egy férfi február
5-én Mezõzomboron, amikor hátul-
ról hirtelen lefogták és az út menti
vízelvezetõ árokba lökték. A támadó
ráugrott a sértettre, kitépte kezébõl
a mobiltelefonját és futva elmenekült
a helyszínrõl. A bejelentés után a
helyszínre érkezõ nyomozóknak
 rész letes személy- és ruházatleírást
tudott adni a megrémült áldozat, ami
alapján rövid idõn belül elõállítot-
tak egy helyi lakosú férfit a Szerencsi
Rendõrkapitányságra. Miután meg-
találták nála a sértettõl származó
készüléket, a fiatal férfi beismerõ val-
lomást tett.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság eddigi legna-
gyobb kábítószerfogását könyvelte el
a február 1-jén este megtartott akci-
óban. A lefoglalt drog értéke 20 mil-
lió forint, aminek utcai eladásban az
ára ennek az ötszörösét is elérheti.

A sikeres rendõri ak-
cióról február 4-én saj-
tótájékoztatón szá-
moltak be a mûveletet
irányító parancsnokok.
A fõkapitányság felde-
rítõ osztályának elsõd-
leges információi sze-
rint egy 24 éves új-
csanálosi fiatalember –
aki Mis kolcon a Ba ross
és Au gu sz tus 20-a út
környékén bérelt la-
kást –, munkája mel-
lett kábítószer-terjesz-
téssel is foglalkozott. A
megrendelést egy fü-
zesabonyi férfinak adta
le, aki budapesti felsõ
kapcsolatától beszerezte a drogot, és
azt február 1-jén az autópályán adta
volna át az újcsanálosi Cs. Gy.-nek.
Mind kettõ jüket elfogták a rendõrök,
akik az akcióban 200 gramm mari-
huánát és 40 gramm speedet foglal-
tak le. 

Még aznap éjszaka a Bükk beveté-
si alosztály kommandósai a fõváros-
ban elfogták a hálózat legmagasabb
szintjén lévõ D. A.-t, akinek 8. eme-
leti lakásában a házkutatás során  elõ -
került 2,9 kilogramm amfetamin, 1,9
kilogramm marihuána, 200 gramm ko-
kain. A rendõrök az egyik szobában
találtak még olyan – szintén bódult-
ságot elõidézõ anyagot – aminek a be-
azonosítását szakértõk végzik, vala-
mint lefoglaltak másfél millió forintot
és a drog terjesztéséhez szükséges esz-

közöket. A férfi már többször volt bün-
tetve kábítószerrel való visszaélés
miatt. Nem csak Miskolc és
Füzesabony térségét látta el kábító-
szerrel, hanem kiterjedt hálózatot
mûködtetett az ország más területein
is. Elsõsorban diszkódrogokat, speed-

tablettákat, marihuánát és kokaint for-
galmazott. Közben Miskolcon az új-
csanálosi drogfutárt már házibuliba
várták, azonban helyette a rendõrök
jelentek meg. Mint utóbb kiderült, a
nyolcfõs társaságból heten kábító-
szert fogyasztottak, õket a Miskolci
Rendõrkapitányságra állították elõ a
nyomozók, akik itt is további jelentõs
mennyiségû kábítószert foglaltak le.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság jelentõs meny-
nyiségre elkövetett kábítószerrel való
visszaélés gyanúja miatt indított eljá-
rást, a Miskolci Városi Bíróság pedig
elrendelte a három gyanúsított elõzetes
letartóztatását. A budapesti férfi akár
életfogytiglan tartó szabadságvesz-
tésre is számíthat, míg a dílerekre
2–8 évig terjedõ börtönbüntetés vár.

A NAGY
KÁBÍTÓSZERFOGÁS

A B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtó -
tájékoztató keretében mutatta be a lefoglalt
bûnjeleket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányságon megtörtént a
határõrség gépparkjából átkerült szolgálati jármûvek feliratainak cseréje. 

Az új típusú, zöld színû, Nissan Pathfinder terepjárókon, valamint Skoda
Octavia Combi személyautókon szereplõ „Határõrség, Border Guard” szö-
vegezés helyére egységesen a „Rendõrség” felirat került. A cserének kö-
szönhetõen valamennyi új típusú zöld színû szolgálati gépjármû a fehér
rendõrségi autókon már megszokott logót viselve fut a megye útjain. – Na végre, itt is bevezették a nulla toleranciát.    (Izsák Jenô rajza.)

ITTASSÁG RENDÔRSZEMMEL

A ZÖLD IS FEHÉR 

A zöld autókban is rendõrök ülnek!

Személygépkocsi sodró-
dott az útmenti árokba feb-
ruár 10-én a kora reggeli
órákban. A rátkai fiatalem-
ber Szerencs irányából ha-
ladt Mis kolc felé a 37-es
számú fõúton, amikor hir-
telen arra lett figyelmes,
hogy autójával áttért a me-
netirány szerinti bal oldal-
ra. Ekkor azonban a szem-
bejövõ forgalomtól meg-
ijedt és hirtelen jobbra rán-
totta a kormányt, ami miatt
a vízelvezetõ árokba sodródott ko-
csijával. A személyautó vezetõje és
utasa sértetlenül úszták meg a bal-

esetet, amelynek körülményeit a
Szerencsi Rendõr ka pitányság közle-
kedésrendészeti osztálya vizsgálja.

A FIGYELMETLEN OPELES
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Somplákné Karaffa Katalin több évtizeden
át szerencsi gyermekek generációit nevelte
az olvasás szeretetére.  

Életérõl így vallott a Szerencsi Hírek 2006.
január 28-ai számában vele készített inter-
júban:  

„A napvilágot 1942-ben láttam meg, éppen
akkor, amikor édesapámat, több mint két-
százezer sorstársával együtt a 2. magyar hadsereg
szakaszparancsnokaként a Don-kanyarba vezé-
nyelték. Így közel hároméves koromig nem ismer-
hettem õt személyesen. A középiskolai tanulmá-
nyaimat éppen 1956 szeptemberében kezdtem. A
történelem tanulásában két malom között õrlõdtem,
hiszen mást hallottam otthon és az iskolában. Drága
szüleimnek köszönhetõen tiszta lelkû emberként
nõhettem fel, akit késõbb sem sikerült megmételyezni.
Sohasem hajlottam a megalkuvásra, és ha gyakorta
be is tört a fejem, ragaszkodtam az igazsághoz.
Mindketten népes családból származtak, ahol bõsé-
ges volt a gyermekáldás. Édesanyámék heten, apá-
mék hatan voltak testvérek. Emlékszem, én is meny-
nyire vágyódtam, hogy öccseim, húgaim legyenek,
hiszen elõttem volt az egymásért szeretettel tevé-
kenykedõ közeli hozzátartozók mintaképe, de
nekem ez nem adatott meg. 

– Ezért aztán, mintha én magam egyben a bátyám
vagy az öcsém is lennék, dupla nevelést kaptam: lá-
nyosat is, fiúsat egyaránt. Duplán erõsítették ben-
nem a hitet, a magyar öntudatot, a haza, a termé-
szet, a fizikai és gondolati szabadság szeretetét. Így
tanítottak az életben való részvételhez szükséges er-
kölcsi és viselkedési szabályokra, a felmenõk tisz-
teletére, a hagyományok életben tartására, a tudás
fontosságára.

Hivatásáról az alábbiak szerint vallott: – „Nem vé-
letlenül választottam a könyvtárosi pályát, melyet
harmincöt éven át küldetésnek, hivatásnak tekin-
tettem. Különösen igaz ez a gyerekfoglalkozásokra,
hiszen ezt több mint negyedszázadig minden el-
lenszolgáltatás nélkül, mintegy második munkakör-
ként, a szakfelügyelõi feladatok ellátása mellett vé-
geztem. Úgy éreztem, hogy az én feladatom az is,
hogy az általam megszerzett tudást és a szeretetet

nem csak mint érzelmet, hanem mint ma-
gatartási, viselkedési formát az ifjúság felé
közvetítsem.”

Somplákné Karaffa Katalint az egykori
munkatársak nevében Tarnóczy Katalin bú-
csúztatta: 

„Amikor 1977 januárjában beléptem a sze-
rencsi könyvtár ajtaján és megismerkedtünk,

nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar eltelik 31
év, és nekem jut a szomorú feladat, hogy a kollé-
gák nevében búcsút vegyek tõled.

Akkor januárban egy kedves, szõke, vidám te-
remtést ismertem meg, aki szerette a könyveket, imád-
ta a munkáját és tudását nagy szenvedéllyel adta át
a szerencsi járás községi könyvtárosainak.
Generációk tanulták tõled a könyvtáros szakma csín-
ját-bínját.

Nagy lelkesedéssel kerested az olvasók által fel-
tett kérdésekre a választ. Az általad tartott gyer-
mekfoglalkozásokat imádták ifjú hallgatóid és min-
dig az újat keresve írtad kollégáiddal több hónapon
át a nagysikerû, UNESCO-díjas gyermeklapot.

1960-tól 1995-ig az egyetlen munkahelyed volt a
szerencsi könyvtár. Mindenki, aki ismert, szeretettel
és elismeréssel gondolt Rád. Tevékenységed példa-
ként áll a megye könyvtárosai elõtt, munkád ered-
ménye örökre beépült a Városi Kulturális Központ
Könyvtárába, munkatársaid lelkébe. A tudás meg-
szerzése, az ismeretek átadása végigkísért utadon. Az
élet értelmét jelentette számodra a családod mellett.

Odaadással gondoztad szüleidet, nagynénédet,
ápoltad õket betegségükben. Imádtad egyetlen fia-
dat, mindent megtettél érte, amit tehettél.

Az évek múltak, de te fiatal maradtál, mindig tett-
re kész, nyitott az újra.

Legtöbbször egyedül kellett megküzdened a gon-
dokkal, amelyeket az élet tartogatott számodra, de
te minden problémát megoldottál, legyõztél minden
akadályt. Ez az utolsó meghaladta erõdet.

Tavaly nyáron találkoztunk utoljára. Már beteg vol-
tál, de nem panaszkodtál, csak közölted a tényeket.
Kedves voltál, elegáns voltál. Az én emlékezetem-
ben így maradsz meg örökre.

Nyugodj békében! Mi nem felejtünk el soha.”

Életének 65. évében, február 3-án elhunyt Somplákné Karaffa Katalin, a szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár nyugdíjasa, lapunk külsõs munkatársa. A település közmûvelõdésében fontos szerepet betöltõ egy-
kori gyermekkönyvtárostól lakóhelye, Szegi temetõjében vettek végsõ búcsút a rokonai, barátai és ismerõsei.

SOMPLÁKNÉ KARAFFA KATALIN 
1942–2008

TESCO ÁRUHÁZ
Az elmúlt év õszén mutatta be az

építtetõ képviselõje és a tervezõ a sze-
rencsi Tesco Áruház vázlattervét, mely
egy típusmegoldást tartalmazott.
Felhívtam a figyelmüket a Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ)  elõ írásaira (magas-
tetõ létesítése, elõírt harmonikus szí-
nek alkalmazása, legfeljebb 1 x 2 mé-
teres feliratok és hirdetõfelületek), és kér-
tem, hogy a település eddig elért vá-
rosképi eredményeivel összhangban
humanizálják a megszokott emberte-
len léptékû megoldásokat. A tervet az
engedélyezési dokumentáció elkészí-
tése során, illetve a beadásig velem a
továbbiakban nem egyeztették.

A 37-es mentén húzódó területre
nem készült beépítési terv, amely tisz-
tázná a most és a késõbb épülõ épü-
letek elhelyezését, egységes utcaképi
és telepítési kialakítását, a teljes terü-
let beépítése utáni harmonikus és ren-
dezett városkép megjelenését. Egységes
koncepció nélkül a különbözõ késõb-
bi bevásárlóközpont „dobozépítmé-
nyek” zavaros, rendezetlen, össze-
vissza külvárosi hatást fognak ered-
ményezni. 

Az áruház elhelyezése ezért esetle-
ges, nincs összefüggésben a környe-
zetével, az utcaképpel, a városba
Miskolc felõl érkezõknek mutatja a leg-
rosszabb képét, a hátsó oldalának ra-
kodóudvarát (azaz a hátsóját fordítja a
városba és a világ örökségi területre ér-
kezõknek), a fõút felé a legüresebb, se-
matikus homlokzatát.

A homlokzaton a hatalmas sík felü-
letek és tömegek a kisvárosi léptéktõl
teljesen idegenek, a piros és kék szí-
nek túl erõsek és túl nagy felületen je-
lennek meg. A homlokzatok egy ré-
szénél az árkádosítás sikeresen oldja
a sematikus megjelenést, azonban a
tervrõl nem derül ki a pillérek felüle-
tének és tetejének anyaga, felülete,
színe (sokféle tégla, vagy tégla-jellegû
felület és szín létezik).

Egyáltalán nem szerencsés viszont az
árkádok „szoknyaszerû, álmagastetõs”
lefedése, mely a mûszaki leírás szerint
cserép-, a terv szerint hullámlemez fe-
désû. Ez az a megoldás, amit az épí-
tészetben mindenütt tiltanak, és aki az
egyetemen ilyet rajzol, bizonyos, hogy
nem kap diplomát (a szoknyatetõ ha-
tása olyan, mint a hatalmas cirkuszi
medvén a keskeny tüllszoknya). A ra-
kodóudvar kerítése nincs az épület
többi részével azonos stílusban, szín-
vonalon, késõbbi toldalék hatású. Nem
fogadható el városképileg a kb. 40 m2-
es felületû Tesco-reklámfelirat a fõút fe-
lõli homlokzaton.

A tervet a fentiek alapján jelen for-
májában engedélyezésre nem javas-
lom, megépülése esetén a városképbe
nem illõ elhelyezésû, léptékû és meg-
jelenésû építmény kerülne a település
elejére. Olyan lesz a Szerencsre érke-
zés, mint amikor az épületbe nem az
esztétikus és harmonikus fõbejáraton
át megyünk be, hanem az alagsori, vi-
szolygást keltõ teremgarázson át. Ilyen
külvárost már több településen is lát-
hatunk, de mi miért követnénk el
ugyanazokat a hibákat, mint mások?
Talán Szerencs nem különb és szebb?

A városban már több nemzetközi
áruházlánc is letett az elõírásoknak
megfelelõ és a városképbe illeszkedõ,
(viszonylag) esztétikus homlokzatú
épületet az egyeztetéseink alapján.

Ezért ebben az esetben is vélemé-
nyem szerint elérhetõ egy olyan meg-
oldás a terv további átalakításával, ami
a városnak, az itt élõk szépérzékének
is megfelelõ, a szabályoknak is meg-
felel, és az építtetõ is egyedi (és ezért
üzletileg sikeresebb) épületet tudhat-
na magáénak.

LIDL ÁRUHÁZ 
Az ugyancsak a város Miskolc  fe lõli

kapujában létesülõ Lidl áruházat a fõ-
úthoz közelebb esõ részére tervezték,
a katolikus templomnál nagyobb tö-
megû épület így a templomhoz képest
túl hangsúlyossá válik, a városképben
konkurenciát jelent számára, zavarja
a rálátást, azt érzékelteti, mintha a vá-
sárlás „temploma” fontosabb lenne a
lélek és Isten templománál.

Ezért mindenképpen fontosnak tar-
tom, hogy az áruház épülete a telek
Vörösmarty utca felõli oldalára kerül-
jön, a szerencsésebb 90 fokban elfor-
gatott telepítéssel, így a Csalogány
utca felõli utcavonal (beépítési vonal)
is tartható lenne. 

Az épület homlokzati megjelenése
a Lidl áruházak típusmegoldását mu-
tatja, a tetõfedés cseréppel történik,
azonban nincs meghatározva ponto-
san a cserép vörös színének árnyala-
ta. Mivel a betoncserepek esetében a
piros szín leggyakrabban egy rikító, vá-
rosképileg kellemetlen árnyalat szokott
lenni, ezt a színt még az engedélye-
zési eljárás során kell meghatározni, a
HÉSZ elõírásainak megfelelõ árnyala-
tot kiválasztva és a hatósággal (és fõ-
építésszel) egyeztetve. A szabályzat sze-
rint a reklámfeliratok mérete nem lehet
nagyobb 1 x 2 méternél. 

A terv a telepítés megváltoztatása, va-
lamint a fenti módosítások, kiegészí-
tések elvégzése esetén engedélyez-
hetõvé válik.    Salamin Ferenc építész

Városkép 

ÁRUHÁZTERVEK
A FÕÉPÍTÉSZ SZEMÉVEL

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?
Játékunkban alkalmanként

egy-egy szerencsi archív felvé-
telt teszünk közzé lapunkban.
Vállalkozó kedvû olvasóinktól
most arra kérünk választ, hogy
mi a neve annak az útnak, ahol
versenyeznek a kerékpározók? A
megfejtéseket február 29-ig vár-
juk postai levelezõlapon (3901
Szerencs, pf.: 85) vagy SMS-ben
a 20/940-2066-os számra. A he-
lyes választ beküldõk között
kettõ darab 2000 forintos vá-
sárlási utalványt sorsolunk ki. 

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Geisenheim tér. A sze-
rencse ez alkalommal Tárkányi Lászlóné, Szerencs,
Késmárk u. 9. szám alatti olvasónknak és a 70/339-
2801-es telefonszámról érkezett játékosnak kedvezett.
Nyereményüket február 26–29-ig vehetik át a szer-
kesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is várjuk olvasóink-
tól a több évtizeddel ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visszajuttatunk a tulaj-
donosának. Elevenítsük fel együtt településünkbõl egy-
egy régi pillanatot!

A TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET TERVEI
Évnyitó taggyûlését tartotta febru-

ár 14-én a Szerencsi Testvérvárosi
Egyesület. A civil szervezet idei elsõ
programján Bíró István alelnök kö-
szöntõje után a közösség elmúlt évi
tevékenységérõl hallhattak tájékoz-
tatót a jelenlévõk. Cseppely János
elnök ismertette, hogy közhasznú
szervezetként az elmúlt évben is
kulturális területen és az európai in-
tegráció elõsegítése érdekében való-
sították meg a programjaikat.
Létszámuk két és fél év alatt meghá-
romszorozódott, jelenleg 106 tagja

van az egyesületnek. Politikai tevé-
kenységet nem végeznek, pártokat
nem támogatnak, a bevételeik a tag-
díjakból és sikeres pályázatokból
származnak. Az elmúlt évben a rend-
szeres találkozások mellett két na-
gyobb programjuk a németországi
Geisenheimbe tett látogatás és a
közös szilvásváradi kirándulás volt.       

A civil szervezet pénztárosa,
Oleszka Józsefné ismertette a 2007-
es gazdálkodás legfontosabb adata-
it. Mint elhangzott, az elmúlt évet 961
ezer forint pénzmaradvánnyal nyitotta

az egyesület. Egymillió forint bevé-
tel mellett 1,2 millió forint volt a ki-
adásuk, így a tavalyi költségvetésük
záró egyenlege 742 ezer forint. A
szervezési feladatokat ellátó Hajdú
Józsefné ismertette a 2008-as évre ter-
vezett programokat. Az elképzelések
között munkácsi, valamint karcagi ki-
rándulások, helyi szabadidõs ren-
dezvények mellett harmincfõs gei-
senheimi delegáció szeptember eleji
vendégül látása szerepel, aminek a
költségeire európai uniós pénzügyi
forrásból igényelnek támogatást.
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Az Új Magyarország Felzárkóz -
tatási Programról tartottak kistérségi
konzultációt február 14-én a szeren-
csi Rákóczi-várban. A tanácskozás
résztvevõit Heves János köszöntötte.
A város alpolgármestere fontosnak tar-
totta, hogy az érintett önkormányza-
tok, vállalkozások és civil szerveze-
tek tájékoztatást kapjanak a kedvezõ
feltételû pályázati lehetõségekrõl. 

Bene Dániel, az országos szintû ko-
ordinációt végzõ Kistérségi Központi
Programiroda vezetõje ismertette,
hogy a régióban elsõdlegesen 12
hátrányos helyzetû kistérség szerepel
célterületként, amelyek között a sze-
rencsi is megtalálható. Ezeken a te-
rületeken az Új Magyarország Fel -

 zárkóztatási Program keretében kü-
lönösen kedvezõ feltételekkel lehet
majd pályázni a humán erõforrások,
a közszolgáltatás, a környezet, az inf-
rastruktúra és a gazdaság komplex fej-
lesztésére. Az elõbbi célokra négy-
milliárd forint áll rendelkezésre kis-
térségenként. Az elõadó fontosnak tar-
totta, hogy a Kistérségi Fejlesztési
Bizottságok konszenzussal döntse-
nek azokról a projektekrõl, amelye-
ket a felzárkóztatási programban akar-
nak megvalósítani. A pályázatokon
való eredményes szereplést külön
támogató szervezet és tanácsadók se-
gítik annak érdekében, hogy a leg-
hátrányosabb kistérségek is elindul-
hassanak a felemelkedés útján.

PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK

Hat képviselõ kezdeményezésére
rendkívüli önkormányzati ülést hívott
össze február 15-ére Rónavölgyi
Endréné polgármester.

Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos, Koncz
Ferenc, Korondi Klára, Takács István
és Visi Ferenc a tanácskozásra „Bíró
László címzetes fõjegyzõ írásbeli fel-
szólítása a BHD Hõerõmû Zrt. felü-
gyelõbizottsági tagságának megszün-
tetése összeférhetetlenség okán” címû
napirendi pont megtárgyalását java-
solták. A képviselõk indoklásukban
kifogásolták, hogy a korábbi fegyel-
mi tárgyalást megelõzõen nem
tekinthettek be a vizsgálati doku-
mentációba és az ügyben írásbeli
elõterjesztés sem készült. A köz -
tisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint a jegyzõnek kötelessége lett
volna az összeférhetetlenséget annak
felme rü lésekor írásban bejelenteni, a
munkáltatói jogkör gyakorlójának
pedig írásban felszólítani a köz -
tisztviselõt a tör vénysértõ állapot
megszüntetésére. Tudomásuk szerint
ezeknek a körülményeknek a vizs-
gálata nem történt meg az ügyben,
mint ahogy annak sem jártak utána,
hogy 2007 nyarától 2008. január 31-
ig miért nem történt kezdeményezés
a jegyzõ felügyelõbizottsági tagságról
való le mondásának a hivatalos cég -

nyilvántartásban történõ át ve ze tésére.
Az ülésen Gál András azon vélemé-
nyének adott hangot, hogy az ügyet
korábban alaposan megvizsgálták, és
akiknek ezzel kapcsolatban vélemé-
nye volt, azt elmondhatták. A fe-
gyelmi tanácsként mûködõ önkor-
mányzat a törvényi elõírásoknak
megfelelõ eljárásban felmentõ hatá-
rozatot hozott, azonban a mostani
rendkívüli ülés indítványozói közül
egyedül Egeli Zsolt vett részt a sza-
vazásban. 

Egeli Zsolt kiemelte, hogy kezde-
ményezésük nem a fegyelmi ügy új-
ratárgyalására irányul. Véleményük
szerint nem elég tisztességesnek lenni,
hanem annak is kell látszani: amíg a
cégjegyzék tartalma összeférhetet-
lenségi állapotot tükröz, az nem vet
jó fényt a városra.        

Szavazás következett, amelyen Egeli
Zsolt, Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Takács István, Visi Ferenc igen vok-
sával, Bíró István, Fekete József, Gál
András, Kalina Lajos, Heves János,
Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila,
Suskó Viktor, Vaszily Miklós nem sza-
vazatával, Uray Attiláné tartózkodá-
sával (Korondi Klára és Danyi László
nem volt jelen a tanácskozáson – a
szerk. megj.) úgy döntött az önkor-
mányzat, hogy nem tárgyalják meg a
javasolt napirendet.

NEM TÁMOGATTÁK
A NAPIRENDET

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet 
Szerencs, Huszárvár út 30. 

Tel.: 47/361-293. � Nyitva: hétfõ–péntek 8–16 óráig.
AKCIÓS AJÁNLATUNK: 

� Vércukorszintmérõ készülékcsomag 8900 Ft
� Digitális alkoholszonda 3500 Ft helyett 3100 Ft 
� Tens digitális készülék (izom-ideg stimulátor) 11 990 Ft-tól
� Méregtelenítõ (HydroSana) 37 500 Ft helyett 25 000 Ft

(Korlátozott számban, kizárólag elõjegyzés alapján!)

Orvosi (tb) vények beváltása
Inkontinencia termékek, stoma-eszközök, ortézisek,

házi betegápolási eszközök.

Aktuális kínálatunk a www.gyogyaszat.shp.hu és
a www.gyogybolt.hu weboldalakon olvasható!

Szerencs Város Önkormányzata
február 14-e ülésén módosította a
legutóbb 2006 nyarán elfogadott ét-
kezési térítési, valamint a szociális
alapszolgáltatási központ által al-
kalmazott díjakat, amelyek április 1-
jétõl lépnek hatályba. 

A Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet
Szociális és Gyermekjóléti Alap -
szolgáltatási Központ szolgáltatásai-
nak intézményi térítési díjai az aláb-
biak szerint alakulnak:

A szociális étkeztetés 261 Ft/fõ/nap,
új belépõk esetén, ha az egy fõre esõ
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-
át nem haladja meg, 219 Ft/fõ/nap. Az
idõsek klubjában történõ háromszori
étkeztetés 1047 Ft/fõ/nap.

A házi szociális gondozás óradíja 51
Ft/óra, új belépõk esetén, ha az egy fõre
esõ jövedelem a nyugdíjminimum
150%-át nem haladja meg, 23 Ft/óra,
ezt meghaladóan 51 Ft/óra, ebédszál-
lítás 25 Ft/óra.

A támogató szállító szolgálat díja 40
Ft/fõ/km, a személyi segítõ szolgálat óra-
díja ingyenes.

Átmeneti elhelyezés az idõskorúak
gondozóházában: gondozási díj
60 300 Ft/fõ/hónap, napi térítési díj
2010 Ft/fõ/nap.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet Szociális és
Gyermekjóléti Alap szolgáltatási Köz -
pont szolgáltatásainak személyi téríté-
si díjai az alábbiak szerint alakulnak:

Amennyiben az egy fõre esõ jöve-
delem a nyugdíjminimum 150%-át
nem haladja meg, a térítési díj 30%-
át kell fizetni, azaz a szociális étkez-
tetésért 78 forintot, a háromszori nap-
pali ellátásért 240 forintot, a házi se-
gítségnyújtásért 51 forintot, az ebéd-
szállításért 25 forintot. 

Ha az egy fõre esõ jövedelem a nyug-
díjminimum 150%-át nem haladja
meg, a gondozóház szolgáltatásaiért a
térítési díj 75%-át kell fizetni, azaz na-
ponta 1500 Ft, havonta 45 000 fo-
rintot.

A jelzõrendszeres szolgáltatás térí-
tésidíj-mentes, a támogató szolgálat
díja 40 Ft/km, szociálisan nem rá-
szorulók esetén 80 Ft/km. Személyi se-
gítés ingyenes, a szociálisan nem rá-
szorultak esetén 100 Ft/km. 

A város oktatási és nevelési intéz-
ményeiben a térítési díjak március 1-
jétõl az alábbiak szerint alakulnak:

Az 1–6 éves korosztály napi há-
romszori étkezési díja 275 Ft/fõ. A 7–
14 éves korosztály napi háromszori
étkezési díja 330 Ft/fõ, (ebéd 230 Ft/fõ).
A 15–18 éves korosztály napi há-
romszori étkezési díja 465 Ft/fõ, (ebéd
235 Ft/fõ). A szociálisan rászorultak
esetén az önkormányzat a felsorolt dí-
jakhoz további kedvezményeket biz-
tosít.

Térítési díjak a felnõtt, szociális ét-
keztetésben: napi háromszori étkezés
804 Ft/fõ, (ebéd 420 Ft). A munkahelyi
étkeztetés reggeli, tízórai, ebéd, uzson-
na, vacsora esetén 970 Ft, (ebéd 420
Ft). Külsõ étkeztetés esetén az ebéd
ára 510 Ft.

Március 13., 14 óra: történelmi ját-
szóház. Csákó, kokárda és ’48-as zász-
ló készítése. Helyszín: Rákóczi-vár
klubterme.

Március 15. Ünnepi megemlékezés
a forradalom és szabadságharc 160.,
Petõfi Sándor születésének 185. év-
fordulója tiszteletére. 

16 óra: emlékünnepség Ondon.
Ünnepi beszéd: Danyi László képvi-
selõ. Emléktábla avatása. Mûsor: ondi
óvodások, iskolások. 

17.30 óra Emlékünnepség Sze ren -
csen.

* Ünnepi mûsor-táncjáték a Bocskai
István Gimnázium diákjai szereplésé-
vel. Ünnepi szónok: Rónavölgyi
Endréné polgármester. Helyszín:
Bocskai Gimnázium aulája

* Kossuth Lajos szobrának avatása.
Szavalat: Mihályi Jánosné, Radnóti-díjas
versmondó – Kossuth imája. Kossuth
Lajos nagyságát méltatja a Bocskai gim-
názium tanára. Helyszín: Szerencs,
Béke út (a gimnázium hátsó bejárata
elõtti útszakasz).

* Fáklyás felvonulás ütõhangszere-
sek felvezetésével általános iskolás és

középiskolás diákok közremûködésé-
vel. Gyülekezési hely: Bocskai gim-
názium udvara. Felvonulási útvonal:
Béke út, Ondi út, Rákóczi út, Kossuth
tér, ’48-as emlékmû.

* Ünnepi megemlékezés, koszorú-
zás a Kossuth téren a ’48-as emlék -
mûnél. Koszorúzás a Kossuth téren és
a Petõfi emléktáblánál (Szerencs,
Rákóczi út). 

Március 18., 14 óra: húsvéti játszó-
ház. Helyszín: Rákóczi-vár, gyermek-
könyvtár.

Március 19., 16 óra: húsvéti hang-
verseny. Fellépnek: a város énekkarai.
Helyszín: görög katolikus templom.

Március 27., 15 óra: megemlékezés
és koszorúzás II. Rákóczi Ferenc szü-
letésnapján. Helyszín: Rákóczi-vár,
északi kapu.

Március 29., 11 óra: XIX. Nemzetközi
Kamarakórus Fesztivál szerencsi hang-
versenye. Fellépnek: Pro Musica
Kamarakórus és a Snapsz Vokál Band
(Sepsiszentgyörgy), Szerencsi Férfikar,
Hegyalja Pedagógus Kórus, Szerencsi
Általános Iskola énekkara. Helyszín:
Rákóczi-vár, színházterem.

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL

VÁLTOZNAK A TÉRÍTÉSI DÍJAK

A Pest megye
északkeleti hatá rán
fekvõ Tóalmás köz-
ség küldöttsége ér-
kezett február 9-én
Sze rencs re. A pol-
gármesteri hivatal-
ban Ró na völgyi
End réné fogadta a
vendégeket. A vá -
ros polgármestere
szólt Sze rencsrõl és
a jövõ terveirõl. Kovács Magdolna,
Tóalmás polgármestere ismertetõjé-
ben kiemelte, hogy településük ide-
genforgalmi fejlesztésén gondolkod-
va jutottak arra az elhatározásra,
hogy látogatást tesznek Sze rencsen,

ahol nemrég adták át a felújított
Szerencsi Fürdõ és Well nessházat. A
város sportlétesítményeinek mûkö-
désérõl is tájékozódtak a vendégek,
és megismerkedtek a fürdõ által nyúj-
tott szolgáltatásokkal.

TAPASZTALATCSERE

(Folytatás a 7. oldalról.)
A polgármester azt javasolta, hogy

a CKÖ egymillió forintos többlet-
juttatásából félmillió forintot adjanak
dologi kiadásra, a fennmaradó
részbõl képezzenek pályázati alapot.
Ez utóbbi összegnek a sorsát félév-
kor vizsgálják meg. Az egyházaknak
szánt juttatást támogatja.  Rónavölgyi
Endréné szerint a város 2008. évi
pénzügyi terve a lehetõségek költ-
ségvetése. Az, hogy az elképzelé-
sekbõl mi valósulhat meg, részben
a pályázatok elbírálóin is múlik.                 

Elõször az írásban benyújtott mó-
dosító javaslatokról következett sza-
vazás. A polgármesteri hivatal sze-
mélyi juttatásainak csökkentését,
valamint a helyi lap költségvetésébõl
1,5 millió forintnak a televízióhoz

történõ átcsoportosítását Egeli Zsolt,
Hi degkúti Ákos, Korondi Klára,
Takács István, Uray Attiláné és Visi
Ferenc igen szavazata ellenében
utasította el a testület.                 

A céltartalékból nyolcvanmillió
forintnak beruházásokhoz történõ át-
helyezését Danyi László, Egeli Zsolt,
Hidegkúti Ákos, Korondi Klára,
Takács István, Uray Attiláné és Visi
Ferenc ellenében, Bíró István tar-
tózkodása mellett nem támogatták.
Egyhangú döntés született a Cigány
Kisebbségi Önkor mányzatnak to-
vábbi egymillió forint juttatásáról a
polgármester javaslata szerint. A
történelmi egyházak támogatásának
egymillió forintra emelését ugyan-
csak mindenki támogatta. Azzal,
hogy az önkormányzat területet vá-

sároljon, Fekete József, Gál András,
Kalina Lajos és Suskó Viktor tartóz-
kodásával, Danyi László, Egeli Zsolt,
Hidegkúti Ákos, Korondi Klára,
Takács István, Visi Ferenc igen sza-
vazata mellett nem értett egyet a tes-
tület. Végül a város 2008. évi költ-
ségvetését Egeli Zsolt, Hidegkúti
Ákos, Takács István és Visi Ferenc
ellenszavazatával fogadta el az ön-
kormányzat (Koncz Ferenc a megyei
közgyûlés ülése miatt nem vett részt
a testület ülésén – a szerk.). 

(Az önkormányzat február 14-ei
ülésérõl készült tudósításunkat la-
punk következõ számában folytat-
juk – a szerk. megj.) Á. A.–S. L.

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

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Hirdetés

Hirdetés
Rónavölgyi Endréné a polgármesteri hivatal
tanácskozótermében fogadta a vendégeket.
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A taktaszadai álta-
lános iskola négy
évvel ezelõtt vette fel
Móra Ferenc nevét.
Azóta minden év feb-
ruárjában hagyomá-
nyosan Móra Napokat
tartanak az oktatási
intézményben.

A programsorozat
keretében idén febru-
ár 11-én az alsós mun-
kaközösség fontos
eseménye volt a rend-
kívüli „Móra óra”.
Tanulóink már a nagy-
szerû író ismert elbe-
széléseit, verseit mu-
tatták be. Érdeklõdéssel hallgatták a
fiatalok A századik könyv, A csaló
címû elbeszéléseket, az Isten kard-
ja mondáját, s együtt zúgták mind-
annyian a Cinege cipõjé-bõl a már
jól ismert sorokat. A rendkívüli órát
Móra Ferenc megzenésített verseinek
meghallgatása színesítette. Remél -
hetõleg többen kaptak kedvet ahhoz,
hogy a gyermek- és ifjúsági irodalom
klasszikusától a jövõben még sok-sok
írást megismerjenek.

Diákjaink részére a felsõs mun-
kaközösség sportvetélkedõt szerve-
zett, amit stílszerûen „Móra kupá-
nak” neveztünk el, ahol nyolcfõs ve-
gyes korosztályú csapatok mérték
össze tudásukat a sorversenyeken. A
feladatok az erõnlét mellett nem
kevés ügyességet, koncentrációt és
fõleg együttmûködést kívántak a di-
ákoktól. Volt labdavezetés, labda-
pattogtatás, kötélhúzás, ügyességi
versenyfutás. A programot végigiz-
gultuk, mert nagyon kiegyenlített volt
a küzdelem. A sorrendet csak szo-
ros kosárra dobás-pontverseny dön-
tötte el.

KÖZÉPPONTBAN
A HELYESÍRÁS

Február 14-én tartottuk meg immár
12. alkalommal a körzeti helyesírá-
si versenyt. Ebben az évben 63 ta-
nuló vett részt a rendezvényen. Most
elõször – ugyan versenyen kívül –,
de tizenegy Kaplonyból és
Kálmándról, a két erdélyi testvér-
községünkbõl érkezett kisdiák is vál-

lalta a feladatok megoldását. A ver-
seny végeredménye: 3. o.: 1. hely:
Teleki Máté, Szerencs; 2. hely: Éliás
Levente, Bekecs; 3. hely: Frigyik
Szilveszter, Bekecs. 4. o.: 1. hely:
Maier Péter, Rátka; 2. hely: Papp
Réka, Szerencs; 3. hely: Kanalas
Alex, Taktaszada. 5. o.: 1. hely: Kiss
Viktória, Szerencs; 2. hely: Tóth
Levente, Bekecs; 3. hely: Bodnár
Patrícia, Rátka. 6. o.: 1. hely: Bodnár
Barbara, Bekecs; 2. hely: Karsai
Gábor, Rátka; 3. hely: Fekete Fatime,
Szerencs;. 7. o.: 1. hely: Bodnár
Dávid, Taktaszada; 1. hely: Maier
Boróka, Rátka; 3. hely: Körömi János,
Bekecs. 8. o.: 1. hely: Horváth Virág,
Taktaszada; 2. hely: Körömi Leila,
Bekecs; 3. hely: Salétos Vivien,
Szerencs.

MÁTYÁS KIRÁLY
A RAJZOKON

Az elmúlt években hagyomány lett,
hogy rajzpályázatot hirdetünk a
Móra-napok keretében. Ebben az
évben „A kedvenc Mátyás mesém”
volt a téma. A pályázatra 278 munka
érkezett 11 iskolából. A rajzokat a
helyi civil szervezetek képviselõi,
mint társadalmi zsûri és nyugdíjas
rajztanárunk bírálta. A zsûri elnö-
keként Vajtó János polgármester te-
vékenykedett. Ezen a pályázaton is
részt vettek testvérközségeink kisdi-
ákjai is. A rajzpályázat helyezettjei:
1–2 osztály: I.: Ádám Réka, Szerencs;
Szemán Szilveszter, Taktakenéz; II.:
Miklósi Angéla, Szerencs; Rozgonyi

István, Taktakenéz; III.: Ritli Róbert,
Kálmánd; Sepler Alíz Kinga, Kaplony;
Mészáros Réka, Szerencs; Bonta
Attila, Taktaharkány; Juhász Gergely,
Taktakenéz; Heveli Helén Helga,
Kaplony. 3–4. osztály: I.: Barcsa
Eszter, Taktakenéz; II.: Nagy Bianka,
Taktakenéz; III.: Básalmási Réka,
Tiszalúc. 5–6. osztály: I.: Szabó
Petra, Taktakenéz; II.: Lakatos
Anasztázia, Taktakenéz; III.: Szirmai
Tamás, Taktaharkány; Berta Réka,
Taktaszada. 7–8. osztály: I.: Lajcsák
Lilla, Taktaharkány; II.: Kovács Anett,
Taktakenéz; III.: Fleisz Péter,
Kaplony; Resch Henrietta, Kaplony;
Restli Dávid, Kálmánd; Rontó Rózsa
Margaréta, Taktaharkány. Külön -
díjasok: Ács Fruzsina, Bekecs;
Zakariás Szabina, Taktakenéz; Budai
Helga, Taktaszada; Kiss Martin,
Taktaszada; Tóth István, Taktaszada.
A beküldött rajzokból iskolánkban ki-
állítást rendeztünk. 28 pályamû ért
el helyezést. A díjakat február 14-én
adtuk át a kis mûvészeknek és fel-
készítõ tanáraiknak.

Pestiné Borza Ezsébet
igazgató

A körzetben az elkövetkezõ idõ -
szakban megvalósuló útfejleszté-
sekrõl tájékozódott február 15-ei ülé-
sén a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás tanácsa.

Az ülésen Peiker Tamás, a Magyar
Közút Kht. B.-A.-Z. Megyei Igaz -
gatóságának osztályvezetõje ismer-
tette, hogy a regionális pályázati for-
rások felhasználásával az elsõ ütem-
ben két út kritikus részein történik
2009-ben burkolatcsere a szerencsi
kistérségben, míg a 2010-tõl
kezdõdõ második ütem kilenc út-
szakaszt érint. Az elõadó ismertet-
te, hogy az Észak-magyarországi
Ope ratív Program keretében az öte-
zer fõ lélekszám alatti települések
támogatást igényelhetnek az utak
építésére és korszerûsítésére. A 37-
es számú fõút Gesztely és Szerencs
közötti szakaszán 2013-ig megtör-
ténik a burkolat megerõsítése, el-
õzõsávok kialakításával, helyenként
négy sáv építésével. A hozzászóló
polgármesterek kifogásolták, hogy
egy-egy út felújítása miért szaka-
szokra bontva történik, ami nem ha-
tékony és jelentõs többletköltséggel
is jár. Többen az árkok és padkák
karbantartásának a hiányát tették
szóvá. A felvetésre adott válasz
során elhangzott, hogy a közútke-
zelõ a rendelkezésre álló anyagi for-
rások függvényében végzi a mun-
káját. Az útjavításokra használható
keretet igyekeznek úgy felhasznál-
ni, hogy abból a megye minden kis-
térségébe jusson. 

A következõ napirend keretében
a társulás 2008. évi költségvetésérõl
döntött a tanács. A vita során a fel-
szólalók kifogásolták, hogy a pénz-
ügyi terv táblázatai csak jogcímen-
ként tartalmazzák a kiadásokat, azok

részleteirõl nem adnak tájékoztatást.
Ez különösen a személyi jellegû
költségeknél jelent problémát, ame-
lyek 201 millió forintos fõösszegû
pénzügyi terv több mint ötven szá-
zalékát jelentik. Szóba került, hogy
több településnek van tagdíjhátralé-
ka, amit rendezni szükséges.
Elhangzott, hogy a társulás munka-
szervezetében öten dolgoznak, akik
közül néhányan városi feladatokat is
ellátnak. Ugyanakkor a helyi pol-
gármesteri hivatal alkalmazottai is
közremûködnek a kistérség ügyeinek
intézésében. Az egyenleg alapján a
város vállal magára többletkiadáso-
kat. A pénzügyi tervek tartalmazzák
a munkaszervezet mellett a belsõ el-
lenõrzés, a pedagógiai szakszolgá-
lat és szakmai szolgáltatás, a helyi
Vidékfejlesztési Iroda, az oktatási tár-
sulások, a jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás, a családsegítõ és gyer-
mekjóléti, valamint a támogató szol-
gálatok, a mozgókönyvtár, a köz-
munkaprogram személyi kiadásait.
Ezek együttes összege a járulékok-
kal meghaladja a 136 millió forin-
tot. A költségvetéshez a háttéranya-
gok rendelkezésre állnak, azokat a
tanács tagjai részleteikben is megis-
merhetik. A pénzügyi tervet a tanács
három tartózkodással elfogadta. 

Módosította a testület a társulási
megállapodást. Az új rendelkezések
lehetõséget biztosítanak a közös-
ségnek arra, hogy a vállalt pénzügyi
hozzájárulás nem teljesítése esetén
az érintett önkormányzattól az el-
maradt befizetést a felszólítást követõ
90 nap után inkasszó útján behajt-
hatja. 

A tanács az utolsó napirend kere-
tében – zárt ülésen – döntött a 2008.
évi Kistérségi Közoktatásért Díj oda-
ítélésérõl.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás oktatási és nevelési intéz-
ményvezetõi találkoztak február 6-án
a polgármesteri hivatal Rákóczi út 63.
szám alatti nagytermében. 

A foglalkozáson Tiszlavicz Csaba
tájékoztatta a jelenlévõket az idei ok-
tatási, nevelési esztendõ költségve-
tését, tanügyigazgatását érintõ leg-
fontosabb kérdésekrõl. Az igazgatói
munkaközösség vezetõje a szigoro-
dó ellenõrzésekre való felkészülés
jegyében felhívta a figyelmet a kü-
lönbözõ elõírások pontos betartásá-

ra, az adminisztrációs, jelentési kö-
telezettségek határidõre történõ tel-
jesítésére.

Jakab Ferencné a sajátos nevelési
igényû gyermekek ellátásának leg-
fontosabb teendõit ismertetve hang-
súlyozta: a közeljövõben ezen a te-
rületen a szerencsi kistérség iskolái
szintén ellenõrzésre számíthatnak.

Véleményként fogalmazódott meg,
hogy az intézményvezetõknél és pe-
dagógusoknál az elõírások betartása,
és a vizsgálatokban való közremûkö-
dés elvonja az idõt a szakmai mun-
kától. 

A tanácskozás második részében
Körtvélyesi Ildikó tájékoztatta a részt-
vevõket a közeljövõ aktuális pályáza-
ti lehetõségeirõl. A tanügyigazgatási
szakértõ elõadásában kiemelte, hogy
a teljesítménymotivációs alapból az
idén összesen mintegy 1,1 milliárd fo-
rint, – a minõségbiztosítás, mérés, ér-
tékelés, ellenõrzés elnevezésû pályá-
zatból pedig 600 millió forint kerül el-
osztásra 2008-ban. Elhangzott, hogy
megfelelõ elõkészítés esetén a sze-
rencsi kistérség oktatási és nevelési in-
tézményei jó eséllyel indulhatnak a pá-
lyázatokon.

A bekecsi Lurkóház óvodában
február 8-án farsangi jelmezbe öl-
töztek a gyerme kek.

A délelõtti programot egyhetes
eseménysorozat elõzte meg, amikor
az intézmény apróságai az óvónõk
segítségével farsangi álarcokat ké-
szítettek, csoportos és egyéni ügyes-
ségi versenyeken vettek részt. A
rendezvények között frizura- és di-
vatbemutató, valamint táncverseny
is szerepelt. A pénteki vidám dél -
elõttön minden ovis magára öltötte
kedvenc mesefiguráját ábrázoló jel-
mezét. Nem hiányoztak a felvonu-
lók közül a szuperhõsök, a kaland-
filmek ismert alakjai és a legnép-
szerûbb gyermekmesék fõszereplõi
sem.

MÓRA NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT ELFOGADTÁK A KISTÉRSÉG
KÖLTSÉGVETÉSÉT

A rajzpályázat résztvevôinek február 14-én adták át a díjakat.

A MAGYAR NYELV ÁPOLÁSA

A vetélkedõ tollbamondással kezdõdött.

Negyvenkét tanuló részvételével
tartották meg a Simonyi Zsig mond
helyesírási ver seny kistérségi for-
dulóját.

A rendezvénynek hagyományosan
helyszínt biztosító bekecsi általános
iskolában február 13-án megtartott
esemény résztvevõit Hajdú Józsefné
köszöntötte. A szerencsi polgármes-
teri hivatal osztályvezetõje fontosnak
tartotta a magyar nyelv ápolását,
amely a nemzeti kultúránk meg-

õrzését szolgálja. A felsõ tagozatos
diákoknak az Oktatási és Kulturális
Minisztérium támogatásával meg-
hirdetett versenyen a feladatok kö-
zött tesztlap kitöltése és tollbamon-
dás szerepelt. A viadalon évfolya-
monként mérték össze tudásukat a
tíz iskolából érkezett fiatalok, akik
közül a dolgozatok kijavítása után a
legjobbak juthatnak tovább a megyei
fordulóba.

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

SZIGORODÓ ELLENÕRZÉSEK AZ ISKOLÁKBAN

Királylányok, szuperhõsök és megannyi mesefigura.

A LURKÓK FARSANGJA
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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 22., IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
Február 29., V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Március 7., I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

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 március 5-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
február 27-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

és büntetõ iroda, valamint 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
Zsu zsanna fõhadnagy – minden hó -
nap elsõ hétfõjén, legközelebb már-
cius 3-án 9–12 óráig tart fogadóna-
pot. 

REGIONÁALIS
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 18–24.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyele-
tes): 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.

Március 3–9.: 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.

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 -
ládvédelmi 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
28. (csütörtök:

Szerencs – cukorgyár.

Párizsban világkonferenciát tartot-
tak 2000 elején a rák megelõzéséért.
A résztvevõk február 4-én történelmi
dokumentumot írtak alá, mely össze-
fogásra szólít fel a daganatos betegsé-
gek ellen. Ennek emlékére ezt a napot
a rák világnapjává nyilvánították. 

A rák elleni küzdelem nemcsak or-
vosi, de társadalmi és egyéni felelõs-
ség is, mindannyiunk közös ügye! A
betegség kialakulásában, a hajlamosí-
tó tényezõk mellett az életmód, a táp-
lálkozás is fontos szerepet játszik.
Becslések szerint a megbetegedések
mintegy 40%-a megelõzhetõ lenne, ha
a kockázati tényezõként szerepet ját-
szó dohányzás visszaszorulna és az el-
hízás drámai növekedése megállna
vagy csökkenne. A táplálkozás terén a
sok zsírt, sót, cukrot tartalmazó ételek
helyett a zöldség, gyümölcs fogyasz-
tása kerülne elõtérbe, az ételkészítés-
nél pedig a kímélõ, zsírszegény kony-
hatechnika alkalmazása venné át a ve-
zetõ szerepet. Természetesen ez nem
jelenti a magyaros konyhatechnika
mellõzését, csak bizonyos formájú át-
alakítását! Az üres kalóriákat tartalmazó
folyadékok helyett a zöld tea rendszeres

fogyasztásával jó hatást érhetünk el a
rákos folyamatok kialakulásának meg-
elõzésében, mert a levelekben lévõ po-
lifenolok gátolják a daganatok képz-
õdését és fejlõdését, lekötik a szabad
gyököket és akadályozzák a hibás sej-
tek szaporodását. A szervezet tavasszal
igen fontos méregtelenítésénél is nyu-
godtan alkalmazhatjuk a megfelelõ fo-
lyadékbevitel biztosítására! A táplál-
kozás helyes irányú módosítása mel-
lett a mozgásszegény életmód meg-
változtatásával a kór rizikóját csök-
kenteni lehetne. A megbetegedések kö-
zött vezetõ helyet foglalnak el a gége,
a tüdõ, valamint a szájüreg rákos fo-
lyamatai, melyeknek elsõdleges oka a
dohányzás, az alkoholfogyasztás és a
nem megfelelõ szájhigiénia. A megel-
õzést elsõsorban a fiatalok körében vég-
zett felvilágosítással kellene és lehet-
ne kezdeni, hiszen közöttük vannak a
potenciálisan veszélyeztetettek! A gyer-
mekkorban elkezdett dohányzás és al-
koholfogyasztás óriási veszélyt jelent.
A családi környezet példaértékû.
Változtasson mindenki az életmódján,
az életvitelén, a táplálkozásán annak
függvényében, mi az, ami saját kör-
nyezetében helytelennek mondható.

Tegye le a cigarettát, ha dohányzik,
vagy legalább csökkentse mennyiségét.
Hagyja el, vagy mérsékelje az elfo-
gyasztott alkohol mennyiségét.
Táplálkozzon egészségesebben, mint
eddig. Fogyasszon több zöldséget,
gyümölcsöt, igyon megfelelõ mennyi-
ségû folyadékot. Mozogjon egy kicsi-
vel többet. A megelõzés lehetõsége bi-
zonyos mértékben minden embernek
a saját kezében van, éljen oly módon,
hogy csökkentse a kockázati tényez-
õket!       Váradi Ferencné dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb február 25-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné segít-
séget nyújt a személyre szabott diéta
kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû idõpontot egyeztetni.

Egészségünkért 

CSÖKKENTENI
A KOCKÁZATI TÉNYEZÕKET

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

SZAKEMBERHIÁNY A MUNKAERÕPIACON 
A hazai gazdaságban egyre ége -

tõbb problémaként jelentkezik a jól
képzett szakemberek hiánya – emel-
te ki február 6-án Miskolcon Bihall
Tamás (fotónkon). A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (BOKIK) elnöke a tes-
tület által szervezett sajtóbeszél-
getésen hangsúlyozta, hogy a terü-
leten jelentkezõ nehézségek le-
küzdéséhez a jelenlegi oktatási
struktúra megváltoztatására van
szükség. 

A BOKIK el-
nöke kifejtette,
hogy nehéz esz-
tendõ elé néz-
nek a vállalko-
zók. Az elmúlt
év megszorító
intézkedéseinek
áthúzódó hatá-
sai és az elma-

radt fejlesztések következményei
2008-ban éreztetik majd a hatásu-
kat. A gazdaság szereplõinek mind-
ezek miatt komoly nehézségekkel
kell szembenézniük a régióban, a
korábban tapasztalt felzárkózás után
ismét leszakadóban van az ország.
Ezen változtatni szükséges, mert a
folyamatoknak beláthatatlan a kö-
vetkezménye. Bihall Tamás ag-
gasztónak nevezte, hogy a régió
meghatározó nagyvállalatai határo-

zatlan idõre felfüggesztették straté-
giai nagyberuházásaikat és egyre
több cég vezetése költözik Buda -
pestre, ami a térség szellemi erejét
gyengíti. 

Az elnök fontosnak tartotta, hogy
a szakképzés igazodjon a munka-
erõ-piaci igényekhez, amiben a
BOKIK is szerepet vállal. Egyes ok-
tatási formákat célszerû megszün-
tetni, másokat pedig fejleszteni,
hogy ne legyen hiány például esz-

tergályosokból, lakatosokból, vagy
éppen mi nõsített hegesztõkbõl.  

Szilágyiné Baán Anna a kamara szol-
gáltató jellegét hangsúlyozta. A BOKIK
titkára kiemelte, hogy az elmúlt évhez
hasonlóan idén is számos tájékozta-
tót szerveznek a vállalkozóknak.
Ezeken a programokon a mindenna-
pi életben jól hasznosítható új isme-
retekkel gazdagodnak a résztvevõk és
talán nem véletlen, hogy a progra-
mokról kedvezõk a visszajelzések.

Bizonyosan a lakásszerzési ked-
vezmény korábbi formájának meg-
szûnése a legnagyobb jelentõségû
változás az ingatlanértékesítõk szá-
mára. Természetesen létezik átmeneti
rendelkezés is: azok, akik 2008 elõtt
már megszerezték a kedvezményre
a jogot, még a régi szabályok szerint
élhetnek vele.

A változás azt jelenti, hogy ha va-
laki 2008-ban értékesíti ingatlanát,
akkor az ebbõl származó jövedelmét
már nem fordíthatja adófizetés nélkül
lakás építésére, lakóingatlan vagy épí-
tési telek megvásárlására. A jogsza-
bályváltozás következtében csak akkor
nem kell az adót, vagy annak arányos
részét megfizetnie az eladónak, ha az
ingatlan, vagyoni értékû jog értékesí-
tésébõl származó jövedelmét az EGT
bármely tagállamában idõsek, vagy fo-
gyatékosok otthonában való férõhely
végleges megszerzésére használja fel.
Lecsökkent továbbá az idõkorlát is,
amely alatt az említett jövedelmet fel
lehet használni, mivel ennek az eladás

évérõl benyújtandó bevallásig, vagy
az átruházást követõ két éven belül
kell megtörténnie. Az elsõ esetben –
a felhasznált jövedelemre esõ – adót
nem kell megfizetni, a kétéves válto-
zatnál pedig adókiegyenlítés formá-
jában érvényesíthetõ a kedvezmény.
Azoknak a köre is módosult, akiknek
a javára a jövedelem felhasználható,
mivel a volt házastárs kikerült a jo-
gosultak közül, helyére kedvezmé-
nyezettként az élettárs lépett, míg a
saját részre és a közeli hozzátartozó
részére történõ felhasználás tovább-
ra is lehetséges. Az említett ottho-
nokban való férõhelyvásárlás céljára
történõ felhasználást, illetve a rokon-
ságot, élettársi kapcsolatot, mint min-
den ilyen esetben, okiratokkal kell bi-
zonyítani. 

Az idei évtõl a törvény ugyanakkor
lehetõséget biztosít arra is, hogy a ma-
gánszemély kérelmére – jövedelmi, va-
gyoni és szociális körülményeire te-
kintettel – az ingatlan, vagyoni értékû
jog átruházásából származó jövedel-
met terhelõ adót az adóhatóság mér-
sékelje, vagy elengedje. Erre különö-
sen akkor van mód, ha a kérdéses ösz-
szeget a magánszemély saját maga,
közeli hozzátartozója vagy vele közös
háztartásban élõ élettársa lakhatásá-
nak biztosítása érdekében használja
fel. Indokolt, egyedi esetekben tehát
még mindig van esély kedvezmény ér-
vényesítésére.                        APEH

MEGSZÛNT
A LAKÁSCÉLÚ KEDVEZMÉNY

A Szerencsi Tehetségekért Ala -
pítvány ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik 2007-ben támo-
gatták alapítványunkat. A befolyt
összeget az alapító okiratban fog-
laltaknak megfelelõen használjuk
fel. Adószámunk: 18412444-1-05.
Kérjük, továbbra is támogassák ala-
pítványunkat. 

Gyõrik Ferenc,
a kuratórium elnöke

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT

* Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Bûnmegelõzési Alapítvány. Adó-
szám: 19075518–2–05.

EGYSZÁZALÉKOS
ESÉLY
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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

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. 

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KOSSUTH U. 19/C. I. emelet 3. ajtó, Angyal István: 69 m2 hasznos alap-
területû, komfortos, elsõ emeleti társasházi lakás a hozzá tartozó tároló
kamrával. Önálló vízórák, parkettás szobák, vezetékes telefon, ala-
csony rezsi- és társasházi közös költség. A ház kerékpártárolóval ren-
delkezik. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 900 000 Ft. Tel.:
20/428-8291.  
ZRÍNYI U. 7.: 90 m2 hasznos alapterületû, gáz-központi fûtéses családi
ház a hozzá tartozó garázzsal, illetõleg zöldségtárolóval. Elsõsorban
vállalkozás céljára ajánljuk. Irányár: 16 000 000 Ft. Tel.: 30/459-
9027. 
SZABADSÁG U. 2. II. em. 1. ajtó (Muróczki): 55 m2 hasznos alapterü-
letû, sarki társasházi öröklakás. Alacsony rezsi és társasházi közös költ-
ség. Megfelelõség esetén beszámításra kerülhet budapesti, legalább
1,5 szobaszámú, komfortos társasházi lakás. Irányár: 8 900 000 Ft. Tel.:
47/361-269, 20/921-0459.           
RÁKÓCZI U. 118. I. em. 4. (Horváth Henriett): Belvárosi, egyedi gáz köz-
ponti fûtésû, 55 m2-es tehermentes társasházi saroklakás egyedi víz-
órával (2 db). Alacsony rezsi- és társasházi közös költség. Közös
használatú tároló. Zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 
7 900 000 Ft. Tel.: 20/260-09-53.
ONDI ÚT 6., Polacskó Tamás: 596 m2 telken, mintegy 95 m2 hasznos
alapterületû, elektromos hõtároló kályha fûtésû (2 db 6 kW), 1998-
ban részben felújított családi ház. Napos szobák, redõnyök, hajópad-
lós nappali és szoba, ipari áram, parkosított pihenõkert, ásott kút, 2,50
x 2,70 (170) betonos úszómedence. Az ingatlan hasznos alapterülete
tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, jó
mûszaki állapotú, kizárólag földszinti társasházi vagy kisebb kertes la-
kást, illetõleg házat. Irányár: 11 500 000 Ft. Tel.: 20/36-25529.                                   
KISVÁSÁRTÉR 15.: 511 m2 területû zárt telken, 170 m2 hasznos alap-
területû, 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. Üzlethelyiségnek, szolgáltató háznak alkal-
mas, de 3 lakás is kialakítható benne. Vállalkozók vagy befektetõk fi-
gyelmébe ajánljuk. Irányár: 13 750 000 Ft + áfa. Tel.: 20/313-65-24.             
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, feldolgozóval,
felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lakrésszel, 800 négy-
szögöl szõlõvel, gazdasági épülettel kizárólag együttesen eladó. Irány -
ár: 6 200 000 Ft. Tel.: 20/343-1038. 
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): zárt udvarral rendelkezõ, 3 eme-
letes, 10 lakásos téglaépítésû társasház alagsorában 22 m2 felújítandó
társasházi lakás közvetlenül a tulajdonostól. A lakás területe tovább
bõvíthetõ. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók vagy diákok részére
ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi la-
kásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 47/561-555.

MISKOLC
PETNEHÁZY U. 8. 3. emelet 3. ajtó: 4 emeletes, rendezett, parkos kör-
nyezetben lévõ társasházban, déli fekvésû, 60 m2, teljesen felújított, 4
gázkonvektoros társasházi lakás. Alacsony rezsi- és társasházi közös
költség. Jó közlekedési és parkolási lehetõség. Befektetõk figyelmébe
is ajánljuk. Irányár: 9 000 000 Ft. Tel.: 20/429-2905. 
DANKÓ PISTA U. 25. 1. emelet, 2. ajtó: a Népkert mellett, rendezett
társasházban, déli fekvésû, 37 m2, teljesen felújított távfûtéses társas-
házi lakás. Alacsony rezsi- és társasházi közös költség. Óvoda, iskola a
közelben, jó közlekedési és parkolási lehetõség. Befektetõk figyelmébe
is ajánljuk. Irányár:  7 500 000 Ft. Tel.: 70/362-2704. 

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

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.
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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. 

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.

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

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

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

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

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

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

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

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

TAVASZI SÉTÁK LENGYELORSZÁGBAN (Krakkó, Auschwitz, Wieliczka, Zakopane)
Idõpont: 2008. április 12–13. Részvételi díj: 16 700 Ft/fõ
(utazás, szállás félpanzió, idegenvezetés, belépõ Auschwitzba). 

Külön fizetendõ: BBp 270 Ft/fõ/nap, belépõk. 

JÖJJÖN VELÜNK GÖRÖGORSZÁGBA, PARALIÁRA !
Idõpont: 2008. június 24–július 1. Utazás: autóbusszal Szerencsrõl.

Elhelyezés: Estia 2, 3, 4, 5 fõs apartmanban. Ellátás: önellátó
Részvételi díj: 33 900 Ft/fõ-tõl (autóbusz, szállás).

PRÁGA–KARLOVY VARY 4 nap: 45 900 Ft/fõ-tõl.
NYUGAT-SZLOVÁKIA ÉS MORVAFÖLD 4 nap: 41 900 Ft/fõ-tõl.

TÖRTÉNELMI BARANGOLÁS BURGERLANDBAN
3 nap: 39 000 Ft/fõ-tõl.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

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

Honlap: www.zemplentourist.hu

Február 25-ig még akciós áron kapható 
valamennyi COOP üzletünkben!

Rama tégla margarin 500 g + vaníliapuding 269 Ft
Egységára: 538 Ft/kg

ÁSZ füst. fõtt csemegeszalonna 1 kg 699 Ft
Olympos citromlé 5* 1 l 189 Ft
Balaton classic, milk, mogyoródarabos, rumos 30 g 55 Ft
Babaszappan duo 2 x 125 g 195 Ft

Egységára: 780 Ft/kg

Baba tusfürdõ lanolinos 400 ml 2 db-tól 399 Ft/db
Egységára: 998 Ft/l

Vegeta 75 g 135 Ft
Egységára: 1800 Ft/kg

Egyes Knorr inst. levesek 16-18 g 99 Ft
Egységára: 5550-6188 Ft/kg

Sir Morton Earl Grey tea duó 2x30 g 199 Ft
Egységára: 3317 Ft/kg

Cherry Queen szívdesszert 125 g 549 Ft
Egységára: 4392 Ft/kg

Silan Blue Dream konc. 1 l 3 db-tól 333 Ft/db
Clin ablaktiszt. 
szórófejes + utt. ajándék (2 x 500 ml) 469 Ft/cs.

AK CIÓ!

Keresse a hét minden napján COOP üzleteinket!

Eng.sz.: R-1787/1998

Dinamikusan fejlõdõ társaság
azonnali belépéssel

kereskedelmi
koordinátort 

keres!
Elvárásaink: 
� Felhasználói szintû számítógépes

ismeret megléte (Word, Excel) 
� jó kommunikációs 

és kapcsolatteremtõ képesség 
� jó kereskedelmi érzék 

és tárgyalási készség 
� dinamikus, kreatív személyiség 
� csapatmunkára való 

alkalmasság 
� önálló munkavégzés, 

kezdeményezõ készség 
� „B” kategóriás jogosítvány

Elõny:  
� felsõfokú szakirányú iskolai 

végzettség  
� idegen nyelvismeret (minimum

középfokú angol, vagy német) 
� kereskedelmi ügyintézésben

való jártasság
Amit kínálunk: 
� versenyképes jövedelem 
� változatos és magas szintû 

szakmai kihívások

A jelentkezéseket fényképes öné-
letrajzzal február 29-ig várjuk a
Népházba,  a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségbe! (Postacím: 3901 Sze-
rencs, Pf.: 85. A borítékra a pályá-
zók írják rá: „Kereskedelmi koordi-
nátor”)



A HÍR-TV ÜGYÉBEN
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bí-

róság Rónai László felperesnek a dr. Zem-
lényi István I. rendû és dr. Zemlényi Ist-
vánné Szirmai Mária II. rendû alperesek
ellen személyhez fûzõdõ jog megsérté-
se miatt indított perében meghozta az
alábbi ítéletet:

A megyei bíróság megállapítja, hogy
az elsõ és másodrendû alperesek
megsértették a felperes jó hírnév
védelméhez fûzõdõ személyiségi jogát,
valamint a becsületét a Szerencsi Hírek
„Szerencsi Hírek Postájából” rovatában
2004. december 18. napján közzétett „A
HÍR-TV ügyében” címû olvasói levelek
alábbi kitételeivel: 

1. „Tóth István polgármester úr meg-
erõsített, és elmondta, hogy az ügyben
a SZER-TV Kft. ügyvezetõjét megkérte egy
beszélgetésre, aki ezen nem jelent meg,
de ki sem mentette magát, hogy miért
nem, és elnézést sem kért.”

2. „Milyen vállalkozó az, aki szolgál-
tat, de a szerzõdés szerint ügyfeleivel nem
áll szóba, véleményükre nem kíváncsi.” 

3. „Ebben a vadkapitalizmusban sok
identitászavarral küzdõ vállalkozó talál-
ható, akinek csak a Mammon az istene,
az ügyfelek pedig csak fejõstehénnek vélt
alanyok – fizessenek és kész!”

Kötelezi az elsõ és másodrendû alpe-
reseket, hogy az ítélet rendelkezõ ré-
szének jogsértést megállapító részét az
ítélet jogerõre emelkedését követõen
megjelenõ Szerencsi Hírek lapszámában
közöltessék a felek nevének feltünteté-
sével az eredeti cikknek megfelelõ ro-
vatban. A bíróság egyetemlegesen köte-
lezi az I. és II. rendû alpereseket, hogy
fizessenek meg az állam javára a Bor-
sod- Abaúj-Zemplén Megyei Illetékhivatal
külön felhívására 21 000 (huszonegye-
zer) forint kereseti illetéket, míg a felpe-
res képviselõnek 15 napon belül 96 000
(kilencvenhatezer) forint ügyvédi mun-
kadíjat. A fentieket meghaladóan a bí-
róság a keresetet elutasítja.” Határoza-
tának indoklása szerint a Ptk. 84.§ (1) be-
kezdés a. pontja alapján megállapította
a felperes jó hírnevének, becsületének
megsértését, a c. pont alapján megfele-
lõ elégtételadásnak tartotta a jogsértés té-
nyét megállapító ítéleti döntésnek a Sze-
rencsi Hírekben történõ közzétételét a fel-
peres által megjelölt szöveg közzététele
helyett. A keresetet az emberi méltóság
megsértésének megállapítása, illetve az
elégtételadás módja vonatkozásában el-
utasította. Az alpereseket a 32/2003. (VIII.
22.) IM SZ. rendelet 1. § (1) bekezdése
a 2. § (1) bekezdésének a. pontja és a
4/A. § (1) bekezdése alapján számított
perköltség megfizetésére kötelezte.

***
A bírósági ítéletnek a fentiek idézésé-

vel teszünk eleget.
Szerencs, 2008. február 15.            

Dr. Zemlényi István 
Dr. Zemlényi Istvánné 

NEM STIMMELT A RENDSZÁM
Köszönetemet szeretném kifejezni a

Szerencsi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya vezetõjének, Péter Gyula õr-
nagynak és Spisák Norbert fõtörzsõr-
mesternek segítõkész, korrekt és gyors in-
tézkedésükért. Történt ugyanis, hogy az
Állami Autópálya Zrt.-tõl felszólító leve-
let kaptam a közelmúltban egy 12 500
Ft-os csekkel, mert tavaly december 28-
án matrica nélkül közlekedtem az M3-
as autópályán. Nyomatékosan közölték,
hogy az összeget 15 napon belül fizes-
sem ki, mert ellenkezõ esetben 63 000
forintra emelkedik a bírság. Nagyon meg-
lepõdtem, mivel az adott idõpontban sze-

rencsi otthonomban tartózkodtam, az au-
tóm zárt udvaron, zárt garázsban állt. Köl-
csön nem adtam, el nem lopták. Gyanút
fogtam, hátha valaki jogtalanul visszaél
a rendszámommal. Telefon jobbra-bal-
ra, azonosításra elmentem Emõdre. Fa-
xon lekérték Gödöllõrõl (itt készült a fel-
vétel) az ominózus képet, amin egy el-
mosódott azonosíthatatlan autórendszám
volt, amit nagyítóval néztünk meg, és ta-
lán sejtelmesen hasonlított az én rend-
számomra. Ezután bementem a Sze-
 rencsi Rendõrkapitányságra feljelentést
tenni az Autópálya Zrt. és ismeretlen tet-
tes ellen, mert sérelmeztem az eljárást és
biztos voltam abban, hogy nem az én
Opelemrõl van szó. A fent nevezett nyo-
mozók segítõkészen álltak az ügyhöz, ami
feldúlt állapotomban különösen jól esett.
Kiderítették, hogy a rendszámban a be-
tûk megegyeztek, de az utolsó száma el-
tér: az enyém 7-es, a fotón szereplõ pe-
dig 2-es. Tehát tévedés történt! Most már
megnyugodtam. Aki azonban nem jár utá-
na az ilyen ügyeknek, az fizet.          

Szaniszlóné Tóth Ágnes, Szerencs

AZ AZONOSÍTÁST 
SZÁMÍTÓGÉP VÉGZI

A levél kézhezvétele után megkeres-
tük az ügyben érintett Állami Autópálya
Kezelõ Zrt.-t. Winkler-Virág András, a tár-
saság szóvivõje leszögezte, hogy a konk-
rét ügyet nem ismeri, így csak általá-
nosságban tud nyilatkozni. Amennyiben
kiderül, hogy az autópálya-kezelõ téve-
dett, akkor egyetért a panaszossal, és a
cégnek ebben az esetben szóban és írás-
ban elnézést kell kérnie attól, akit a blic-
celéssel meggyanúsított. 

Az autópályán fix és mobil kamerás
autók dolgoznak, amelyek folyamatosan
pásztázzák az elhaladó gépjármûvek
rendszámát – ismertette Winkler-Virág
András. – Naponta több százezer, adott
esetben több millió hatósági jelzést kell
feldolgoznunk. Nem emlékszem ha-
sonló esetre, és ha itt a részünkrõl mu-
lasztás történt, az egyedinek minõsül. Ál-
lítom ezt azért, mert a kamera által rög-
zített képrõl az egyes karakterek felis-
merését nem emberek, hanem gép vég-
zi. Vannak olyan felvételek, amikor a
technika nem tud egyértelmûen dönte-
ni, ilyenkor dolgozóink is beavatkoznak:
megnézik a képet és elbírálják. A fotók
minõségével kapcsolatban néhány dol-
got fontos tisztázni: az egyik, hogy az
adatvédelmi ombudsman állásfoglalása
alapján a felvételek a rendszámon kívül
más információt nem tartalmazhatnak.
Ez azért lényeges szempont, mert a
mostanihoz hasonló esetben nagyon
egyszerû lenne beazonosítani a jármû tí-
pusát. Ilyen információval tehát nem ren-
delkezünk, mert a számítógépes program
körbevágja a rendszámot, csak ez kerül
tárolásra. Az eszközeink olyan speciális
ipari kamerák, melyek éjszaka is készí-
tenek felvételeket. Az ilyen, infrakame-
rás képek specialitása, hogy kizárólag csak
a rendszám látszik, a kép többi része ko-
romfekete. 

Ha az autópálya-kezelõnek rendelke-
zésére áll ez a felvétel, rögzítve van az,
hogy mikor és hol készült, akkor ezt a
bíróság elfogadja bizonyítékként. A cé-
günk csak akkor küld ki pótdíjfizetési fel-
szólítást, ha a fotóval rendelkezik. 

Ha valaki azzal jön be az ügyfélszol-
gálatra, hogy például külföldön volt, ga-
rázsban állt a kocsija és biztos benne,
hogy nem járhatott az általunk megadott
idõpontban az autópályán a gépjármû,
akkor ebben az esetben azt javasoljuk,
hogy menjen be a rendõrségre és tegyen
feljelentést. Erre azért van szükség, mert

elõfordulhat, hogy esetleg visszaélnek a
rendszámával. Ebben az esetben nem
csak arra kell gondolni, hogy valakinek
ellopják a hatósági jelzését, hanem arra
is, hogy valaki megmásítja a sajátját. Te-
hát a tulajdonos érdeke az, hogy felje-
lentést tegyen a rendõrségen. Az autó-
pálya-kezelõ csak a rendõrségi határo-
zat ellenében tudja elengedni a bírságot. 

A rendszám azonosítása minden eset-
ben Gödöllõn történik. Ha panasz van,
akkor ott vizsgálják meg a felvételt kol-
légáim. Ha a panaszos kérte, hogy sze-
retné megnézni a fotót és ezt faxon át-
küldték, akkor ennek a minõsége ter-
mészetesen az eredetinél rosszabb, de
azonosítás csak a digitális képrõl történ-
het – tájékoztatta lapunkat Winkler-Vi-
rág András, aki ígéretet tett arra is, hogy
a konkrét esetet az Állami Autópálya Ke-
zelõ Zrt.-nél kivizsgálják és ha történt mu-
lasztás, akkor annak következményei is
lesznek.

SZERENCSEN AKARUNK ÉLNI 
ÉS DOLGOZNI 

Történetünk az õseinkig nyúlik vissza,
hiszen nagyapáink és apáink már akkor
felismerték, hogy a Szerencsen élõ em-
berek nem tudnak megélni csak a mez-
õgazdaságból. Ezért ipart telepítettek a
városba. 1989-ig több nagy- és kis ipa-
ri üzem mûködött a településen. Ezek biz-
tos munkát és megélhetést biztosítottak
nem csak a Szerencsen élõ embereknek,
hanem a környék településeirõl bejá-
róknak is. Pedig õk már akkor is mûvel-
hették volna a most féltve õrzött szõlõjü-
ket. Ebben az idõben még szénnel fûtött
kazánok mûködtek az üzemekben. On-
tották magukból a füstöt, és mégsem volt
semmi baja a tokaji bornak. Sõt, akkor
mind el lehetett adni, nem voltak fel-
halmozva a pincékben, mint most.

De jött a rendszerváltás. Az itt lévõ üze-
mek nagy részét bezárták, a megma-
radtakban néhányan dolgoznak. Ha nem
lett volna egy szerencsi születésû vállal-
kozó, aki a helybéliek érdekeit figyelembe
véve családjával létrehozta a Bonbon 
Kft.-t, nagyobb lenne a baj. Takács Ist-
ván és családja napjainkban az egyik leg-
nagyobb munkaadók Szerencsen.

Vagy, ha nem lenne a helyi születésû
Rónavölgyi Endréné polgármester, aki
mindent megtesz, hogy megélhetést biz-
tosítson az itt élõknek, akkor most Sze-
rencsen nem 8%-os, hanem ennél sok-
kal nagyobb lenne a munkanélküliség.

Az egykori csokoládégyár munkásai
között feszült a hangulat, hiszen távol-
ról érkezett vezetõket kaptak. Nincs ez
másként a dolgozók körében sem. 

Ugyanez a helyzet a városi politizá-
lásban is. Szerencs mindig szívesen fo-
gadta azokat az embereket, akik idejöt-
tek dolgozni, tanítani vagy éppen gyó-
gyítani. Mindenkinek munkalehetõséget,
letelepedési lehetõséget biztosított a te-
lepülés. Volt, aki szolgálati lakást is ka-
pott. Közülük néhányan az önkormány-
zatba is bekerültek és véleményen sze-
rint gyakran nem a város, a szerencsiek
érdekei szerint járnak el. Így fordulhatott
elõ, hogy a helyi önkormányzat dönté-
sének köszönhetõen – amiben õk is részt
vettek – a városban létesítendõ környe-
zetkímélõ, munkahelyteremtõ szalma-
tüzelésû erõmûrõl Tokajban rendeztek
fórumot szerencsiek nélkül, majd ennek
köszönhetõen néhány borász és trakto-
ros a városunkba jött tüntetni. Megjegy-
zem, ezt mi is megtehetnénk, elmehet-
nénk mi is Tokajba tüntetni a hatalmas
összegbõl építendõ, részemrõl felesle-
gesnek ítélt színház miatt. Érdekelne, hány
szõlõmûvelõ ember fogja látogatni ezt a

létesítményt. De mi, szerencsiek ilyet soha
nem tennénk.

Úgy vélem, hogy mindenkinek az len-
ne az érdeke, hogy Szerencsen további
gyárak épüljenek és hogy az édesipari
üzemben a Szerencsen élõ, megfelelõ
szakképzettségû emberek jussanak mun-
kához, mert õk itt élnek, itt fogyasztanak
és itt adóznak. Az is fontos számunkra,
hogy továbbra is olyan vezetõink legye-
nek, akik a helyi körülményeket és a te-
lepülés lakóit jól ismerve fejlesztik tovább
az itt élõk javára a települést. 

Kertész János, Szerencs

A MEZÕZOMBORI
ÉRTÉKÕRZÕK

Tisztelt Salamin Ferenc! Olvastuk
nyílt levelét a Kossuth út 14. sz. alatti
régi ház lebontása ügyében. Ön be-
mutatja részletesen ezt az épületet, ho-
gyan készült, milyen technológiával, mi-
lyen anyagok felhasználásával. Egyet -
érthetünk abban, hogy történelmi han-
gulata van ennek a háznak. Az önkor-
mányzat nemrégen vásárolta meg ezt az
ingatlant, mely olyan leromlott állapot-
ba került napjainkra, bár a közölt fotó-
kon sajnos ez nem látszik. Nem látha-
tó a fényképen az épület keleti vége,
amely néhány éve már alá van dúcol-
va és meg van támasztva három erõs
gerendával. Ennek ellenére komoly re-
pedések vannak függõleges irányban,
amelyek 5-10 centiméterre elváltak
egymástól és kitért a házfal a függõle-
ges síkból. Kérem, építész úr, higgye el:
mi sem azért vásároltuk meg az ingat-
lant, hogy csak rombolhassunk. Keres-
tük, keressük a lehetõségét annak, ho-
gyan tudnánk megmenteni az utókor-
nak. Felkértem egy építõmestert, hogy
véleményezze: hogyan, milyen formá-
ban, mennyiért lehetne felújítani, meg-
menteni az épületet. A válasz egyértelmû
volt. Ez az épület lebontás után újra -
építhetõ vagy a jelenlegi helyén, vagy
máshol. Azt gondolom, hogy senki sem
hárít el magától munkát, aki ebbõl él.
Azok az állagmegõrzõ javítások, melyek
az utóbbi 10-20-30 évben elmaradtak,
mély nyomot hagytak maguk után (lásd
repedések a falon). 

Tisztelt építész úr! Ön tett néhány ja-
vaslatot arra, hogy mire lehetne hasz-
nosítani a házat. Tájháznak való ingat-
lant már vásárolt az önkormányzat, ép-
pen ennek a portának a végében egy
szép, takaros, sokkal jobb állapotban lévõ,

jóval nagyobb telken lévõ épületet, ahol
pályázati támogatással helytörténeti mú-
zeumot szeretnénk kialakítani. 

Olyan döntést hozott a képviselõ-tes-
tület, hogy felméretjük, megörökítjük a
szóban forgó épületet az utókornak.
Amennyiben valamikor valaki ilyet sze-
retne építeni, akkor ahhoz legyen meg-
felelõ dokumentum, amely tartalmazza
ennek az épületnek a mûszaki leírását.
Nem véleményezem azon kijelentését,
hogy téglát a téglagyárból vásároljunk.
A gondolat további része, hogy a szom-
szédnak fizetnének sokkal kevesebbet,
vagy rokonokkal építenénk földházat. Ez
már ébreszt bennem gondolatokat. Egy
önkormányzat nem vállalhat fel egy
ilyen megoldást, hogy zsebbõl fizessen,
hiszen a feketemunka hivatalból üldö-
zendõ. Népdalokat gyûjteni és megõrizni
az utókor számára véleményem szerint
teljesen más dolog, mint épületet meg-
óvni a következõ generációknak. 

A mai modern technológiával a Bar-
tók Béla és Vikár Béla által összegyûjtött
anyagokat már egy tenyérnyi lemezen el
lehet tárolni szinte az idõk végeztéig. Egy
épület, ha már olyan leromlott állapot-
ban van, mint amelyrõl beszélünk, az már
csak újraépítéssel menthetõ meg. Szíve-
sen elkísértem volna, amikor települé-
sünkön járt, és a helyszínen megvitat-
hattuk volna a köztünk lévõ nézetkü-
lönbséget. Kérem, fogadja el válaszun-
kat.

Részünkrõl a sajtóban való levelezést
lezártnak tekintjük.

Biró Ferenc polgármester
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(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

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

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.
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– Motoros hátipermetezõ, mázsa, 4,5 kW-os és 7 kW-os villanymotor
eladó. Érd.: 30/266-8287. (4)

BÚTOR, RÉGISÉG
– 2 ajtós szekrény, 3 ajtós szekrény, vitrines szekrény, kétszemélyes
ágynemûtartós rekamié, félkör alakú ülõgarnitúra fotellel eladó. Érd.:
47/361-384, 17 óra után. (4-5)

– Hagyatékból eladók: 4 részes szekrénysor + ágynemûtartó, kárpi-
tozott garnitúra (rekamié, 2 fotel, 4 szék), felnõtt- és gyermekheverõ,
2 x 3-as szõnyeg. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (4-5)

– Ülõgarnitúra eladó. Érd.: 20/9347-639. (4-5)

VÁLLAL
– Szerencsen és környékén betanított nõi munkát, mosogatást, takarí-
tást vállalok két mûszakban is. Tel.: 20/344-4661. (4-5)

– Matematikából, fizikából általános iskolások korrepetálását és kö-
zépiskolára való felkészítését vállalom. Tel.: 20/543-8534. (4)

– Németországban tanult, egyetemet végzett, diplomás középiskolai
nyelvtanár német nyelvbõl korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára
(bármely típusú) felkészítést vállal. Érd.: 70/203-4015, 16 óra után. (4)

– Általános iskolások korrepetálását vállalom angolból, magyarból és
matematikából. Érd.: 20/494-4590. (4)

ÁLLAT
– Szerencsen vizsla keverék, 10 hónapos gyermekszeretõ kutya in-
gyen elvihetõ. Érd.: 47/363-377 este, 20/522-6485. (4-5)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Bekecsen 70 m2-es felújított parasztház eladó. Ár: 7,9 M Ft. Érd.:
70/615-5867. (4-5)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10 m), ga-
rázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alápincézett, beépít-
hetõ padlástérrel, fedett terasszal, ipari árammal, az udvaron ásott
kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (4-5)
– Szerencsen háromszobás, gázfûtéses, garázsos, társasházi (kulcslyu-
kas) lakás eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-7110. (4-5)
– Eladó 1 db kétszobás, gázfûtéses és 1 db háromszobás társasházi
öröklakás. Érd.: 47/363-162. (4-5)
– Szerencsen csodálatos környezetben, csendes helyen, kétszobás, fel-
újított, társasházi lakás eladó. Érd.: 30/629-6466. (4-5)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal,
melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is ki-
váló. Érd.: este 30/921-2255. (4-5)
– Az Ondi út ?/B. szám alatti téglaépítésû épületben II. emeleti 50 m2-
es kétszobás lakás eladó. Érd.: 70/453-4475. (4-5)
– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás családi ház 2 ga-
rázzsal, nagy mûhellyel, ipari árammal, rendezett kerttel, udvarral
eladó. Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (4-5)
– Szerencsen 240 m2-es 4,5 szoba + nappalis, padlófûtéses, vegyes és
gáztüzelésû családi ház 885 m2-es saroktelken sürgõsen eladó. (Vállal-
kozásra vagy két generációnak is alkalmas.) Érd.: 47/363-424,
20/389-7679. (4-5)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó. Érd.: 47/361-
370, 47/362-612. (4-5)
– Magyar utca 22. szám alatti családi ház, nagy kerttel eladó. Érd.:
47/363-016. (4)
– Egertõl 4 km-re, felsõtárkányi új lakóparkban 156 m2-es szerkezet-
kész családi ház, csodálatos panorámával, garázzsal és pincével kedvezõ
áron, sürgõsen eladó. Érd.: 30/228-08-42. (4)
– 1 db kétszobás és 1 db háromszobás gázfûtéses társasházi öröklakás
eladó. Érd.: 47/362-366. (4)
– Szerencs-Ond, Fõ út 59. szám alatt lévõ 2 szoba, összkomfortos, kis
családi ház eladó vagy értékkülönbözettel Bekecsen vagy Szerencsen
nagyobbra cserélhetõ. Érd.: 70/312-1977. (4)
– Bekecsen, a Gábor Áron u. 3. sz. alatt építési telek eladó. Érd.: 70/38-
72-842. (4)
– Szerencs, Béke út 5. szám alatt 3 szobából álló (kettõ külön bejárat-
tal rendelkezik) 58 m2-es helyiség irodának kiadó. Érd.: 47/362-982,
362-683. (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. (4)

MEZÕGAZDASÁG
– Monokon a Málé-Lete dûlõben 1600 négyszögöl furmint, jól kezelt
szõlõ, Rátkán 800 négyszögöl sárgabarackos eladó. Érd.: egész nap
47/362-382. (4-5)
– Szerencs-Ond Kõporos dûlõben 800 négyszögöl szõlõ eladó (47-es
tábla). Tel.: 20/315-7190. (4-5)
– Õszibarackos Legyesbénye határában eladó. Érd.: 70/408-3785. (4-
5)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-2255. (4-5)
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020, 47/362-972.
(4-5)
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel, 6000 m2 szõlõvel
együtt eladó. Érdeklõdni lehet: 30/466-0594. (4-5)
– Szerencsen a ravatalozó feletti részen, 400 négyszögöl elhanyagolt
állapotban lévõ szõlõterület sürgõsen eladó. Érd.: 30/487-4356. (4)
– Szerencsen közvetlenül a Bakó út felett található 1000 m2-es mûve-
letlen, hagyományos szõlõterület eladó. Érd.: 30/677-6196. (4)
– Aranka-tetõn víkendház és kivágott szõlõterület eladó. Érd.: 20/377-
7954. (4) 
– Kossuth-prés, szõlõdaráló, boroshordók eladók. Érd.: 30/266-8287.
(4)

JÁRMÛ
– Peugeot Partner 1.9 D 2001.06. Mûszaki: 2009.06. klíma, elektro-
mos ablak, elektromos tükör, körüveges, sötétített üveg, gyári kulcsok,
távirányítós központi zár, garázsban tartott, megkímélt, rendszeresen
karbantartott. Ár: 970 ezer Ft+áfa. Tel.: 30/466-5636.
– 2002. 08. havi Opel Astra kombi fehér, ABS, szervokormány, 2 lég-
zsák, klímás, Nokia telefon szettel, nõi tulajdonostól eladó. Érd.:
20/9420-147. (4-5)
– 1993-as évjáratú VAZ 2107 Lada 1500 cm3-es személygépkocsi,
2008. 07. hóig érvényes mûszakival + roncsautó és sok tartozékkal
eladó. Tel.: 20/428-5186. (4)

GÉP, SZERSZÁM
– Zanussi hûtõszekrény, 230 l-es fagyasztóláda és varrógép eladó. Érd.:
47/361-384 17 óra után. (4-5)

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 29-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Március 7., március 21.

500 forint

�

�

– Házõrzésre kiválóan alkalmas, nagytestû, fekete, lány kiskutya jó
gazdához ingyen elvihetõ. Cím: Ond, Fõ út 132. Tel.: 70/313-1548.
(4-5)

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 kerékpár 5000 Ft, csõhajlító 5000 Ft,
porszívó 3000 Ft, szobavécé (kerekes) 12 000 Ft, gumiruha csizmá-
val horgászoknak 2000 Ft/db, lemezhordó olajos 1500 Ft/db. Érd.:
20/808-8019. (4) 
– Egy pár 500-as öntvény szalagfûrész kerék tengellyel csapágyazva
(használt) és 200 x 125 cm-es külméretû kétszárnyas vasajtó, masszív,
erõs vaslemezzel, biztonsági zárral (használt) eladó. Érd.: 70/369-
1888. (4)

KERES
– Angol–magyar szakos tanárt keresek negyedikes lányom mellé kor-
repetálni, heti több alkalommal. Tel.: 20/9420-147. (4-5)
– Legmagasabb napi áron vásárolok magán gyûj te mé nyem be kitünte-
téseket, sapkákat, egyenruhákat, si sa ko kat, kardokat, könyveket, fém-
és pa pírpénz-gyûjteményeket, porcelánokat, festményeket, szobrokat,
egyéb régiséget. Érd.: 70/264-9445. (4)
– Szerencsen, városközponthoz közel építési telket vennék. Tel.:
30/206-9460. (4)
– Szerencsen elsõ emeleti, 1,5 vagy 2 szobás lakást vásárolnék tava-
szi költözéssel. Tel.: 47/361-662. (4)
– Fiatal pár albérletet keres Szerencsen. Tel.: 20/328-5901, 30/591-
8611. (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.

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

Nônapi 
különlegességek, akciók! 

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

A Miskolci Jóga Egyesület szervezésében:

KALO JENÕ
A Magyar Asztrológusok Szövetségének

elnöke
egész napos 

asztrológia-elõadást tart.
Az elõadás helyszíne:

S.P.I.C. Alapfokú Mûvészeti Iskola
Miskolc, Gyõri kapu 23.

Az elõadás idõpontja:
2008. március 8., 10–18 óráig

(13–13.30-ig ebédszünet)
Részvételi díj: 10 000 Ft/fõ

Jelentkezni a 06-30/6560-457-es 
telefonszámon lehet!

e-mail: miskolcijogaegy@chello.hu 
ZEMPLÉN VILL 
RIASZTÓRENDSZEREK

RIASZTÓRENDSZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTÉSE 
ÉS 24 ÓRÁS JÁRÕRSZOLGÁLAT A ZEMPLÉN VILL-TÕL. 

SZERENCSEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN 

* Végiggondolta már egyszer is, hogy hány év munkájának eredménye az a csalá-
di otthon, ahol él?

* Mennyit dolgozott azért, hogy megépítse, kialakítsa azt a vállalkozást, vagy iro-
dát, ahol dolgozik?

* Mondja, tett-e valamit eddig ezen értékei védelmére?
* Ki figyel azokra, amikor Ön éppen nincs ott?
* Nyugodtabb lenne-e Ön, ha tudná, hogy valaki intézkedik, amikor az szükséges?

BETÖRÉS, TÛZ, SZÉNMONOXID-ÉRZÉKELÉS
A járõrszolgálatot és a felügyeleti szolgálatot a következõ településeken le-
het igénybe venni:
SZERENCS, BEKECS, LEGYESBÉNYE, MEGYASZÓ, MONOK, GOLOP, MÁD,
RÁTKA, TÁLLYA, MEZÕZOMBOR, TAKTASZADA, TAKTAHARKÁNY,
PRÜGY.
Felügyeleti szolgálat és kivonuló járõrszolgálat havi díja magánszemélyek
és közületek esetén: 2500 Ft.
Amennyiben felkeltette érdeklõdését mindaz, amit eddig olvasott, akkor kér-
jen bõvebb információt munkatársainktól, hívjon bennünket most!

Virágoztassa fel otthonát!!!

ÓRIÁSI TAVASZI
VIRÁGVÁSÁR! 

Holland cserepes virágok 
40 és 50% kedvezménnyel!!!

Nõnapra bõséges kínálattal 
várják a vásárlókat 

a szerencsi virágárusok 
2008. március 4-én és 5-én Szerencsen 

a Népházba.

Tel.: 70/775-78-17, 70/335-31-80.
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A február 8-ai keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: A múlt az már el-
múlt, el kell kezdenem a jövõmön
dolgozni. 

A helyes megfejtést beküldõk közül
a szerencsések jutalma: 2000 Ft-os
vásárlási utalvány: Benke Istvánné,
Szerencs, Széchenyi út 37., 1500 Ft-
os vásárlási utalvány: Karacs Gá -
borné, Csobaj, Rákóczi út 32., 1000

Ft-os vásárlási utalvány: Putnoki
Józsefné, Legyesbénye, Rákóczi út
107. A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/3770-756-os te-
lefonszám tulajdonosa 1500 forintos
vásárlási utalványt nyert. A nyerte-
sek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) 2008. február 26–29-e kö-
zött vehetik át. A február 22-ai ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-

dési határideje: február 29. Meg -
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.
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INSPIRÁLÓ FILMIDÉZET

CHRIS REA
Már megjelent

a hazai boltok-
ban „Blue Gui -
tars – A Collec -
tion Of Songs”
címmel Chris
Rea válogatás al-

buma, amely a legjobb szerzemé-
nyeket gyûjtötte csokorba a 2005-ben
azonos címmel napvilágot látott, 11
CD-t tartalmazó „Blue Guitars” címû
earbook-kiadvány alapján. A dupla
korong tartalmaz eddig még ki nem
adott felvételeket, valamint  vadonat -
új szerzeményeket is.

KÁLLOY MOLNÁR PÉTER

A népszerû és
rendkívül sokol-
dalú színészt szin-
 te senkinek nem
kell bemutatni az
országban. Kálloy
Mol nár Pétert
min denki ismeri az Üvegtigris és a
Kútfejek címû filmekbõl, hogy csak e
két példát említsük, de emellett szá-
mos nagysikerû színházi szerep fû-
zõdik nevéhez, ami mellett rendez,
mûsort vezet és ez idáig négy verses-
kötetet jegyez. Talán kevesen tudják
azonban róla, hogy hatéves korától gi-
tározik, zongorázik, húszévesen saját
szerzeményeibõl önálló koncertet
adott a Rádió 22-es stúdiójában, majd
Londonban, tavaly pedig a skóciai
Edinbourogh-ban lépett fel. Kálloy
Molnár Péter elsõ szerzõi albumán a
hangszerelést és a gitár sound-ot
Hrutka Róbert, a vokált Szolnoki Péter
és Jónás Andrea készítette. Olyan ki-
válóságok játszanak a lemezen, mint
Fekete-Kovács Kornél (trombita), Giret

Gábor (basszus), Tiba Sándor (dob),
Galambos Zoltán (zongora). A hírek
szerint ugyanez a formáció kíséri
majd országos turnéján is, amely feb-
ruár 24-én indul a Thália Színházban.
Az albumon Kálloy Molnár Péter saját
szerzeményei hallhatók, melyek hozzá
hasonlóan ötletesek, líraiak és hu-
morosak. 

JACKO VISSZATÉR?
Megjelent a Thriller 25. évforduló-

jára készített exkluzív újrakiadás öt új,
mai sztárok közremûködésével ké-
szített remix-szel, 1 kiadatlan dallal és
bónusz DVD-vel. A világon a legtöbb
példányszámban elkelt album most
várhatóan tovább folytathatja hódító
útját. Michale Jackson Thriller címû
lemezének 25. évfordulójára elkészí-
tett kiadvány az eredeti kilenc dal újra
masterelt változata mellett további 7
bónusz számot is tartalmaz, melybõl
hat eddig sehol nem jelent meg. Az
új dalok között számos remixet is ta-
lálunk olyan elõadókkal, mint Kanye
West, Fergie, will.i.am és Akon, va-
lamint egy, az eredeti Thriller album
anyagának felvételeikor rögzített, ám
eddig ki nem adott For All Time címû
dalt, melyet maga Michael Jackson ké-

szített el az új albumhoz. A kiadvány
DVD-t is tartalmaz, három régi vide-
oklip digitálisan feljavított új verzió-
jával, valamint a Billie Jean fantaszti-
kus élõ elõadásával. A Deluxe válto-
zat exkluzív papírtokos borítóval és 48
oldalas, ritka képeket és a dalszöve-
geket is tartalmazó booklettel kerül for-
galomba. 

FLYING TV – „ON AIR”

A Flying TV évek óta jelen van a
hazai underground rock életben, majd
2008 elejére elkészítették bemutat-
kozó nagylemezüket, amely „On Air”
címmel február végén jelenik meg. A
zenekar a ’90-es évek elején virágzó
grunge és az évtized második felében
elterjedt powerpop hatásait a modern
témákkal, valamint a harmadik évez-
redre jellemzô keményebb hangzás-
világgal elegyíti. Dalaikra jellemzô
még, hogy angol nyelvû szövegeik ál-
talában komolyabb kérdéseket bon-
colgatnak. 

MARÓT VIKI ÉS
A NOVA KULTÚR ZENEKAR
Az ország minden szegletében is-

merõsen cseng Ma rót Vi ki és a Nova
Kultúr Zenekar neve, akik so kak ott-
honába varázsolják a néhány évti-

zeddel ezelõtti
idõk zenei stílu-
sát. Értesüléseink
szerint február
második felében
egy egészen új-
fajta album jele-
nik meg KULTurmix címmel, amelyen
a zenekar számai összemixelve egy
nagy egyveleg formájában lesznek
hallgathatóak. A mixeket, azaz a tur-
mixot Erõs és Spigiboy készítették, és
munkájuknak köszönhetõen a fiata-
labb korosztály számára is igazi bu-
lizós hangulatot sikerült kölcsönözni
az albumnak. A KULTurmix hallga-
tása közben egy házibuliban szünet
nélkül táncolhatjuk végig az éjszakát,
és idézhetjük vissza a kellemes Rock
& Roll korszakot vegyítve a mai kor
elemeivel.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: a Petõfi Csarnokban. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Hermann Károly,
Legyesbénye, Táncsics u. 14. szám
alatti olvasónk ajándék utalványt nyert,
amely a Szerencs, Rákóczi út 56. szám
alatti Music & Book hanglemezbolt-
ban levásárolható. A helyes megfej-
tést SMS-ben beküldõ 20/577-5116-
os telefonszám tulajdonosa 1500 fo-
rintos vásárlási utalvánnyal lett gaz-
dagabb. A nyeremények a szerkesz-
tõségben, munkaidõben vehetõk át.
Játékunk új kérdése: Mi a címe Chris
Rea  leg újabb válogatás-albumának? A
válaszokat postai borítékban, vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkeszt-
õségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vá-
laszolók továbbra is vásárlási utalványt
nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-2066
számra küldhetnek.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

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

NAGYSZÍNHÁZ
22. (péntek) 19 óra: A DENEVÉR Upor bérlet
23. (szombat) 19 óra: A DENEVÉR Csiky bérlet
24. (vasárnap) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Szigligeti bérlet
26. (kedd) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
27. (szerda) 19 óra: A DENEVÉR Ferenczi ifj. bérlet
28. (csütörtök) 18 óra: A DENEVÉR Herman ifj. bérlet
29. (péntek) 15 óra: PILLANGÓKISASSZONY

Kazinczy ifj. bérlet

MÁRCIUS
1. (szombat) 19 óra: PILLANGÓKISASSZONY Latinovits bérlet
2. (vasárnap) 15 óra: PILLANGÓKISASSZONY Déryné bérlet
4. (kedd) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
5. (szerda) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Lehár bérlet
6. (csütörtök) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
7. (péntek) 17 óra: PILLANGÓKISASSZONY Laborfalvi ifj. bérlet



Kos: III. 21. – IV. 20.
Ne fûzzön vérmes reményeket az

elsõ napokban kapott ígéretekhez,
mint ahogyan tervei is kevés jóval
biztatnak. Haladjon tovább a
megkezdett úton, akkor is, ha netán

menet közben itt is váratlan buktatók kerülnek az
útjába. Helyismeretének birtokában ezekkel már kön-
nyen megbirkózik. A fontos tárgyalásokat idõzítse
a hónap végére, mert akkor a reméltnél is jobb ered-
ményt érhet el. Nem lesz könnyû dolga, a beígért
jupiteri segítség ugyanis csak márciusban érkezik.
Most még egy utolsót tombol a Szaturnusz. Könnyen
belebonyolódhat egy zûrös ügybe. Talán új ked-
vesérõl derül ki, hogy már foglalt, vagy ha már régebb
óta él kapcsolatban, akkor egyre türelmetlenebb, és
szívesen lazítaná már a kapcsolat szálait. Fel is tûnik
valaki, aki ezt még sürgeti is. Legnehezebb napja a
22-e, a telihold alaposan felkavarja az érzéseit.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Lakás- vagy ingatlanügyekben

legyen elõvigyázatos, mert a tet-
szetõs ajánlatok mögött ravaszság
rejlik. Sajnos éppen ebben az idõ -
szakban válhat nehézkessé az

egyébként jó kapcsolata közeli hozzátartozóival. De
amit Fortuna most elvesz öntõl, azt a hivatásában
bõségesen visszaadja, mert nem csak jövedelme nö-
vekszik, hanem szakmai megbecsülése is. A vélet-
lenek irányítják a karrierjét, de még inkább a ma-
gánéletét. Itt is, ott is a maximumot próbálja adni,
de ez aligha fog sikerülni. Bizony jobban járna, ha
ezúttal inkább kivárná, hogy mit kínál az élet (és a
partnere). Ön kifejezetten ideges attól, ha sürgetik,
de akkor meg miért nincs türelme kivárni, amíg a
dolgok maguktól elrendezõdnek? Ne siet tesse az ese-
ményeket, mert ha gyors a váltás, nem lesz ideje
felkészülni a változásokra.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Ugyancsak össze kell szednie

minden erejét és tudását, hogy meg-
birkózzon szakmai feladataival, ami-
ket tetézhetnek még otthoni gond-
jai is. A most kínálkozó lehetõsé-

geket mérlegelje alaposan, mert olyan munkával
akarják megbízni, amit másoknak nem akaródzott
elfogadni. Ha elvállalja, nagyobb a valószínûsége,
hogy nem remekel, inkább kudarcot vall, mint a töb-
biek. Rengeteg a dolga egész februárban, és vala-
hogy megint fontosabbnak érzi a karrierjével kap-
csolatos teendõket, mint az otthoni feladatokat. Lehet,
hogy hosszabb idõre el is kell utaznia – idegenben
szabadosabban viselkedik, egy kis kalandot is meg-
enged magának. Közben persze féltékeny kérdé-
sekkel ostromolja állandó partnerét.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A jóformán eseménytelen kezdet

után február utolsó hetében len-
dülnek igazán mozgásba az ese-
mények. Olyan pénzügyi lehetõ -
ségekkel találkozik, amelyek hosz-

szabb idõre megoldják anyagi gondjait, de az is lehet,
hogy egy elõnyös szerzõdés révén kedvezõ meg-
bízatáshoz juthat. Jogi ügyeinek intézése során azon-
ban legyen körültekintõ, mert elcsúszhat egy ba-
nánhéjon. Ha eddig nem költözött volna össze a
kedvesével, akkor a következõ hetekben biztosan
sort kerítenek a közös fészek kialakítására. Ne le-
gyenek nagyobb igényei, mint amit a lehetõségei
engednek. A pénzhiány árt a boldogságnak! És ne
legyen türelmetlen se, ha az elsõ hetekben nehe-
zen csiszolódnak össze. Ha a saját szokásait pró-
bálja ráerõltetni a másikra, az csak vitát szül.
(Különösen a 22-i telihold forralja az indulatokat.)

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Anyagi ügyekben, vagy egy jö-

vedelmezõ állás megszerzésében tu-
dása és tapasztalata csõdöt mond-
hat, ezért támaszkodjon inkább in-
tuíciójára, vagy emberismeretére,

mert ez igazíthatja el legjobban a lehetõségek út-
vesztõ jében. A hónap utolsó napjaiban mozgalmassá
válhat társasági élete, és már csak önön múlik, hogy
miképpen használja ki az ebben rejlõ lehetõsége-
ket. Olyan elkerülhetetlen kérdésekre kell választ
találnia, amelyek elõl pedig legszívesebben elme-
nekülne. Ne dugja a fejét a homokba, ne térjen ki
a kínos találkozások elõl! Ha sikerül tisztáznia a fél-
reértéseket, megszabadul az energiáit felemésztõ bi-
zonytalanságtól. Ha viszont megint a szõnyeg alá
söpörte a gondokat, akkor február végén újra belé-
jük botlik.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A szerencse forgandó, tehát ha

jó passzban van (és erre az elsõ
héten van esélye), akkor rá fog érez-
ni, hogy mikor kell kiszállnia a bu-
liból, nehogy elveszítse az eddigi

nyereményét is. A munkája az, ami biztos, és nö-
vekvõ eredményt ígér. Február utolsó napjaiban a
véletlenek is segítik mozgásba lendíteni az eddig
holtvágányon veszteglõ ügyeit. Pesszimista han-
gulatban kezdte a hónapot, a Szaturnusz hatásá-
ra mindig a dolgok rosszabbik oldalát veszi észre.
Próbálja kívülrõl nézni a saját életét, és mindazt
sulykolja a saját gondolataiba, amit a barátjának
mondana, hasonló helyzetben. Ettõl a 22-i telihold
után sikerül ismét magára találnia. Akkor vissza-
tér az életkedve, és aktivitása átragad a környeze-
tére is.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Nem mindig igaz, hogy a jó

munka elnyeri méltó jutalmát,
tehát ne vegye különösebben a szí-
vére, ha az önnél gyengébb ké-
pességûekre mosolyog a szerencse,

vagy a fõnökök kegye. De minden kár haszon-
nal jár, mert ez a mellõzöttsége ösztökélheti arra,
hogy szétnézzen a „piacon”, és ha nem is nyom-
ban, de március közepén már révbe juthat. A mun-
kában a függetlenség elérése, az anyagi javak meg-
teremtése, illetve egy fontos pozíció megszerzé-
se most a legfontosabb célja. A magánéletben vi-
szont épp az ellenkezõjére vágyik: szüksége van
a gyengédségre, elkötelezettségre, kényeztetésre.
Ha mindezt megadja a kedvesének, akkor kérés
nélkül is visszakapja, sõt – a párja még túl is akar-
ja licitálni majd. Viszont ha zsörtölõdik – az is
sokszorosan csapódik vissza.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Fortuna szeszélyes kedvében

van, mert megcsillant ugyan egy-
egy csábító lehetõséget, de aztán
megfeledkezik az egészrõl. Ne
vegye tehát készpénznek az ígé-

reteket, (még a fõnökéét se), mert lehet, hogy mire
a teljesítésre kerülne a sor, akkorra már nem lesz
fõnök. A szerencse most az otthoni, vagy csalá-
di ügyeinek intézésében segíti, esetleg megaján-
dékozza egy szép szerelemmel. A szõnyeg alá sö-
pört gondok újra elõkerülnek, és nagyot bukhat
általuk. Ebben a feszült idõszakban azok ellen is
kardot ránt, akik teljesen ártatlanok. Kegyetlen sza-
vaival még a párját is sikerül megbántania. Mire
lenyugodhatnának a kedélyek (a telihold újra fel-
korbácsolja az érzelmeket) olyasmivel vádolja a
párját, amiben ártatlan, vagy egy régen lezárt ügyet
újra elõszed. A családi béke márciusig nem is áll
helyre.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Olyan munkába kezdjen (és

nemcsak a munkahelyén, hanem
otthon is!), amit gyorsan be is tud
fejezni, mert 22-e környékén szin-
te minden összeesküszik a hosz-

szabb távra szóló tervei ellen. Egyébként néhány
rendkívül élvezetes programot, baráti összejöve-
telt tartogatnak az elkövetkezõ napok, meg-
fûszerezve egy rövid, de annál hangulatosabb uta-
zással. Bár az otthoni gondjai még nem jutottak
nyugvópontra, mégis túl kellene lépnie rajtuk, hogy
már ne vonják el az erejét-figyelmét a karrierjétõl.
A Szaturnusz (illetve a partnere) okoz néhány ál-
matlan éjszakát. A kedvese ugyanis nehezen tör-
õdik bele, hogy ön mindig a saját feje után megy,
és kész tények elé állítja.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Ne szegje kedvét a kezdeti ku-

darc. A tárgyalásai során, bármi tör-
ténik is, következetesen tartson ki
(fõként anyagi ügyekben) állás-
pontja mellett, mert a partnerei

hiába tûnnek következeteseknek, elõbb-utóbb be-
adják a derekukat. A munkahelyén, ha nem is öleli
keblére fõnöke, de látható és pénzben is mérhetõ
jelét adja a megbecsülésének. Remek kilátások-
kal, nyugodt légkörben kezdõdött a hónap, ám
mégis egy kicsit összekuszálódtak a (szerelmi) szá-
lak. Baj csak abból lehet, ha egyszerre kétfelé kö-
telezte el magát. Mert nehezen tudja az idejét úgy
beosztani, hogy mindenre jusson belõle. Bár a
Jupiter ezúttal ebben is a segítségére lehet.

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Anyagi ügyei kivételével sze-

rencsés és eredményes idõszak,
mert szinte játszi könnyedséggel
oldja meg a mások számára bo-
nyolult feladatokat, vagy szellemes

egyszerûséggel viszi sikerre elképzeléseit, és szo-
rítja háttérbe vitapartnereit. Ami a pénzt illeti, szá-
mításai felborulhatnak, és ne adjon hitelt a felle-
gekben járó ismerõsei ígéreteinek. Nehezen old-
ható az a görcsösség, ami akadályozza a mun-
kában, de a párkapcsolatában is. Az elkövetke-
zendõ idõ szakban blokkol le, és feszültségét csak
fokozza, hogy semmi nem úgy alakul, ahogyan
eltervezte. Emiatt dühös a világra, s közben nem
veszi észre, hogy a problémák forrása elsõsorban
a saját makacssága. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Ne üljön föl a szakmai plety -

káknak, s fõként ne ezek alapján
döntsön a „menjek, vagy marad-
jak” kérdésében. Arra azonban
ügyeljen, hogy a munkájában ne

kövessen el olyan hibát, amit meglovagolhat-
nak és ön ellen fordíthatnak a riválisai, vagy az
adóhivatal emberei. Ha teheti, február utolsó he-
tében menjen szabadságra, egy kis regeneráló
kikapcsolódás jót tesz az egészségének. Egy vá-
ratlan vendég olyan hírt hozhat, ami teljesen el-
bizonytalanítja. Megvilágításba kerül egy sor ese-
mény, tegye hát félre az elõítéleteit és emel-
kedjen felül sértettségén. Február végén nehe-
zen tudja az érzelmeit kordában tartani. Ez pedig
nemcsak akkor okozhat problémát, ha a nega-
tív energiái törnek felszínre. A túláradó szere-
tethullám is terhes lehet a másiknak. Találja meg
az arany középutat. Ha sikerül, a jutalma tar-
tós boldogság lesz.
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HOROSZKÓP
február 22.  – március 7.

Az SZVSE aszta-
litenisz-szakosz-
tály nyolc év kiha-
gyást követõen
2006-ban tért visz-
sza a B.-A.-Z. me-
gyei I. osztályú

bajnokságba. A tizennégy csapatot
felvonultató mezõnyben tavaly a ti-
zedik helyen végeztek, az idén az õszi
forduló végén a harmadik helyen állt
a tabellán a szerencsi együttes – tá-
jékoztatta lapunkat Csorba István
szakosztályvezetõ (fotónkon). 

– A 2007/2008-as bajnoki évben az
együtteshez hazatért a Szerencsen
lakó Köllõ András, aki eddig a mis-
kolci Borsod Volán NB II csapatában
szerepelt. Vele az SZVSE asztalitenisz-
csapata olyan játékost igazolt, aki az
õszi fordulóban vezéregyénisége volt
a gárdának – emelte ki Csorba István.
– Ötvennégy mérkõ zésébõl ötven-
hármat megnyert, ami 98%-os ered-
ményességet jelentett. Ezzel õ lett a
B.-A.-Z. megyei bajnokság õszi for-
dulójának legeredményesebb játé-
kosa. Jól szerepelt még a négyfõs csa-
patban Korály Tibor, aki a 75%-os tel-
jesítésével a másik erõsségünk volt.
A 10 igazolt játékossal versenyzõ asz-
talitenisz-szakosztály további játéko-
sai: Korály Csaba, Gazdóf Barnabás,

Enyedi Tibor, Csorba István, Rakóczki
András, Derda Péter és Deli István,
akik ha játéklehetõséghez jutottak, 30-
50% közötti teljesítményükkel járul-
tak hozzá az elõkelõ helyezéshez.
Érdekesség, hogy az elmúlt idõszak-
ban valamennyi idegenbeli mérkõ -
zésünket megnyertük – folytatta a
szakosztályvezetõ. – Összességében
a két vereséget hazai pályán a lista-
vezetõ miskolci MEAFC és a nõi NB
I-ben is szereplõ miskolci Tanoda csa-
patától szenvedtünk el. A csapat
eredményes szerepléséhez hozzájá-
rult az a tény, hogy az önkormány-
zat a sportegyesület által biztosítani

tudja a versenyzési feltételeket. A még
hiányzó néhány eszköz pótlásával a
szakosztály akár NB III-ban is szere-
pelhetne. 

– Az évad befejeztével a csapatot
a dobogóra várom – emelte ki
Csorba István –, ami a magasabb osz-
tályba való feljutást is eredményez-
heti. Ebben az esetben 2008-ban az
eredményes szerepléshez legalább
még egy minõségi játékos leigazo-
lása válna szükségessé. Itt említem
meg: az általam évek óta hangoz-
tatott hiányosságot, az utánpótlás ne-
velésének biztosítását, amihez azon-
ban nincsenek játékra jelentkezõ

gyerekek. Hiányolom, hogy
a két általános iskolában, a
szakképzõben, valamint a
Bocskai gimnáziumban ösz-
szességében sem találunk 1-
2 fiatalt, akikre számítani le-
hetne a csapat építésénél.
Talán azért, mert az isko-
lákban nem ismertek a szak-
osztály által nyújtott edzési
lehetõségek. A tréningeket a
Rákóczi iskola tornatermé-
ben tartjuk szerdán és pén-
teken 16.30–17.30 óráig a ta-
nulóknak, majd ezt követõen
20 óráig az egyesületi tag-
sággal rendelkezõ felnõttek-
nek.

Hét szerencsi sportoló részvételével
tartottak országos ifjúsági szabadfogású
válogató versenyt február 2-án
Csepelen. A rangos viadalra harminc
csapat összesen 133 résztvevõt dele-
gált. Az SZVSE képviseletében a 100
kilogrammos súlycsoportban Kertész
Attila a dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel. Az ugyancsak a 100 kilog-

rammosok mezõnyében Vinnai Dávid, a 85 kilogram-
mosokéban Varga Roland, a 76 kilogrammosokéban Illésy
Lóránt egyaránt az ötödik helyen végeztek. 

Ugyancsak eredményesek voltak a
szerencsi birkózók a február 10-én
Budapesten megrendezett serdülõ
szabadfogású országos felmérõ ver-
senyen. Az SZVSE színeiben a 46 ki-
logrammos lányok között szõnyegre
lépõ Tokár Beáta a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. A 42 kilo grammos
fiúk mezõnyében Nagy Ákos ötödik

helyen végzett, míg a 78 kilogrammosokéban Tóth
Gergõ ezüstérmet szerzett az országos felmérõ verse-
nyen.

FÉLIDÕBEN A HARMADIK HELYEN

EZÜST- ÉS BRONZÉREM
AZ ORSZÁGOS VERSENYEKEN  

* Nagy küzdelmet hozó találko-
zón folytatta sikeres szereplését a
megyei bajnokságban Szerencs asz-
taliteniszcsapata. Együttesünk janu-
ár 26-án Abaújszántó gárdájával
mérkõzött. A két volt NB III-as játé-
kossal kiálló vendégek ugyan meg-
szorongatták a házigazdákat, akik
végül 10–8 arányban bizonyultak
jobbnak ellenfelüknél. Egyéniben
Korály Tibor négyszer volt eredmé-
nyes, míg a sérülten játszó Köllõ
András három pontot, Gazdóf
Barnabás pedig két pontot szerzett.

Párosban a Korály–Köllõ páros dia-
dalmaskodott.   

* Váratlan döntetlennel zárult a csa-
pat legutóbbi idegenbeli találkozója.
Együttesünk február 2-án a miskolci
Holcim második gárdájának otthoná-
ban vendégszerepelt. A várt szerencsi
gyõzelem helyett 9–9 lett a találkozó
végeredménye. Köllõ András és Korály
Tibor ugyan valamennyi egyéni és
páros mérkõzését megnyerte, azonban
Korály Csaba és Deli István egyetlen
pontot sem szerzett a találkozón. Ezzel
az eredménnyel veszélybe került a csa-

pat harmadik helyezése a megyei baj-
nokságban. 

* Kötelezõ gyõzelmet aratott leg-
utóbbi hazai mérkõzésén az SZVSE asz-
talitenisz-csapata. 

Az együttes február 9-én a Miskolci
Sportiskola gárdáját fogadta a Rákóczi
iskola tornatermében. A házigazdák
nagy fölénnyel, 17–1 arányban nyer-
ték meg a találkozót. A meccsen Köllõ
András, Korály Tibor és Korály Csaba
is százszázalékos teljesítményt nyújtott,
az egyetlen elvesztett pont egyéniben
Gazdóf Barnabás nevéhez fûzõdik.

Második alkalommal rendezett
bált február 2-án a Bocskai gimná-
zium aulájában Szerencs Város
Sportegye sülete.

A táncos mulatságot a fõvédnök
Rónavölgyi Endréné nyitotta meg. A
város polgármestere fontosnak ne-
vezte a sportegyesület különbözõ
szakosztályaiban az utánpótlás ne-
velését, ami az elért eredmények

alapján sikeresnek mi nõsíthetõ.  Az
eseményen nyolc fiatalt jutalmaztak,
akik az elmúlt esztendõben kie-
melkedõ teljesítménnyel öregbítet-
ték Szerencs és a sportegyesület hír-
nevét. Az alkalomra készült plaket-
teket és okleveleket Kormos Sándor
egyesületi elnök adta át az úszó
Petrusovics Attilának, a sakkozó
Tóth Leventének, a kosárlabdázó
Marton Péternek, a súlyemelõ Árvay

Balázsnak, a futballozó Knapp
Imrének, a teniszezõ Tóth Ádámnak,
valamint a karatézó Császár
Csillának és a birkózó Vinnai
Dávidnak. Az idén elsõ alkalommal
az edzõket is jutalmazták. Tré -
nerként Farmosi István, Balogh Imre,
Gulyás László, Fekete László,
Osváth László, Takács István, Varga
Csaba és Illésy László részesült el-
ismerésben.

SPORTOLÓKAT JUTALMAZTAK

PINGPONGEREDMÉNYEK

Kertész Attila Tóth Gergô

Köllô András ôsszel a megyei bajnokság
legjobb játékosa volt.
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A VÁ ROS BAN SÉTÁLVA
TAVASSZAL VÁRHATÓ

ÚTJAVÍTÁS

Több olvasónk kérésére folytatjuk
„kátyúvadászatunkat”. Sajnos újra és
újra aktuális a téma. Tapasztalataink
szerint a város útjai annyira elhasz-
nálódtak, hogy egy alapos, minden-
re kiterjedõ rekonstrukció oldaná
meg kizárólag ezt a problémát.
Sajnos erre kevés az esély, hiszen
pénz hiányában esetenként még a ki-
sebb kátyúzások is gondot okozhat-
nak.

Fotónk ezúttal a Példánykert ut-
cában készült, ahol az összkép ön-
magért beszél. Gödör gödör hátán,
melyeket a szûk aszfaltcsíkon nem
is könnyû az autósoknak kerülgetni.
Legutóbbi cikkünk után többen fel-
hívták a figyelmünket a szerencsi fõ-
utcára. Ugyan szóltunk néhány itte-
ni problémáról, de többek szerint a
Rákóczi és Bekecsi utak teljes bur-
kolatcseréjére lenne szükség. 

A Polgármesteri Hivatal építés-
ügyi és városfejlesztési osztályán
Drizner József próbált megnyugtató
választ adni kérdéseinkre. Az osz-
tályvezetõ-helyettes hangsúlyozta,
hogy a téli hideg idõben nem üze-
melnek az aszfaltkeverõ üzemek, így
csak a tavaszi beindulás után, ápri-
lis környékén tudják megkezdeni a
szerencsi utcák javítását. A kátyúzást
idén is saját költségvetésébõl végzi
el a város, a nagyobb felújításokra,
például új aszfaltszõnyegekre azon-
ban csak sikeres pályázati támoga-
tás esetén számíthatnak a szeren-
csiek.

AZOK A KERÉKPÁRUTAK
Amikor gyakorta a környezet vé-

delmérõl beszélünk és arról, hogy az
egyre több autó milyen káros hatás-
sal van a természetre, sokszor el-
hangzik a híradásokban: a gépkocsik
helyett a települések belterületén
közlekedjünk kerékpárral! Ezzel ki-
csit mindenki hozzájárulhat a nap-
jainkban oly sokat emlegetett „vi-
lágveszély” elleni küzdelemhez.
Amikor errõl beszélünk, azt is fi-
gyelembe kell venni, hogy milyen le-
hetõségeink vannak arra, hogy a vá-
rosban használjuk kétkerekû  jár -
mûveinket. Napjainkra az utak mel-
lett elhasználódtak a szerencsi ke-
rékpárosok számára készült burko-
latok is. Emellett továbbra is kevés
a biciklitároló, ahol a tulajdonos biz-
tonságosan hagyhatná magára kör-
nyezetkímélõ jármûvét. Remény -
kedünk abban, hogy a város fej-
lesztési tervei erre is megoldást nyúj-
tanak az elkövetkezõ években.

ÚJRA GUBERÁLNAK
Többen jelezték szerkesztõsé-

günkben, hogy a heti szemétgyûjtõ
járatok miatt kihelyezett kukákat
reggelre ismeretlenek borították fel,
a háztartási hulladékot szétszórták.

Ismét megjelentek a guberálók!
Korábban ez a probléma fõként a tár-
sasházak mellett kihelyezett több
száz literes gyûjtõedényeknél jelen-
tett gondot, de napjainkra szinte
mindenki megtanulta, hogy nagy
vaslakatot kell szerelni a tárolókra,
így azt illetéktelenek nem nyithatják
ki. Ugyanezt nem tehetik meg a ki-
sebb, 120, vagy 60 literes edénnyel
rendelkezõk, hiszen õk a gyûjtõjá-
rat érkezése elõtt helyezik ki laká -
suk elé a teli kukákat. Nem marad
más hátra, figyelni kell a guberáló-
kat és feljelenteni õket a közterület-
felügyelõnél.

A RÉGI POSTALÁDA

Korábbi számunkban olvashatták
a hírt, hogy a Magyar Posta új le-
vélszekrényeket helyezett ki szerte a
városban. Az eddigieknél kevesebb,
de már a kor követelményeinek
megfelelõ, korszerû postaládákat te-
lepítettek, a tíz régi gyûjtõt leszerel-
ték. A napokban hívták fel a figyel-
münket a Rákóczi úti önkormányzati
épületre, amelynek falán a mai napig
ott  dísze leg a régi ládika. A kérdés
csupán az, hogy vajon ürítik-e rend-
szeresen ezt a selejtezésre ítélt esz-
közt…

KIVILÁGÍTOTT TEMPLOM?
Világít is, meg nem is. Így mond-

ják a helyiek. Az ondi városrész re-
formátus templomának kivilágítása az
elmúlt esztendõkben készült el.
Mostanában azonban gondok van-
nak vele, hiszen idõnként kikapcsol
az elektromos szerkezet. A hibát már
a körzet önkormányzati képviselõje
is jelezte, sokan remélik, hogy ha-
marosan erre is megoldás születhet. 

SZÉTFAGYOTT BURKOLAT

Az elmúlt év õszén adták át az egy-
kori szerencsi községi fürdõ épüle-
tét, és a beruházással egy idõben
megújult a létesítmény környezete is.
Sok helybéli örült az új burkolatnak,
amit a kivitelezõ a fürdõ Rákóczi út
felõli részén és a hátsó, újonnan ki-
alakított téren is elhelyezett. Úgy
tûnik, a faragott kõ nem bírta az
enyhe téli idõjárást sem, mert a
helyszínen járva azt tapasztaltuk: a
lerakott lapok jelentôs része alig
három hónap alatt megrepedezett,
szétmállott.

Személyi válto-
zások történtek a
szerencsi Cigány
Kisebbségi Önkor -
mányzatban. A tag-
ságáról lemondott
Majercsik Zoltánné
helyébe Balogh
Endre lépett, míg a
testület munkáját a
jövõben elnökként
Marosvölgyi János
irányítja. 

Az elmúlt id-
õszakban ellenté-
tek feszültek a sze-
rencsi Cigány Ki -
seb bségi Önkormányzatban, ami-
nek a végére az tett pontot, hogy a
már évek óta Budapesten élõ
Májercsik Zoltánné elnök január
11-én indoklás nélkül lemondott tag-
ságáról. A polgármesteri hivatalban
február 6-án megtartott ülésen Sájer
István, a Helyi Választási Bizottság el-
nöke ismertette, hogy a testületbe a
választási listán a kapott szavazatok

száma alapján soron következõ je-
lölt kerülhet be. Ez Balogh Endre volt,
aki az eseményen letette az esküt. Az
ülésen a képviselõk nyílt szavazás-
sal döntöttek az elnök személyérõl.
Az érintett tartózkodásával meghozott
döntés alapján a tisztséget Maros -
völgyi János tölti be. Az újonnan meg-
választott elnök a kisebbségi önkor-
mányzat jövõbeni munkájában az

együttmûködés
fontosságát hang-
 súlyozta.

Az ülésen el-
hangzott, hogy
az állam az idén
640 ezer forint
támogatást biz-
tosít a kisebbsé-
gi önkormányza-
toknak, amibõl
azonban a tava-
lyi mûködésük
zavarai miatt
csak 550 ezer fo-
rinthoz jutnak
hozzá. Az ötfõs
testület által el-

fogadott költségvetésben hárommil-
lió forint szerepel, amihez a telepü-
lési önkormányzattól várnak segítsé-
get. A tanácskozás végén Heves
János kívánt jó munkát a kisebbségi
önkormányzatnak. Az alpolgármes-
ter fontosnak tartotta, hogy a jó szü-
lõi példák alapján a roma fiatalok is
hasznos tagjává váljanak a városnak
és az országnak.

Az elmúlt esztendõ végén megje-
lent regionális pályázati lehetõségek
kihasználása volt a témája a Felsõ-
magyarországi Várak Egyesülete
által megtartott február 5-ei ta-
nácskozásnak.

Az Észak-magyarországi régió tu-
risztikai attrakcióinak fejlesztésére
kiírt támogatási rendszer egyik része
a kastélyok és várak idegenforgalmi
funkciójának megújítását szolgálja.
A közös programban Szerencs Város
Önkormányzata is részt kíván venni.
A helyi Rákóczi-, illetve a tagtele-
pülések váraiban kialakítanának töb-
bek között egységes arculattal ren-
delkezõ információs pontot, ahol ál-
talános tájékoztató anyagok lesznek
elérhetõk a civil szervezõdésekrõl, a
várakhoz köthetõ programokról, a
kapcsolódó szolgáltatásokról és

 szálláslehetõ ségekrõl. Amennyiben
az egyesület által benyújtandó pá-
lyázat sikeres lesz, a régióban közel

százmillió forint áll majd a tagok ren-
delkezésére idegenforgalmi fejlesz-
tésekre.

Nincs valóságalapja annak a vá-
rosban terjedõ hírnek, hogy õsztõl
már nem fogad gyerekeket a sze-
rencsi Csa logány óvo da. Lapunk in-
formációi szerint 2010-ig bizonyo-
san mûködik a fennállá-
sának huszadik évfordu-
lóját tavaly ünneplõ ne-
velési intézmény.

A város költségvetésé-
nek elfogadását megelõzõ
társadalmi konzultáción
esett szó arról, hogy az
önkormányzat pályázati
támogatással a Napsugár
és a Gyárkerti óvodák fel-
újítását és bõvítését ter-
vezi. A rekonstrukciót kö-
vetõen a két intézmény
képes lesz fogadni a tele-
pülésen élõ 3–7 év közötti
gyerekeket, míg a Csa -
logány úti épületet a jöv-
õben mûvészeti oktatási
célokra hasznosítanák.
Ennek a megvalósítása

azonban bizonyosan nem a közel-
jövõben történik, hiszen ha az idén
nyer is a pályázat, a beruházások a
jövõ esztendõnél korábban nem
kezdõdnek meg – tudtuk meg

Csanádi Bélától, a polgármesteri
hivatal építésügyi és városfejleszté-
si osztályvezetõjétõl. Ez pedig azt
jelenti, hogy 2010-ig biztosan mûkö-
dik a Csalogány óvoda. 

ELNÖKVÁLTÁS
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATNÁL 

Balogh Endre (középen) letette a képviselõi esküt, mellette balra
Marosvölgyi János megválasztott elnök.

PÁLYÁZATI LEHETÕSÉG A TÉRSÉGI VÁRAKNAK

NEM ZÁR BE A CSALOGÁNY ÓVODA 

Az ovisok továbbra is gondtalanul játszhatnak az intézmény udvarán.

A szerencsi Rákóczi-vár szolgáltatásait is bôvítené az egyesület.



A BHD Hõerõmû Zrt. a Szeren-
csen épülõ, 2009 végén, 2010 ele-
jén üzembe álló szalmatüzelésû
erõmûjébe a szakembereket szer-
vezett képzés keretében kívánja
biztosítani. Ezért a speciális vég-
zettséget igénylõ munkakörök be-
töltéséhez szükséges képesítés meg-
szerzését jelen pályázati felhívás
alapján támogatni kívánja a követ-
kezõ 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. márci-
us 31-ig kérjük megküldeni a BHD
Hõerõmû Zrt. 1142 Budapest, Tele-
ki Blanka u. 6. sz. alatti címére a kö-

vetkezõ tartalommal: önéletrajz, sze-
mélyi adatlap név, születési adatok,
lakcím, iskolai végzettség és a pá-
lyázott 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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉRE

2008. FEBRUÁR 22. HIRDETÉS20

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. március 7-én jelenik meg. 
Lapzárta: február 29., 10 óra.

MAGYAR 
ASZFALT
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