
Magyarország Euró-
pai Unióhoz történõ
csatlakozása alapvetõ
változásokat hozott a
Vám- és Pénzügyõrség
Észak-magyarországi Re-
gionális Parancsnoksá-
ga életében. 

A feladatcsökkenés
mérsékelte a létszámot, a
belterületi vámügyek el-
látása és jövedéki ter-
mékek ellenõrzése mel-
lett a testület fokozatosan a gazdaságot
szabályozó rendszer szerves részévé
vált. Nõtt a vám- és pénzügy õrség  sze -
repe a hamisított termékek forgal-
mazásának a visszaszorításában és ma
már a biztonságot szem elõtt tartva a
vámtevékenységet végzô gaz dál ko dó
szervezetek átvilá gí tá sát is a pénz ügy -
õrök végzik. Napjainkban új kihívások
elõtt áll a testület, hiszen a kör nye -
zetvédelmi termékdíj mellett jövõre
már a színesfém-keres ke delem ellen -
õrzésével bõvül a tevé kenységük, a fe-
ladat- és hatáskörük – nyilatkozta a  Sze -
rencsi Híreknek Sza bó Zsolt, a Vám- és
Pénzügyõrség észak-magyarországi re-
gionális pa rancs noka (fotónkon). 

– A jövõ év nyarától az Európai Uni-
ón belül életbe lép az elektronikus vám-
ügyintézés rendszere. Ennek az elõ-
készítésében igyekeztünk az élharco-
sok között lenni, mert gazdasági ver-
senyelõnyt jelenthet az ország számára,
ha nálunk gyorsan és kiszámíthatóan
lehet az árut vámkezeltetni. A másik
fõ feladatunk a biztonsággal függ össze.
Bizonyos cégeknél úgynevezett audi-
tot végzünk, és ha mindent rendben
találunk, felkerülnek a megbízhatónak
ítélt társaságok listájára. Az úgyneve-
zett engedélyezett gazdálkodói státusz
birtokában kevesebb konkrét áruvizs-
gálatra számíthatnak, és gyorsabban ke-
resztülhaladhatnak a cégek szállítmá-
nyai a vámhatárokon. Úgy gondolom,
hogy ennek a jogosítványnak a meg-
szerzésére jelentõs lesz az igény. A
vámhatóság Európa-szerte jelentõs sze-
repet vállal az áruhamisítások elleni
küzdelemben és unió gazdaságpoliti-
kájának a betartatásában. 

A jövedéki feladataink a jövõben is
megmaradnak. Amíg az ilyen típusú be-
vételek fontos forrásai lesznek a köz-
ponti költségvetésnek, addig ez do-
mináns lesz a mi munkánkban. Ezen
a területen nincsenek jelentõsebb ki-
lengések. A gazdálkodók megszokták
a jövedéki ellenõrzéseinket, az elmúlt
években kialakultak a jól mûködõ
gyakorlatok. Új feladatként került a tes-
tület hatáskörébe 2008 januárjától a
környezetvédelmi termékdíjjal kap-
csolatos ellenõrzés – emelte ki a pa-
rancsnok. – Ez az adónem valójában
nem újdonság, hiszen már 13 évvel
ezelõtt, 1995-ben kihirdették a törvényt.
A bevallások az APEH hatáskörébe tar-
toztak, míg az ellenõrzést a zöldható-
ságok végezték. A jogszabály válto-
zatlan maradt, ami elõírja, hogy ter-
mékdíjat kell fizetnie annak, aki az árut
becsomagolja, függetlenül annak faj-
tájától. A szabályozás alapfilozófiája,

hogy minél kevesebb hul-
ladék kerüljön a környe-
zetbe. Ennek elérésére a
kormányzat azt az utat
választotta, hogy akik a
csomagolóanyagok ár-
talmatlanításával nem
akarnak foglalkozni, azok
ezért a tevékenységért fi-
zessenek az államnak.
Ez a környezetvédelmi
termékdíj. Abban az eset-
ben, ha valaki saját maga,
vagy pedig az általa meg-

bízott koordinátor révén elvégzi a sze-
lektív visszagyûjtést, illetve az újra-
hasznosítást, akkor ez sokkal kevesebbe
kerül, mint a fizetendõ összeg. Ilyen-
kor a kötelezettség alól teljes vagy rész-
beni mentesség kérhetõ. Ez a nagyon
szép elv azonban csak teljes körû el-
lenõrzés mellett mûködik. Ezért az elsõ
évet arra szántuk, hogy létrehozzuk az
adatbázist, amire alapozva kidolgoz-
tuk a hatékony kontroll rendszerét –
ismertette Szabó Zsolt. – Az ügyfele-
ket tájékoztattuk kötelezettségeikrôl
és a várható intézkedésekrõl. Azt ta-
pasztaltuk, hogy az érintett gazdálko-
dók többsége korábban nem is tudott
róla, hogy neki a környezetvédelmi ter-
mékdíjjal kapcsolatban feladata lenne.
Ezt a mulasztást most még pótolni le-
het. Az év vége felé várhatóan felke-
rül a honlapunkra az önértékelési
nyomtatvány, aminek a segítségével a
cégek a saját tevékenységüket átte-
kintve megállapíthatják, hogy van-e kö-
zük a termékdíjhoz. Ha igen, és látjuk
a szándékot a kötelezettség rendezé-
sére, akkor nem kell számolniuk szank-
cióval. Akiknél azonban ezt a törek-
vést nem tapasztaljuk, a jövõ év ele-
jétõl átfogó ellenõrzésekre számíthat-
nak. A vizsgálatoknak nem az a célja,
hogy a központi költségvetésnek be-
vételt biztosítsunk, hanem az, hogy a
környezetbe ne kerüljön hulladék, en-
nek minél nagyobb részét újrahasz-
nosítsák.

– Emellett a jövõ esztendõtõl a tes-
tület a színesfém-kereskedelem el-
lenõrzésére is megkapja a jogosultsá-
got – ismertette a parancsnok. – A jog-
szabályi változások elsõsorban a fel-
vevõpiac kontrollja irányába hatnak,
abból kiindulva, hogy szigorúan meg
kell határozni, hogy kik végezhetnek
ilyen tevékenységet. Az engedélyek ki-
adását és az ellenõrzéseket pedig a
vám- és pénzügyõrség végzi majd, sza-
bálytalanság észlelésekor pedig visz-
szavonjuk a mûködéshez szükséges ok-
mányokat. Reményeink szerinte ez az
intézkedés áttörést jelenthet majd a ko-
rábban komoly visszaélésekkel mû kö -
dõ piacon – jelentette ki a regionális
parancsnok.

S. L. 
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A példaértékû civil szervezet tagjai. 

Az egykori klub 1998 novembe-
rében Rónavölgyi Endréné kezde-
ményezésére Antal Béláné és Nyit-
rai Tiborné közremûködésével jött
létre. Eleinte nyugdíjas pedagógusok
alkották a tagságot, napjainkra azon-
ban az élet valamennyi területérõl
érkeznek hozzájuk újabb és újabb
társak. A húsz alapító taggal induló
közösség idén már hatvan fõs lét-
számú. 

A kezdeti lépések után lassan ki-
alakult az irányvonal is, ami meg-
határozta a klub további mûködését.

Létrehozták a Nefelejcs Népdalkört,
amelynek dalos asszonyai rendsze-
resen részt vesznek a városi és kör-
nyékbeli települések rendezvényein.
A hagyományõrzés mellett színház-
látogatásokat, kirándulásokat szer-
veznek, melyeknek anyagi hátterét
a tagdíjakból, adományokból, nap-
jainkban pedig pályázati támogatá-
sokból teremtik elõ. Szociális terü-
leten is jelentõs munkát végeznek
szerte a városban a közösséghez tar-
tozók. Évente két-három alkalommal
szerveznek ruha-, tanszer- és aján-

dékgyûjtéseket. Az adományokat a
családsegítõ szolgálattal, illetve a Vö-
röskereszttel együttmûködve a rá-
szoruló, hátrányos helyzetben élõk-
nek juttatják el. Rendszeresen je-
lennek meg a nyugdíjasok az Ondi
úti játszótéren, ahol évrõl évre gon-
doskodnak a játékszerek karbantar-
tásáról, a környezet tisztaságáról. Vál-
tozást jelentett a közösség életében
a 2003-as esztendõ, amikor köz-
hasznú egyesületté alakult át a cso-
port és beléptek a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédel-
mi Szövetségébe. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

EGY ÉVTIZED LELKESEDÉSSEL,
TENNI AKARÁSSAL

Az ünnepélyes eseményen Tóth
István köszöntõjében kiemelte, hogy
a patinás épület megérdemli, hogy
a város megemlékezzen az évfor-
dulóról. A létesítményt fenntartó
Szerencsi Városüzemeltetõ Kht.
ügyvezetõ igazgatója szerint az ed-
digi tapasztalatok azt mutatják,
hogy jó döntést hozott a helyi ön-
kormányzat akkor, amikor jelentõs
pályázati támogatás igénybevéte-
lével elindította a beruházást, ami-
vel nem csak a szerencsiek, de Sa-
lamin Ferenc építész álmát is meg-
valósította a helyi Szivárvány Épí-
tõipari Kft.

Heves János felidézte azt a június
13-ai napot, amikor Budapesten az
építtetõ, a tervezõ, valamint a kivi-

telezõ cég képviselõjét építészeti ní-
vódíjban részesítette a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisztérium.
Az alpolgármester arra emlékeztetett,

hogy az eseményen
büszkeség töltötte el
a szerencsi delegá-
ció tagjait, amikor ne-
ves szakemberek nyi-
latkoztak elismerés-
sel a városról és a fel-
újított fürdõ épüle-
térõl.

Ezt követõen Heves
János leplezte le az
épület bejáratánál el-
helyezett márvány -
táblákat. Az egyik a
Községi Fürdõ 1910-
es építésének állít em-
léket, míg vele szem-
ben a 2007-es beru-
házáshoz kapcsoló-
dóan az építtetõ, a

tervezõ és a kivitelezõ kõbe vésett
neve marad fenn az utókornak.

EMLÉKTÁBLÁK A SZERENCSI FÜRDÕBEN
Egyéves születésnapját ünne-

pelte november 11-én a Sze-
rencsi Fürdõ és Wellnessház.

A szerencsi Nyárutó Klub idén ünnepeli fennállásának tízéves év-
fordulóját. Ebbõl az alkalomból rendeztek jubileumi összejövetelt no-
vember 14-én a középiskolai kollégium étkezdéjében. 

Az épület bejáratánál elhelyezett táblákat Heves
János alpolgármester leplezte le.

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

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ
ÉS SZÍNESFÉM-KERESKEDELEM

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindez csupán néhány kiraga-

dott mondat a Nyárutó Klub rövid,
ám annál tartalmasabb múltjából,
amire jubileumi ünnepségen emlé-
kezett a tagság november 14-én.

– Hosszú út vezetett idáig, hogy a
mai napon ilyen szép számban ün-
nepelhetünk – kezdte beszédét
 Fincziczki Istvánné. – Köszönet illeti
ezért mindazokat, akik hozzájárul-
tak a közösség létrehozásához,
mûködéséhez. A klubelnök vissza-
emlékezésében kiemelte: míg elein-
te csak a saját maguk szórakoztatá-
sára találkoztak a férfiak és asszo-
nyok, idõközben azonban számos
eseménnyel bõvült a tevékenységi
kör. – Miután 2003-tól civil szerve-
zetként mûködünk – folytatta –, ettõl
kezdve már a munka és a kötele-
zettségek is növekedtek, de egyesü-
letként már lehetõségünk nyílik részt
venni pályázatokon és hozzájutha-
tunk a személyi jövedelemadóból fel-
ajánlott egyszázalékos támogatá-
sokhoz is. 

Fincziczki Istvánné szólt azokról
a tagtársakról, barátokról is, akik az
elmúlt tíz évben távoztak az élõk so-
rából. Murányi Imrénére, Magyar
Miklósnéra és a napokban elhunyt
Sári Lászlóra egyperces néma felál-
lással emlékeztek a jelenlévõk. Ezt
követõen a Nefelejcs Népdalkör
csasztuskában énekelte meg az el-
múlt tíz esztendõ történetét.

– A kezdeti lépések botladozásai
után napjainkra példaértékû civil
szervezetté nõtte ki magát ez a kö-
zösség – fogalmazott Rónavölgyi
Endréné. A város polgármestere sze-
rint követendõ a lelkesedés, a tenni

akarás, amellyel rendelkeznek a klub
tagjai, akik nyugdíjas éveikben is vál-
lalják, hogy képzéseken vesznek
részt, pályázatokat készítenek. Ró-
navölgyi Endréné ezt követõen em-
léklapot adott át a szervezet veze -
tõ jének és tagjainak.

A Bocskai gimnázium diákjai
képviseletében Takács Cintia ének-
számai után Gergely Eszter és Csi-
der Andor táncelõadása tette em-
lékezetessé az estét. Teszárovics
Miklós, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei és Miskolc Városi Nyugdí-
jasok Érdekvédelmi Szövetségének
elnöke arról számolt be, hogy az
utóbbi idõ szakban egyre több nyug-
díjas szervezet ünnepli 10-15 éves
fennállásának évfordulóját. – Mind-
ez azt jelenti – tette hozzá az el-
nök –, hogy erõsödik ez a mozga-
lom, amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy a megyei szervezetnek
három évvel ezelõtt még 46 klub
volt a tagja, napjainkra ez a szám
87-re emelkedett. 

Az eseményen jelen volt Ficsor
Ádám, aki szintén születésnapi jó-
kívánsággal érkezett a tagsághoz. A
Miniszterelnöki Hivatal államtitkára
dunakanyari kirándulással egybekö-
tött Parlament-látogatásra hívta meg
a csoportot.  

Nyitrai Tiborné felolvasta Szabó
György levelét, aki ezúttal nem tu-
dott részt venni a jubileumi esemé-
nyen. Az országgyûlési képviselõ eb-
ben az évben is 100 ezer forinttal tá-
mogatja a szerencsi közösséget.
Ugyancsak levélben köszöntötte az
ünneplõket Cseppely János sportlé-
tesítmény-igazgató, aki a Fürdõ- és
Wellnessházba invitálta a tagságot. 

Koncz Ferenc szerencsi csokolá-
dét tartalmazó ajándékkosárral ér-
kezett az eseményre. Az önkor-
mányzati képviselõ hangsúlyozta:
fontos, hogy a nyugdíjasok ne tart-
sák fölöslegesnek magukat és érez-
zék, hogy szükség van a munkájuk-
ra, tapasztalataikra. 

Bobkó Géza városi fõorvos az
egymás iránti tiszteletre és megbe-
csülésre hívta fel a figyelmet, ami tisz-
tán érzõdik a Nyárutó Klub körében
és édességcsomagot nyújtott át a
klubelnöknek, míg Kalina Lajos ön-
kormányzati képviselõ jubileumi,
 tíz éves pezsgõt hozott ajándékba, Fá-
bián Ottóné és Tarnóczi Erzsébet a
helyi iskolások és óvodások üdvöz-
letét tolmácsolták a jelenlévõknek.
Sipos Attila, az alapszolgáltatási köz-
pont igazgatója köszönetet mondott
azért, hogy a civil szervezet tagjai
évrõl évre adományok gyûjtésével se-
gítik a hátrányos helyzetben élõ csa-
ládokat.

– Nem a kor számít, hanem az,
hogy mi lakozik az ember szívében,
és mit érzünk egymás iránt – fogal-
mazott köszöntõjében a város al-
polgármestere. Heves János – aki egy-
napos belföldi kirándulását finan-
szírozza a klub tagjainak –, azt kí-
vánta, hogy örökké maradjon meg a
derû, ami áthatja a közösséget. Az
est utolsó részében a vendégekkel
együtt elfogyasztott közös vacsorá-
val, beszélgetéssel emlékeztek az egy
évtizedre a Nyárutó Klub tagjai. 

M. Z.

EGY ÉVTIZED LELKESEDÉSSEL,
TENNI AKARÁSSAL

Zöldhályogszûrést tar-
tottak a szerencsi ren-
delõintézetben. No-
vember 10–14. között
közel kétszázötvenen él-
tek az ingyenes szem-
vizsgálat lehetõségével,
akiknek az egytizedénél
találtak glaukóma-gya-
nús tüneteket az orvo-
sok.

A zöldhályog a látást
veszélyeztetõ, sok esetlen
alattomosan kialakuló be-
tegség, amelynek bizo-
nyos típusa tünet nélkül tá-
mad és megfelelõ kezelés nélkül akár
vaksághoz vezethet. Ez a kór ugyan
minden életkorban  elõ for dul hat, azon-
ban a tapasztalatok szerint gyakoribb
a negyven évet betöltött  korosztá -
lyok  nál, a keringési problémákban
szenvedõknél és a cukorbetegeknél,
valamint azok esetében, akiknek a csa-
ládjában elõfordult zöldhályog. A ve-
 szélyeztetett csoportokba tartozóknak
évente egyszer ajánlott a szemorvosi
vizsgálat, amit november második he-
tében korszerû berendezéssel végez-
tek el a szerencsi rendelõ intézetben.
Várhegyi Zsolt szemész adjunktus ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy a sta-
tisztikák szerint a glaukóma a felnõtt
lakosság négy százalékát érinti, azon-
ban ennek a létszámnak csak a fele
szerepel az egészségügyi nyilvántar-
tásokban. Sokan nem is tudnak róla,
hogy megkez dõ dött a látóidegrostja-

ik pusztulása. Amikor pedig már a tü-
netek jelentkeznek, elkéstek a bea-
vatkozással – tette hozzá az orvos.

A mostani fájdalommentes vizs-
gálat ennek az elkerülését szolgálja.
A mûszer a betegség egyik legfon-
tosabb rizikófaktorát, a szemnyomást
méri, amihez látásélesség- és szem-
fenékvizsgálat is kapcsolódik. Pozi-
tív eredmény esetén részletesebb
kórdiagnózist állítanak fel a beteg-
ség megállapítására, vagy annak ki-
zárására.     

Napjainkban a zöldhályog ugyan
nem gyógyítható, de jól karbantart-
ható, ehhez azonban az orvos és a
beteg együttmûködése szükséges. A
látóideget károsító tényezõk meg-
szüntetésével a szem mûködõképes
marad, aminek elsõdleges feltétele a
korai diagnózis és az idõben elkez-
dett kezelés.

A Szerencsi Általános Iskola mûvé-
szeti tagozatos, zenét tanuló nö-
vendékei adtak hangversenyt no-
vember 18-án a Rákóczi épületben.
Az intézmény hagyományos ese-
ményén ez alkalommal huszonnégy
produkciót mutattak be az ifjú te-
hetségek a konferenciateremben he-
lyet foglaló érdeklõdõknek. A házi
koncertek kiváló alkalmat teremte-
nek a fiataloknak arra, hogy rutint

szerezzenek a nagyközönség elõtti
fellépésben. Az eseményen a peda-
gógusok és a szülõk egyaránt fel-
mérhetik a növendékek zenei fejlõ -
dését. A mûsorban többek között a
klarinét, a szaxofon, fuvola és a xi-
lofon egyaránt megszólalt, valamint
gitármuzsika és zongorajáték szóra-
koztatta a publikumot. Az elõadott
zeneszámok között számos ismert,
klasszikus mû is felcsendült.

Egy különleges kiállítás megnyitó-
ját tartották november 18-án a Rá-
kóczi-várban. Az Egészséges Váro-
sok Hete országos rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódó tárlaton termé-
szeti témájú versek és festmények kí-
nálnak kikapcsolódást az irodalmat
és a mûvészetet kedvelõ közönség-
nek. A programot kezdeményezõ
Egészséges Városok Szerencsi Szer-
vezete és a város polgármestere fel-
kérésére helyi mûvészek és a Hegy -
aljai Alkotók Társulásának tagjai
mutatkoztak be képeikkel és szer-
zeményeikkel. A verseket a helyi
Bocskai gimnázium diákjai tolmá-
csolták az esemény résztvevõinek.
Rónavölgyi Endréné megnyitó be-
szédében felidézte, hogy Szerencs ti-
zenöt esztendeje csatlakozott az
Egészséges Városok Magyarországi
Szövetségéhez. Az önkormányzat
kiemelt figyelmet fordít a lakosság
életkörülményeinek a javítására, az
élhetõbb környezet kialakítására. Az
egészség megõrzésére jó lehetõséget
biztosítanak az elmúlt idõszakban
megépült sport- és szabadidõs léte-
sítmények, a betegségek megelõzé-
sét szolgálják a különbözõ szûrõvizs-
gálatok. 

A kiállítás a természet értékeinek a
megõrzésére hívja fel a figyelmet a kör-
nyezet és az egészségkultúra fejlesz-
tésének jegyében. A tárlaton huszon-

négy helyi mûvész festménye és raj-
za tekinthetõ meg a Rákóczi-vár ár-
kádos termében, valamint a tizenegy
költõ versei olvashatók a paravánokon.

Az idei évben nyolc
fiatal szerepelt ered-
ményesen a szerencsi
önkormányzat kiváló
egyetemi, fõiskolai
hallgatóknak kiírt pá-
lyázatán. Az egyen-
ként harmincezer fo-
rintos támogatást no-
vember 14-én a város
polgármestere adta át
a felsõoktatási intéz-
ményben legalább 4,5
tanulmányi átlagot el-
ért fiataloknak. Róna-
völgyi Endréné kö-
szöntõjében kiemelte, hogy a képvi-
selõ-testület igyekszik segítséget nyúj-
tani a helyi ifjúság továbbtanulásá-
hoz. A város anyagi támogatást nyújt

a nehézsorsú családok egyetemre
vagy fõiskolára járó gyermekeinek, és
fontosnak tartja a kiemelkedõ tanul-
mányi eredmény elismerését.  

A város önkormány-
zata idén is ünnepi prog-
rammal emlékezett meg
a Szociális Munka Nap-
járól. A szerencsi Egye-
sített Szociális és Egész-
ségügyi Intézet dolgo-
zóit november 13-án a
Rákóczi-várban Heves
János köszöntötte. Az al-
polgármester a város ve-
zetése nevében fejezte ki
elismerését azoknak az
embereknek, akik a min-

dennapokban szívvel és
lélekkel gondoskodnak
az elesettekrõl, a rászo-
ruló embertársaikról. 

A program további ré-
szében Nácsa Bálintné
idézte fel a Szociális
Munka Napjának erede-
tét, majd ifjabb Czabányi
Attila elõadása szóra-
koztatta a jelenlévõket. A
szerencsi program Dakó
Istvánné szavalatával zá-
rult.

ÕRIZNI 
A SZEMÜNK FÉNYÉT

MEGELEVENEDETT A TERMÉSZET 

A tárlat a környezet értékeinek megõrzésére hívja fel a figyelmet. 

A TELJESÍTMÉNY JUTALMA  

A szerencsi egyetemistáknak és fõiskolások-
nak Rónavölgyi Endréné polgármester (a fotón
balra) adta át a támogatást. 

KÖSZÖNET A SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK

Szívvel és lélekkel gondoskodnak embertársaikról. 

NÖVENDÉKEK MUZSIKÁJA 

Dalra fakadtak az ének tanszakos hallgatók is. 

A fájdalommentes vizsgálat néhány másod-
percet vett igénybe.



MOZGÁSSAL AZ IDÕSEK EGÉSZ-
SÉGÉÉRT. A Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás keretén belül meg-
valósított Senior program záró ese-
ményét tartották november 20-án a
Rákóczi-várban. Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium pá-
lyázati kiírása négy nyugdíjas klub
sporttevékenységének a támogatásá-
ra biztosított lehetõséget, amire Tak-
taszada, Rátka, Megyaszó és Szerencs
idõseket tömörítõ szervezetei jelent-
keztek. A programzárón Sípos Attila
köszöntötte a klubok képviselõit, akik
június 1-je és október 31-e között a
szaktárca 1,2 millió forintos támoga-
tásával és önkormányzati hozzájáru-
lással szerveztek sporteseményeket.
Az önkormányzati képviselõ reményét
fejezte ki, hogy a rendszeres test-
mozgás hozzájárul az idõs emberek
egészségének megõrzéséhez.  

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Termelési mû -
szakvezetõ (Szerencs), bolti eladó
(Sze rencs), gépjármûszerelõ (Sze-
rencs), autó-értékesítõ (Szerencs),
CO-hegesztõ (Szerencs), szerkezeti la-
katos (Szerencs), élelmiszereladó (Sze-
rencs), valutapénztáros (Szerencs),
autószerelõ (Szerencs), napilap-kéz-
besítõ (Szerencs), (Szerencs), fuvar-
szervezõ (Bekecs), villanyszerelõ (Me-
gyaszó), vízvezeték-szerelõ (Megya-
szó), lakatos (Megyaszó), asztalos
(Megyaszó), burkoló (Megyaszó),
CNC-darabológép-kezelõ (Mád), for-
gácsoló (Mád). További információ:
Észak-magyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ Szerencsi Kirendelt-
sége (tel.: 47/361-909). 

HORGÁSZATI TILALOM. A Hor-
gász Egyesületek B.-A.-Z. Megyei
Szövetsége november 30-ig teljes,
december 1–31-ig pedig részleges

horgászati tilalmat rendelt el a mo-
noki Zápor tározón. A részleges kor-
látozás ideje alatt csak ragadozó ha-
lakra lehet horgászni napkeltétõl nap-
nyugtáig. 

HELYSZÍNI SZEMLE A MARSRÓL.
A szerencsi gimnáziumban tartott
 elõ adást november 15-én a Magyar
Csillagászati Egyesület képviseletében
Boros-Oláh Mónika. A Bocskai István
Szerencsi Amatõr Csillagász Egyesü-
let által szervezett eseményen há-
romdimenziós képeket tekinthettek
meg az érdeklõdõk, melyekhez az
 elõ adó tartott szóbeli tájékoztatót. A
közel hetvenfõs közönség – akiknek
többsége diák volt –, az egyórás  elõ -
adás alatt megismerkedhetett többek
között a Marson található 25 kilométer
magas heggyel, a Magyarország mé-
retû, vélhetõen becsapódás miatt ke-
letkezett kráternyommal, valamint az
ugyancsak óriási méretû –10 kilo-
méter széles – vulkanikus kráterrel.

KÖZMEGHALLGATÁST TART A
CKÖ. A Szerencsi Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat (CKÖ) közmeg-

hallgatást tart december 3-án 15 órá-
tól a szerencsi Rákóczi-vár lovagter-
mében. A fórumon Marosvölgyi Já-
nos, a CKÖ elnöke számol be az ön-
kormányzat eddig végzett munkájá-
ról. Botos László a B.-A.-Z. Megyei
Cigány Kisebbségi Érdekvédelmi Szö-
vetség humanitárius tevékenységérõl
szól, majd Bogyay Ferenc kapitány-
ságvezetõ tájékoztatja az érdeklõdõ -
ket a rendõrség munkájáról. 

JÓTÉKONYSÁGI BÁLI BEVÉTE-
LEK. A Gyárkerti Óvodáért Alapít-
vány  és a nevelési intézmény szü-
lõi munkaközössége november 15-
én rendezett jótékonysági báljának
203 ezer forint volt a bevétele. Ezt
a pénzt a város óvodafelújításra be-
nyújtott pályázatának eredményétõl
függõen a mosdók felújítására, vagy
gyermekprogramok szervezésére for-
dítják. Az „Összefogás Szerencsért”
képviselõcsoport november 22-én
rendezte meg karitatív batyusbálját,
amelynek 118 500 forintos bevé-
telét beteg gyermekek támogatására
és rászoruló családok megsegítésé-
re használják fel a szervezõk. 

SZERENCSI
SZERZÕK

ELISMERÉSE
Két, városunkban

élõ alkotó részesült
elismerésben az Iro-
dalmi Rádió fenn-
állásának hatodik
évfordulója alkal-
mából november
22-én a miskolci
Nyilas Misi Házban
megtartott ünnep-
ségen. Az idei esz-
tendõ legjobb szer -
zõjének Jeney And-
rást (fenti képünk)
választották, a leg-
jobb zeneszerzõnek járó díjat pedig Ka-
rády István (lenti képünk) vette át. 
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MIT JELENT ÖNNEK 
A NYÁRUTÓ KLUB?

Czinkné Ronyecz Ildikó:
– Szeretem ezt a közösséget, amelynek három éve
vagyok a tagja. Ugyan Legyesbényén lakom, de
szívesen járok be minden héten a foglalkozásokra,
különbözõ programokra. Ének szakos nyugdíjas
pedagógusként a Nefelejcs Népdalkör munkáját
segítem és magam is szerepelek a különbözõ fel-
lépéseken. Barátokra találtam a klubban, akikre,
úgy érzem, jóban és rosszban egyaránt számít-
hatok. Remélem, sokáig alkalmam lesz még
arra, hogy együtt töltsük el a szabadidõt. 

Molnár Györgyné:
– Tizennégy évvel ezelõtt költöztem Abaújszán-
tóról Szerencsre. Korábbi lakóhelyemen össze-
szokott, jó baráti körben éltem. Kissé megijed-
tem a változásoktól, de nagy örömömre hamar
új barátokra találtam a városban. Ehhez nagy se-
gítséget nyújtott, amikor tagja lettem az éppen
alakulóban lévõ Nyárutó Klubnak. Ez a közös-
ség számomra az idõs kor megszépítését jelen-
ti. Együtt kirándulunk, hangversenyekre, múze-
umokba járunk, ünnepelünk, ami mellett a mun-

kából is közösen vesszük ki a részünket. Fontosnak tartom a klub kari-
tatív tevékenységét, amellyel évrõl évre támogathatjuk a rászoruló csa-
ládokat. Mindig ott vagyunk, ahol segítségre van szükség, és úgy érzem,
így élhetek teljes értékû életet. 

Antal Béláné:
– Nyugállományba vonulásom után nem sokkal,
váratlanul választottak meg az akkor alakuló Nyug-
díjas Pedagógus Klub elnökének. Örültem, de tar-
tottam is az új helyzettõl és a feladattól: létrehozni
egy közösséget, ahol szívesen vagyunk együtt, fi-
gyelünk egymásra és keressük a lehetõséget, hogy
hasznosan és kellemesen töltsük az idõt. 
Az elmúlt évek egyaránt jelentettek számomra
munkát, élményeket, örömet és kihívásokat. Jó
volt látni a város szépülését, részt venni az ün-
nepségeken, rendezvényeken. Jó volt kirándulni, tornázni, ápolni a kör-
nyezetünk egy-egy darabját, segíteni kicsiknek és nagyoknak. Ezúton kö-
szönöm mindazoknak a segítségét, akik lehetõvé tették, hogy erre a tíz
évre kellemes érzésekkel gondolhatok vissza.
Immár két éve annak, hogy átadtam a klub vezetését a fiatalabbaknak,
de a közösségtõl nem szakadtam el. Nagyon hiányozna!

Pongrácz Erzsébet:
– A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. nyugalma-
zott üzemgazdálkodási vezetõjeként megala-
kulásától kezdve tagja vagyok a klubnak. Ak-
kor én voltam az egyetlen, aki korábban nem
pedagógusként dolgozott, ennek ellenére min-
dig jól éreztem magam a közösségben. Egye-
dülállóként magányosan telnének a napok, így
mindig van mire készülõdni. A vezetõség most
és az elmúlt tíz évben is demokratikusan
mûködött, a tagság javaslatai alapján közösen

választjuk ki, hogy milyen programon vegyünk részt. Nagyon szere-
tem a kirándulásokat. Többek között Gyõrben is jártunk, ahol koszorút
helyeztünk el Kulcsár Anita sírjánál. A klubtagok fõleg nõk, találko-
zásaink alkalmával recepteket cserélünk és megosztjuk egymással fõzé-
si tudományunkat. 

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Nemzetközi felmérés szerint a 13
és 16 életév közötti magyarországi
fiatalok közel egyharmada rend-
szeres dohányzik. A káros szenve-
délyek elleni küzdelem jegyében az
Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Észak-ma-
gyarországi Regionális Intézete no-
vember 17-én ismét meghirdette a
„Füstmentes osztályok” programot.

A „Ne gyújts rá!” világnap alkal-
mából Miskolcon megtartott sajtótá-
jékoztatón a dohányzás hazai tér-
hódításáról és ennek népegészségügyi
kockázatáról tájékoztatták a média
munkatársait az egészségügyi szak-

emberek. Munkácsi Adrienn, a Szent
Ferenc Kórház osztályvezetõ fõorvosa
ismertette, hogy Magyarországon a la-
kosság 33 százaléka napi rendsze-
rességgel cigarettázik. Míg a férfiak-
nál visszaszorulóban van a káros
szenvedély, addig a nõk körében tért
hódítanak az alacsony nikotintartal-
mú, de az egészségre nagy kockázatot
jelentõ füstölnivalók. Pedig a do-
hányzás világszerte több halálesetért
felelõs, mint az AIDS, a drogok, a köz-
lekedési balesetek együttvéve. Ezért
is különösen fontos a leszokás elõ -
segítése. Béres Emese, az ÁNTSZ re-
gionális intézete egészségvédelmi
osztályvezetõ fõorvosa ismertette,

hogy a tavaly meghirdetett vetélke -
dõre Borsod-Abaúj-Zemplén-Zemp -
lén megyébõl huszonkét osztály je-
lentkezett. Az idén reményeik szerint
még nagyobb lesz az érdeklõdés az
általános iskola hetedik és nyolcadik,
valamint a hatosztályos gimnáziumok
elsõ és második évfolyamára járó kö-
zösségek részérõl, ahol valamennyi
diák vállalja, hogy öt hónapig egyet-
len cigarettát sem szív el. Emellett az
osztályoknak a dohányzás elleni
kampányt szolgáló feladatokat kell
végrehajtaniuk. A legjobban teljesítõk
az egészségük megõrzése mellett 50
ezer forintos kirándulási támogatást
kapnak jutalmul.  

A szerencsi Hegyalja Vállalkozó
Ipartestület a Zánka Kht. Szakkép-
zési Szolgáltató Centrummal együtt -
mûködésben pályaorientációs és vá-
lasztási tanácsadásra november 10-
én létrehozta Szerencsen az IPOSZ
Szakképzési Információs Pontot. 

Az iroda tevékenységének célja a
szakképzés népszerûsítése, a jelent-
kezõ tanulók számának növelése
elsõsorban a hiányszakmákban. En-
nek érdekében elsõsorban a Sze-
rencsi Szakképzõ Iskola közre -
mûködésével segítik elõ a kistérség
általános iskoláiban tanuló nyolca-
dik osztályos diákok szakképzés irá-
nyába orientálását, illetve más kö-
zépiskolák 9–10. osztályos tanulói
pályaválasztási ismereteinek a nö-
velését. A lehetõségek megismerte-
tése érdekében az oktatási intézmé-
nyeknek plakátokat, prospektusokat
biztosítanak, az érdeklõdés felkelté-

sére rajzpályázatot hirdetnek a diá-
koknak „Szakmák varázsa” címmel.
Az elkövetkezõ idõszakban olyan
rendezvény megszervezésében
mûködik közre az iroda, ahol a pá-
lyaválasztás elõtt álló fiatalok a szak-
mák tanulóival, oktatóival, vállalko-
zások képviselõivel találkozhatnak.
A diákoknak és szüleiknek a hely-
színek könnyebb elérhetõsége érde-
kében ingyenes autóbuszos utazási
lehetõséget biztosítanak. Idén elõ ször
a Szerencsi Szakképzõ Iskola nyílt
napi rendezvényéhez kapcsolódóan
teljesítik vállalásaikat.  

Terveik szerint decemberben meg-
szervezik a vállalkozók és szak-
képzõk fórumát, ami lehetõséget ad
kötetlen formában a résztvevõk is-
merkedésére, tapasztalatok cseréjé-
re. Az IPOSZ Szakképzési Informá-
ciós Pont elérhetõsége: Szerencs, Rá-
kóczi út 61., hétfõn és pénteken 13–
15 óra között. Tel.: 20/970-9631.

Az idén is tartalmas
kikapcsolódást kínál a
gyerekeknek a diósgy-
õri Mikulás-vonat. A
„Diósgyõrért” Köz-
hasznú Alapítvány im-
máron hatodik alka-
lommal indítja útjára
az Észak erdõ Zrt.-vel
együttmûködésben a
rendezvényt. A Mis-
kolc város által 2006-
ban nívódíjjal kitünte-
tett program keretében
november 26. és  de -
 cember 16. között na-
ponta négy szerel -
vénnyel szállítják a lillafüredi kisvas-
út Miskolc, Dorottya utcai végállomá-
sáról a gyermekeket a Mikulás lillafü-
redi mesebirodalmába. A szervezõk el -
sõsorban a 4–10 év közötti gyerekek
szórakoztatását tûzték ki célul, mert a
mesevilág elsõsorban nekik jelent va-
lóságos élményt. A feldíszített Miku-
lás-vonat, valamint a gyönyörû kör-
nyezet azonban a szülõknek és a kí-
sérõknek is kellemes kikapcsolódást
biztosít. A kívül-belül „felöltöztetett”,
kivilágított szerelvényen minden ko-
csiban jelmezbe öltözött középiskolá-
sok várják a gyermekeket, akik az uta-
zás alatt – játékos formában – felké-
szítik a résztvevõket a célállomáson tel-
jesítendõ feladatokra. Lillafüreden a
Mesebirodalom kapujánál a Mikulás
várja a kicsiket, majd további jelmez-

be öltözött szereplõk bekapcsolódá-
sával egy interaktív játékba vonják be
õket az óvodások és általános iskolá-
sok által feldíszített parkban. Idén a
résztvevõk Csukás István népszerû,
Süsü, a sárkány címû meséjének le-
hetnek aktív részesei. Az egyórás prog-
ram végén a zenélõ kincsesládából
minden gyermek megkapja a várva várt
ajándékcsomagot, majd a krampu-
szokkal együtt visszautaznak Mis-
kolcra. A vonaton jegyváltással a
szülõk és kísérõk is a fiatalokkal uta-
zhatnak. A több mint kétszáz férõhe-
lyes vonatok a rendezvény idõszaká-
ban 9.00, 11.30, 14.00, 16.30 órakor
indulnak a kisvasút Dorottya utcai
végállomásáról. További információ a
www.mikulasvonat.hu internetes cí-
men olvasható. 

A FÜSTMENTES OSZTÁLYOKÉRT

A SZAKMÁK VARÁZSA

ÚJRA INDUL 
A MIKULÁS-VONAT

A szerencsi fiatalok az elmúlt években többször
is részt vettek a Mikulás-vonat programján.
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A globális felmelegedés jelenkori
problémáiról tartott elõadást no-
vember 19-én a Bocskai Gimnázi-
umban, majd a Szerencsi Általános
Iskola Rákóczi épületében Laskó-
Kuthi Adrienn, a Holocén Termé-
szetvédelmi Egyesület munkatársa.

A miskolci civil szervezet immár
tizenöt éve foglalkozik a fiatal kor-
osztály szemléletformálásával. Fon-
tos céljuknak tekintik, hogy felhívják
a figyelmet a globális felmelegedés
következményeire. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy a diákok ér-
deklõdnek a téma iránt, kíváncsiak
arra, hogy õk maguk miként tudnak
hozzájárulni a természet védelméhez.

A Holocén Egyesület szakembere
praktikus tanácsként felhívta a gyer-
mekek figyelmét például arra, hogy
lakókörnyezetükben lehetõség szerint
gyalogosan, illetve kerékpárral köz-
lekedjenek, ne fogyasszanak sok pa-
lackozott üdítõt, ásványvizet, hiszen
ezek elõállítása is légszennyezõ ha-
tású és fosszilis energiahordozó alap-
anyagot tartalmaznak. Emellett ér-
demes figyelni arra is, hogy mikor,
meddig és hogyan használják az
elektromos berendezéseket. Laskó-
Kuthi Adrienn a Holocén Termé-
szetvédelmi Egyesület egyik legfon-
tosabb célja között említette a szem-
léletformálást a fiatalok és az idõsebb
korosztály körében.

ORSZÁGOS ANYANYELVI VERSENY 
A „Szépen, helyesen, magyarul”

anyanyelvi verseny országos  dön tõ -
jén október 21–22-én vettünk részt
Sátoraljaújhelyen. Ezt megelõzõen
internetes fordulókon dõlt el, hogy
a kétszáznegyvenhatból melyik har-
minckét csapat vehet részt a min-
dent eldöntõ megmérettetésen. A
rátkai általános iskolából négyen –
Tirk Gábor, Bodnár Renátó, Bárdi
Balázs és Maier Boróka – a hetedik
helyen jutottunk be a fináléba. 

Megkezdõdött a mindennapos lá-
zas munka, a sok délutáni találka, ol-
dalról oldalra megtanultuk az Így élt
Kazinczy címû könyvet. Diabemu-
tatót készítettünk a nyelvújítás kö-
vetkezményeirõl, profivá váltunk
szótárhasználatból, verstannal fog-
lalkoztunk, verselemzéseket készí-
tettünk, tolvaj- és diáknyelvi szava-
kat gyûjtöttünk, szónoki beszédeket
fogalmaztunk, helyesírási és nyelv-
helyességi feladatokat oldottunk meg. 

A rendezvényt a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola és a Magyar Nyelv
Múzeuma szervezte. A Sátoraljaúj-
helyi Polgármesteri Hivatal tanács-
terme volt a vetélkedõ helyszíne, ahol
valaha Kazinczy és Kossuth Lajos is
szónokolt. Az ünnepélyes megnyitó
után kezdetét vette az igazi verseny:
a neves zsûri (nyelvészek, irodal-
márok, egyetemi-fõiskolai tanárok)
szigorú precizitással tartatták be az
idõkorlátot a prezentációnál. Ezután
ránk zúdultak a komoly tudást
igénylõ feladatok: Kazinczy-totó,
szövegalkotás, és ennek megfelelõen
szituációs játékok, helyesírás, szó-
tárhasználat, szómagyarázat, vers-
elemzés írása, puzzle, verstani is-
meretek stb. A több mint négy órá-
ig tartó vetélkedõ alaposan elfá-
rasztott bennünket. 

Ezek után jött a megérdemelt pi-

henõ, az ismerkedési est, ami egy
diszkó volt. A szálláshelyünkön haj-
nalig szórakoztunk, barátkoztunk, hi-
szen az ország minden szegletébõl
voltak itt gyerekek. Nem jött könnyen
álom a szemünkre, latolgattuk az esé-
lyeinket. Másnap méltó helyen, Szép-
halmon, a Magyar Nyelv Múzeu-
mában volt az ünnepélyes ered-
ményhirdetés. A 17. helytõl sorolták
a helyezetteket. A torkunkban do-
bogott a szívünk: lehet, hogy még a
17-be se kerültünk be? Lehet, hogy
bekerültünk a tíz közé? Mikor vá-
ratlanul felhangzott: a Hétpróbások
csapata, a rátkai általános iskolások
a hatodikak! – egyszerre minden
gondterheltség feloldódott bennünk.
Igaz, hogy nem a legjobb, de or-
szágos szinten igenis tiszteletremél-
tó. A rendezvényt, Kazinczy Ferenc
édes nyelvújítónk sírjának megko-
szorúzásával zártuk, hiszen mun-

kássága nélkül nemhogy ez az egész
megmérettetés nem jött volna létre,
de még megszólalni se tudnánk ma-
gyarul!

A felkészülés – amiben Prunyi Já-
nosné magyar szakos tanár volt a se-
gítségünkre – és a verseny során sok
ismerettel gyarapítottuk tudásunkat,
és örökre szóló emlék marad ez a két
nap. 

Maier Boróka

A Cini-Mini Tánccsoport novem-
ber 15-én Százhalombattán vett
részt a Magyar Látványtánc Sport-
szövetség által rendezett versenyen,
ahol a junior korcsoport dance show
kategóriában a „Bad” címû ko reog-
ráfiával a második helyezéssel járó
ezüstkupát nyertek. 

A szerencsi együttes ezzel az ered-
ménnyel több, nagyvárosból érkezett
csapatot elõzött meg. A kemény
munka, felkészülés meghozta gyü-
mölcsét, hiszen idõt és fáradságot
nem kímélve küzdöttek az elismeré-
sért. Természetesen köszönettel tar-
tozunk Kovács Annamáriának (Cini-
nek), hogy soha el nem múló türe-
lemmel tanítja lányainkat, felsegítve

õket a képzeletbeli dobogó második
fokára. A fiatalok boldogan és büsz-
kén vették át a kupát és a vele járó
elismerõ oklevelet a több száz fellépõ
és nézõ elõtt. Remélhetõleg egyszer
egy szerencsi rendezvényen is be-
mutathatják színpadi produkcióikat
és nem kell 240 kilométert utazni,
hogy vastapssal jutalmazzák teljesít-
ményüket. Mindezek reményében a
szülõk nevében kívánunk sok sikert,
kitartást és jó felkészülést a tavaszi
kupára, remélve, hogy onnan is leg-
alább ilyen szép eredménnyel térnek
majd haza. Akikre Szerencs is büsz-
ke lehet: Csikja Edina, Csumita Esz-
ter, Fehér Klaudia, Pallai Patrícia, Ri-
mán Réka, Sípos Noémi, Veres And-
rea, Lajcsák Edina.

A TÚLSÚLY EGÉSZSÉGÜGYI
KOCKÁZATA

Az Egészséges Városok Magyar-
országi Szövetsége által életre hívott
Hozd a formád, Magyarország! prog-
ram keretében tartottak táplálkozá-
si tanácsadást november 17-én a sze-
rencsi Bocskai gimnáziumban. A
középiskolában Váradi Ferencné
 die tetikus szólt az egészséges élet-
mód fontosságáról. Mint elhangzott,
a gyermekek és fiatalkorúak körében
a túlsúly a leggyakrabban elõfordu-
ló egészségügyi kockázat, míg a 18
év alattiak 15 százaléka tekinthetõ
elhízottnak. A szakember napi 4-5-
szöri kisebb mennyiségû étkezést ja-
vasolt a fiataloknak, amelynek során

érdemes odafigyelni a táplálékok
kalóriaértékére. Reggeli nélkül nem
tanácsos iskolába indulni, mert ez
hátrányosan befolyásolja a kon-
centrálóképességet. Az ebéd és a va-
csora lehetõség szerint meleg étel le-
gyen. Az elõadó fontosnak tartotta a
rendszeres zöldség- és gyümölcsfo-
gyasztást, miközben célszerû mini-
málisra csökkenteni az üres kalóri-
ákat tartalmazó nassolnivalót. A  die -
tetikus felhívta a figyelmet arra, hogy
minden páratlan hét hétfõjén a sze-
rencsi rendelõintézetben személyre
szabott tanácsadással áll az ér-
deklõdõk rendelkezésére.

Az iskolai úszásoktatás elõkészítõ
foglalkozásokon vesznek részt a Nap-
sugár óvoda nagycsoportos korú
csöppségei november 13-a és de cem-
ber 18-a között a városi tanuszodá-
ban. A reggeli, vízhez szoktató órá-
kon az elõzetes igényfelmérés alap-
ján 16 gyerek vesz részt. A belépõ -
jegyek költségét a szülõk fizetik, míg
az oktató díját az önkormányzat biz-
tosítja. A készségfejlesztést szolgáló
játékos gyakorlatok helyszínéül a tan-
medence szolgál, ahol Szabó Miklós
irányításával barátkoznak a víz alá
merüléssel és az úszás alapelemeivel
az óvodások. A legügyesebbek az
utolsó órákon felügyelet mellett már
a mélyebb vízben is próbára tehetik
majd ügyességüket és bátorságukat.

Az idén elsõ alkalommal kiírt Ma-
gyar Internet Média és Web Díj pá-
lyázaton eredményesen szerepelt a
sulihalo.hu iskolai információs por-
tál. Ezt a honlapot Nagy Gábor sze-
rencsi általános iskolai tanár hozta
létre azzal a céllal, hogy rajta ke-
resztül a diákok és szüleik, valamint
a pedagógusok az oktatásügyhöz
kapcsolódó érdekes és hasznos in-
formációkhoz juthassanak. Az el-
képzelés sikerét a napi több mint két-

ezer látogató igazolja. Az országos
pályázatra több mint hetven neve-
zést küldtek be önkormányzatok, cé-
gek, vállalatok, honlaptervezõk, gra-
fikusmûvészek, nonprofit szerveze-
tek és magánszemélyek. Számos ka-
tegóriában hirdettek eredményt, kö-
zönségdíjat azonban egyedül a sze-
rencsi tanár által készített és mûköd-
tetett honlap kapott, amelyet a
www.sulihalo.hu internetes címen ér-
hetnek el az érdeklõdõk. 

Az országos döntõbe jutott rátkai csapat. Középen Prunyi Jánosné
felkészítô tanár.

A gyermekek Szabó Miklós vezetésével ismerkednek az úszás alapjaival. 

SZÉP VOLT, LÁNYOK!

SZEMLÉLETFORMÁLÁS 
ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

ÓVODÁSOK A TANUSZODÁBAN 

A kéktúra útvonalát járva, attól függõen, hogy vala-
ki az ország melyik részében lakik, kialakul egy prog-
ram, mely meghatározza a szálláshelyeket.

Egyszer már aludtunk Rezi közelében és egy másik
alkalommal is eddig jutottunk estére. Most volt velünk
sátor, melynek alkatrészeit három részre osztottuk és ott
verhettük fel, ahol az este ért. Reziben bélyegzés után
megvacsoráztunk és továbbindultunk. Séta közben für-
késztük a sátorverésre alkalmas helyet. Erdei úton ha-
ladva, bal oldalon egy nagy tisztáshoz hasonló terüle-
tet értünk el. A szürkületben szemügyre véve kiderült,
hogy egy learatott gabonatábla szalmarendekkel és a táb-
la körül magaslesekkel húzódik mellettünk. Behúzód-

tunk egy kicsit az úttól és a tábla szélétõl is, hogy ne le-
gyünk szem elõtt. A sátorverés elõtt gyûjtöttünk a szal-
mából a sátor alá, hogy kényelmesebb legyen a fekvés.
Végre kinyújtóztunk és hallgattuk a kabócák egyfolytá-
ban zengõ ciripelését. Ezt csak egy vadászpuska hatal-
mas dörrenése szakította félbe. Nem süvített a köze-
lünkben lövedék, így nyugtáztuk, hogy nem ránk lõnek.
Hátamon fekve horkolok alvás közben, ezért az olda-
lamra fordultam és letettem a fejem az összehajtott tö-
rölközõmre. Abban a pillanatban elhallgattak a kabó-
cák. Ez érdekes, gondoltam. A fejemet megemelve újra
hallottam a rovarok énekét. Fülészeti szakrendelés nél-
kül rá kellett jönnöm, hogy a bal fülemre lényegesen
gyengébben hallok, mint a másikra.

Rezi várához egy kiegészítõ jelzésen lehet eljutni, mely
a Meleg-hegyen van. A falu elsõ írásos említése 1236-
ból való, míg a vár csak a XIV. századi írásos emlékek-
ben szerepel, bár valószínû, hogy a tatárjárás után épí-
tették. A XIV. században királyi vár volt, majd a
Laczkfy-család birtokába került. A király elleni össze-
esküvés miatt újra királyi vár lett, majd Zsigmond 1427-
ben a gersei Petõ-családnak adományozta a faluval együtt.
A vár késõbbi sorsáról ellentmondásos írások láttak nap-
világot. Az egyik vélemény szerint a török idõkben el-
pusztult. A másik vélemény az, hogy a török soha nem
tudta bevenni. A község nem néptelenedett el a török-
kel folyó harcok idején.

A XVIII. században már a Festetics-család keszthelyi bir-
tokához tartozott, s az õ tulajdonában maradt 1945-ig.

(Folytatjuk.) 
Szádváry Gyula

Kéktúra XIII.

REZI VÁRÁNAK ROMJAI

Rezi vára a Meleg-hegyen található.

KÖZÖNSÉGDÍJAS HONLAP
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Tagfelvétellel kezdõdött a Sze-
rencs és Környéke Fejlõdéséért Egye-
sület november 20-ai tanácskozása.
Az új jelentkezõvel, Visóczki Kálmán
nyugalmazott városi vezetõ ügyész-
szel 21 fõre bõvült a civil szerve-
zetben tevékenykedõk létszáma. 

Rónavölgyi Endréné, Szerencs pol-
gármestere az idei esztendõrõl szó-
ló tájékoztatójában kiemelte, hogy
2007-ben az oktatási-nevelési in-
tézmények átszervezésével elért meg-
takarításnak, és a pénzügyi források
hatékony felhasználásának köszön-
hetõen kiegyensúlyozott az önkor-
mányzat gazdálkodása. A település
gyarapítása érdekében számos pá-
lyázat készült, amelyek közül né-
hányról már kedvezõ döntést hoz-
tak a bírálók. Ezek között szerepel a
Zrínyi, a Széchenyi utak és a Szé-
chenyi köz felújítása, a Bocskai úton
a volt futballpálya közmûvesítése a
tervezett ifjúsági lakópark kialakítá-
sához, valamint a fõutcai térfigyelõ
kamerarendszer kiépítése. Szinte
már bizonyos, hogy rendelkezésre áll
majd a pénz az ivóvízminõség javí-
tására és az egykori szeméttelep re-
kultivációjára. Kedvezõ elbírálást re-
mél a város vezetõje a belváros re-

konstrukciójának második ütemére,
az óvodafejlesztésre, a nagyobb csa-
padékvíz-elvezetõ gyûjtõárkok ren-
dezéséhez benyújtott pályázatok
esetében is. A 2009-es év célkitûzései
között a polgármester a túlélést és a
fejlesztést határozta meg. A pénzügyi
világválság kedvezõtlen hatásai el-
lenére az intézmények biztonságos
mûködtetését tartja fõ feladatának az
önkormányzat, ami szigorú takaré-
kosság mellett valósulhat meg. Emel-
lett a kötvénykibocsátásból elkülö-
nített pénzt önerõként felhasználva,
az elnyert pályázatokkal gyarapod-
hat tovább Szerencs. 

Az egyesület tagsága az ipari park
tervezett újabb beruházásáról is tá-
jékozódott. Ekkerné Pircz Ilona, a
polgármesteri hivatal építésügyi és
városfejlesztési osztályának munka-
társa ismertette, hogy az összesen
689 millió forint értékû úthálózat- és
közmûépítés megvalósításához im-
már második körben is benyújtották
a pályázatot. A fejlesztés részben a
további területek vállalkozási célú
hasznosítását, valamint a szalmatü-
zelésû erõmû megvalósítását szol-
gálja. A közel négyszáz millió forintos
saját erõ teljesítését a BHD Hõerõmû
Zrt. vállalta magára.    

CIKKÜNK NYOMÁN

A Szerencsi Hírek
legutóbbi számában
írtunk a Gyári kör el-
hanyagolt állapotá-
ról. Cikkünk megje-
lenése után a tulaj-
donos gondoskodott
az épület lezárásáról, az ott felhalmo-
zott szemét elszállításáról. Reméljük,
hamarosan jó hírek érkeznek majd az
ingatlan újrahasznosításáról, melyekrõl
szintén örömmel számolunk be olva-
sóinknak.  

LEHULLOTT A FALEVÉL

Ahogy az már lenni szokott, idén
õsszel is lehullottak a fákról és bokrokról
a levelek. Nem történt ez másként az
Ondi úti játszótéren sem, ahol a kör-
nyék rendben tartásáról rendszeresen
gondoskodik a szerencsi Nyárutó Klub.
A nyugdíjasokat összefogó civil szer-
vezet aktivistái november 18-án kerti
szerszámokkal jelentek meg a terüle-
ten. Szorgos kezek szedték össze a föl-
det borító avart, majd a levélkupacok
elszállításáról a városüzemeltetõ tár-
saság gondoskodott.

FEKVÕRENDÕR, 
VAGY ÚTAKADÁLY?

Nem is olyan régen írtunk e rova-
tunkban a Csalogány utcai fekvõrendõr-

változásokról. Történt ugyanis, hogy az
útszakasz benzinkút felõli végén asz-
falttal borították a korábbi betonaka-
dályt. A forgalmat lassító eszköz még
ebben a formájában is betölti felada-
tát, annyi módosítással, hogy nem kell
tartania a sofõröknek a kocsi futómû -
vének a sérüléseitõl.

Hamarosan két új áruház nyitja meg
kapuit a közelben, ami azt jelenti,
hogy növekedni fog a gépjármûfor-
galom az utcában is. Talán sokan nem
örülnek ennek a környéken lakók kö-
zül, de úgy gondoljuk, hogy ez elke-
rülhetetlen. Ebbõl következik, hogy a
„régi” – alig egy esztendeje készített
– fekvõrendõrbõl még kettõ díszeleg
az utcában. Egy ideig csak bosszan-
kodni fognak az autósok, majd az elsõ
komolyabb jármûsérülés után esetleg
kártérítést is kérnek. Ha a Csalogány
utcából tovább indulunk, mondjuk a
Fürst Sándor út felé, esetleg a Móra
Ferenc utcán át végig lakó-pihenõ öve-
zetben kell autóznunk, ahol csupán
húsz kilométeres sebesség a megen-
gedett. Talán még az ott lakók sem tart-
ják be ezt a szabályt – tisztelet a ki-
vételnek –, ami vélhetõen idejét múl-
ta manapság. Mintha gombamód sza-
porodtak volna az utóbbi idõben Sze-
rencsen a lakó-pihenõ övezetek. Ér-
demes lenne évente legalább egyszer
felülvizsgálni: valóban szükség 
van-e ennyi, a közlekedés folyama-
tosságát korlátozó övezetre, különö-
sen annak fényében, hogy a Rákóczi
út belvárosi szakaszán például a te-
hergépjármû vek csak célforgalom-
ban közlekedhetnek.

A HIRDETÕTÁBLA

A közelmúltban új táblákat helyez-
tek ki a 37-es fõút szerencsi szakaszán
található kandeláberekre. Az egyik hir-
detés egy nyíregyházi élményfürdô
szolgáltatásaira hívja fel a figyelmet. Ta-
lán érdemes lenne elgondolkodni: ha
a szabolcsi cégnek megéri Szerencsen
reklámozni, akkor talán a mi Fürdõ és
Wellnessházunkat népszerûsítõ felira-
tot is érdemes lenne elhelyezni a for-
galmas fõúton. 

ÚJ BURKOLAT AZ ONDI ÚTON 
Munkagépek

tûntek fel a na-
pokban az On -
di úton és le-
gyalulták a pad-
kát. Nem sokkal
ezután munká -
sok vágták kör-
be a burkolati
hibákat, majd az így keletkezett ká-
tyúkat betömték. A közlekedési ne-
hézségek ugyan okoztak némi bosz-
szúságot az autósoknak, azt azonban
mindenki örömmel nyugtázta, hogy a
gimnáziumtól Ond Rátka  fe lõli végé-
ig teljes szélességben új aszfaltréteg ke-
rül az útburkolatra. A mint egy négy ki-
lométeres szakaszon elvégzett mun-
kálatok költsége meghaladja a nyolc-
vanmillió forintot. Ezzel talán az Ond
településrészen élõk régóta fennálló
problémája is megszûnik, és többet
nem riadnak majd fel álmukból az út-
hibákon zötykölõdõ jár mûvek zajától. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…

A Meggyes Panzió konferenciater-
mét zsúfolásig megtöltõ érdeklõdõk
elõtt Morvai Krisztina arról szólt,
hogy rendszerváltáskor és azóta sem
kérdezte meg senki, hogy milyen or-
szágot szeretnének. Azt bizonygatták
számukra, hogy demokráciában él-
nek, azonban 2006. október 23-án a
hatalom leszámolt ezzel az illúzió-

val. Az Európai Unió pedig hallgatá-
sával asszisztált az alapvetõ emberi
jogok sárba tiprásához. Ezért az Or-
szággyûlésben és az Európai Parla-
mentben is gyökeres változásokra
van szükség. Mindkét fórumon a ma-
gyar érdekeket kell képviselni, ami a
nemzeti radikalizmus révén valósul-
hat meg. Morvai Krisztina szerint vé-

get kell vetni annak a gyakorlatnak,
ami a külföldi tõkét részesíti elõny-
ben a hazai kis- és középvállalkozá-
sokkal szemben. A magyar földet pe-
dig 2011 után sem szabad külföldi-
ek kezébe engedni.      

Vona Gábor szerint a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom nemcsak
az európai parlamenti, hanem a ma-
gyar országgyûlési választáson is
eredményesen szerepel majd. Hi-
ába próbálják népszerûségüket alá-
ásni és a jelentõségüket eltitkolni a
közvélemény elõtt, a lakossági fó-
rumaik látogatottsága bizonyítékul
szolgál a népszerûségükre. Ez nem
véletlen, hiszen az emberek látják,
hogy politikai handabandázás he-
lyett az ország valós problémáira
koncentrálnak. A pártelnök ezek kö-
zött említette a bûnözés térhódítá-
sát, aminek szigorú törvényekkel és
azok következetes betartásával vé-
get kell vetni. Az sem folytatható to-
vább, hogy a lakosság egy része a
gyermeknemzést „porontybiznisz-
nek”, vagyis kizárólag pénzügyi
bevételi forrásként használva a
rendszeres szociális segélyeket és
a családi pótlékot kaphat. Ezen a te-
rületen is változtatni kell – emelte
ki Vona Gábor. – Aki képes dol-
gozni, annak a munka biztosítsa a
megélhetést – jelentette ki a politi-
kus, majd hozzátette: a szabad
bûnözésnek gátat kell vetni, a tör-
vényen kívüli életnek pedig nincs
helye Magyarországon.      

Morvai Krisztina: az Országgyûlésben és az Európai Parlamentben is
gyökeres változásokra van szükség. Mellette ifj. Holcmann László, a
mádi Jobbik elnöke és Vona Gábor.

A JOBBIK ÉS A MAGYAR ÉRDEKEK   

FEJLESZTÉS ÉS
TÚLÉLÉS A JÖVÕ ÉVBEN

A Nemzeti Fenntartható Fejlõdé-
si Tanács céljairól tartottak regionális
fórumot november 14-én Miskolcon.
Az Országgyûlés döntése alapján
idén októberben megalakult testü-
let feladata, hogy kidolgozza Ma-
gyarország 2030-ig szóló hosszú
távú fejlõdési stratégiáját.

A társadalmi párbeszéd keretében
megtartott konferencia helyszínéül a
Miskolci Akadémiai Bizottság szék-
helyét választották a szervezõk. Szi-
li Katalin, a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Tanács elnöke ismertette,
hogy a parlament a globális világ ki-
hívásait felismerve valamennyi, az
Országgyûlésben képviselettel ren-
delkezõ politikai erõ támogatásával
hozta létre a 32 tagú testületet,
amelyben a kormány, a parlamenti
frakciók képviselete mellett helyet
kapnak a tudomány, az egyházak, a
szakszervezetek, a gazdasági kama-
rák, valamint a munkaadói szerve-
zetek delegáltjai. Rajtuk kívül az ön-
kormányzati szövetségek, a nemze-
ti és etnikai kisebbségi, továbbá a ci-

vil szervezetek képviselõi is közremû -
köd nek a bizottság munkájában.
Szili Katalin fontosnak nevezte, hogy
távlatokba tekintõ szemléletet ültes-
senek el a közgondolkodásba. Azon
kell töprengenünk, hogy milyen le-
gyen hazánk 2030-ban. A fenntart-
ható fejlõdés érdekében a környe-
zetvédelmi, gazdasági és a társadal-
mi-szociális problémákat együtt kell
kezelni, azok közül egyiket sem sza-
bad az elõtérbe helyezni. Napjaink
pénzügyi-gazdasági válságában egy-
fajta paradigmaváltásra van szükség
a hosszú távú egyensúly megterem-
téséhez, komplex módon közelítve
meg a problémákat.   

A bizottság a jövõ év õszén nyújt-
ja be az Országgyûlésnek a fenn-
tarthatósági jelentését, ami az ország
jelenlegi állapotát mutatja be. Ebbõl
kiindulva fejlesztik majd tovább a
kormány által 2007-ben kidolgozott
és az Európai Uniónak benyújtott
Nemzeti Fenntartható Fejlõdés Stra-
tégiát, amely még ebben a választá-
si ciklusban a parlament elé kerül el-
fogadásra.   

Az egyesület tagsága az ipari parkba tervezett újabb beruházásról is
tájékozódott.

Az idegenek kiszolgálása helyett a magyar érdekek következetes képvi-
seletét, valamint a profitközpontú szemléletet felváltó emberközpontú gon-
dolkodást határozta meg a Jobbik Magyarországért Mozgalom program-
jának két alappilléreként november 21-én Szerencsen Morvai Krisztina és
Vona Gábor. A jobboldali nemzeti radikális párt európai parlamenti lista-
vezetõje és elnöke szerint Magyarországon végre igazi rendszerváltásra
volna szükség a felemelkedés érdekében. 

TÁVLATOKBA TEKINTÕ 
SZEMLÉLETET 

Szili Katalin szerint már ma kell gondolni arra, hogy milyen gaz-
dasági és természeti környezetben szeretnénk élni 20-30 év
múlva. 
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat novem-

ber 20-ai ülésének elsõ napirendi
pontjaként a város jövõ évi költség-
vetési koncepciójáról tanácskoztak a
képviselõk. Az elõterjesztést a pénz-
ügyi és városfejlesztési, az ügyrendi
és oktatási, valamint a szociális és
egészségügyi bizottságok egyaránt el-
fogadásra javasolták. 

Koncz Ferenc arról érdeklõdött: jól
látja-e, hogy a koncepcióban helyi -
adó-emelés szerepel? – majd felhívta
a figyelmet arra, hogy a jövõre vo-
natkozó terveknél a világválság hatá-
saival Szerencsen is számolniuk kell.
A városnak nem szabad többletterhet
rakni a kis- és középvállalkozásokra.
A beruházásokat pedig át kellene gon-
dolni, elõtérbe helyezve a munka-
helyteremtést. Gál András szerint az
önkormányzat már korábban meglépte
azokat a takarékossági intézkedéseket,
amelyek révén százmillió forintos
nagyságrendû megtakarítást értek el és
a nehéz pénzügyi körülmények között
is sikerült stabilizálni a gazdálkodá-
sukat. Emellett természetesen a jövõ -
ben is szükség lesz ésszerû spórolás-
ra, de az oktatás területén már nin-
csenek tartalékok. Vaszily Miklós sze-
rint a rendezvények számának csök-
kentésével is lehetne takarékoskodni.
Az önkormányzat pedig szólítsa fel a
közszolgáltatókat, hogy az infláció
mértékénél nagyobb arányban ne nö-
veljék a lakosság által fizetendõ díja-
kat. Visi Ferenc a vállalkozók által fi-
zetendõ telekadónál és az építmé-
nyadónál tervezett 12 százalékos eme-
lést kifogásolta. Napjainkban a ter-
melõk bevétele csökken, egyre többen
hagynak fel a gazdálkodással. A be-
ruházásoknál grandiózusak az önkor-
mányzat tervei, de elegendõ önerõ hí-
ján idén sem tudtak minden tervezett
feladatot elvégezni – példaként említve
a Széchenyi út újraaszfaltozását. Sus-
kó Viktor szerint az idei zökkenõ -
mentes gazdálkodás jelentõs részben
a 2007-ben eldöntött átszervezés ked-
vezõ hatásának köszönhetõ. Most az
önkormányzat elõtt lévõ koncepció-
ban elsõdleges feladatként az intéz-
mények biztonságos mûködtetése sze-
repel az elsõ helyen. További szûkí-
téseket már nem kívánnak elrendelni,
de a központi támogatások nem fog-
nak számottevõen emelkedni, mi-
közben a közüzemi költségek jelen -
tõsen növekednek. Fontos, hogy az ön-
kormányzat növelje a bevételeit, mert
a kiadásoknál már nem tudnak szá-
mottevõen takarékoskodni. A jövõ évi
beruházások pedig munkahelytere-
més, -megõrzés szempontjából is fon-
tosak lesznek, számos vállalkozásnak
biztosítva bevételt. Ugyanezt szolgál-
ja a városüzemeltetõ tervezett átszer-
vezése a helyi kertészet létrehozása ér-
dekében.

ELTÉRÕ ÁLLÁSPONTOK 
Egeli Zsolt szerint az önkormány-

zati kiadások lefaragása terén vannak
még tartalékok. Azt, hogy ebbõl mi-
nek a végrehajtására kényszerülnek,
az élet dönti majd el. Az adóemelés
azonban rossz üzenet lenne a kis- és
középvállalkozásoknak, akik a fog-

lalkoztatottak kétharmadát alkalmaz-
zák. Javasolta a pénzügyi és városfej-
lesztési bizottság elnökének, hogy
ebben a témában üljenek asztalhoz
az érintettekkel. Szerencsen sajnos a
helyhatóság nem biztosít pályázati le-
hetõséget a helyi vállalkozóknak. Az
önkormányzatnak a vágyakat és a le-
hetõ ségeket összhangba kell hoznia.
A képviselõ kérte, hogy a munka-
helymegõrzés érdekében az önkor-
mányzat lehetõség szerint minden
beruházását ütemezzék elõbbre. Fe-
kete József is fontosnak tartotta a
munkahelyteremtést, amire minden le-
hetséges állami forrást fel kell hasz-
nálni. Az azonban nem járja, hogy
eközben vannak, akik akadályozzák
az erõmûépítést és az áruházak lete-
lepedését. Heves János alpolgármes-
ter szerint a hazai önkormányzatok
többsége boldog lenne, ha a szeren-
csihez hasonló költségvetési koncep-
ciót tehetne le a képviselõk asztalá-
ra. A munkahelyteremtés szükséges-
ségét azonban nem elég szajkózni,
azért tenni is kell! A vállalkozók ak-
kor csökkentik az általuk foglalkoz-
tatottak létszámát, ha nincs megren-
delésük.  A nehezedõ körülményeket
pedig általában a termelés fokozásá-
val, a bevételek növelésével igyekez-
nek ellensúlyozni. Kifogásolta, hogy
az erõmû melletti szimpátiatüntetésen
a most a város sorsáért aggódók kö-
zül keveseket látott. Bíró István sze-
rint óvatosan kell bánni a beruházá-
sok elõrehozásával, nehogy éppen
emiatt kerüljön nehéz helyzetbe az ön-
kormányzat. A képviselõ cáfolta, hogy
az önkormányzat beruházásokat ha-
gyott volna el. A Széchenyi utcai út-
építés nem marad el: a kivitelezõnek
már átadták a munkaterületet. Kalina
Lajos szerint a világválság hatásait az
önkormányzat sem hagyhatja figyel-
men kívül, a körülményekhez alkal-
mazkodniuk kell. Ugyanakkor nem
szabad fekete jövõt festeniük. A költ-
ségvetési koncepció az intézmények
mûködését biztosítja. A megtakarítá-
si lehetõségeket számba kell venni, de
nem szabad az életet megállítaniuk.
Takács István szerint egyensúlyt kell
teremteniük a kiadások és a bevéte-
lek között. Emellett a lakosság meg-
tartása is fontos cél, amihez munka-
helyek szükségesek. Figyelmeztetett,
hogy a város lassan  fel éli a rendelke-
zésre álló céltartalékát, ami a tavalyi
400 millióról napjainkra 230 millió fo-
rintra apadt. Emellett egymilliárd fo-
rintos svájci frank alapú hitellel ren-
delkeznek. Koncz Ferenc szerint a
nagyáruházak nem munkahelyet te-
remtenek, hanem a helyi kiskeres-
kedõket teszik tönkre. A cukorgyár pe-
dig azért zárt be, mert a kormány visz-
szaadta az Európai Uniónak a cu-
korkvótát. E felvetéshez csatlakozva
Hidegkúti Ákos megjegyezte: a dol-
gozók közül senki nem láncolta ma-
gát a kerítéshez, tiltakozásul az üzem
bezárása ellen. A kormány késõn, a
vetésidõszak után döntött a maximá-
lis támogatás megadásáról, ami elké-
sett intézkedés volt. Fekete József is-
mertette: 17 milliárd forintot és további
büntetéseket kellett volna kifizetnie az
államnak, ha a gyár tulajdonosainak
a döntése ellenére nem adja vissza a

cukorkvótát és ebben az esetben sem
lett volna alapanyaga az üzemnek. Ka-
lina Lajos a város jövõje érdekében
pártállástól független összefogásra
buzdította a képviselõket. Heves Já-
nos úgy vélte: egyetlen javaslatként az
hangzott el, hogy ne emeljenek adót.
Õ évekkel ezelõtt lemondott a tiszte-
letdíjáról és a képviselõi alapjáról. Az
alpolgármester a testület többi tagját
is erre buzdította. Mint fogalmazott,
a helyiadó-emelés vállalkozóként sze-
mélyesen is érinti, de megérti, hogy
szükség van pénzre az intézmények
mûködtetéséhez és a beruházásokhoz.
Egeli Zsolt szóvá tette, hogy az ön-
kormányzatban több hónapja nincs
meg az akarat a Bonbon Kft. új te-
lephelyének kialakításával kapcsola-
tos lehetõségek áttekintésére, pedig ez-
zel húsz új munkahely létrejöttét se-
gíthetnék elõ. Hidegkúti Ákos szerint
egyetlen vállalkozás sem aggódna a
jövõjéért, ha több száz millió forintos
állami támogatásban részesülne. Bal-
lók Istvánné ismertette: a tervezetben
a telek- és építményadóknál feltéte-
les módon szerepel adóemelés. Errõl
a testületnek december végéig kell ha-
tároznia. Év elején 400 millió forint
tartalékkal rendelkeztek, ebbõl az
összegbõl a különbözõ pályázatokkal
kapcsolatos kiadások után 300 millió
forint áll rendelkezésükre. A cukorgyár
bezárása miatt komoly iparûzési adó-
bevételtõl esik el az önkormányzat,
amit részben az építmény- és telek -
adó emelésével próbálnak ellensú-
lyozni. 

NEHÉZ ÉVRE KÉSZÜLNEK 
Rónavölgyi Endréné arra hívta fel a

figyelmet, hogy a költségvetési kon-
cepció nem független a körülmé-
nyektõl, az ország és a város állapo-
tától. Szerencsnek a korábbi forráshi-
ányát sikerült jelentõsen csökkenteni.
Ez kedvezõ, ugyanakkor a világválság
hatására a központi költségvetésbõl
várható támogatások alacsonyabbak
lesznek a vártnál, ami nehezíti a gaz-
dálkodást. Azzal sem számolhattak ko-
rábban, hogy a cukorgyár bezár. Az
üzemet az menthette volna meg, ha
korábban, a rendszerváltás után nem
adják külföldi tulajdonba. Most már
hiába adta meg a maximális támoga-
tást a magyar kormány a cukorrépa
felvásárlási árának a növelésére, ami-
kor egyes, a termelésben meghatáro-
zó személyek már elõzõleg elhatá-
rozták, hogy nem kívánnak cukorré-
pát vetni. A polgármester kiemelte: a
város elkötelezett a munkahelyte-
remtés mellett, ezért fejlesztik többek
között az ipari parkot, ahol helyi vál-
lalkozások mellett már mûködik a
kõvágóüzem. A napokban megnyíló
nagyáruházban pedig 101 alkalmazott
dolgozik majd. Ez önmagában nem
oldja meg a város foglalkoztatási
gondjait, de valamelyest oldja a ne-
hézségeket. Az önkormányzat a szi-
vattyúgyárral is együttmûködik az ot-
tani álláshelyek megõrzése érdekében,
az Uwyta telephelyének megszûné-
sével pedig sikerült megoldani a meg-
változott munkaképességû emberek
egy részének továbbfoglalkoztatását.
A koncepcióban a már benyújtott, il-
letve elbírált pályázatok szerepelnek. 

Rónavölgyi Endréné leszögezte: ön-
magában a helyiadó-emeléssel õ sem
értene egyet. Ezt azonban a 10 fõt vagy
annál kevesebbet foglalkoztatóknál
kompenzálná az önkormányzat. En-
nek a módját az adócsoport, valamint
a pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság fogja kimunkálni. Az önkor-
mányzatnál van még takarékossági le-
hetõség, aminek a kiaknázására szük-

ségük is lesz. Az eseti bizottság pedig
azért nem jött létre, mert idõközben
megváltoztak a körülmények. A volt
cukorgyári raktárépület a város tulaj-
donába kerül, aminek a sorsáról a he-
lyi vagyongazdálkodási rendeletben
foglaltak szerint kell határozniuk. Errõl
a következõ testületi ülésen tárgyalnak
majd. A jövõ évi költségvetés kon-
cepcióját végül Egeli Zsolt, Hidegkú-
ti Ákos, Koncz Ferenc, Korondi Klá-
ra, Takács István és Visi Ferenc tar-
tózkodása mellett fogadták el a kép-
viselõk.  

SZAKELLÁTÁSOK
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Következõ napirendi pontként a
szerencsi rendelõintézet mûködésérõl,
az ott nyújtott szolgáltatások minõsé-
gének javulásáról tájékozódtak a kép-
viselõk. Bobkó Géza igazgató fõorvos
ismertette, hogy az intézményben ösz-
szesen 96-an dolgoznak. A 35 orvos-
ból kilencen fõállásban, 26-an pedig
részfoglalkoztatás keretében gyógyí-
tanak. A 23 szakrendelõben idén éves
szinten várhatóan közel 160 ezer be-
teg fordul meg, ami húszezerrel ha-
ladja meg az elõzõ esztendõ forgal-
mát. Az ellátás színvonalának emelé-
se érdekében jelentõs fejlesztések,
eszközbeszerzések történtek, amelyek
közül kiemelkedik a pályázati támo-
gatással megvásárolt, a diagnosztikát
segítõ ultrahangos készülék. A ren-
delõintézet mûködõképességének a
megõrzése érdekében szigorú takaré-
kossági intézkedéseket vezettek be. Az
önkormányzat pályázatot nyújtott be
egynapos sebészeti ellátásra, aminek
a jelentõsége az intézmény megala-
pításához hasonlítható. Sipos Attila el-
nök a szociális és egészségügyi bi-
zottság nevében tudomásulvételre ja-
vasolta az elõterjesztést. 

Gál András azon véleményének
adott hangot, hogy a hazai egészség-
ügyben tapasztalható szétzilált álla-
potokhoz képest jó szakmai munkát
végeznek a szerencsi rendelõintézet-
ben, ahol kiváló szakemberek lelkiis-
meretesen látják el a betegeket. Ko-
rondi Klára azt kifogásolta, hogy nap-
jainkban a magyar egészségügyben is
minden a pénz körül forog és nem a
gyógyítás áll az elsõ helyen. Szomo-
rú, hogy a Szerencsen dolgozó 35 szak-
orvos közül mindössze kilenc fõállá-
sú. Az intézményben a 20-30 évvel
ezelõtti állapotokhoz képest vissza-
fejlõdés történt. A képviselõ kifogásolta,
hogy a rendelõintézetben sok idõs or-
vos dolgozik, saját, nyugdíjba vonu-
ló kollégáikat azonban valamilyen ok-
ból nem alkalmazzák tovább. Visi Fe-
renc méltatta, hogy helyi szinten igye-
keznek megõrizni a hazai egészség-
ügy értékeit, amit a központi intéz-
kedések tönkretettek. A mentõszol-
gálatnál személyesen is megtapasztalta
a hanyatlást. Vissza kellene térni oda,
hogy a kórházakban és a rendelõk-
ben gyógyítanak, nem pedig pénzt ter-
melnek a szakemberek. Ma orvos és
beteg között nincs bizalom, ami nél-
kül nem lehet gyógyítani. Koncz Fe-
renc annak a tapasztalatának adott
hangot, hogy amikor szüksége volt, a
hazai egészségügytõl mindig meg-
kapta a szükséges segítséget. Meg-
lepõdve olvasta az elõterjesztésben,
hogy a rendelõ intézetben sokkal több
a vállalkozó orvos, mint a közalkal-
mazott. Ez burkolt privatizációnak
tûnik. Hidegkúti Ákos ezzel egyetért-
ve javasolta: a vállalkozó orvosoktól
bérleti díjat kellene kérni a városnak.
Kalina Lajos szerint mint mindenhol,
a szerencsi rendelõintézetben is van-

nak gondok, de a nehézségek ellenére
igyekeznek eredményes munkát vé-
gezni. Az orvosi beavatkozásoknak
megvan a költsége, a mûszerek drá-
gák, mindezeket finanszírozni kell. He-
ves János szerint a szerencsi rendel-
õintézet a béke szigetének számít,
ahonnan nem hallani botrányokról. Az
alpolgármester szerint az egyéni sé-
relmek felhánytorgatása helyett a lé-
nyeg a betegek megfelelõ ellátásán
van. Az orvosok munkáját a pacien-
sek értékelik. Bíró István szerint a ren-
delõintézet léte önmagában is komoly
eredmény, az önkormányzatnak pe-
dig fejlesztenie kell az intézményt.
Bobkó Géza ismertette, hogy a szak-
rendelõk és az ott lévõ mûszerek a vá-
ros tulajdonában vannak, azokat
mûködtetésre adják át a vállalkozó or-
vosoknak. Ez nem jelent privatizáci-
ót. A rendelõintézetben folyó munka
megítélése valójában a lakosság fel-
adata, hiszen oda mennek szívesen a
betegek, ahol megfelelõ ellátásban ré-
szesülnek. A jelenlegi viszonyokat a
több évtizeddel ezelõttivel nem lehet
összevetni, mert a világ azóta gyöke-
resen megváltozott. Az, hogy a szak-
orvosok több helyen dolgoznak rész-
munkaidõben, általános jelenség. Az,
hogy Szerencsen sikerül megfelelõ
szakembereket biztosítani, komoly
eredménynek számít. A finanszírozá-
si rendszer teljesítményhez kötött,
pénz nélkül viszont nem tudnák
mûködtetni az intézményt, aminek a
helyben élõ emberek látnák kárát. Ró-
navölgyi Endréné kiemelte: a szeren-
csi önkormányzat által fenntartott ren-
delõintézet térségi feladatokat lát el,
a költségek a várost terhelik. A bete-
gek javát szolgálja, ha kórházban is
dolgozó orvosok látják el õket. Az in-
tézményben végzett munka megíté-
lése a lakosság feladata. Reményeik
szerint sikeres lesz az egynapos se-
bészetre benyújtott pályázat, ami biz-
tosítaná a továbbfejlõdés lehetõségét.   

A tájékoztatót a képviselõ-testület
Korondi Klára ellenszavazatával, Hi-
degkúti Ákos, Koncz Ferenc és Takács
István tartózkodása mellett tudomásul
vette. Egeli Zsolt nem volt jelen a vok-
solásnál. 

NAPIRENDEN
A KÖZTISZTASÁG 

Ezt követõen foglalkozott az ön-
kormányzat a város köztisztasági hely-
zetével, a közterületek karbantartásá-
val. Korondi Klára köszönetet mondott
azért, hogy a volt lõtéren végre mél-
tó állapotok uralkodnak. A Mikszáth
utcában azonban még akad tenniva-
ló. Visi Ferenc szerint a 2-es válasz-
tókörzetben is jelentõs fejlõdés történt.
Gál András ismét nehezményezte,
hogy több fõutcai üzletnek nincs sa-
ját kukája. Bíró István szerint valami-
lyen intézkedést kellene hozni az el-
dobott csikkek számának csökkenté-
se érdekében. Ez utóbbi különösen a
Geisenheim téren jelent problémát,
ahol iskolakezdés elõtt és után gyüle-
keznek a szakképzõs diákok. A kép-
viselõ a Munkás ABC és a vasútállo-
más környékén szelektív gyûjtõsziget
elhelyezését és a Fecskésen az átere-
szek karbantartását javasolta. Fekete Jó-
zsef szerint nem a dohányzással van
baj, hanem a szemeteléssel. Vaszily
Miklós szerint akkor szabad a közte-
rületi dohányzást betiltaniuk, ha ezt be
is tudják tartatni. Ehhez a jelenleginél
több közterület-felügyelõre lenne szük-
ség. Heves János kevésnek találta a vá-
rosban a szeletív gyûjtõszigetek szá-
mát.

(Folytatás a 7. oldalon.)

Az önkormányzat tagjai a testület október 20-ai ülésén az alábbiak
szerint rendelkeztek a képviselõi alapjuk felhasználásáról: 

Vaszily Miklós kéthavi összeget a Rózsa és a Pozsonyi utcáknál a hi-
ányzó járda pótlására.

Koncz Ferenc két-kéthavi alapot a Kiss Attila Alapítványnak és a Sze-
rencsi Rászorultakért Alapítványnak. 

Visi Ferenc egyhavi összeget a Kiss Attila Alapítványnak.

KÉPVISELÕIALAP-FELAJÁNLÁSOK



Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városunkból elszármazott fi-
atalokat mutatunk be, akiknek pá-
lyafutása tanulságként szolgálhat az
utánuk következõ generációk szá-
mára. 

Ez alkalommal Gecse Ildikó (fo-
tónkon) mesél az eddigi életérõl és
mostani lakóhelyérõl, az Amerikai
Egyesült Államokról.  

– Az óvodában nem sok idõt töl-
töttem, hiszen a szüleim csak a nagy-
csoportba írattak be – idézi fel Gecse
Ildikó. – Addig ugyanis az unokatest-
véremre, Juditra és rám a nagyi fel-
ügyelt. Érdekes, de én mindig a fiúk-
kal találtam meg jobban a hangot. Az
oviban többek között Kalmár Iván,
Mika Robi, Iván Laci, Tóth Laci vol-
tak a barátaim. Az iskolás évekbõl csak
a felsõ tagozatra emlékszem vissza szí-
vesen. Kiss Olgi nénivel kölcsönösen
nagyon szerettük egymást, pedig so-
kan féltek tõle a suliban. Imádtam a
történelmet és ezért Sáriné Böbe néni
szintén a kedvenceim közé tartozott,
mint ahogy az osztályfõnököm, Tóth-
né Adélka néni is. Máig emlékszem
tõle arra a mondatara: „Ildi, te a jég
hátán is meg fogsz élni!” Azt hiszem,
ez így volt és van a mai napig. Aki-
nek szintén sokat köszönhetek, az Ege-
liné Kati néni. A nála megszerzett ma-
gyartudásomból éltem tanulmányaim
során. Alapvetõen buzgómócsing vol-
tam, a suliban kézilabdáztam, atleti-
záltam, de még kisboltos is voltam, jó
néhány szakkörre jártam, összessé-
gében véve nagyon jó emlékeim van-
nak arról az idõszakról. Kereskedel-
mi és vendéglátóipari szakmunkás-
képzõben kezdtem Miskolcon, majd
a Bocskai gimnáziumot és a Fáy And-
rás szakközépiskolát már levelezõ ta-
gozaton végeztem, mert közben két
év alatt két lányom: Cintia és Vivien
született. Késõbb jógaoktatást tanul-
tam Etka anyónál Szegeden, aztán egy
üzletvezetõi képzésre visszairatkoztam
a miskolci kereskedelmi középisko-
lába, majd Gyõrben végeztem egy
sportoktatói kurzust. 2001-ben jártam
elõször New Yorkban – emelte ki Ge-
cse Ildikó –, ahol kilenc hónapot töl-
töttem bébiszitterként. Nehéz, de
anyagilag mindenképpen jövedel-
mezõ idõszak volt. Miután hazajöt-
tem, úgy éreztem, hogy a lányaim jö -
võje szempontjából jobb, ha elköltö-
zünk, mert azt láttam, hogy haladás
helyett inkább mintha visszafelé fejlõd-
tek volna a dolgok. Így kerültünk
Gyõrbe. Új város, új élet, új embe -
rek, új barátok. Itt ismerkedtem meg

a Prana nadival, ami egy energiával
való tibeti gyógymód, valamint
Gyõrben és Sopronban oktattam jó-
gát. 2004-ben elváltam és Budapest-
re költöztem, ahol a legjobb barát -
nõmön keresztül kapcsolatba kerül-
tem a deekshaadók csapatával. (A de-
eksha egy olyan energia, amit Indiá-
ban beavatást kapottak közvetítenek,
1-2 percre megérintve a fejet. A de-
eksha szanszkrit szó, jelentése: áldás
– a szerk.) Ez egy újabb lépés volt a
spirituális utamon, ami egészen Indiáig
vezetett. 2006 novemberében egy
hónapot töltöttem az Egység Egyete-
mén, ahol deekshaadó lettem és azó-
ta is gyakorlom ezt a hivatásomat. Ez
az energia segít az embereknek meg-
oldani a fizikai és mentális problé-

máikat, amit mi közvetíteni tudunk,
így segítve azoknak, akik ezt igény-
lik. Amikor visszaérkeztem a tanfo-
lyamról, minden megváltozott körü -
löttem. Néhány hónap múlva kaptam
egy ajánlatot, miszerint New Jersey-
be jöhettem bébiszitternek. Így ke-
rültem ismét az USA-ba. Két hetet töl-
töttem New Jersey-ben, aztán átjöttem
New Yorkba. Azóta itt, pontosabban
Quensben élek. Egy családnál dol-
gozom hetente öt napot, 9.30 órától
16.30 óráig. Emellett jógát oktatok, va-
lamint folyamatosan tartok deeksha-
programokat. Egyelõre csak magya-
roknak. Angolul is tanulok, hiszen
nyelvismeret nélkül nehéz lenne  érvé -
nyesülni, mert hosszú távra tervezem
az itt-tartózkodásomat. Idõközben na-
gyon sok barátom és ismerõsöm lett,
ami újabb és újabb lehetõségeket
nyit meg elõttem. Néhány magyarral
tervezzük egy különleges segítõ köz-
pont létrehozását, ahol pszichológus,
kineziológus, alternatív mozgástera-
peuta, valamint más, alternatív gyó-
gyászattal kapcsolatos terület képvi-
selõjével dolgoznánk közösen.  

– Annak ellenére, hogy az élet itt,
az USA-ban sem fenékig tejföl –

emelte ki Gecse Ildikó – mégis nyu-
godtabban telnek a hétköznapok. Az
emberek nem foglalkoznak annyit a
másikkal, mint otthon. Bár ez néha
már közönybe csap át, de nem bánt-
ják annyit egymást. Itt mindenkinek
egyenlõ esélyei vannak. Csak egy jó
ötlet kell, és nyitva állnak elõtted a
kapuk. Talán a költekezésük egy ki-
csit már abnormális, a családok jel-
lemzõen túlvásárolják magukat. Ren-
geteget pazarolnak, fõleg ételekbõl.
Nagyon olcsó az élelmiszer, ezért
iszonyatos mennyiségeket vesznek
belõle, aminek aztán a jó részét ki-
dobják. Ugyan itt is érezni a gazda-
sági megtorpanást, bankok mennek
csõdbe, és nehezebb az építõiparban
is – ahol nagyon sok magyar férfi dol-
gozik –, de még mindig nincs az a
helyzet, mint otthon.

Az amerikaiak sokkal lazábbak,
nagyobb az önbizalmuk – néha túl-
zottan is nagy –, és számukra semmi
sem lehetetlen. A jelszavuk talán az
lehetne, hogy „take it easy” – vedd
könnyedén! Itt elismerik azt, ha va-
laki a semmibõl jön és viszi valami-
re. Otthon, azt hiszem, sajnálatos mó-
don mindig az a hozzáállás, hogy a
siker láttán az érintettnek elkezdenek
vájkálni például a múltjában, hogy ne-
hogy túl jó legyen neki. Azt hiszem,
az olvasó érti, hogy mirõl is beszé-
lek.

– A szülõvárosomtól nem sza-
kadtam el – folytatta Gecse Ildikó.
–  Idõ közönként hazajárok, hiszen
anyukám még mindig Szerencsen él.
Vivien lányom Londonban lakik a
barátjával, egy képkeretek gyártá-
sával foglalkozó nagy cég alkalma-
zottja. Cintia pedig Gyõrben talál-
ta meg a boldogulását, ahol egy ká-
vézóban dolgozik. Szerencs külsõre
nagyot változott, szép, tiszta, ren-
dezett, de sajnos az élet attól még
nem lett könnyebb arrafelé. A ba-
rátnõmtõl hallottam éppen egy hete,
hogy a cukorgyárat is bezárták.
Szóval nem hinném, hogy a legjobb
hely a boldogulásra. Nagyon sze-
retem Szerencset, szép emlékek
fûznek hozzá, de már nem tudnék
ott élni.
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Sári László elhunyt. Ez a gyászos mondat saj-
dította meg a szíveket Tiszaladánytól a Takta-
közön és Bõcsön keresztül Szerencsig. A csa-
lád, a szûkebb közösség elveszített egy férjet,

apát, testvért. A város kevesebb lett egy kedves, mosolygós ember-
rel. A volt tanítvány számára meghalt az igazgató bácsi. 

Laci bácsi november 9-én délután töltötte utolsó óráját a földi lét-
ben. Nyolc évtizedet adott számára ajándékként a sors. 1928.  de -
 cember 22-én Tiszaladányban látta meg a napvilágot gazdálkodó pa-
raszti családban. Szülõfalujában végzett elemi, Tokajban folytatott
polgári iskolai tanulmányai után a Debreceni Református Kollégium
Tanítóképzõ Intézetének volt bentlakásos hallgatója. 1948-ban szer-
zett oklevelével Taktakenézen, 51 fõs osztályban kezdte tanítói mun-
kásságát a volt uradalmi kastély egyik termében. A padok helyett kis-
székeken ülõ, iskolát kezdõ nebulók a nagy osztálylétszám ellenére
valamennyien az elsõ évben megtanulták a betûvetés tudományát.
A napi feladatok végeztével esténként a fiatal „tanító úr” viharlám-
pa fényénél írástudatlan parasztembereket oktatott az olvasás és írás
tudományára. 1949 tavaszán kinevezését követõen bekapcsolódott
a község életébe. Elõször az Egyesült Parasztifjúság Országos Szö-
vetségének helyi kultúrfelelõse, majd a község sportköri elnöke lett.
1953-ban helyezték át Csobajra igazgatói munkakörbe. Az általános
iskolában hétfõs tantestület vezetõjeként a gyerekekkel közösen is-
kolakertet alakított ki, ahol késõbb a mezõgazdasági gyakorlatokat
tartották. Mindkét településen csodálatos éveket töltött el szeretett
feleségével, késõbb gyermekeivel együtt.

Tizenhárom, Csobajon töltött év után Szerencsre, a fiúiskolaként
emlegetett, több épületben mûködõ intézménybe – a késõbbi Hu-
nyadi János Általános Iskolába – hívták igazgatónak. A beosztást nagy
kihívásnak tekintette. Hatalmas energiával és lendülettel látott mun-
kához az akkori járási központban mûködõ iskolában azért, hogy az
újabb elvárásoknak is maximálisan eleget tegyen. Az önmagával és
munkatársaival szemben állított magas követelményeknek kiválóan
megfelelt abban az idõben is, amikor hét épületben 130 pedagógus
és közel 3000 tanuló munkáját irányította. A Szerencsre kerülése utá-
ni években Laci bácsi mezõgazdasági gyakorlat-, majd történelem
szakos tanári oklevelet szerzett Egerben.

Élete során számos elismerésben részesült. Legkiemelkedõbbek a
több évtizedes kiemelkedõ tevékenységéért 1976-ban kapott Okta-
tásügy Kiváló Dolgozója kitüntetés, valamint a közel 10 évvel késõbb
átvett Munka Érdemrend ezüst és a Haza Szolgálatáért Érdemrend
arany fokozata. Harminchat esztendei intézményvezetõi munka után
1989-ben vonult nyugdíjba. A közoktatásban eltöltött több évtize-
des munkájának miniszteri elismeréseként ekkor kapta meg a Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet. Nyugdíjas éveinek egy részét Bõcsön,
felesége szülõi házában, illetve Szerencsen, a Kossuth utcán, az ál-
tala kedvelt lakóközösségben töltötte hitvesével. 

Idén, tanítói oklevele megszerzésének 60. évfordulóján ünnepé-
lyes keretek között vette át gyémántdiplomáját. Kollégák és tanítvá-
nyok ezreinek szeretetét, tiszteletét vívta ki több mint 40 éves mun-
kássága során.  

(A nekrológ Sári László
szerencsi búcsúztatásán elhangzott beszédek alapján készült.)

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalkozó
kedvû olvasóinktól most arra kérünk
választ, hogy melyik utca látható a
fényképen? A megfejtéseket decem-
ber 5-éig várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-
ben a 20/940-2066-os számra. A he-
lyes választ beküldõk között vásár-
lási utalványt sorsolunk ki a Szeren-
csi Fürdõ és Wellnessházba.

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: a Bocskai úti Munkás pálya (Ki-
nizsi). A szerencse ez alkalommal Ko-
vácsné Borbás Mária, Szerencs, Kos-
suth tér 6/B szám alatti olvasónknak
és a 70/382-7440-es telefonszámról
SMS-t küldõ játékosnak kedvezett.
Nyereményüket december 1–5. kö-
zött, munkaidõben vehetik át a szer-
kesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Ele-
venítsünk fel együtt településünk
életébõl egy-egy régi pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

SZERENCSIEK A NAGYVILÁGBAN:
GECSE ILDIKÓ

SÁRI LÁSZLÓ 
1928–2008

(Folytatás a 6. oldalról.)
Danyi László köszönetet mondott az

ondi közterületek karbantartásáért és
szelektív gyûjtõsziget elhelyezését kér-
te az Ady és a Fõ utcák sarkára. Kali-
na Lajos az új temetõkerítést méltatta
és kifogásolta a nyitott hulladéklerakó-
kat, valamint azt, hogy az Arad utcá-
ról a magas virágok miatt nem lehet biz-
tonságosan kihajtani a 37-es fõútra.
Koncz Ferenc szerint nemcsak a vi-
rágokkal, hanem a közlekedési táblák
kihelyezésével is komoly problémák
vannak. Gál András arra volt kíváncsi,
hogy nem volna-e olcsóbb, ha a város
saját kézbe venné a hulladékgazdál-
kodást? Suskó Viktor szerint büszkék le-
hetnek a város virágosítására, a közte-
rületek karbantartására. Takács István
a járdák és az utak kritikán aluli álla-
potát tette szóvá. Az ezzel kapcsolatos
feladatokat számba kellene venni és üte-
mezéssel elvégezni. Ismertette, hogy a
hulladékudvarban elhelyezett minden
tonna anyag százezer forintjába kerül
az önkormányzatnak. Kalina Lajos sze-
rint a zöldhulladékot gyakrabban kel-
lene elszállítani az ingatlanok elõl,
akár térítés ellenében is, és javasolta he-
lyi rendelet megalkotását a levegõ tisz-
tasága a védelmében. Korondi Klára azt
tette szóvá, hogy az egyes körzet ját-

szóterén éjszakánként fiatalok randa-
líroznak. Vaszily Miklós megígérte,
hogy jövõre kisebbek lesznek a fõút mel-
letti virágok, amelyekkel az volt a cél,
hogy eltakarják az átutazó forgalom elõl
a szervizutat.   

Czakóné Szikszai Orsolya, a Sze-
rencs Térségi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató (SZHK) Kft. gazdasági
vezetõje válaszában hangsúlyozta:
Szerencs volt az elsõ település a me-
gyében, ahol hulladékudvart létesítet-
tek. A fõutcai üzletek gyûjtõinek az
ügyében igyekeznek eljárni. Egy sze-
lektív gyûjtõszigetre csak a konténe-
rek több százezer forintba kerülnek.
Ezekbõl jelenleg összesen hét mûkö-
dik a településen. A hulladékudvar
fenntartása sokkal kevesebbe kerül az
önkormányzatnak, mint amit korábban
a lomtalanításokért kifizettek. A zöld-
hulladék elhelyezésére komposztá-
lók igényelhetõk, amit azonban kis
számban vesz igénybe a lakosság. Fi-
zetõs zsákokban a gyûjtõjáratok is el-
viszik a levágott füvet, a falevelet. Az
SZHK Kft. részben a szerencsi önkor-
mányzat tulajdona. Önálló hulladék-
gazdálkodást azonban csak saját le-
rakó birtokában érdemes végezni,
mert különben sokba kerül a szemét
elhelyezése. Tóth István, a Szerencsi

Városüzemeltetõ Kht. ügyvezetõ igaz-
gatója ismertette: a temetõi gyûjtõket
heti rendszerességgel ürítik. Az üzle-
ti tervükben minden évben szerepel
az utak és hidak karbantartása. Ebbõl
annyit tudnak elvégezni, amennyi
pénzt meghatároz a feladatra a tulaj-
donos önkormányzat. Bíró István je-
lezte: az általa kért szelektív gyûjtõszi-
getre felajánlja a képviselõi alapját. Ró-
navölgyi Endréné arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az elmúlt idõszakban
számottevõen javultak a városüze-
meltetõ társaság mûködési feltételei.
Megfelelõ telephelyet alakítottak ki,
technikai eszközöket vásároltak. To-
vábbi szelektív gyûjtõszigetek telepí-
tésére jogosan jelentkezik igény. Meg-
oldás lehet egy központi komposztá-
ló létrehozása, amire az egyik test-
vérváros szolgál példaként. Szóba ke-
rült, hogy több fõutcai épület hom-
lokzatának leromlott az állaga, amin
a tulajdonosok kötelezésével, vagy mo-
tiválásával változtatni kellene. 

Az önkormányzati ülésen Bogyay
Ferenc szerencsi rendõrkapitány be-
jelentette, hogy a Miskolci Rendõrka-
pitányság munkatársaival közösen fel-
derítették a városban és környékén el-
követett sorozatbetörések tetteseit. 

Á. A. – S. L.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
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Az elmúlt idõszakban öt el-
követõ Borsod-Abaúj-Zemp -
lén megye 14 településén tört
be lakásokba. A banda a hely-
színekrõl összesen 25 millió
forint értékben vitt el ara nyat,
mûszaki és elektronikai esz-
közöket. A bûnözõi csoportot
összehangolt akcióban a mis-
kolci nyomozók november
10-én fogták el a megyeszék-
helyen bérelt lakásban. 

Az idén õsszel sorozatos
betörések történtek Szeren-
csen és a környék települé-
sein. A tolvajok legtöbb esetben szin-
te egy mozdulattal családi házak ab-
lakát vagy a teraszajtót nyitották ki.
A helyszínelõ bûnügyi technikusokat
is meglepte, hogy a több ponton zá-
ródó mûanyag nyílászárókat szinte
egy mozdulattal kifeszítették. A sze-
rencsi rendõrök aprólékos adat-
gyûjtéssel és a rendelkezésre álló bi-
zonyítékok elemzésével feltételez-
ték, hogy nem helyben lakók lehet-
nek az elkövetõk. – Ezért az infor-

mációkat folyamatosan megosztottuk
a miskolci kollégákkal – közölte la-
punkkal Kicsi György, bûnügyi osz-
tályvezetõ.  

A Miskolci Rendõrkapitányság ügye-
letére november 10-én a kora esti órák-
ban érkezett bejelentés miszerint a me-
gyeszékhely egyik családi házába is-
meretlenek betörtek. Az elkövetõk ék-
szereket, mûszaki cikkeket és kész-
pénzt vittek el, megközelítõleg 800
ezer forint értékben. A módszer, az

 idõ pont és az eltulajdonított tárgyak
egy korábban már behatárolt elkö-
vetõi körhöz vezették el a nyomo-
zókat. A csoport egy miskolci lakást
bérelt, ahol a rendõröknek sikerült
elfogniuk három férfit. A házkuta-
táskor elõkerültek korábban eltu-
lajdonított értéktárgyak és a betö-
réseknél használt eszközök – kö-
zölte november 19-ei sajtótájékoz-
tatón Bak Richárd. A Miskolci
Rendõrkapitányság betörési alosz-
tályvezetõje szólt arról, hogy a
bûncselekmény felderítésében szo-
rosan együttmûködtek a Szerencsi
Rendõrkapitánysággal. A tettesek jel-

lemzõen készpénzt, ékszereket és
mûszaki cikkeket vittek el, amelyek
összértéke meghaladja a 25 millió fo-
rintot. Az eljárás során képbe került
egy orgazda is, akinek a bûncselek-
ményekbõl származó használati tár-
gyakat adták tovább a miskolci, ti-
szalúci, és kisgyõri elkövetõk. Az ed-
dig rendelkezésre álló adatok szerint
az öt férfi összesen 39 rendbeli betö-
réssel gyanúsítható, amelyeket fõleg
Miskolcon követtek el, de megfor-
dultak Abaújszántón, Szerencsen, Be-
kecsen, Tiszalúcon, Hernádkakon,
Ongán, Sajóecsegen, Nyékládházán,
Mályiban, Bogácson, Bükkábrány-
ban, Sajókeresztúrban és Füzesa-
bonyban is. A bíróság az öt elkö-
vetõbõl hármat elõzetes letartóztatásba
helyezett, a többiek szabadlábon vé-
dekezhetnek.                          S. L. 

HARMINCKILENC BETÖRÉS
TIZENNÉGY TELEPÜLÉSEN

A Miskolci Városi Bíró-
ság 2008. december 10-ig
elõzetes letartóztatásba he-
lyezte L. Zsoltot, a tokaji
polgármesteri hivatal épí-
tésügyi hatóságának ügy-
intézõjét.

Lapunk információi sze-
rint a nyomozó ügyészek
november 7-én vették õri-
zetbe a köztisztviselõt, akit
hivatalos személy által fontosabb
ügyben kötelességszegéssel elkövetett
vesztegetéssel és közokirat-hamisí-
tással gyanúsít a Miskolci Nyomo-
zó Ügyészség. Az ügyintézõ köz-
remûködött abban, hogy valótlan tar-
talmú hatósági határozatok kiállítá-
sával jutottak hozzá családok lakás-
építéseknél felhasználható, vissza
nem térítendõ szociálpolitikai állami
támogatások jogtalan folyósításához.
A nyomozás eddigi adatai szerint a
tokaji ügyintézõ kettõ esetben követ-
te el a hivatali bûncselekményeket,
amit a törvény kettõtõl nyolc évig,
minõsített esetben – például üzletszerû
elkövetés esetében – öt évtõl tíz évig
terjedõ szabadságvesztéssel fenye-

get – tájékoztatta lapunkat
Szabó József, a B.-A.-Z. Me-
gyei Bíróság szóvivõje. Az
eset összefüggésbe hozha-
tó az idén nyáron a Takta-
közben feltárt bûncselek-
ményekkel, amikor az ún.
„szocpolos” lakások építé-
sénél a használatbavételi
engedéllyel az igénybe ve-
hetõ teljes állami támoga-
tást megszerezték az igény -

lõk, azonban ezt követõen a jogo-
sultak már csupán pár százezer fo-
rintot kaptak, az így felépült – vagy
beköltözésre alkalmatlan – ingatlanok
azonban sohasem kerültek tényle-
gesen a birtokukba. Az ügy nyomo-
zása során november 10-én elõzetes
letartóztatásba került O. Attila sze-
rencsi építési vállalkozó is, aki ese-
tenként százezer forintot adott a sze-
rencsi hivatal volt építésügyi osz-
tályvezetõjének azért, hogy kiadja a
valótlan tartalmú lakhatási engedélyt,
ami feltétele volt annak, hogy a bank
kifizesse a szociálpolitikai támogatást.
A nyomozó hatóságok tovább dol-
goznak a szövevényes bûnügy fel-
derítésén.

Néhány tárgy a banda zsákmányából.

HIVATALI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Szabó József bí -
ró sági szóvivô.

Az uzsorakölcsönök veszé-
lyeire hívja fel a figyelmet a
Borsod-Abaúj-Zemp lén Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság ál-
tal készített falinaptár. Mivel
elsõsorban az alacsony isko-
lai végzettségû, sokszor írni,
olvasni sem tudó emberek kö-
zül kerülnek ki a bûncselek-
mények sértettjei, ezért kép-
regényben mutatják be nekik
a szomorú történetet. 

A „kamatos pénzek” eseté-
ben a kölcsönt felvevõ szorult
anyagi helyzetben lévõ csa-
ládok 50-100 százalékos havi
kamatra veszik fel a pénzt és
amennyiben a tõketartozást és
a kamatot nem képesek visz-
szafizetni, akkor duplázódik az összeg.

Az ügyletek általában összefüggés-
ben állnak a jogosulatlan állami tá-
mogatások, illetve valamilyen jelzá-
loghitel felvételével. Az elkövetõk
ugyanis több esetben ilyen törvényte-
len ügyletekbe kényszerítik az adóso-
kat, hogy rendezhessék mesterségesen
generált tartozásukat. A rendõrség ál-
láspontja szerint a szociálisan hátrá-
nyos helyzetbe került emberek sokszor
csak vétlen részesei a visszaéléseknek,
ezért kell felhívnia a figyelmüket a ve-
szélyekre. A képekkel illusztrált nap-
tár bemutatja nekik, hogy egy kis ösz-
szegû kölcsönbõl hogyan halmozódik
fel rövid idõ alatt tetemes adósság és

mit kell tenniük ahhoz, hogy elkerül-
jék a kiszolgáltatottságot – tájékoztat-
ta lapunkat Dudás Péter, a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság bûnmeg -
elõzési osztályvezetõje. A naptár 50
ezer példányban készül, kiadását a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
is támogatja.  A tervek szerint Borsod-
Abaúj-Zemplén megyén kívül Nógrád,
Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Ba-
ranya megyékbe is eljut a kiadvány,
mert a bûnüldözõk tapasztalatai sze-
rint ezek a helyek fertõzöttebbek az
uzsorakölcsönöktõl. Két rövidebb vi-
deofilm is készül, amelyek szintén a
kilátástalan helyzetek elkerülésére hív-
ják fel a figyelmet.

KÉPREGÉNNYEL
AZ UZSORA ELLEN

Dudás Péter irodájában mutatta be a  fali-
naptárt. 

Három megyét érintõ együttmûkö-
dési megállapodást írtak alá a közös
feladatok végrehajtására  a Vám- és
Pénzügyõrség Észak-magyarországi
Regionális Parancsnoksága és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén-, Heves- és a  Nóg -
rád Megyei Rendõr-fõkapitányságok
vezetõi november 16-án Miskolcon.
A dokumentum a rendõrség, valamint
a vám- és pénzügyõrség regionális és
megyei szinten mûködõ szervezeti
egységei között napi szinten meglévõ,
és kiválónak minõsített kapcsolatát fog-
lalja jogi keretbe. A felek a megálla-

podás tartalmát a megváltozott jogi
környezethez igazították és egyér-
telmû szabályozást teremtettek a vég-
rehajtásban résztvevõknek. A szerve-
zetek a közös feladatok között jelöl-
ték meg a bûncselekmények  megelõ -
zését, megszakítását és üldözését, így
különösen az állami bevételekkel ösz-
szefüggõ jogsértések elleni fellépést,
az illegális migrációt és az ehhez kap-
csolódó más jogellenes cselekmé-
nyek felderítését, a szervezett bûnö-
zés, a terrorizmus, illetve a fekete-
gazdaság elleni küzdelmet.

Csaknem másfél kiló marihuánát, és
egyéb kábítószereket foglalt le a
rendõrség három drogdílertõl, mi-
elõtt azokat piacra dobták volna. Az
„áru” értéke megközelíti a négymil-
lió forintot. 

Egy korábban indított büntetõeljárás
során jutott a nyomozóhatóság látó-
körébe az a 34 éves miskolci fiatal-
ember, aki a gyanú szerint a városban
kábítószert terjesztett. Az M30-as au-
tópálya Miskolcra vezetõ szirmai sza-
kaszán november 18-án szervezett és
a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatár-
saival összehangolt rendõri akció so-
rán a hatóság lefoglalt közel 400
gramm – a gyorsteszt alapján – can-
nabis származékot, amit pár órával ko-

rábban a fõvárosban vásároltak és egy
személygépkocsi motorterében rejtet-
tek el. Az autót a 22 éves miskolci M.
F. vezette. Utasánál, a 34 éves J. L.-nél
megtartott házkutatás is eredményes
volt, garázsában ugyanis kábítószert,

illetve a terjesztéséhez szükséges
eszközöket találtak és foglaltak le
a rendõrök. A két miskolci díler
a drogot egy fõvárosi férfitól sze-
rezte be. A felsõbb kapcsolatuk-
nál megtartott házkutatás során
több mint egy kilogramm mari-
huána, kisebb mennyiségben
más kábítószer, illetve több mint
egymillió forint készpénz és ká-
bítószer terjesztéséhez szükséges
eszközök kerültek elõ.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság kábító-
szerrel visszaélés bûntette miatt foly-
tat eljárást a más bûncselekményekért
már kilenc alkalommal büntetett J. L.
és az eddig három alkalommal elítélt
M. F.-fel szemben.

Az idei esztendõ nyarán Szerencsen
több közintézménybe – orvosi ren-
delõk, hivatalok – ,valamint boltokban
jártak azok a besurranó tolvajok, aki-
ket november 17-én fogott el a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság – tájékoztatta
lapunkat Kicsi György bûnügyi osz-
tályvezetõ. Az elkövetõk a sértettek fi-
gyelmét elterelték, miközben a táská-
ikból kilopták a pénztárcájukat. A
rendõrök a három gyanúsítottat õrizetbe
vették, majd javaslatot tettek az ügyész-
ségnek elõzetes letartóztatásukra. Az
ügyészség osztotta a rendõrség állás-
pontját és elõterjesztést tett a kény-
szerintézkedésre, amit a Szerencsi Vá-
rosi Bíróság nyomozási bírója elrendelt.
Az ügy érdekessége, hogy csupán ki-
sebb értékre elkövetett lopással gya-
núsítják a bûnüldözõk a tetteseket, de
mivel a bûncselekményeket üzletsze-
rûen követték el, így a vétség minõsí-
tett esetét valósították meg, ami miatt
akár két évig terjedõ szabadságvesz-
tést is kiszabhat a bíróság.

Három sérültet szállítottak kór-
házba a mentõk november 17-én a
kora esti órákban az újharangodi ke-
resztezõdésnél történt baleset hely-
színérõl. A mellékúton Taktahar-
kány felõl nagy sebességgel érkezõ
Citroën vezetõje az elsõbbségadás-
ra felszólító jelzõtáblát figyelmen kí-
vül hagyva fékezés nélkül hajtott ke-
resztül a fõúton. Éppen ekkor ért oda
a 37-esen Szerencs irányából Mis-
kolc felé tartó Opel, amelynek a ve-
zetõje már nem tudta elkerülni az üt-
közést. Az Opel a Citroën oldalába

rohant, megperdült és orral az árok
szélébe csapódva állt meg. A baleset
körülményeit a Miskolci Rendõrka-
pitányság vizsgálja.

VÁMOS–RENDÕR PARTNERSÉG

Az együttmûködési megállapodás aláírásának pillanatai. 

NÉGYMILLIÓ FORINTOS DROGFOGÁS

Ez a kábítószer már biztosan nem
kerül az utcára.

KERESZTÜLSUHANT
A HARMINCHETESEN

ELFOGTÁK
A TOLVAJOKAT
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IRODALMI

MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍ RE
� Az Egészséges Városok Hete keretében a Rákóczi-várban nyílt kiállítás
november 18-án a szerencs város alkotóközössége festõi, írói alkotásaiból.
A rendezvényt Rónavölgyi Endréné polgármester nyitotta meg. A verseket
a Bocskai gimnázium diákjai adták elõ. A kiállítás anyagát Schlosserné Bát-
hory Piroska mûvésztanár állította össze.

Bõhm András

ÜNNNEPI FOHÁSZ
Ne csak hitünkben
most a szívünkben
szüless meg, Jézus!
Tán maradt még annyi melege,
mellyel barmok lehelete
melengetett,
hogy ne fázz.
Betlehemi csillag helyett
értelmünk ragyogja jeled,
jelezve jöttödet,
jelezze jöttödet.
Legyen örök ünnep a béke,
verejtékünknek ez legyen bére
Tõled.
S segíts minket a jóban hinni;
keresztjeinket tovább vinni
adj erõt!
S ha elfordulni vélnénk fényed,
magunk vádoljuk, soha Téged,
add, hogy magunkat, sosem Téged!

Bényei Vera

A VÁNDORLÓ FA
A vándorló fának
Hogyan eredjen
Erõs gyökérzete
Kemény szövevénybe?

Elszakadt talajtól,
Elszakadt baráttól,
Elszakadt erdõtõl,
Házak sûrûjétõl.

Talált néhány jó szót,
Acsarkodó vakot,
Kegyelmet kínáló
Vigasztaló napot.

Talált jó barátot
Szélzúgó énekkel,
Verset farigcsáló
Táborzó lélekkel.

Ment, hogy szívét
Magány be ne gyökerezze,
Gyökeret ver talán,
Ha közelg is az este.

Hajnali harmatát köszöni az égnek
Reggelenként köszöni a megáldott szépet,
Istennek a jót, hogy szándéka van vele,
Göröngyökkel teli útját, hogy meg kell tennie.

Lindák Mihály († 2004)

CSAK NEKED
(Máté unokámnak)

Csak neked szól minden szavam,
mert örökül ezt hagyhattam.
Testileg már eltávozok, 
lélekben veled vagyok!

Örökséged legyen hát hit,
mitõl semmi nem tántorít!
Szilárd elvek és ideálok 
nyomán békéd megtalálod.

Ne veszítsd el soha a reményt!
Ez mutatja utad, a fényt.
Mindez beragyogja a lelkedet
és várt boldogságodat megleled.

Szereteted a legfõbb jólét.
Nem érdemed, csak ajándék.
Viszonozd hát önzetlenül, 
feletted az ég kiderül. 

Örökséged csupán ennyi, 
tanulj meg hát vele élni.
Csak neked szól minden szavam,
örökömül ezt hagyhattam.

Nagy Edit

TARCAL
A kalákák megsarcolása?
jó-szándéknak nincs javára
– juhásztáncra adót vetni..?
nem lesz gazdagabb senki;
csak a derû múlik egyre
ismeretlen idegenbe,
szívvel ha nem vigyázza,
ember fia s ember lánya!

Ma is kedves város Tarcal
– ha fordulsz feléje õszinte arccal;
dús a növényzet, mint azok lelkek,
akik az idegennek elõre köszönnek,
emlékezve a szó rendelt erejére
s tán még Tarcal vezérre! Klapkára,
a sok bátor s hõs magyar vitézre,
s a hétköznapok szorgos emberére!

Bár a tarack itt is bátor, s ha
távolították is a hitet a nyájtól,
– s ami szép, jó s megtartó,
mintha hiányozna az õstalajból,
de szívesen tenne róla, hogyan is
lenne jó – csak úgy magyar módra
lelkesedéssel igaz értékekre lelni
s érdem-jussában örömöt remélni!

Hol a Jézus segíts! – indít a munkára
– bármi tisztségben emberül kiállva,
ki földet mûvel, ásója, kaszája, kapája
s elmével, tollal, igaz szóval járva,
amit lehet a sarjakba visszagyökerezni
– ki segít magán kész érdemet remélni
s ha földijével egy karra – s érte teszi,
a hála is közös: lehet együtt zengeni!

Fetykó Judit

KARÁCSONY
Fehér dunna alatt álom,
hóban lépeget Karácsony.
Díszítik a fenyõfákat,
fõzik a jó vacsorákat.

Hulló hóban, álom éjen,
meglátogat Jézus éppen.
Cukrot hoz a fenyõfára,
s lesz abból karácsony fája.

Minden gyerek várva-várja,
mit hoz az õ Jézuskája.
Rejtekhelyrõl elõkerül 
az ajándék, s csengõ csendül.
Karácsonyfa csillog-villog,

csillagszóró szikrát pattog,
pásztorokról énekelünk,
jó, hogy most együtt lehetünk.

Fenyõillat van a házban,
dió, mák a friss kalácsban.
Havas, fehér, puha álom,
hóban lépeget Karácsony.

Gera Sándor

DIDERGÕ HOLD
Zúzmarás fákon didereg a néma Hold,
Sápadt fénye fagyasztja a csupasz földet.
Erdõ-mezõ nyári bája semmivé lett,
Szerelmünk fagyott virág, a hibás ki volt?

Maczkó Edit

MA  NEM  TUDOM...
Ma nem tudom miért, de rossz a kedvem
Ma két karral ölel a fagy
Nem tudom miért, miért csak fázom
mikor tüzével simogat a Nap.
Ma nem tudom miért, de csöndre vágyok
Ma belém hasít a fájdalom
Nem tudom miért, csak szürkét látok
Ma a lelkem fáj nagyon.
Ma nem tudom miért, de kabátot öltök,
Pedig verejtékezik homlokom.
Nem tudom mi, de elszakadt
ma cserbenhagyott a bizalom.
S ma fél évszázad igazsága éget
itt kéne hagyni az egészet
a világot mi rám telepszik
csöndben tûrök, õ veszekszik.
Pókhálós évek fehérre festik
Hajkoronám dérrel vetekszik.
Ólomsúlyával ráncoltak az évek
Itt kéne hagyni az egészet.
Ma nem tudom, mi történt velem
Ma átgondoltam az életem,
De gondolok inkább egy merészet,
hogy csak álmodom az egészet.

Szontágh Emil

MÚLT, JELEN, JÖVÕ
Mély nyomot hagyott 
A múlt

Szomorút alkot a
Jelen

Melybõl nem látok 
Szebb jövõt

Elgondolkoztatók
E bántó
Jelek

Ilyen ismeretlen…
Út; vajon hová vezet?

Istenem, kérlek 
Adj segítõ 
Kezet

Jászolban sírt föl – rég,
Összeért Föld és Ég,
Szalmán szült reménység,
Csillagok zenélték,
S istállóotthonok –
Régi karácsonyok.

S ma – „Mennybõl az angyal”:
Olcsó reklámdallam;
Csábító álarccal
Mákonyt szór, s hangfallal
Üvölti: „Csendes éj”; –
Áru a hitremény.

Szeretet – eladó! –,
Fillérért kapható,
Akciós megváltó,
Házhoz is kiszálló,
Hitelbõl szeretõ –
Szeretet temetõ.

Márai angyala
Ugyan mit hallana,
Mit üzen zaj szava,
S mondd, hol a menny dala?
Ady s a szép álom –
Hol van a karácsony?

Azt mondják: templomban,
Égre nyúlt tornyokban;
Ám hideg csarnokban
Szó hull csak, kõ koppan –
Fényeit nem látom…
Hol vagy hát, karácsony?

Ablakban cinege,
Etetõ rejteke,
Repülne fészekbe,
Repülne szívedbe; –
Didergõ faágon
Hófehér karácsony.

Jeney András

MONDD, HOL A KARÁCSONY?

Fehér Miklós

HA SOK
A PÉNZED...

Ha sok a pénzed
Biztos a lépted;
Kõ a tekinteted,
És nagy az erõd.

Ha sok a pénzed
Eléd hajlik az élet,
Szép lányok mosolya,
Gyors barátok sora.

Ha sok a pénzed 
Szolgálnak téged,
Kedvedet lesi,
Ki nálad szegényebb.

Ha sok a pénzed
Boldoggá tesz téged
Saját ügyességed,
Más balszerencséje.

Ha sok a pénzed
Nem veszed észre,
Mi legfontosabb lehet,
Az eltûnt szeretet.
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Legyesbénye képviselõ-
testülete korábban döntött
arról, hogy a település déli
részén fekvõ önkormányzati
telkekbõl ipari parkot ala-
kítanak ki. A helyhatóság ez-
zel a szándékkal összhang-
ban fogadta el a község új
rendezési tervét. 

Az elképzelések valóra
váltása érdekében 2008 ele-
jén kijelölték a területet,
ami – mivel a 37-es számú
fõúthoz vezetõ út mentén helyez-
kedik el – a közlekedés szempont-
jából elõnyös helyen található. Az el-
telt idõszakban három vállalkozás te-
lepült be az új legyesbényei ipari te-

rületre, a negyedik cég a napokban
készül létrehozni új telephelyét. 

Az elmúlt hónapban a Cs-Ker
Tranzit Kft. kivitelezésében készült
el az ipari park útja, amelynek ke-

leti oldalán egy árok építé-
sével a csapadékvíz elve-
zetése is biztosított. Az ön-
kormányzat célja, hogy a
közeljövõben újabb vállal-
kozások telepedjenek le
Legyesbényén. Emellett azt
tervezik, hogy további te-
rületeket vásárolnak a te-
lephely bõvítése érdeké-
ben, azonban néhány tu-
lajdonjogi, illetve jelzálog-
terhelési probléma nehezí-
ti ezt a törekvést.  

Legyesbénye önkormányzata kö-
szönetet mond mindazoknak, akik
pályázat segítségével lehetõvé tették
az út építését, hiszen a községnek a
költségekhez csupán 10 százalékos
önrészt kellett biztosítania. A falu ve-
zetése úgy érzi, újabb lépést tettek
a fejlõdés útján, a nehéz gazdasági
helyzet ellenére is. Mindezt mutat-
ja, hogy nyáron felújítottak két in-
tézményt és két szolgálati lakást.
Folytatták a fõutcán a járda térkõvel
való borítását, az önkormányzati in-
tézmények elõtt minden régi  gyalog -
út térkõburkolatot kapott.

A közelmúltban a Shell
Company megjutalmazta a
társaság legjobb európai
reklámkészítõ szakembe-
rét.

A világ egyik legnagyobb
üzemanyag-forgalmazó
multinacionális cégének
fõdíját – az angolokat megelõzve –
egy magyar szakember, a legyesbé-
nyei származású Hlívják Richárd (fo-
tónkon) nyerte el. Az átadó ünnep-
séget Berlinben tartották. A község
polgármestere magánemberként is
örül a sikernek, hiszen a jutalmazott
a fia. Hlívják László szerint ez az eset
is mutatja, hogy sok tehetséges fiatal
diplomás van Legyesbényén, akiket
– miután a környéken nem tudnak el-
helyezkedni – az ország más vidé-
keire, vagy országhatáron túlra kény-
szerít a megélhetés. Sajnos, ez nem
csak az ifjúságra jellemzõ, hiszen na-

gyon sok középkorú mun-
kanélküli nõ és férfi csa-
ládtagjaikat hátrahagyva
vállal munkát külföldön. Az
utóbbi hetekben vettük ész-
re, hogy tucatnyian éltek
ezzel a lehetõséggel –
emelte ki a polgármester.
– Közöttük van két önkor-

mányzati képviselõnk is, akik nehéz
körülmények között dolgoztak és
egyikük a napokban súlyos munka-
helyi balesetet szenvedett. Mindezek
miatt levélben szorgalmazom a 18 te-
lepülést összefogó kistérség társulási
tanácsnál munkahelyteremtõ program
kidolgozását. A tanács következõ
ülésére napirendi pontként javaslom
a zuhanásszerûen romló közbizton-
ságot, ami minden lakosunkat érinti.
– Sajnos, mivel magunkra maradtunk
– tette hozzá a polgármester –, eze-
ket a problémákat is nekünk  kell meg-
oldani.

A bekecsi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola vendége volt no-
vember 13-án Levente Péter. 

A Nagyváradon született elõ -
adómûvészt negyven évvel ezelõtt is-
merte meg az ország. Tucatnyi nem-
zedék nõtt fel televíziós mûsorán. Ki
ne hallott volna az idõsebb generá-
ció közül az Égbõl pottyant mesékrõl,
vagy Móka Miki kacagtató történe-
teirõl. Meghatározó élmény volt so-
kunk számára a csetlõ-botló, gyar-
ló ságaiban is szerethetõ figura. – Nem
nekem hiányzik a képernyõ, hanem
a mi mûfajunk színe hiányzik onnan
– fogalmaz Levente Péter.

Az iskola zsúfolásig megtelt au-
lájában kíváncsian vártuk sok-sok ér-
deklõdõ kis- és nagyobb gyerekkel,
tud-e még élményt nyújtani a való-
ság show-kon, interneten és a me-
secsatornákon szocializálódott fiatal-
ság számára a mûvész. Aztán kezde-
tét vette a „hétköznapi csoda”. Ma-
gatartáskultúrát közvetített, párkap-
csolatra tanított úgy, hogy közben ka-
cagott, tapsolt és játszott a gyerekse-
reg. Csupa olyan történt a színpadon,

ami annyira jó lenne, ha beépülne a
gyerekeink személyiségébe: elismer-
ni a mások gyõzelmét, gratulálni a
vesztesnek is, mert mindig mindent újra
lehet kezdeni, és nem szabad semmit
feladni.

Az „égbõl pottyant” Levente Péter
jelmezek nélkül, a bekecsi európai
színvonalú technika segítségével –
ahogy a mûvész fogalmazott – a  nézõ -
téren helyet foglaló gyerekek képze-
letét és játékos kedvét kihasználva né-
pesítette be a színpadot, óriási sikert
aratva a fiatalok és szüleik körében.
Az elsõ perctõl az utolsóig figyeltek ki-
csik és nagyok. Figyelni is kellett, hi-
szen a mûsor a gyermekek közre -
mûködésével kelhetett csak életre.
 Idõ utazás, évszakváltás, fõzés, sütés,
kirándulás – mindez része egy olyan
elõadásnak, amelynek nem voltak
díszletei. Szórakoztatta, elgondolkod-
tatta és legfõképpen tanította az apró-
ságokat. Ilyet ritkán látni manapság.
„Péter bátyó”– ahogy magát nevezi –
sajátos produkcióját, páratlan kom-
munikációját tátott szájjal figyelte min-
den korosztály.

Aztán a végén barátságos búcsúz-
kodás, mint régi kedves ismerõstõl kö-
szöntek el tõle a gyerekek. Mi, felnõttek
pedig lélekben gazdagabban állapít-
hatjuk meg, hogy Levente Péter az
alapszíneket varázsolta vissza a szí-
vünkbe: a kéket, ami békül, a pirosat,
ami lázad, a sárgát, ami a legszebb.
Ebben a szürke világban kiszínezte egy-
két órára az életünket.

Köszönjük Levente Péter, tetszett,
visszavárunk!

S. E.

Újabb, a térségben megvalósuló
idegenforgalmi beruházások támo-
gatásáról született döntés. Az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Észak-
magyarországi Operatív Programja
keretében húsz pályázó 6,3 milliárd
forinthoz jut kereskedelmi szállás-
helyek és szolgáltatások minõségi fej-
lesztésére.

Szabó György, a regionális fej-
lesztési tanács elnöke a november
21-i sajtótájékoztatón ismertette: sta-
tisztikai adatok bizonyítják, hogy
Észak-Magyarországon a 3-4 csilla-
gos szállodák kihasználtsága volt a
legjobb az elmúlt években. Ennek
megfelelõen a mostani kiírásban
ezeknek a szálláshelyeknek a bõví-
tésére, a színvonal javítására nyílik

lehetõség. A több mint hatmilliárd fo-
rint európai uniós forrás felhaszná-
lásával Borsod-Abaúj-Zemplén, He-
ves és Nógrád megyékben összesen
több mint húszmilliárd forint új ér-
ték születik. A beruházók a fejlesz-
tések révén 2015-ig a vendégéjsza-
kák számának megduplázódásával
számolnak. A nyertes pályázók vál-
lalásai között öt év alatt összesen 471
új munkahely létesítése szerepel,
amelyek közül 298 Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében valósul meg. To-
kajban 900 millió forint támogatás-
sal két új szálloda létesül, míg Tállyán
az Oroszlános Vendégfogadó és
Borvendéglõ kapacitását és szállás-
helyeit bõvítik, amihez 73 millió fo-
rint pályázati pénzügyi forrás áll a
beruházók rendelkezésére.   

A mádi önkormányzat novem-
ber 10-én hatodik alkalommal
rendezte meg az idõsek napját. A
programra a 70. életévüket be-
töltött lakosok, összesen 270-en
kaptak meghívót.

A mûvelõdési házban a vendé-
geket Galambosi Imre köszöntötte.
A község polgármestere szerint a
szépkorúak megfontoltsága és hite
példaként szolgál a még aktívan dol-
gozó korosztályoknak. Meg kell be-
csülni az idõseket, akiktõl a fiata-
labbak tisztességet és bölcsességet ta-
nultak. A nyugdíjasok azok, akik tud-
ják, hogy a nehezebb, átmeneti  idõ -
szakban elvégzett munka idõvel
meghozza a gyümölcsét: egy biz-
tonságosabb, nyugodtabb, jobb jövõt.
A polgármester külön köszöntötte a te-
lepülés legidõsebb nõ- és férfilakosa-

it, a 97 éves Teleki Jánosnét és a 96
éves Takács Miklóst. Az ünnepségen
a helyi óvodások és általános iskolá-

sok, valamint Eperjesi Erika operaéne-
kes és partnere szórakoztatta a kö-
zönséget.

Legyesbénye

IPARI PARKKAL A KÖZSÉG FEJLÕDÉSÉÉRT

Elkészült a település legújabb útja is.

Bekecs

ÉGBÕL POTTYANT PÉTER

Közös móka a gyerekekkel.

Az idõsek világnapja alkalmából
rendezett ünnepséget november 14-én
a helyi mûvelõdési házban Bekecs Köz-
ség Önkormányzata és a helyi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola. Óvónõk,
pedagógusok, kicsik és nagyok egy em-
berként készültek az eseményre, amit
a mezõzombori Balassi Népdalkör
mûsora nyitott meg. Béki József pol-
gármester köszöntõjében arra hívta fel
a figyelmet, hogy az ifjabb nemze-

déknek tisztelettel kell adóznia az  idõ -
sebb korosztály elõtt, hiszen az új ge-
nerációk az általuk megalkotott világ-
ba születnek, munkájukat az elõdök
eredményeire építik. A program további
részében a helyi általános iskola diák-
jai szívhez szóló mûsorral, vidám je-
lenettel és ajándékkal kedveskedtek a
teremben helyet foglaló szépkorúaknak.

KÖSZÖNTÖTTÉK
A KÖZSÉG NYUGDÍJASAIT

Örömmel fogadták a mûsort a falu nyugdíjasai.

HATMILLIÁRD FORINT
SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSRE 

Szabó György (balra) ismertette a pályázati döntés eredményét. Mel-
lette Francsics László, az Észak-magyarországi Regionális Fej -
lesztési Ügynökség ügyvezetô igazgatója.

Mád  

TISZTESSÉGRE, BÖLCSESSÉGRE TANÍTANAK 

Galambosi Imre polgármester virágcsokorral és ajándékkosárral
köszöntötte a település legidõsebb polgárait. 

A TEHETSÉG ELISMERÉSE 

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

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



A 2009-es évre is jelentõs kedvez-
ménnyel fizethetik elõ olvasóink a Sze-
rencsi Híreket. Az újságot jövõre 150
forintért lehet majd megvásárolni a
boltokban és az újságárusoknál. Akik
az éves elõfizetés mellett döntenek,
olcsóbban jutnak hozzá közéleti la-
punkhoz, amit a hírlapkézbesítõ ház-
hoz visz.

Az elmúlt évek gyakorlatának meg-
felelõen a Szerencsi Hírek 2009-ben
is összesen 21 alkalommal jelenik
meg. Januártól júniusig, valamint au-
gusztustól novemberig havonta két
lap lát napvilágot, júliusban a szer-
kesztõség munkatársainak éves sza-
badsága miatt szünet van és decem-
ber közepén egy ünnepi számot ad
ki a szerkesztõség. A 21 lapszámért
a 2009-es esztendõre vonatkozó ked-
vezményes éves elõfizetés díj 2750
forint (lapszámonként 130 forint).
Akik nem szándékoznak egész évre
élni a kedvezménnyel, jutányos áron
2009 elsõ félévére is elõfizethetik az
újságot 144 forintos darabáron, így
a januártól június végéig megjelenõ
12 szám díja 1728 forint.  A város-
tól távol élõ olvasónknak az elõfize-
tési díj és a feladási költség térítése

mellett 2009-ben is postázzuk la-
punkat.  

Hogyan lehet a 2009-es évre ked-
vezményesen elõfizetni a Szerencsi Hí-
reket?

– Régi elõfizetõinknek legegyszerûbb
az õket felkeresõ hírlapkézbesítõknél. 

– Új elõfizetõknek a postán és a hír-
lapkézbesítõknél.  

– Telefonon a 47/561-180-as szám
tárcsázásával. 

– Küldjön alapdíjas SMS-t a 06-
20/940-2066-os számra vagy e-ma-

ilt a szerhir@t-online.hu címre a
név, a pontos lakcím és a megren-
delés idõtartamának megjelölésé-
vel. 

– Havi elõfizetés a szerkesztõségben
(Szerencs, Népház, emelet). A januá-
ri számokra a karácsonyi ünnepek mi-
att december 19-ig.  

Válassza az Önnek kényelmesebb
megoldást!

Megtisztelõ bizalmukat elõre is kö-
szöni

a szerkesztõség 

Fokozott ellenõrzéseket tartottak
október végén és november elején a
bevásárlóközpontokban és nagyobb
üzletházakban az APEH Észak-ma-
gyarországi Regionális Igazgatósá-
gának operatív ellenõrei. A vizsgálat
kiterjedt a virág- és koszorúárusok-
ra, valamint a színesfém-kereskedõkre
is. Az akció során különösen a távol-
keleti árukat forgalmazó boltok, va-
lamint a vendéglátóegységek kerül-
tek a revizorok célkeresztjébe. A ta-

pasztalatok alapján a vizsgált vállal-
kozások mintegy 15%-a nem adott
nyugtát a próbavásárlások során, il-
letve több esetben be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztattak. A szí-
nesfém-felvásárlóknál feltárt hiá-
nyosságok zömében a felvásárlás és
az értékesítés bizonylatolásának el-
mulasztásához kapcsolódtak. Az ak-
ciócsoportok ezúttal is találtak olyan
telepet, amelyet illegálisan, adóha-
tósági bejelentkezés nélkül mûköd-
tettek. Az APEH a fokozott ellenõr-
zések következményeként kilenc-
millió forint bírságot szabott ki, hat
üzletet zárt be és egy adózó tevé-
kenységét felfüggesztette.

Egészségünkért

HOZD A FORMÁD, MAGYARORSZÁG!
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb december 3-án 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb december 10-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
december 3-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legköze-
lebb december 1-jén 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb december
1-jén 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése
hétfõn és csütörtökön 8–15.30
óráig Palik Zsuzsanna fõhadnagy,
engedélyügyi fõelõadónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd
és csütörtök: 8–12 óráig, péntek:
8–11 óráig. 

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

November 24–30.: Oroszlán:
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.

December 1–7.: 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.

December 8–14.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

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

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd:
13–15.30 óráig, szerda és csütörtök:
9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013.

Nyitva tartás hétfõtõl péntekig
12–18 óráig, szombaton 14–16
óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
DECEMBER

1. (hétfõ): Szerencs,
Rákóczi út 63.

(volt községháza). 
9. (kedd): Tállya. 

16. (kedd): Rátka, Golop.

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

November 28.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
December 5.: II. körzet  (Móré László). Tel.: 47/362-225.
December 12.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.

NÉPI IPARMÛVÉSZ 2008

Az Egészséges Váro-
sok Magyarországi
Szövetsége – amely-
nek Szerencs is tagja –
a közelmúltban prog-
ramot hirdetett „Hozd

a formád, Magyarország!” címmel. 

Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a
testsúlyfelesleg egészségkárosító koc-
kázatára, a megelõzés módjára, és
szükség esetén segítséget adjon a már
meglévõ probléma megoldására.

Európában az elhízottak száma az
elmúlt két évtizedben háromszorosá-
ra emelkedett, ennek a társadalomra
nézve nagyon nagy veszélye van. A
felnõttkori egészségi állapot nagy-
mértékben függ attól, hogy gyermek-
korban mit ettek, milyen életmódot
folytattak. Az óvodás- és iskoláskorú-
ak megfelelõ egészséges életmódjának,
helyes táplálkozásának kialakítása a
szülõk, a család, és a környezet fe-
lelõssége. A serdülõ korúak étkezési
szokásait már nehezebb befolyásolni,
de mindenképpen érdemes megfelelõ
irányt mutatni számukra.

A 15–18 évesek szervezetének napi
energiaszükséglete átlagosan 2200-
2800 kcal.

A tápanyagigény nem egységes vol-
ta már itt is megnyilvánul, mert a nemi
különbségek eltéréseket okoznak. En-
nek oka az alapanyagcsere: a fiúk nö-
vekedése erõteljesebb, és a sport, a fo-

kozott fizikai aktivitás is magasabb
energiaszükségletet eredményez.

Sajnos azonban ezt is jóval meg-
haladja az a kalóriamennyiség, amit
a jelzett korosztály fogyaszt. A folyto-
nos rágás, a chipsek, csokik, kólák nagy
mennyiségû fogyasztása testsúlytöbb-
let kialakulásához vezethet, ennek
következménye pedig, hogy a civili-
zációs betegségek már fiatal vagy
gyermekkorban megjelennek. A ma-
gas vérnyomás, a szív- és érrendszeri
betegségek és a lassan népbetegség-
nek számító 2-es típusú diabetes a fi-
atalok egészségét is veszélyeztetik. Saj-
nos, ebben a korosztályban fordul elõ
a túlzásba vitt testsúlycsökkentés kö-
vetkezménye, a kóros soványság, a táp-
lálkozási betegségek, az anorexia és
a bulimia is. Ezek elkerülésében nagy
szerepe van a családnak, a környe-
zetnek és a gyermekkorból hozott he-
lyes pél dáknak!

Néhány táplálkozási tanács  serdülõ -
korúaknak: 

Reggeli nélkül soha ne kezdd a na-
pod! A délelõtti idõszakban a kon-
centráció-képesség csökken az agy táp-
anyaghiánya miatt. Emiatt pedig csök-
ken a teljesítmény. Naponta legalább
4-5 kisebb étkezésre van szükség.
Minden nap meleg ebédet, lehetõség
szerint meleg vacsorát is fogyassz! A
kornak és a fizikai aktivitásnak meg-
felelõ legyen az energia- és a táp-
anyagbevitel! Fontos kerülni a cigarettát

és az alkoholt! Naponta fogyassz te-
jet, zöldséget, gyümölcsöt akár több
alkalommal is! Igyál napi 1,5-2 liter
vizet, vagy más folyadékot, kerüld az
üres kalóriákat tartalmazó üdítõket!
Édességeket, nassolnivalókat csak az
ésszerûség határain belül egyél! 

A serdülõkorúak körében végzett fel-
mérések sajnos olyan eredményeket
hoztak, melyek távol állnak a helyes
és egészséges táplálkozástól, életmód -
tól. A felnövekvõ generáció érde ké ben
a Hozd a formád, Magyarország!
program sokat tehet azért, hogy a he-
lyes életmód ismerete és alkalma zása
egy egészséges felnövekvõ társa da lom
alapja legyen! Sok sikert hozzá!

Váradi Ferencné 
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb december 1-jén és 15-én) a
szerencsi rendelõintézetben Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre sza-
bott diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni megbe-
szélésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû  idõ pontot egyeztetni.

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

– Megpróbálok lefaragni belôle...

Szerencs Város Sportegyesülete
köszönetet mond mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át a
civil szervezet javára ajánlották fel.
A 84 662 forintot mûködési költ-
ségekre és sportversenyek nevezési
díjainak befizetésére fordítottuk.  

Cseppely János ügyvezetõ

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT 

AKCIÓBAN
AZ APEH-ELLENÕRÖK 

ELÕFIZETÉSI AKCIÓ
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MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Akciós gépvásár -10-15%

Facsemete-értékesítés!

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.
A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

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

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓZEMPLÉN VILL 
Riasztórendszerek, napelemek, hôkamerával

történô épületgépészeti vizsgálatok
Energetikai bizonyítványra való felkészítés (épület-zöldkártya) 

� riasztórendszerek beltérre, kültérre,
� víkendházak és pincék védelme

� füstérzékelôk � szén-monoxid-érzékelôk
� kamerarendszerek: megfigyelôkamera, minikamera, 

kémkamera, rádiós kamera, villanyszerelés.

Épületgépészeti vizsgálatok:

� a hôszigetelés hibái � rejtett minôségi és konstrukciós hibák 
� vizesedés (ami gombásodást, ill. szerkezeti 

károsodást okozhat) � elektromos meghibásodások 
� különbözô készülékek kopó alkatrészei, például 

csapágyak, fogaskerekek és kerekek, magasfeszültségû kábelek, biztosítékok, 
érintkezôk, relék, transzformátorok, áramelosztók, 

motorok vezérlôszerkezetei, generátorok, NYÁK-ok, stb. 

Tel.: 70/335-31-80, 70/775-78-17.

Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között: 47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. 

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

HHAALLLLÁÁSSÁÁTT!!
• szakorvosi tanácsadás
• 15 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

Újabb hét végi akció 
2008. november 30-ig 

szerencsi és tarcali Coop üzleteinkben!
Minna túró 500 g 399 Ft

Egységára: 798 Ft/kg

COOP finomliszt 1 kg 99 Ft
Gyöngyösi májas hurka 1 kg Szerencsi Mg. Zrt. 599 Ft
Sütnivaló kolbász 1 kg Szerencsi Mg. Zrt. 899 Ft
Lecsókolbász 1 kg Debreceni Hús Zrt. 499 Ft
Wiener Extra vák. kávé 1 kg 1199 Ft

Elôhûtött baromfit árusító üzleteinkben:
Elôhûtött pecsenye csirkecomb 1 kg 499 Ft

AK CIÓ!

Figyelje a december 3-án kezdôdô 
országos akciónkat is! 

Vásároljon december 31-ig 2000 forint felett, hogy a
januári sorsoláson megnyerhesse az 50–75–100 000

forintos COOP vásárlási utalványok egyikét! 
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KINCSES TÜZÉP

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

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� Karácsonyi terítõk

� Karácsonyi mintás anyagok
� Organzák � Voilek � Függönyök

� Sötétítõk � Karnisok
� Téli paplan 3300 Ft-tól � Csillárok � Függesztékek 

� Villanyszerelési anyagok

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
Függöny-, drapéria-, terítõvarrás helyszíni felméréssel is! 

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 a Posta utca felôl az udvarban!

TELJES KÖRÛ VILLANYSZERELÉS

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, 
birka-, bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 

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

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Kínálatunkból:
AKCIÓS ÁR:
Csirkecomb 599 Ft/kg
Egész csirke 610 Ft/kg
Csirkemell-filé 1260 Ft/kg
Csirkeszárny 500 Ft/kg
Csirkefarhát 140 Ft/kg 
Csirkemáj 690 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 1060 Ft/kg

Sertéskaraj (egész) 1220 Ft/kg
Sertéscomb 1140 Ft/kg
Sertéslapocka 1100 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 1040 Ft/kg
Sertésoldalas 990 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 680 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1560 Ft/kg
70%-os apró sertéshús 
(kolbászhús 
kérésre ledaráljuk) 690 Ft/kg

Bõrnélküli csülökhús 900 Ft/kg
Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 966 Ft/kg
Füstölt bordaporc 830 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 900 Ft/kg
Lángolt parasztkolbász 860 Ft/kg
Parasztkolbász 860 Ft/kg
Gyulai lecsókolbász 
(Békési) 499 Ft/kg
Lecsókolbász (Be–Va) 580 Ft/kg
Ungvári szalámi 690 Ft/kg
Virsli (Heves) 420 Ft/kg
Nádudvari virsli 990 Ft/kg
Müncheni pálcika 930 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna 820 Ft/kg
Sertéspárizsi (füstölt) 660 Ft/kg
Baromfipárizsi 400 Ft/kg

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. 

Munkavállalásra alkalmas,
OKLEVELET ADÓ

masszõrtanfolyam indul
Szerencsen december 4-én,

Sárospatakon december 6-án

Ár: 40 000 Ft
Érd.:30/365-7510  vagy 70/944-6427.

Ny.sz:14-003206

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
FELSÕPINCESOR 21.: 1198 m2 telken szintes családi ház. Az in-
gatlan lakórésze tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén be-
számításra kerülhet szerencsi, teljesen felújított társasházi
lakás. Irányár: 19 000 000 Ft. Telefon: 20/3412-555.                                                      

NYÁR U. 2.: 628 m2 területû, 55 m2 hasznos alapterületû, kom-
fortos mûhely a hozzá tartozó tárolóval. Elsõsorban üzlethe-
lyiségnek, szolgáltató háznak alkalmas, de lakás is kialakítható
benne. Vállalkozók vagy befektetõk figyelmébe ajánljuk a fõút
melleti fekvésére, az átmenõ forgalom kihasználhatóságának
lehetõségére is tekintettel. Irányár: 15 000 000 Ft. Telefon:
30/405-46-21.                                                                  

BOCSKAI U. 15. Tóth János: 85 m2 hasznos alapterületû, kom-
fortos társasházi lakás. Önálló, kizárólagos használatú, beke-
rített udvar és kertrész. Megfelelõség esetén beszámítanak
szerencsi, bekecsi legalább 2 szobás, komfortos önálló kertes
ingatlant 8 M Ft-ig. Irányár: 7 900 000 Ft. Telefon: 20/95-60-
896, 70/967-1153. 

RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken, hangulatos családi ház.
Külön megegyezés alapján teljes berendezéssel együtt is eladó,
esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üzleti célra is kiválóan al-
kalmas. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/2981-070. 

MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken, igényesen kialakított
családi ház két önálló épülettel. Egyik épület jelenleg kocsma-
ként mûködik. Másik épület üzlethelyiség. Az üzlet 24 fõ be-
fogadó képességû. Külön megegyezés alapján teljes
be ren dezéssel és felszereléssel együtt is eladó, esetleg BÉRBE
ADÓ. Üzleti célra (falusi turizmus) is kiválóan alkalmas. A la-
kóépület jelenleg szálláslehetõségként hasznosított 9 fõ részére.
Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-6049. 

TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy 150
m2 hasznos alapterületû lakóépületbõl, melléképületbõl, ga-
rázsból és gazdasági  épületekbõl álló ingatlan, 21 m boros-
pinceággal, 30 hl-es betonkáddal. A pincében lévõ hidraulikus
prés, az elektromos szõlõdaráló a vételárban benne foglaltatik.
Azonnal beköltözhetõ. Gazdálkodási, borászkodási célra kivá-
lóan alkalmas. Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irányár: 
9 900 000 Ft. Telefon: 47/363-196, 70/592-7439.

BODROGKERESZTÚR, DÓZSA U. 2.: 970 m2 telken igényesen
kialakított, mintegy 135 m2 alapterületû, komfortos családi
ház. A konyha teljes berendezése az értékesítési árban benne
foglaltatik. Extrák: kiépített házimozi csatlakozó rendszer, kan-
dalló, kábeltévé. Redõnyök, udvari-kerti világítás, terméskõ
díszburkolatok, sziklakertek, kiépített szalonnasütõ hellyel, be-
állt leválasztó ciprussor. Gyümölcsfák. A kerti automata ön-
tözõrendszerhez a csövezés berakva. Szükség esetén az
ingatlan hasznos alapterülete a garázs helyiségével tovább
bõvíthetõ. Egyéb lakásberendezések külön megvásárolhatók.
Azonnal birtokba vehetõ. Vendéglátási célra is alkalmas, vagy
kisebb átalakítással kétgenerációs, két  önálló lakrészes házzá
alakítható. Megfelelõség esetén beszámítanak budapesti, csen-
des környéken, maximum négyemeletes épületben lévõ lakást.
Irányár: 20 900 000 Ft. Tel: 20/9152-634. Meg te kinthetõség
biztosításához: 30/965-1029.                                             

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

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

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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ÜNNEPI AJÁNLATAINK
Szerencsi indulással

ADVENT BÉCSBEN Idôpont: 2008. december 14.
Utazás: autóbusszal. Részvételi díj: 9900 Ft/fô

ADVENT ZAKOPÁNÉBAN Idôpont: 2008. december 14.
Utazás: autóbusszal. Részvételi díj: 9900 Ft/fô

VÁSÁROLJON UTAZÁSI UTALVÁNYT 
KARÁCSONYRA SZERETTEINEK!  

Jelentkezés és bôvebb információ:

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.huEng.sz.: R-1787/1998

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

AKCIÓS LAMINÁLT-
PADLÓ-VÁSÁR!

Egyes laminált padlók
hatalmas 

árengedménnyel, 
ingyen habfóliával!

Nem akciós 
laminált padlók 

ingyen habfóliával 
és szegôléccel!

Tíz négyzetméter 
feletti vásárlás esetén

az Öné egy 

10%-os
szônyegvásárlási 
kedvezmény is!

Jöjjön és válasszon 
árukínálatunkból!

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 190 Ft/db + áfa
Zsalukõ 25-ös 200 Ft/db + áfa
Zsalukõ 30-as 230 Ft/db + áfa
Zsalukõ 40-es 290 Ft/db + áfa
Béléstest EB 60/19 200 Ft/db + áfa

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

� Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, 
bedolgozás igény szerint betonpumpával

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

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

� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok 
– már 5000 Ft-tól.

� Üléstakarók.
� Sportkormányok, sportlégszûrôk.
� Méretpontos gumiszônyegek:

Suzuki SX 4, Suzuki Ignis, Skoda
Fabia, Suzuki Swift.

� Filcszônyegek több színben.
� Hangolható sportkipufogók.
� Sportpedálok.
� Dísztárcsák (darabra is).
� Csomagtértálcák (méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

Ha 10 óráig megrendeli, már fél 4-kor átveheti, 
ha dél után rendeli meg, másnap reggel jöhet érte.

Egyes keleti alkatrészek akár 50%-os árengedménnyel! 
� IZZÓK nagy választékban minden típushoz.
� Castrol, Valvoline, Rowe, Opel olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás szíjak, ékszíjak.
� Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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

A BIZTONSÁG OLCSÓBB, 
MINT GONDOLNÁ!!!

RIASZTÓRENDSZEREK MÁR 49 900 Ft-tól 
24 ÓRÁS TÁVFELÜGYELET 2500 Ft/hó-tól

VIDEOKAMERÁS 
MEGFIGYELÕRENDSZEREK

KLÍMABERENDEZÉSEK
INGYENES FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS

Alarm Sensor Miskolc Kft.
Farmosi Imre

20/388-8467
farmosi@alarmsensor.hu

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.

A Szerencsi 
Televízió 

az interneten: 
www.szerencsi -

televizio.hu

KISS ISTVÁNNÉ (LEFNER ANNA) 

Isten éltessen sokáig! 
Áldd meg Édesanyánk járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását, 
áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyánkat! 

Halld meg jó Istenünk legbuzgóbb imánkat: 
Köszöntjük az Édesanyánkat, s nagyikánkat! 

80. születésnapod alkalmából 
szeretettel köszönt: 

Lányod, fiad, menyed, 
unokáid, dédunokáid. 
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– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x 10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, fedett terasszal, az udvaron
ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (20)
– Bekecs elején (Honvéd úton) 1225 m2-es telken,
háromszobás, kertes családi ház eladó. Ár: 8 M Ft.
Érd.: 47/368-024. (20)

MEZÕGAZDASÁG
– Ondon borospince, boroshordók, sózóteknõ,
szõlõdaráló, szõlõprés eladó. Érd.: 47/362-384 az
esti órákban. (20-21) 
– Borospince 60 m2-es feldolgozóval eladó. Érd.:
47/364-472. (20-21)
– Gumis szekér eladó. Érd.: 70/779-5241. (20-21)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (19-20)

JÁRMÛ
– TZ-4K-14B traktor érvényes mûszakival (2010.
05.) tartozékaival: 1-es eke, permetezõ, rotációs
kapa, lúdtalp eke eladó. Érd.: 47/369-175. (20-21)

ÁLLAT
– Húsjellegû, 8 hetes malac Golopon eladó. Érd.:
20/215-9460. (20)

GÉP, SZERSZÁM
– Alig használt Hajdú centrifuga eladó. Érd.: 47/364-
472. (20-21)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Franciaágy 2 db éjjeliszekrénnyel eladó. Érd.:
20/2211-801. (20-21)
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, szõ -
nyeg, íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (20)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs, Példánykert köz 1. szám alatti, földszinti,
társasházi, 64 m2-es lakás eladó. Érd.: 30/467-3401,
47/950-101. 

– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(20-21)

– Szerencs központjában a munkaügyi központtal
szemben 110 m2-es, központi fûtéses családi ház
eladó. Érd.: 70/618-6331. (20-21)

– 110 m2-es, összkomfortos, felújított családi ház
eladó. Érd.: 70/779-5241. (20-21)

– Szerencs, Csalogány út 36. szám alatti, 100 m2 kö-
rüli kertes családi ház melléképületekkel (garázs,
kamra, disznóól, baromfiudvar) eladó. Érd.: 20/533-
0642. (20)

– Szerencsen a gimnáziumhoz közeli társasházban
III. emeleti, 60 m2-es lakás eladó. Érd.: 30/9191-
882. (20)

– Szerencsen kétgenerációs, külön bejáratú, 2 + 4
szobás családi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, úszó-
medencével eladó. Vállalkozásra megfelel. Kisebb la-
kást beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (20)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (20)

– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag abla-
kos, felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás
eladó. Érd.: 47/361-384, 17 óra után, vagy 20/434-
7408. (20)

– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, gázfûté-
ses, garázsos, társasházi (kulcslyukas) lakás + külön
bejáratú szoba elõszobával eladó. Érd.: 47/363-288,
70/324-4728. (20)

VEGYES
– Peugeot 206 autóra 4 db, egy télen használt Pirelli
gumi felnivel 40 000 forintért eladó. Érd.: 47/362-
137. (20-21)

– 4 db keveset futott (3 hónap) 145/70 R13-as Con-
tinental téli gumi és 8 tagú olajradiátor eladó. Érd.:
20/442-6705. (20-21)

– Gyulán az üdülõszövetkezetben november 29-tõl
december 12-ig max. 4 fõ üdülhet 25 000 Ft-ért. Érd.:
20/474-3945. (20)

VÁLLAL
– 51 éves szakácsnõ külföldön (magyar területen)
munkát keres. Magyar konyha, öregek, gyerekek fel-
ügyelete stb. Tel.: 70/396-8095, 47/361-241. (20)

– Általános iskolások korrepetálását vállalom angol-
ból, magyarból és matematikából. Tel.: 30/438-
4360. (20)

– 43 éves, megváltozott munkaképességû hölgy ke-
reskedelmi végzettséggel munkát keres – takarítást
is vállalok. Telefon: 30/987-3368. (20)

– Amerikai tanárnõ gyermekek, felnõttek kezdõ és
haladó szintû angol nyelvoktatását vállalja délutáni és
esti idõpontokban Szerencsen. Érdeklõdni lehet
a 30/519-8378-as telefonszámon. E-mail: laura-
lawrence10@hotmail.com. (20)

– Iskolás korú gyerekek délutáni felügyeletét válla-
lom, tanulásban segítek (nyugdíjas pedagógus). Érd.:
70/609-2896. (20)

KIADÓ
– Szerencsen az állomás közelében bútorozott, ker-
tes családi ház azonnali beköltözéssel kiadó. Ár: 30 E
Ft + rezsi. Tel.: 20/920-8488. (20-21)

– Szerencsen kétszobás, elsõ emeleti, bútorozott
lakás kiadó. Érd.: 20/972-2626. (20)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. december 5-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

december 12., január 16.

500 forint

�

�

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszú
betegség után életének 73. évében elhunyt  

HEGEDÛS LAJOS 
szerencsi lakos, volt bölcsôdei dolgozó. 

Temetése 2008. november 29-én (szombat)
13 órától lesz a szerencsi ravatalozóból. 

A gyászoló testvérei

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.

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

Karácsonyi akció!

BUZSIK AUTÓJAVÍTÓ
� teljes körû gépkocsijavítás
� motordiagnosztika, számítógépes hibakód-kiolvasás
� számítógépes futómûbeállítás
� fékhatásmérés
� lengéscsillapító-vizsgálat
� környezetvédelmi vizsgáztatás
� klímatöltés, -javítás, -tisztítás
� autóalkatrész-értékesítés
� autógumi-értékesítés, -szerelés

Pizzéria
Paradiso

Akciós pizzák december 1-jétôl:

Szerencs, Nyár út 1. (37-es fogadó helyén)

Elôrendelést felveszünk! Tel.: 20/441-5333

Nyitva tartás: hétfõ – szombat: 9–22 óráig, vasárnap: 14–20 óráig

30 cm-es pizzák:

szalámis � sonkás � hawai � gombás � tejfölös � margherita

500 Ft-ért

EMLÉKEZÉS 

ÖZV. KARSAI LÁSZLÓNÉ 
halálának kétéves évfordulójára. 

„Megáll a szív, megáll a kéz,
Nincsen szó ajkadon

A szívünkben örökké élsz
Mert szerettünk nagyon.”

Tamás fia és családja

EMLÉKEZÉS 

BUHA ISTVÁN 
halálának nyolcéves évfordulójára.
„Hét évre visszatekintve valami fáj,
Amit gyógyítani sosem lehet már. 
Te már nyugszol zúgó lomb alatt. 

Szeretetünk õrzi álmodat. 
Könnycsepp gördül végig arcunkon,

Mert hiányzol nagyon, nagyon.”
Lánya, Marika és családja

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.

Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

Puskás János várja ügyfeleit 
a MOL-benzinkút melletti 

AUTÓMOSÓBAN, 

ahol a mosás mellett belsõ takarítás,
kárpittisztítás, pasztázás, 
polírozás is igényelhetõ. 

A várakozást kulturált környezet teszi kellemessé 
a szintén felújított és kibõvített AUTÓSBÜFÉBEN. 

(Zenegép, csocsó.)

KÉZI AUTÓMOSÓ és AUTÓKOZMETIKA
Szerencs, Gyár út 13. Tel.: 30/3700-382.
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Töltõállomás-márka. 20. Elõtag: légi.
23. Fõ verõér. 25. Bajnokok Ligája.
26. Alkalmi. 28. Csat közepe! 29. A
közepébe. 31. Labdarúgó igéje. 33.
Spanyol, olasz gépkocsik jelei. 34.
Fehérbor-szõlõ fajta. 37. Állampol-
gárok. 39. Fordítva: keresztül. 40. Be-
cenév (Kabos Gyula tette híressé). 41.
Nem tiltott. 44. Ital. 46. Nem ez! 47.
Lakás. 49. Azonos mássalhangzók!
52. Fejlõdés. 55. Alvást abbahagy.
57. Érd betûi keverve! 58. Idegen nõi
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lat).
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elején jár! 8. Nem megy! 9. Nõstény
disznó. 10. Pan ..., amerikai légitár-
saság. 11. Tallinn lakója. 15. Az idé-
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kából enged. 18. Menyasszony. 21.
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Pillér. 26. Ü.E.L. 27. Ilona becézve.
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Tamás. 38. A végén
néz! 42. Testben a
felszívódás helye.
43. Német, luxem-
burgi és kubai gép-
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Személyem. 48.
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tovább! 54. Téli esõ
jelzõje. 56. Olasz
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áramszolgáltató.
62. Kén, oxigén.
63. 365 nap.

Sz. A.

A november 14-
ei keresztrejtvény
helyes megfejtése:
Nem azért nem
merjük, mert ne-
héz, hanem azért
nehéz, mert nem
merjük. 

A helyes megfej-
tést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma vásár-
lási utalvány: Vecser Zsolt, Sze-
rencs, Bartók B. út 34., Török Béla,
Szerencs, Tatay Z. út 2., Orgonáné
Meszlényi Ildikó, Szerencs, Fel-
sõkert út 15. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõk közül a 30/331-
7939-es telefonszám tulajdonosa
fürdõbelépõ jegyet nyert a Szeren-

csi Fürdõ és Wellnessházba. A
nyertesek a nyereményeket a Sze-
rencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) december 1–5-
ig vehetik át. A november 28-ai ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: de cember 5. Meg-
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra. 
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AZ ÉLET

MILLER ZOLTÁN:
FEHÉR ÉS FEKETE

Hazánk egyik legnépszerûbb musi-
calszínésze Miller Zoltán, aki nagy si-
kerrel játszik több zenés darabban, de
már öt éve annak, hogy nem lépett fel
önálló zenei esttel és 10 évvel ezelõtt
jelent meg utoljára lemeze. Most el-
érkezett az idõ, és megjelent az éne-
kes új albuma, amely a Fehér és fe-
kete címet viseli. Új CD-n Miller Zol-
tán saját szerzeményei mellett ismert
magyar és külföldi slágereket is éne-
kel, leginkább olyanokat, melyek kö-
zel állnak a szívéhez. Ilyen például
Máté Péter: Hazám, Dés László–Be-
reményi Géza: Nagy utazás, Robbie
Williams, Robert Palmer, vagy az Egy-
szer véget ér címû Máté Péter-dal,
amely a Csináljuk a fesztivált címû
mûsor nyertes elõadása is volt a
mûvész tolmácsolásában.

ZANZIBAR:
JÖN A NAGYKONCERT

A közelmúltban kezdõdtek meg a
Zanzibar próbái, hogy a december
27-ei jubileumi, ceglédi koncertre
összeállítsák a mintegy 30-35 dalból
álló repertoárt. Idõközben elkészült
az együttes új klipje is a Jönnek újak

címû dalhoz. Mint arról korábban
már beszámoltunk, december 27-én,
a Ceglédi Sportcsarnokban ünnepli
10 éves fennállását a Zanzibar. Az
eMeRTon-, Sláger Rádió-, Arany
Nyíl-, kétszeres Arany Zsiráf-, két-
szeres Bravo Otto-, kétszeres Pop-
corn-díjas, illetve kétszeres aranyle-
mezes zenekar nagy lelkesedéssel ké-
szül az ünnepi fellépésre. 

A Zanzibar koncert 10 év esszen-
ciájának bemutatására vállalkozik, és
a koncertet hét kamerával rögzíti egy
stáb, amelybõl DVD-t készít a ze-
nekar és várhatóan díszdobozos ki-
adásba jövõ tavasszal lát napvilágot. 

DISCO EXPRESS:
NYALÓKA

A Disco Express együttes új al-
bummal jelentkezik ebben a hó-
napban, mellyel nemcsak dívájuk,
Betty Monroe születésnapjára ked-
veskednek, hanem a galaktikus pop-
legenda, Captain Candy Földre ér-
kezését is bemutatják. Bár egyesek
szerint e két alak ugyanaz, így már -
is érthetõbb e furcsa kettõsség, mi-
vel a lemez dalai dallamosnak, szö-
vegeik humorosnak, ugyanakkor el-
gondolkodtatónak ígérkeznek.

HORVÁTH ÁKOS:
MINTHA VOLNA SZÍVED

Ákos évek óta jelen van a zenei
szakmában, koncertezik saját zene-
karával és különféle stílusbeli ka-
landozások után úgy érzi, megtalál-
ta magát és visszatért gyökereihez,
a rockhoz, amely az énekes/zenész
szerint nem köthetõ korhoz és mesz-
sze a legõszintébb mûfaj. A tizenegy
dalt felsorakoztató lemez irányvonala
igényes, énekelhetõ poprock és dö-

gös rock alkotta egyveleg. Az album
elsõ kislemezes dala a címadó nóta,
amelyhez rendkívül hangulatos vi-
deoklip is készült Gulyás Buda ren-
dezésében.

VIKI
ÉS AZ ELVIS SHOW

Marót Viki és a Nova Kultúr Ze-
nekar azt a felkérést kapta a közel-
múltban, hogy 2009. január 17-én
lépjenek fel a II. Nemzetközi Elvis
Show-n. 

Viki gyermekkora óta vonzódik az
ötvenes-hatvanas évek zenei és képi
világához. Ennek köszönhetõen
hangja és megjelenése híven repre-
zentálja a zenekar azon elgondolá-
sát, amely szerint a régi idõk mu-
zsikáját modern, fiatalos dinamiz-
mussal ötvözve szárnyra kapnak a
múlt szépségei és kibõvülnek a je-
len értékei. Vikiék azért is örültek a

felkérésnek, mert az „Elvis-világ” és
a Rock&Roll nagyon közel áll hoz-
zájuk, ezzel a fellépéssel pedig mél-
tó emléket állíthatnak a királynak. 

Az elõrejelzések szerint rendkívül
érdekesnek ígérkezik a show, mert
számtalan programmal várják a kö-
zönséget: álomautó-múzeumlátoga-
tás, Elvis-hasonmások fellépése (Rob
Kingsley Skóciából, Nicholas Young
Németországból, John László „Mes-
ter” Spanyolországból, Czeczei Jó-
zsef „Elvis by Fly” Magyarország,
Kocziha Zsolt „Ed Philips” Magyar-
ország), Jailhouse Rock Show – hogy
csak néhány dolgot említsünk. Ma-
rót Viki és a Nova Kultúr Zenekar pe-
dig a nap sztárvendégeként ígéri:
méltó emléket állítanak Elvisnek.

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Krajczár Márió, Grebely János
és Krajczár Ferenc. A helyes választ
beküldõk közül Brogyánszki Gábor,
Szerencs, Széchenyi út 39. szám
alatti olvasónk belépõjegyet nyert a
Szerencsi Fürdõ és Wellnessházba.
A helyes megfejtést SMS-ben beküldõ
20/413-6805-ös telefonszám tulaj-
donosa szintén belépõjegyet nyert a
Szerencsi Fürdõ és Wellnessházba.
A nyeremények a szerkesztõségben,
munkaidõben vehetõk át. Játékunk új
kérdése: Mi a címe Miller Zoltán új,
önálló albumának? A válaszokat pos-
tai borítékban, vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk címé-
re és írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. A
helyes megfejtést beküldõk között be-
lépõjegyet sorsolunk ki, a Szeren csi
Fürdõ és Wellnessházba. Az SMS-ben
válaszolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-
2066 számra küldhetnek.

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

NAGYSZÍNHÁZ

NOVEMBER
29. (szombat) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Egressy bérlet

DECEMBER  
2. (kedd) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
3. (szerda) 17 óra: SZEGET SZEGGEL Kossuth ifj. bérlet
4. (csütörtök) 18 óra: SZEGET SZEGGEL Herman ifj. bérlet
6. (szombat) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Miskolci Páholy elõadás
7. (vasárnap) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet  
9. (kedd) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Egyetemi bérlet
10. (szerda) 18 óra: SZEGET SZEGGEL Ferenczy ifj. bérlet
11. (csütörtök) 19 óra: SZEGET SZEGGEL Schiller ifj. bérlet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



Kos: III. 21. – IV. 20.
Ha eddig elkerülte volna a  sze -

relem, akkor ne bánkódjon tovább!
December 7-tõl minden esélye
megvan arra, hogy bekopogjon
életébe a szerelem. Ha nem adja

ki magát másnak, s jó tulajdonságai mellett hi-
báit is feltárja, úgy a teljes õszinteség sikerre vezet!
A párban élõkre is szép, romantikával teli napok
várnak. A munka és anyagiak terén hajlamossá
válhat arra, hogy jócskán túlköltekezzen, ezért
pénzügyi téren legyen fokozottan körültekintõ! A
karácsony nem egyenlõ azzal, hogy költségekbe
verje magát! Sok kiadás várható, szerencsére
munkája révén jelentõs bevételekre is számíthat.
Az eddigi évek tapasztalataival ellentétben most
erõsen leterheli az ünnepekre való készülõdés.
Ezért jól teszi, ha a hónap végén jelentõsebb idõt
szán az alapos pihenésre.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A karácsonyi készülõdés fel-

borítja mindennapi nyugalmát.
Akár van párja, akár még keresi az
igazit, alig marad ideje a párkap -
csolatára vagy annak építésére.

Akik még szinglik, elszaladhatnak néhány jó
lehetõség mellett már a hónap elején. Aggo -
dalomra nincs ok, hisz érzelmi élete nagy fordu-
latot vehet 27-e után. Környezetére, ezen belül
is különösen kollégáira, beosztottjaira vagy épp
feletteseire sokkal több figyelmet kell fordítania,
mint máskor. Sok munkája nem hiábavaló,
 anyagi lag kedvezõ hónapra számíthat, de a plusz -
bevételeket ne költse el már az idén! Fizikailag
nincs veszélyben, csupán az anyagi gondok
 nyom ják rá bélyegüket december havára. Legyen
megfontolt, ne stresszelje túl magát, ez most nem
vezet sehová.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Erõbõl, energiából, szexuális

kisugárzásból decemberben nem
lesz hiány, felfokozott és
érzelmekkel teli idõszak köszönt
az Ikrekre. Új szerelemre találhat

7-e és 13-a között, de az se keserítse el, ha
kiszemel valakit magának, de csak barátság lehet
belõle. A kapcsolatban élõk párjuk számára
vonzóak lesznek, romantikából nem lesz hiány.
Az anyagiakat illetõen készüljön fel a vártnál
sokkal nagyobb kiadásokra. Nehéz hónap vár
Önre, csak magára számíthat, nehézségek adód-
hatnak munkája, karrierje terén is. Ez a nehéz hatás
januárra jelentõsen enyhül. Legyen a  megszokott -
nál is körültekintõbb a közlekedés, az utazás során,
sajnos nagy az esély arra, hogy kisebb baleset
érjen. Általános egészségi állapotára is jobban oda
kellene figyelnie!

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Nehézségei adódhatnak  sze -

rel mi életében, olyan konfliktusok,
viták okozhatnak gondot, amelyek -
re hirtelen nehéz gyógyírt találni.
Ez a kellemetlen hatás 12-e és 16-a

között fokozódik, ezeken a napokon legyen
különösen toleráns párjával és önmagával szem-
ben. Akik még keresik az igazit, ne essenek két-
ségbe, hisz a hónap utolsó napjai kiválóak egy
új kapcsolat megalapozására. Ha ingatlan-
adásvételt tervez, ne siesse el, a Rák jegyben
tartózkodó Mars komoly gátat szab a sikernek. A
karrier terén viharfelhõk gyülekeznek, mivel
rengeteg teher nyugszik a vállán, és nehéz
helytállnia úgy, hogy mindenkinek megfeleljen.
Apróbb betegeskedések, kisebb sérülések érhetik
az év utolsó hónapjában, ezért figyeljen oda
magára jobban, mint eddig.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Szívügyeket illetõen december

15-tõl várhat változást, új is-
meretségeket köthet, vagy egy régi
ismeretség komolyabbra fordulhat.
Egy biztos, komoly esélye van

arra, hogy egy tartós kapcsolat alapjait rakja most
le. Akik már elkötelezték magukat társuk mellett,
számoljanak az érzelmek további elmélyülésé vel.
December 6. és 12. között sok problémával talál-
hatja szembe magát. Értetlenül áll a történések
elõtt, ráadásul nem tudja megfogni vagy megál-
lítani kellõképpen az eseményeket. Megfelelõ  táp -
lálkozás és némi mozgás szükséges ahhoz, hogy
a két ünnep közti idõszakra ne gyengüljön le tel-
jesen. Ha nem figyel magára, kisebb betegség is
elõfordulhat Önnél.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Érzelmi életét mihamarabb

rendbe kell raknia. Ha olyan kap -
csolatban él, amely már csak púp
a hátán, fejezze be, és keressen
magának valaki mást. Ami nem

megy, azt ne erõltesse. A magányos Szüzeknek
az 1-je és 8-a közötti idõszak kedvez arra, hogy
randizzanak, flörtöljenek, új lehetõségeket ker-
essenek! Ne mondjon nemet senkinek! Itt az év
vége, itt a nagy döntések ideje. Különösen a pénzü-
gyek kapnak fõszerepet most, ha tartozik valakinek,
adja meg, kölcsönt ne vegyen fel, rendezze át ki-
adásait. Túlságosan kedvezõ ígéreteknek ne
dõljön be. Megeshet, hogy családja társaságában
sem találja a helyét. Robbanékony lesz, ami

folyamatos energiaveszteségekhez vezet. Legyen
türelmesebb önmagával és környezetével.

Mérleg: IX. 24. – X. 23.
A párban élõknek nehéz idõsza-

kot hozhatnak a december 15-e
és 19-e közötti napok, konfliktu-
sokra, akár szakításra is sor kerül-
het, a hónap végére szerencsére

lenyugodhatnak a kedélyek. Akik viszont még
keresik az igazit, ugyanezen idõszakban nagyot
csalódhatnak valakiben, ezért fontos lenne, hogy
ne higgyen el mindent, amit a másik mond.
Munkahelyi konfliktusokból is kiveszi a részét.
Ezek eredménye akár munkahelyváltás is lehet
szélsõséges esetben. Döntse el, érdemes-e a ne-
hézségek ellenére maradnia. Ha nemleges a
válasz, kezdjen el kutatni új lehetõség után, a siker
nem marad el! Megfelelõ mennyiségû pihenés-
sel és a stresszhelyzetek elkerülésével tudja
egészségét megóvni. Pihenjen eleget, különben
már a hónap közepére legyengülhet.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Nagyszerû hónap köszönt

Önre, szívügyei terén minden
reménye teljesülhet. December 3-
án a Hold és a Vénusz szinte egy
idõben lép a Skorpió jegyébe, ez

fantasztikus hatással lehet meglévõ párkapcso-
latára. Ha még keresi az igazit, akkor bizony most
keresse dupla intenzitással, a magányos Skorpiók
nagy része párra lelhet. Anyagi ügyeit illetõen is
nagyon szerencsés, sok munkája lesz az év vége
közeledtével, és ez nem lesz eredménytelenül.
Ügyeljen arra, hogy ne hajszolja túl magát kará -
csonyra. Legyen a megszokottnál is óvatosabb a
közlekedés terén, könnyen becsúszhat egy-két
kisebb baleset. Erre különösen nagy esély 8-a és
14-e között mutatkozik.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
December 22-ig használja ki

lehetõségeit, hisz addig a Nap
erõsíti cselekedeteit, érzelmi életét.
Szerelemre lobbanhat ismét meg -
lévõ párkapcsolatában, sõt akár el

is simíthatják a régebbi nézeteltéréseket. A pár -
keresõk is aktivizálják magukat, az esélyek jók,
cselekedni viszont Önöknek kell! Apróbb anya-
gi gondjai adódhatnak decemberben – nagy
részben a karácsonyi költekezések miatt. Ha nem
bánik megfelelõen a pénzzel, felelõtlenül köl csönt
vesz fel, akkor hosszú hónapokra megnehezíti saját
életét. A karácsonyi hajsza felõrli energiatartalékait,
s akár le is betegedhet. Ne kapkodjon, ne siessen
sehová, a türelem és a megfontoltság megóvhat-
ja minden komolyabb bajtól.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A hónap eleje feszültségekkel

lesz tele, de ahogy közeledik a
karácsony, Ön is visszatalál ön-
magához, javíthatja párkapcso-
latát, kiegyensúlyozottabbá és har-

monikusabbá teheti életét. A magányos Bakok se
keseregjenek, hisz a hónap második felében a Nap
és a Jupiter is a Bak jegybe lép, ezzel segítve új
szerelmi kapcsolatok kialakulását. 18-án éjjel a
Bakba lépõ Jupiter megkésve ugyan, de fan-
tasztikus lehetõséget kínál Önnek. Mondjon igent
minden felkérésre, megkeresésre, a változás szele
végre megérkezett Önhöz. A hónap elején egy-
egy konfliktus megingatja stabil idegállapotát, de
szerencsére a nyugalomban eltelõ ünnepek alatt
sok ideje lesz pihenésre, újra feltöltheti ener-
giatartalékait.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Szívügyekben problémái adód-

hatnak, a sok elfoglaltság,  kará -
csonyi teendõ elvonja figyelmét és
idejét párjáról, aki ezt nem fogja
szó nélkül hagyni. Próbálja meg-

találni az egészséges egyensúlyt a munkája és a
párkapcsolata között. A magányosoknak nem
kedveznek a csillagok, a kapcsolatépítésnek csak
10-e, 17-e és 24-e kedvez. Munkája nagyobb
odafigyelést igényel decemberben, de az idõ és
energia, amit beleöl, meghozza gyümölcsét.
Anyagilag is gyarapodhat, hosszú távú elképzelé-
sei megvalósításába most kell belekezdenie. Bár
sok fe szültség veszi körül, különösen nehéz
napok várnak Önre december elsõ hetében. A
hónap második fele már könnyebb lesz, ekkor pi-
henje ki magát.

Halak: II. 20. – III. 20.
Aggodalomra nincs oka, de ez

soha nem jelentheti azt, hogy el-
hanyagolhatja meglévõ kapcso-
latait. Közvetlenül az ünnepet
megelõzõen hajlamossá válhat arra,

hogy futó kalandba bonyolódjon, s ez a magányos
Halakra is igaz. Ha szingliként tartós kapcsolatra
vágyik, akkor ne tegyen olyat, amit már azelõtt meg-
bánna, hogy belekezd… Munkája, karrierje és
pénzügyei is kiemelt figyelmet igényelnek, a
hónap elején könnyen hozhat több rossz döntést
is. Egy esetleges munkahelyváltást, kölcsönfelvételt
most ne hamarkodjon el! Némi stresszhelyzeten
kívül nincs oka a félelemre, nem lesznek egészsé-
gi problémái ebben a hónapban. Azonban idegi-
leg ne terhelje túl magát 5. és 12. között.
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HOROSZKÓP
november 28.  – december 12.

Az elsõ forduló alkalmával
a Kazincbarcikán elkönyvelt
siker után fölényes gyõzel-
met aratott november 21-én
hazai pályán a MEAFC ellen
az SZVSE férfi kosárlabdacsa-
pata.

SZVSE – MEAFC 108–58
(24–15, 26–20, 25–14, 33–9).
SZVSE: Endrész Tamás (41),
Birk László (37/18), Takács Pé-
ter (12), Pallai Árpád (9/3),
Kun Dávid (7), Farmosi István
(2). Edzõ: Gulyás László.

Az új szezonban a megyei
bajnokságban indult a város
férfi kosárlabdacsapata, mi-
után a játékosok nem vállalták
a sok utazást jelentõ NB II-es
szereplést.  A MEAFC ellen
Endrész Tamás büntetõ- és
mezõnybeli találataival már
az elsõ percben ötpontos
elõnyre tett szert Szerencs, melybõl
a miskolci együttes az elsõ játékrész
feléig nem tudott „lefaragni”. Ezt kö-
vetõen Birk László, Takács Péter és
Kun Dávid tovább növelték a pont-
különbséget, miközben a vendégek
kétpercenként tudhattak magukénak
egy-egy találatot. Az elsõ negyed
24–15-ös eredménnyel zárult. A szü-
net után a hazai gárda palánknak hát-
tal dobott kétpontosát a MEAFC há-
romszorosan „bosszulta meg”. A

csökkenõ különbségen fellelkesülve
a megyeszékhelyrõl érkezettek több
szabálytalansággal próbálták a sze-
rencsi gárda támadásainak lendüle-
tét megtörni. A játékrész közepére a
miskolci együttes triplájával hat pont-
ra csökkentette hátrányát. Jókor jött
idõkérést követõen ismét szárnyra ka-
pott az SZVSE, Birk a palánk alól, Pal-
lai Árpád jobbról dobott tempójával,
Kun egy ziccerrel növelte a csapa-
tok közötti különbséget. Szervezet-

ten, az ellenfelet palánkunktól tá-
vol tartva és hibákra kényszerít-
ve játszott Gulyás László le-
génysége. Endrész két emberfo-
gó közül dobott találatával, majd
Birk utolsó másodpercben szer-
zett egyedülálló triplájával a má-
sodik negyed utáni eredmény
50–35 lett. A harmadik játékrész
is bõvelkedett briliáns hazai
megoldásokban: Takács tört be
számos alkalommal az ellenfél
palánkja alá, majd Pallai továb-
bított kiváló labdát a trapézba
robbanó Endrésznek, aki biztos
kézzel talált a kosárba. Húsz-
pontos különbségnél idõt kért a
MEAFC, de ekkor már nem si-
került talpra állnia a vendég-
együttesnek, az utolsó szünet
elõtti eredmény 75–49 volt. A ne-
gyedik tíz percben jó egyéni és
csapatjátékkal és látványos blok-
kokkal örvendeztette meg a szo-

kottnál nagyobb számú közönségét
az SZVSE. Az összeszokott játéko-
soknak legtöbbször sikerült egymás
gyûrûbõl kipattanó labdáit is meg-
szerezni és javítani, vagy újból in-
dított akcióval kosárba találni. A lé-
lektani 100 pontos határhoz köze-
ledve az utolsó negyedben mind-
össze kilenc pontot szerzõ miskol-
ciakat a hazai gárda teljesen lehen-
gerelte. A találkozó végeredménye
108–58 lett.

Megkezdõdött a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei sakk-csapatbajnok-
ság. A szerencsi együttes november
9-én Ózdra látogatott.

A tavalyi küzdelemsorozat  ezüst -
érmesének otthonában három meg-
határozó játékosa nélkül szereplõ gár-
da eddigi legnagyobb sikerét aratva
11–1 arányban bizonyult jobbnak az
észak-borsodi város csapatánál. A sze-
rencsi játékosok közül Ág Norbert, Ole-
ár László, Balogh László, Balogh Imre,
Cseppely János, Jakab János, Újházi
Dávid, Samók Csaba, Csider Andor,
Tóth Levente és Zakar Adrián nyert. 

Papírforma szerinti eredményt ho-
zott az SZVSE megyei II. osztályú
sakkcsapatának szezonnyitó mérkõ -

zése. A szerencsi együttes november
16-án Kazincbarcika gárdáját fogad-
ta a Népházban. A bajnokesélyes ve-

gyészvárosiakkal szemben egyetlen he-
lyi játékos sem ért el bravúrt, így a ven-
dégek végül 9–3 arányban megnyer-
ték a találkozót. A házi gazdák közül
Jakab János és Újházi Dávid gyõzött,
döntetlenre Gál László és Zakar Adri-
án mérkõzött. 

Kosárlabda

FÉLSZÁZ PONTOS GYÕZELEM

SAKKNYITÁNY ITTHON ÉS IDEGENBEN

SIKERES ASZTALITENISZEZÕK

TEREMFOCI-
EREDMÉNYEK 
Hat csapat részvételével rendeztek

kispályás teremlabdarúgó tornát no-
vember 8-án a városi sportcsarnok-
ban. Az SZVSE által szervezett meg-
hívásos felkészülési küzdelemsoro-
zaton Mezõzombor két együttese
mellett a Szerencsi Kinizsi elnevezésû
csapat, valamint a városi együttes két
felnõtt és egy ifi gárdája szerepelt. A
tornát végül négy gyõzelemmel és
egy döntetlennel a helyi sportegye-
sület elsõ csapata nyerte meg az
egyes számú mezõzombori gárda és
a Szerencsi Kinizsi elõtt. 

Négy csapat részvéte-
lével rendezték meg a Téli
sportvarázs elnevezésû te-
remlabdarúgó torna kis-
térségi selejtezõjét no-
vember 23-án a szerencsi
városi sportcsarnokban.
Eredmények: Golop –
Szerencs 0–4, Taktaszada
– Szerencsi Kinizsi 4–0,
Golop – Taktasza da 0–6,
Szerencs – Szerencsi Ki-

nizsi 1–0, Szerencs – Tak-
taszada 3–1, Szerencsi Ki-
nizsi – Golop 3–1. A vég-
eredmény: I. Szerencs, II.
Taktaszada, III. Szerencsi
Kinizsi, IV. Golop.  A leg-
több gólt a taktaszadai
Tóth Aladár szerezte. Az
elsõ helyezett szerencsi
csapat továbbjutott a tor-
na november 29-ei mis-
kolci megyei döntõbe. 

TÉLI SPORTVARÁZS

Bravúros gyõzelmet aratott legutóbbi idegenbeli találkozóján az SZVSE aszta-
litenisz-csapata. Együttesünk november 15-én a tabellán elõttük álló Eger ottho-
nában szerepelt. Az NB III-as mérkõzésen 13–5 arányú vendégsiker született.
Egyéniben ez alkalommal Stadler Tamás és Filácz Attila nyújtott száz százalékos
teljesítményt, Köllõ András és Korály Tibor három-három mérkõ zésen diadal-
maskodott. Párosban a Korály–Köllõ kettõs bizonyult jobbnak az ellenfeleknél. 

Veszélyben a vendégek kosara.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2008. december 12-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

Október 30-án írta alá Rónavölgyi
Endréné polgármester és Tóth Zoltán
vezérigazgató azt a szerzõdést, amely
alapján a Mátra Cukor Zrt. a tûzoltó-
ság melletti egykori raktárépületet jel-
képes összegért eladja az önkormány-
zatnak. Ezzel a cukorgyár bezárását kö-
vetõen a gyártörténeti múzeum után
már a második ingatlan kerül kedvezõ

feltételek mellett a város tulajdonába.
Az elmúlt idõszak tárgyalásainak ered-
ményeként a részvénytársaság lemond
a település javára a 37-es számú fõút
szervizútjairól, valamint a vasút men-
tén létesített úgynevezett répabeszállí-
tó útról. Az önkormányzaté lehet a ke-
rékpártároló épülete és 2010 után a köz-
ponti irodaház.

A Szerencsi Hírek szerkesztõsége ajánlatokat vár az újság 2009. évi
nyomdai munkáinak elvégzésére. A részletes felhívás megtekinthetõ
és letölthetõ a www.szerencsihirek.hu oldalról, vagy a szerkesztõség
címén kérhetõ: 3901 Szerencs, postafiók 85. Az ajánlatok postára adá-
sának határideje: 2009. január 23.

NYOMDÁK FIGYELMÉBE!

A dokumentumot Rónavölgyi Endréné polgármester és Tóth Zoltán
vezérigazgató látta el kézjegyével. 

A VÁROSÉ A RAKTÁRÉPÜLET 
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2008. 
december 12-én 

jelenik meg. 
Lapzárta: 

december 5., 10 óra.
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Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084
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