
Bõvelkedett eseményekben városunk
az elmúlt években, amirõl a Szerencsi
Hírek kéthetente tájékoztatta olvasóit.
Kevés rendezvény történik Szerencsen
a város polgármestere nélkül: Rónavöl-
gyi Endréné (fotónkon) köszönt, meg-
nyit, véleményez, álláspontot képvisel,
hozzászól, amelyekrõl természetesen fo-
lyamatosan beszámolunk lapunk ha-
sábjain. Kérdéseinket azonban két év-
vel ezelõtt, 2006 novemberében, az ön-
kormányzati választásokat követõen tet-
tük fel a város vezetõjének. Most úgy
gondoltuk, hogy elérkezett az idõ, ami-
kor csokorba gyûjtve a legfontosabb ak-
tuális témákat, beszélgetésre invitáltuk
Szerencs polgármesterét.  

– Az új esztendõ kezdetén, beveze-
tésként egy gyors kérdés: Milyen évet zárt
Szerencs önkormányzata? 

– Amikor mérleget készítünk egy idõ -
szakról, akkor számba kell vennünk az
eredményeket és a kudarcokat, majd
megnézzük, hogy merre billen a mérleg
nyelve. Az elemzést az elmúlt év végén
elvégeztük, és ennek alapján állítom: ösz-
szességében sikeres esztendõt zártunk.
Persze, már az év kezdetén számoltunk
nehézségekkel, de váratlan események
is történtek a város életében. Az elõbbi-
ekre készültünk, hiszen folyamatosan fe-
lülvizsgáltuk intézményeink mûködé-
sét, gazdálkodását, melynek eredmé-
nyeként sikerült jelentõs mértékben csök-
kenteni a város költségvetési hiányát. Ez-
zel biztonságosabbá vált a település
mûködése. Emellett számos pályázatot
adtunk be a kiírókhoz elbírálásra. Ez utób-
biak közül már több esetében döntés is
született. Tavasszal elkezdõdhet a Szé-
chenyi és Zrínyi utak aszfaltozása, a tér-
figyelõ kamerák felszerelése, valamint
újabb építési telkeket értékesíthetünk a
volt Bocskai úti sportpálya helyén és a
Laktanya utcában. Szerencs gesztorsá-
gával megkezdõdhet a majd nyolcvanegy
települést érintõ, az ivóvíz minõségét ja-
vító projekt. Szándékaink szerint ennek
a beruházásnak köszönhetõen sikerül
majd biztonságosabbá tenni a települé-
sen a szolgáltatást és megvalósulhatna a

hálózat korszerûsítése. Biztató híreink
vannak a városközpont-rehabilitáció
újabb ütemének támogatásáról és az idei
év elsõ napjaiban érkezett az informá-
ció, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út is rövi-
desen megújulhat. Amennyiben a szal-
matüzelésû erõmû megépül, hatszáz
millió forintos infrastrukturális fejlesztés
valósulhat meg az ipari parkban, és szin-
te egészen biztos, hogy félmilliárd forintot
fordíthatunk óvodáink felújítására, kor-
szerûsítésére. 

– Ugyanakkor derült égbõl volt vil-
lámcsapás a cukorgyár tavaly márciusi
bezárása! 

– Óriási veszteség ért bennünket, hogy
a térség cukorrépa-termelõi engedtek az
Európai Unió csábításának, és az egy-
szeri biztos bevételért lemondtak az
alapanyag-termesztésrõl. Így gyakorlati-
lag ellehetetlenítették az üzem mûkö-
dését. Több hónapig tartottak a tárgya-
lások, majd amikor kiderült, hogy a cu-
korgyári menedzsment és a répater-
melõk között érdemi egyeztetés helyett
„macska-egér játék” történik, azonnal pró-
báltunk közvetíteni. Megjegyzem, hogy
e tekintetben az önkormányzatnak és a
polgármesternek nagyon korlátozottak a
lehetõségei. Ugyan folyamatos volt a kon-
zultáció és a tájékoztatás a pillanatnyi
helyzetrõl, azonban a megbeszéléseken
nem lehettünk jelen, mert azok a nyil-
vánosság és harmadik fél teljes kizárá-
sával történtek. Biztosan emlékeznek
még az újság olvasói közül, amikor az
egyik, az általam kezdeményezett fóru-
mon a gazdák képviselõi felhívták a fi-
gyelmünket, hogy a vállalkozásukért ki-
zárólag a tulajdonos a felelõs és  meg erõ -
sítették, hogy csak a saját érdekeiket kí-
vánják figyelembe venni. Országgyûlé-
si képviselõként sikerült rendkívüli kor-
mányülés elé vinni az ügyet, így a nem-
zeti pénzügyi keretbõl az uniós elõírá-
sok szerinti maximális támogatást har-
coltuk ki a répatermelõknek. Érezhetõ
volt, hogy ez sem lesz elég, újabb és újabb
kifogások jöttek a felszínre. Persze ért en-
gem olyan vád is, hogy kései volt a dön-
tés. Csupán megjegyzem: ha korábban
határoz a kormány – mondjuk a tárgya-
lások kezdetén –, akkor megszûnt vol-
na mozgástere a megegyezés elõsegíté-
sére. Az is kiderült, hogy a termelõk kö-
zül sokan voltak, akik õsszel, az egyez-
tetõ tárgyalások kezdeti idõszakában
már döntöttek arról, hogy nem akarnak
a cukorrépával foglalkozni, mert nekik
a pénz kell. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A diákok megkapták a félév eredményérõl szóló értesítõt. 

A Bocskai gimnáziumban az idén
1062 tanuló gyarapítja ismereteit. Har-
mincegy osztály vesz részt nappali rend-
szerû képzésben, két közösség pedig
levelezõ tagozatra jár. Az elsõ félévben
a diákok tanulmányi átlaga iskolai
szinten az elõzõ évekhez hasonlóan 3,9
volt – ismertette lapunkkal Gál András
fõigazgató. – Ilyenkor egy kicsit szigo-
rúbban fog a pedagógusok tolla, hogy
ezzel is jobb eredményre sarkallják a
tanulókat. Ennek ellenére 106 kitûnõ
és jeles fiatallal büszkélkedhetünk. A
mulasztott órák számának csökkenté-
sére jelentõs figyelmet fordítottunk az
elmúlt idõ szakban. Az átlag most 20
óra körül alakult, ami a korábbiaknál
ugyan jobb, de ezt még mindig nagyon
magasnak tartjuk. Örvendetes ugyan-
akkor, hogy több tanuló tett elsõsorban
angolból és németbõl nyelvvizsgát. Az
elmúlt fél évben 45-en a középfokú, míg
8-an a felsõfokú követelményeket tel-
jesítették sikerrel. Az utóbbiak közül kü-
lön kiemelem Bodnár Laurát, Pogány
Alexandrát, Csider Andort, Mocsár
Szabolcsot és Csáti Viktort, akik an-
golból szóban és írásban egyaránt ele-
get tettek a legmagasabb vizsgaelvárá-
soknak. A bukások száma évek óta stag-
nál, ami most 129 tanulót érintett. Jel-
lemzõen az elsõ osztályosoknál fordul
elõ a legnagyobb számban. Az 52 te-
lepülésrõl érkezett fiatalok eltérõ fel-

készültségük, képességeik és szorgal-
muk miatt nem tudják teljesíteni az el-
várásokat. Számukra nem marad más,
minthogy a gimnáziumi tempót felvé-
ve beállnak a sorba, vagy pedig kima-
radnak az intézménybõl.

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában
szeptemberben 668 fiatal kezdte meg
a tanulmányait, akik közül 665-en vet-
ték át félévi bizonyítványukat – tájé-
koztatta lapunkat Jászay Zoltán igaz-
gatóhelyettes. A szakközépiskolások
száma 255-rõl 261-re emelkedett, ta-
nulmányi átlaguk 2,75 lett. A leg-
rosszabb eredmény a szakiskola elsõ
két évfolyamán született 2,56-os át-
laggal. A már szakképzésben részesülõ

11–13. évfolyamosok teljesítménye
2,83-as átlagot mutatott. 

A Szerencsi Általános Iskolában az
újonnan megválasztott intézményve-
zetõ irányításával végezték a pedagó-
gusok a diákok oktatását és nevelését.
Az elmúlt idõszak zökkenõ mentes
munkája az osztályozó értekezleten el-
hangzott érdemjegyek alapján a gye-
rekek teljesítményében is visszatük-
rözõdik.  Összességében eredményes
félévet zártunk – summázta egy mon-
datban a véleményét Fábián Ottóné, a
Szerencsi Általános Iskola  fõ igazgatója.
A két épületben arányosan oszlottak el
a kitûnõ és jeles eredményt elért diá-
kok, akiknek az együttes száma 57 volt.
Sajnos, emellett negyven bukásról is be
kell számolnom, akikre nagyon sok
munka vár az elkövetkezõ hónapok-
ban, hogy a pedagógusokkal közösen
kiköszörüljék a csorbát. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN 

Minden elõzetes várakozást felül-
múlva szerepeltek Szerencs Város
Sportegyesületének úszónövendékei a
megyei diákolimpiai döntõkön. Egyé-
niben öt fiatal és két váltó összesen ti-
zenegy versenyszámban jutott be az or-
szágos fináléba. Az eddigi legnagyobb
siker a gyerekek tehetsége mellett Far-
mosi István és Rábainé Végh Anett fel-
készítõk munkáját dicsérik.  

Az I–II. korcsoportba tartozó fiatalok
megyei döntõjét január 13-án tartották
a szerencsi városi tanuszodában. A  via -
dal 140 résztvevõjét Rónavölgyi Endré-
né polgármester köszöntötte, jó ered-
ményeket kívánva a vízbe szállóknak.
Füstös József, a megyei diáksport tanács
fõtitkára megnyitó beszédében a felké-
szítõk és a szülõk áldozatos munkájáért
mondott köszönetet, ami nélkül a gye-

rekek nem juthattak volna el a tovább-
jutást eldöntõ szerencsi versenyre.  A 13
diáksport-egyesülethez tartozó fiatalok

között olykor rendkívül szoros idõ ered -
mény alapján alakult ki a végsõ sorrend.

(Folytatás a 18. oldalon.)

ORSZÁGOS DÖNTÕBEN A SZERENCSI ÚSZÓK

Az ország más oktatási intézményeihez hasonlóan január 16-án a
szerencsi általános és középiskolákban is lezárult az elsõ félév. A diá-
kok a következõ héten átvették az osztályfõnökeiktõl az elmúlt hóna-
pok tanulmányi eredményét tartalmazó értesítõt. 

A helyi versenyzõk közül Tamás Ádám kiemelkedõen teljesített.    

ESÉLYEK ÉS REMÉNYEK 
A VILÁGÖRÖKSÉG PEREMÉN 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Új vezetõként most elõször néztem

szembe a tantárgyfelosztás és az isko-
lai élet megszervezésével. Kollégáimmal
közösen megoldottuk a feladatot és si-
került zökkenõmentesen elindítani az új
tanévet. A diákok jól teljesítenek, a plusz
feladatokat vállalók a különbözõ ta-
nulmányi és sportversenyeken is ered-
ményesen szerepelnek. Többen közü-
lük már túl vannak a körzeti fordulókon,
várjuk a szép sikereket. 

Pályázat eredményeként a téli szü-
netben jelentõs beruházások kezdõd-
tek az általános iskola tagintézmé -

nyeiben. A Bolyai épületben vizes -
blokkok újultak meg, a Rákóczi épü-
letben pedig mûanyagra cserélték a tor-
naterem balesetveszélyes üvegeit. Az
összesen 12 millió forintos fejlesztés
eredményeként a legnagyobb változás
az ondi tagiskolában történik. Újra cse-
rélik a már ugyancsak elavult nyílás -
zárókat, a tanterem falára tapéta került.
Az elhasználódott parkettát felcsiszol-
ják és a mosdó felújítása is megtörté-
nik. A beruházás idõ szakára az ondi
gyerek tanítása a településrész óvodá-
jának tornatermében történik.

Á. A.

FÉLÉVZÁRÁS 
A SZERENCSI ISKOLÁKBAN 

Kettõs feladatnak kell eleget ten-
niük 2009-ben a magyarországi ön-
kormányzatoknak. Miközben a
mûködõképességük megõrzése ér-
dekében rendkívül szigorú takaré-
kosságra kényszerülnek, a megítélt,
elsõsorban európai uniós források
felhasználásával jelentõs fejleszté-
seket valósíthatnak meg.

– Az ország
2009-es költség-
vetésének a tükré-
ben milyen felté-
telek mellett gaz-
dálkodhatnak a te-
lepülések? – kér-
deztük Bujdosó
Sándort (fotónkon), az Önkormány-
zati Minisztérium szakállamtitkárát.

– Az idei büdzsé jelenlegi állapota
szerint javít az önkormányzatok
elõzõ évi pénzügyi pozícióin, de biz-
tos vagyok abban, hogy nagyon szi-
gorú és feszes gazdálkodásra van
szükség ahhoz, hogy teljesíteni tud-
ják az elõírt kötelezettségeiket. A
költségvetési törvényben 1290 mil-

liárd forint jelenik meg központi tá-
mogatásként, de a helyhatóságok
2009-ben összesen 3300 milliárd fo-
rintnyi közpénzt fognak felhasznál-
ni. Az elõzõ összeg a tavalyi korri-
gált bázisszámhoz képest több mint
3%-os növekedést mutat, amit to-
vább emel a 13. havi illetmény
kompenzációja. Ezen túlmenõen
közel 300 milliárd forint európai uni-
ós fejlesztési forrás felhasználásával
számolunk az önkormányzati szfé-
rában 2009-ben. 

– A pályázatokhoz azonban önrész
is kapcsolódik. Lesz-e a pénzük a te-
lepüléseknek ahhoz, hogy az elnyert
támogatásokhoz hozzátegyék az  elõ -
írt saját forrást? 

– Úgy gondolom, hogy igen, és
ehhez a központi költségvetés is se-
gítséget nyújt. A rászoruló önkor-
mányzatok továbbra is számíthatnak
az európai uniós önerõ alap támo-
gatására. Az ebben található 16 mil-
liárd forintos forrás szintén bõvült a
tavalyi kerethez képest. Az igénylé-
si jogcímeket szeretnénk kiszélesíteni
annak érdekében, hogy a rendelke-

zésre álló pénzbõl minél többen ré-
szesülhessenek. Az önrész intézmé-
nyét azonban továbbra is nagyon fon-
tosnak tartom, hiszen ez garanciát is
jelent a beruházások felelõsségteljes
megvalósítására. A hozzájárulás mér-
tékében azonban volt és van is dif-
ferenciálás: a tehetõsebbek többet fi-
zetnek, míg a hátrányos helyzetû te-
lepülések esetében nagyobb a mél-
tányosság. A önerõ biztosításához se-
gítséget nyújthat a Magyar Fejlesz-
tési Bank kamattámogatásos hitel-
konstrukciója, amit szintén érdemes
kihasználni az önkormányzatoknak. 

– Hogyan változik a többcélú kis-
térségi társulások finanszírozása?

– Az önkormányzatokat  együtt -
mûködésre ösztönzõ pénzügyi keret
szintén növekedett a költségvetésben.
Több mint 30 milliárd forintot for-
dítunk a kistérségi társulási keretek-
ben közös közszolgáltatást biztosí-
tó település többlettámogatására. A
pénzügyi forrásokhoz való hozzáfé-
rés szabályai nem változtak, bízom
benne, hogy ezt a lehetõséget sokan
ki fogják használni. Á. A.

TAKARÉKOSKODÁS ÉS FEJLESZTÉS 

Idén is elindult az immár ne-
gyedik alkalommal megszerve-
zett Budapest–Bamako Rally,
amelynek mezõnyében Fábry
Sándor az Afrikai–Magyar Egye-
sület (AHU) nagy értékû ado-
mányát, egy felszerelt mentõ -
autót juttat el az afrikai or-
szágba. 

A hazánkban mûködõ AHU
elnöke a szerencsi Balogh Sán-
dor. Az általa irányított civil szer-
vezet idén összesen három
mentõautót és egy adomány-
furgont juttat el közös összefo-
gással Bamakóba. Az egyik
mentõautóban a csapat kiemelt
tagjaként Fábry Sándor indul. A
mintegy 8700 kilométeres táv-
nak január 17-én a budapesti
Hõsök terérõl vágott neki a 620
indulót számláló mezõny. A
résztvevõk várhatóan 16 nap
múlva, azaz január 31-én ér-
keznek meg Mali fõvárosába, Ba-
makóba. A futam ideje alatt a
www.ahu.hu/bamako internetes ol-
dalon olvasható az Afrikai–Magyar
Egyesület és Fábry Sándor közös
blogja, amit a népszerû showman út-
mutatásai alapján a szerencsi Szer-
bin Judit vezet.

Az AHU által indított 301-es rajt-
számú mentõautót Fábry Sándor és

csapata, a 302-es jármûvet pedig az
AHU egyik alapító tagja, Steier Jó-
zsef, ifj. Steier Mihály és Zombori Mi-
hály vezetik le Bamakóig. A 272-es
rajtszámú kísérõautóért Balogh Sán-
dor, az AHU elnöke, Kiss Attila, Szer-
bin Judit és Szilasi Ildikó a felelõs.

Az AHU egysége már 2008-ban is
indult a Budapest–Bamako Rallyn. Az
Afrikát szeretõ és az ott élõ embe -

re  ket segítõ csapat tagjai Balogh
Sándor vezetésével Mauritánia egy
kicsiny, elzárt és szegény falujában
kutat fúrtak, mely azóta is biztosítja
az El-Geddiyah-i lakosok teljes víz-
ellátását. Ezért az önzetlen segítsé-
gért a verseny szervezõi Teréz anya-
díjban részesítették a szerencsi kü-
lönítményt. 

Mivel az Afrikai–Magyar Egyesü-
let legfontosabb aktuális programja
a Háború Gyermekei elnevezésû se-
gélyakció, amit a kelet-kongói háború
gyermekáldozatainak megsegítéséért
indítottak, így a futam alatt fel kí-
vánják hívni a figyelmet arra, hogy
Afrikával ne kizárólag a rally ideje
alatt, hanem az év további részében
is foglalkozzanak.

AJÁNDÉK MENTÕAUTÓVAL BAMAKÓBA

Újabb ruhaosztást tartott a közelmúltban a Hegyalja Kapuja Moz gás -
korlátozottak Egyesülete. A civil szervezethez tavaly decemberben
érkezett meg az újabb németországi ruhanemûket és használati tár-
gyakat tartalmazó szállítmány. Az adományokból január 20-án és 
21-én a szerencsi és ondi tagok válogathattak.

NÉMETORSZÁGI ADOMÁNY

A február 1-jétõl életbe lépõ ren-
delet szerint a vendéglátóhelyek
készletnyilvántartást kötelesek ve-
zetni a forgalmazott szeszes italok-
ról, amelyeket a pénzügyõrök el-
lenõriznek. A vámosok kezdetben
még segítõ szándékkal érkeznek az
üzletekbe, azonban késõbb a hiá-
nyosságoknak több százezer forin-
tos mulasztási bírság lehet az ára. 

A vendéglátós szakmában dolgo-
zók ismerik a standolást, vagyis az
üzletben lévõ alkoholtermékek meny-
nyiségének számbavételét. Az üzlet-
vezetõk több évtizeddel ezelõtt na-
ponta alkalmazták ezt a módszert
mûszakváltáskor és záráskor, csak ak-
kor azzal a céllal, hogy elszámol-
tassák alkalmazottaikat. Évekkel
ezelõtt szintén elõkerült a gazdaság
kifehérítésének a céljával az alko-
holtermékekrõl a napi leltár kötelezõ
készítése, az érintettek tiltakozása mi-
att a törvényhozók akkor visszakoz-
tak. Az elmúlt év decemberében el-
fogadott adócsomagba azonban visz-

szakerült a napi standolási kötele-
zettség, azzal a szándékkal, hogy ez-
zel is nehezítsék az adózást elkerülõ,
illegális úton elõállított jövedéki ter-
mékek forgalmazását. Az elmúlt na-
pokban Újhelyi István szocialista or-
szággyûlési képviselõ a kötelezõ napi
standolás megszüntetésérõl nyújtott
be törvénymódosító javaslatot, amit
leghamarabb tavaszi ülésszakán
tûzhet napirendre a parlament. A jog-
szabály azonban már érvénybe lépett.
A vendéglátósoknak január 20-áig
kellett hitelesíttetniük a vám- és pénz-
ügyõri hivatallal a készletnyilvántar-
tás dokumentumait. Lehetõség van a
számítógépes program alkalmazásá-
ra is. Aki ezt a módszert választja, an-
nak január 31-ig kell ezt jeleznie a
hatóságnak. Február 1-jétõl pedig a
törvény alapján életbe lép a napi stan-
dolás – ami a sörre, a borra, a pezs -
gõ re nem vonatkozik. A pénzügyõrök
– ha hiányosságot tapasztalnak – kez-
detben még csak figyelmeztetnek,
késõbb azonban akár hatszázezer fo-
rintig is terjedhet a mulasztási bírság.

A Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében várhatóan a
2009-es év közepén indul el a „Biz-
tos Kezdet” Gyerekházak program-
ja. Errõl tartottak tájékoztatót a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mun-
katársai január 23-án Szerencsen.

A program célja, hogy meglévõ épü-
letekben olyan intézményeket hoz-
zanak létre, amelyek a 0-5 éves korú,
hátrányos helyzetben élõ gyermekek
iskolai kezdésre való felzárkóztatását,
képességeik kifejlesztését segítik. A cél-
csoport szüleikkel együtt érkezik a há-

zakba, ahol együtt sajátítják el a fejl-
õdéshez szükséges ismereteket. Szak-
emberek irányításával tanulnak és
játszanak olyan körülmények között,
melyre saját környezetükben nincs le-
hetõségük. A gyerekházak napi négy
órában fogadják az érdeklõdõ kis-
gyermeket és szüleiket. A leghátrá-
nyosabb helyzetben lévõ kistérségek
települési önkormányzatai, költség-
vetési szervek, kistérségi társulások, ki-
sebbségi önkormányzatok költségve-
tési szervei, egyházi és civil szerve-
zetek február 15-éig nyújthatják be a
TÁMOP-5.2.2/08/2 pályázataikat,

amelybôl várhatóan 30-60 millió
forint közötti összeg igényelhetõ az
említett cél megvalósítására. Az ön-
kormányzatoknak a meglévõ épüle-
tet, annak általános fenntartási költ-
ségeit kell biztosítaniuk. A projekt
 idõ tartama 30 hónap, amely idõ -
szakra a támogatási összeg fedezi a
ház tartalommal való megtöltését, az
ott dolgozók képzésével, szakmai se-
gítségnyújtással. A pályázat részle-
teirõl bõvebb információ olvasható
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
internetes honlapján, a www.nfu.hu
címen. 

Minden záráskor kötelezõ felmérni a készletet.

FELZÁRKÓZTATÓ GYEREKHÁZAK

VENDÉGLÁTÓSOK 
STANDMÉRCÉVEL

Fábry Sándor (balra) a mentõautókat felajánló egyesület elnökével,
Balogh Sándorral.  



KÖZELEG AZ INFLUENZAVÍRUS.
Magyarországon egyelõre még ala-
csony az influenza aktivitása, de a
hírek szerint hamarosan hazánkat is
elérheti a járvány. Az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat szerencsi kistérségi intézetétõl
megtudtuk, hogy a figyelõszolgála-
tok már megkezdték mûködésüket.
Ez azt jelenti, hogy az ÁNTSZ inté-
zeteihez hetente küldenek jelentést
a kijelölt háziorvosok, akik eddig még
nem tapasztalták a betegforgalom nö-
vekedését, illetve az influenzaszerû
megbetegedések elszaporodását.
Borbély Zsuzsanna kistérségi tiszti
fõorvos arra hívta fel a figyelmet,
hogy a védõoltást még most sem késõ
beadatni. A védettség kialakulásához

két hétre van szüksége a szervezet-
nek. Erre az idõpontra prognoszti-
zálják a szakemberek a vírus Ma-
gyarországra érkezését.

ELSÕSEGÉLYISMERETI VERSENY.
Felmérések szerint a magyar felnõtt
lakosság kevesebb mint egy száza-
léka lenne képes segíteni bajbajutott
embertársán, ha annak elsõsegélyre

lenne szüksége. Ennek a megváltoz-
tatása érdekében hatodik alkalommal
hirdet országos elsõsegély-ismereti
versenyt az Országos  Men tõ szolgálat,
a Sanofi Aventis Zrt. és a Házipati-
ka.com Kft. A 10–18 év közötti álta-
lános és középiskolás fiatalokból álló
háromfõs csapatok 2009. február 9-
ig küldhetik vissza az elsõ internetes
forduló megoldásait. A feladatok
megtalálhatók az oev.hazipatika.com
internetes címen, ahol a versenyrõl
további információk is olvashatók. 

HORGÁSZOK, FIGYELEM! A Sze-
rencsi Horgászegyesület megkezdte
a 2009-re érvényes engedélyek áru-
sítását.

A Huszárvár út 30. szám alatti iro-
dában május végéig, kedden, szer-
dán és csütörtökön délután kettõ órá-
tól fél négyig lehet kiváltani az álla-
mi és területi horgászjegyeket.

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Termelési
mûszakvezetõ mérnök (Szerencs),
belsõ vezetõ és tréner (Szerencs), cso-
magolóanyag- vagy élelmiszeripari
mérnök gyakornok (Szerencs),
mûszakvezetõ raktáros (Szerencs),
elektronikai gépszerelõ (Szerencs),
pék (Szerencs), szakács (Szerencs),
lakatos (Szerencs), autószerelõ (Sze-
rencs), CO- hegesztõ (Szerencs), au-
tóvillamossági szerelõ (Szerencs),
autókozmetikus (Szerencs), autóér-
tékesítõ (Szerencs), CNC daraboló-
gép-kezelõ (Mád), forgácsoló (Mád).
További információ: Észak-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Szerencsi Kirendeltsége (tel.:
47/361-909). 
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MILYEN VOLT 
AZ ELMÚLT FÉLÉV? 

Csider Andor:
– Végzõs gimnazistaként úgy érzem, sikerekben
gazdag idõszakot tudhatok a hátam mögött. A fél-
évi tanulmányi eredményem kitûnõ lett, és sike-
rült angol nyelvbõl felsõfokú „C” típusú nyelv-
vizsgát tennem. Két tantárgyból az Országos Kö-
zépiskola Tanulmányi Versenyen (OKTV) is részt
vettem. Biológiából továbbküldhetõnek találták
a dolgozatomat, matematikából ez mindössze
egyetlen ponton múlt. Az elmúlt hónapok iga-
zából az érettségire való felkészülés jegyében tel-
tek. Különösen a biológiával foglalkoztam sokat, amibõl emelt szintû
vizsgát teszek. A budapesti Semmelweis Egyetemet választom a tanul-
mányaim folytatásaként, fogorvos szeretnék lenni, amihez kiváló érett-
ségi eredmény szükséges. 

Örkényi Kisanna: 
– A tanév elején azt gondoltuk, hogy nyolcadi-
kos diákként már elnézõbbek lesznek velünk a
nevelõink. Ez azonban nem így lett, amiért va-
lójában köszönettel tartozunk tanárainknak. En-
nek ellenére a diáktársaimmal igyekszünk em-
lékezetessé tenni az utolsó együtt töltött hóna-
pokat. Nagyon sok elvárásnak kellett megfelel-
nünk és a feszültséget az is növelte, hogy a fél-
évi eredményünk jelentõsen befolyásolja a to-
vábbtanulásunkat. Kéttannyelvû osztályba já-

rok, és ez irányban szeretném tovább folytatni a tanulmányaimat. Az
elsõ idõszakban a fõ tantárgyakkal akadtak nehézségeim, de legyõztem
az akadályokat és végül sikerült a képességeimnek és az elvárásoknak
megfelelõen teljesítenem.   

Kocsis Luca: 
– A Szerencsi Általános Iskola Bolyai épületének
7. osztályos tanulójaként veszek részt a tehet-
séggondozó programban. Úgy érzem, sikeresen
zártam a félévet, hiszen kitûnõ lett a bizonyít-
ványom. Kedvenc tantárgyaim a magyar és a tör-
ténelem, ezekbõl szaktanári dicséretet is kaptam.
Mindezek ellenére, ha visszagondolok az elmúlt
hónapokra, akkor mondhatom, hogy nem volt
könnyû a félév, mert négy új tantárgy is beke-
rült az órarendünkbe: földrajz, biológia, kémia,
fizika. Szerencsére nagyon jó szaktanáraink vannak, érdekes és színes
órákat tartanak, így nem okoz gondot az új ismeretanyag elsajátítása.
Persze a tanulás mellett számos szabadidõs tevékenység is gazdagítot-
ta az elmúlt hónapokat: moziban és színházban is voltunk az osztállyal,
diszkóztunk és karácsonyi vásárt szerveztünk. Remélem, a következõ
hónapokban is menni fog a tanulás, és év végére hasonló eredményt
érek el.

Rubi Kinga:
– A Bocskai gimnázium „kishatos”, vagyis a 
7. H osztályába járok. Én a bekecsi általános is-
kolából jöttem ide, és büszke vagyok arra, hogy
ennek az intézménynek a diákja lehetek, de azért
nem volt túl könnyû az évkezdés. Kicsit aggód-
va néztem a kétméteres negyedikeseket, új volt
a környezet, a tanárok és az osztálytársak. Mind-
ezek ellenére hamar ráébredtem, hogy nem kell
félni, mert az „óriásdiákoknak” is van lelke, az
osztályunkból jó hangos csapat lett, és mint ki-

derült, a tanárok sem harapnak, de tanulni azt kell.
Elégedett vagyok a félévi eredményemmel, hiszen kitûnõ lettem hét tan-
tárgyi dicsérettel. Sok tanulás van e mögött. Kedvencem az angol és a
történelem, de most éppen szavalóversenyre készülök és voltam már
matematika-, informatika- és angol nyelvi vetélkedõn is.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Szerencs és térségének munka -
erõ piacán idén januárig nem jelent-
keztek a gazdasági világválság jelei.
A vállalkozások kivárnak. Ugyan
 de cemberben némileg emelkedett a
regisztrált álláskeresõk száma, de ez
nem haladta meg a korábbi években
már megszokott mértéket. Miközben
az ország legfejlettebb dunántúli ré-
gióiban a cégeknél végrehajtott lét-
számleépítések miatt elmúlt év vé-
gén több mint húsz százalékkal
emelkedett a nyilvántartott munka-
nélküliek száma, addig a városban
és környékén jellemzõen a mezõ -
gazdasági és szezonális munkák be-
fejezõdése éreztette a hatását. Ez ha-
vonta 100-150 jelentkezõt jelent,
akik a tavasz beköszöntével újra

munkába állnak. A forgalom meg-
határozó többségét a nyilvántartá-
sokban szereplõk rendszeres jelent-
kezése és a kiadott közel tízezer al-
kalmi munkavállalói könyv lezárá-
sa adja. Napjainkban a regisztrált ál-

láskeresõk száma a tavalyihoz ha-
sonlóan megközelíti az ötezret. Cso-
portos létszámleépítésrõl az elmúlt
idõszakban nem érkezett bejelentés
a szerencsi munkaügyi kirendelt-
ségre.  

A szociális segélybõl élõk munká-
hoz juttatása vagy képzése, a mun-
kahelyteremtés bõvítése, és nem utol-
sósorban az ellátásból élõ, ám feke-
tén dolgozók kiszûrése is célja a
2009-ben induló „Út a munkához”
programnak. 

Jelenleg az új szabályozások beve-
zetésének elõkészítését végzik mun-
kaügyi és önkormányzati szakembe-
rek. Ezek célja, hogy a törvény által
meghatározott határidõig, az elsõ ne-
gyedév végéig minden rendelkezésre
álljon ahhoz, hogy a segélyezettek tel-
jes körének megtalálják az együttmû -
ködés legmegfelelõbb formáját. A tör-
vények módosításából adódóan az ön-
kormányzatok március 31-ig felül-
vizsgálják, hogy az új szabályok tük-
rében kik vehetik továbbra is igénybe
a rendszeres szociális segélyt, és kik
azok, akik számára a foglalkoztatás
vagy a képzés lehetõségét kell bizto-
sítani.  

A program fontos eleme a közfog-
lalkoztatási tervek készítése, amihez az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ)
segítséget nyújt a településeknek, il-
letve azok társulásainak. Az ÁFSZ az
elkészülõ dokumentumok vélemé-
nyezésénél arra törekszik majd, hogy
minél több, arra képes ember dol-
gozzon, és ezáltal a segély összegét
meghaladó bérhez jusson. Az önkor-
mányzatok a program miatt megnö-
vekedett feladataik ellátásához a feb-
ruár közepéig megjelenõ pályázaton
foglalkoztatás-szervezõ szakembereket
igényelhetnek, akiknek a személyi
bázisát a hátrányos helyzetû álláske-
resõk, a ma segélyben lévõk adják. Bé-
rüket a Munkaerõ-piaci Alap állja.

Folyamatban vannak az elõkészü-
letek arra, hogy a 35 év alatti, 8 álta-
lános iskolai végzettséggel nem ren-
delkezõ álláskeresõk minél hamarabb

bekapcsolódhassanak az általános is-
kola befejezését biztosító – illetve
akiknek erre nincs reális lehe tõségük,
úgy a szakmatanulást megalapozó –
közismereti kompetenciaképzésekbe.
Ezt a munkaügyi központok a regio-
nális képzõ intézményekkel, az álta-
lános iskolákkal együttmûködve szer-
vezik. 

Az önkormányzatok és a munkaügyi
szervezet közös adatbázist hoznak
létre, amely a közfoglalkoztatásban, il-
letve a segélyezésben levõkrõl, vala-
mint a jogosultsági és folyósítási fel-
tételek fennállásának megállapítása
és ellenõrzése érdekében folyamatos
információáramlást biztosít. Az ÁFSZ
által mûködtetett adatbázis egyebek kö-
zött tartalmazza a rendszeres szociá-
lis segélyben és rendelkezésre állási tá-
mogatásban részesülõ ügyfelek leg-
fontosabb adatait, mint például az el-
látást megállapító határozatokat, a
munkaügyi ellenõrzések eredménye-

it vagy az ügyfelek foglalkoztatásával,
munkaerõpiaci helyzetével kapcsola-
tos információkat. 

A telefonos ügyfélszolgálattól a rend-
szeres szociális segélyben részesülõk,
az új rendelkezés szerint állástámo-
gatásra, illetve a jövõben is rendsze-
res szociális segélyre jogosultak kap-
hatnak információt. Az érdeklõdõk te-
lefonon és e-mailben is kereshetik az
ügyfélszolgálat munkatársait munka-
napokon 7.30 és 17.30 óra között a
06-1/4591-077 telefonszámon, illetve
írásban az utamunkahoz@lab.hu e-
mail címen. 

Az ügyfélszolgálathoz beérkezett
kérdésekre adott válaszok a
www.afsz.hu honlapon a „Gyakran fel-
tett kérdések” menüpont alatt Az „Út
a munkához” programban meghatá-
rozott „egyes szociális ellátások vál-
tozásairól, a munkához jutást segítõ
közfoglalkoztatás szervezésérõl” címen
találhatók.

HASZNOS TANÁCSOK ÚTBAN A MUNKÁHOZ

Néhány szõlõsgazda a decemberi
enyhe idõszakban megkezdte az ültet -
vé nyek metszését. Többen felkapták a
fejüket a hír hallatán. Különösen akkor
volt ennek jelentõsége, amikor az új év
elején mínusz 20 fok közeli hõmér-
sékletet mértek Tokaj-Hegyalján és
többen azt gondolták, hogy a lemetszett
ültetvényekben jelentõs kár keletkezett.

– Véleményem szerint a hideg idõ
egyelõre nem befolyásolja az idei ter-
mést, de a növényekben már a na-
pokban megkezdõdik a nedvkerin-
gés – tájékoztatta a Szerencsi Híre-
ket Leskó István, mádi szõlõter-
melõ. – Mindez azt jelenti, ha feb-
ruár közepén újabb jelentõs fagy je-
lentkezik, akkor már gondok lehet-

nek a parcellákban. Leskó István
hozzátette, hogy szerinte, akik már
megkezdték a metszést, nem dön-
töttek rosszul és biztatónak nevez-
te az elmúlt hetekben lehullott hó
és esõ mennyiségét, hiszen a min-
tegy 30-40 milliméteres csapadék-
ra nagy szüksége volt a termõterü-
leteknek.

MUNKAERÕPIACI HELYZETKÉP Még mindig nem késõ beadatni
a vak cinát.

A SZÔLÔMETSZÉS ÉS A FAGY

NEHÉZ MUTATVÁNY
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városunkból elszármazott  fia -
talokat mutatunk be, akiknek a pá-
lyafutása tanulságként szolgálhat az
utánuk következõ generációk szá-
mára. 

Ez alkalommal
Gyen ge (Ehbrecht)
Andrea mesél eddigi
 éle térõl és mostani
lakóhe lyérõl, Német-
országról. 

– Az általános is-
kolai tanulmányaimat végeztem Sze-
rencsen – idézi fel Gyenge Andrea.
Ez a szocializmus utolsó éveire esett.
Kisdobosnak, majd úttörõnek lenni
sok közösségi élményt jelentett, ami-
re máig mosolyogva gondolok. Alsó
tagozatban a szüleim német tago-
zatra írattak be. Egy nagyon kedves
tanárnõ, Németh Jánosné volt az osz-
tályfõnököm, akire jó szívvel em-
lékszem. Felsõ tagozatosként Kiss
Olga kezei alá kerültünk, aki szigo-
rú, de egyenes jellemû pedagógus
volt. Számos szakkörre jártam, ami
nagyon jó dolog volt az akkori idõ -
ben. Tanulmányaimat a sátoraljaúj-
helyi közgazdasági szakközépisko-
lában folytattam, ahol nagy szívfáj-
dalmamra idegen nyelvként csak az

orosz volt választható. A negyedik
év végére érlelõdött meg bennem,
hogy a német nyelvtudásomat fej-
leszteni szeretném. Így kerültem
Hamburgba. Egy idõ után sikerült a
magyar érettségimet ökonómiai szak-
irányban elismertetni. Miután az
emberek sorsa nem hagy hidegen és
hivatásomnak érzem a rászorulók se-
gítését – szociálpedagógusnak ta-
nultam tovább. Idõközben férjhez
mentem, született egy kislányom és
vettünk egy házat. Egy árufuvarozó
vállalat irodájában dolgoztam, de a
gyermekem betegsége miatt min-
dent fel kellett adnom, hogy õt ápol-
hassam. 

– Németországban az iskolákban
és a munkahelyeken is jobban ér-
vényesül az esélyegyenlõség, mint
otthon – emelte ki Andrea. – A be-
tegeket az orvosok hálapénz nélkül
is maximálisan ellátják. Itt az em-
berek nem akkor valakik, ha nekik
van a legjobb kocsijuk, legnagyobb
házuk, és tele vannak aggatva arany
ékszerekkel. 

Érdekes, hogy a németek menta-
litása jelentõsen eltér attól függõen,
hogy az ország melyik részébõl szár-
maznak. Ez nemcsak a klasszikus ke-
leti-nyugati felosztásra igaz, hanem
mondjuk az északi és a déli tarto-

mányokban lakók is eltérõen gon-
dolkodnak. Aztán rengeteg a be-
vándorló, akik szintén megkapták az
állampolgárságot. A morál sokat
romlott az utóbbi tíz évben, de egy
átlagos német ma is segítõkész, de
nem mutatja ki az érzéseit. 

– A szülõvárosommal nem szakadt
meg a kapcsolatom – tette hozzá
Andrea –, évente egyszer-kétszer
hazalátogatok az ott élõ családtag-
jaimhoz. A múlt nyáron nagyot dob-
bant a szívem, amikor a virágdíszbe
öltözött Szerencset megláttam. Iga-
zi kincse a településnek a gyönyörû
és romantikus várkert és örömmel lát-
tam, hogy végre a sokáig romos köz-
ségi fürdõ felújítása is megtörtént. Ek-
kor tartották az elsõ csokifesztivált a
városban, amit kitûnõ kezdeménye-
zésnek tartok és gratulálok a szer-
vezõknek. Egyet még elárulok: ami-
kor Szerencsen vagyok, mindig be-
térek a Kovács (Juhász) család cuk-
rászdájába, mert már kislányként is
Juhász bácsi híres fagyiját ettem, és
mint vállalkozóknak azt kívánom ne-
kik, hogy még sokáig vigyék tovább
ezt a családi tradíciót. Egy település
felemelkedése nagyban függ az ott
lakók szellemi tõkéjétõl. A sikeres vá-
rosokban pedig elõbb-utóbb a szol-
gáltató szektor kerül túlsúlyba.   

A második félévben több mint
százzal csökken a túlórák száma az
önkormányzat által fenntartott ok-
tatási intézményekben. Az intézke-
dés eredményeként átmenetileg szü-
netelnek a szakkörök.   

Két évvel ezelõtt a csökkenõ gye-
reklétszám miatt az önkormányzati
fenntartású oktatási és nevelési in-
tézmények átszervezésérõl hozott
döntést a szerencsi képviselõ-testü-
let. A hatékonyabb és gazdaságosabb
mûködés érdekében létrehozott új
struktúra beváltotta az elõzetes vá-
rakozásokat. A szakmai feladatok vál-
tozatlan színvonalú ellátása mellett
140 millió forinttal csökkentek a
mûködési kiadások. A bezárt cu-
korgyár iparûzési adójának kiesése,
a központi normatívák csökkenése és
a pénzügyi-gazdasági válság várha-
tó hatásai további intézkedéseket tet-
tek szükségessé. 

– Az új helyzet a város vala-
mennyi költségvetési intézményétõl
önmérsékletet  igényel – emelte ki
lapunknak nyilatkozva Bodnárné
Göndör Magdolna, a polgármesteri
hivatal oktatási, közmûvelõdési és vá-
rosmarketing osztályának vezetõje.
– A közoktatás korábban már jelentõs
áldozatokat hozott, így az iskolák-
ban további szigorításokra már nincs
lehetõség. A törvény által elõírt kö-
telezõ, illetve a hagyományosan vál-
lalt feladataink maradéktalan ellátá-
sa mellett a költségek további lefa-
ragására az egyetlen járható út a túl-

órák számának csökkentése volt úgy,
hogy ez szakmai érdekeket ne sért-
sen. A gimnáziumi képzés esetében
nem csorbulhatott a kétszintû érett-
ségire való felkészítés, az általános
iskolai képzésben pedig nem szen-
vedhetett hátrányt a két tanítási
nyelvû és a mûvészeti képzés és le-
hetõleg a tehetséggondozás sem.
Mindezeket figyelembe véve, a gim-
náziumban a korábbi heti 200 túl-
órából a második félévre csak 130-
at terveztünk, az általános iskola ese-
tében pedig heti 30-cal lett kevesebb
a tantárgyfelosztásokban szereplõ
órák száma. 

Az átmeneti fenntartói intézkedés
elsõsorban a szakköröket érinti. Ahol
az indokolt – például az idegen nyel-
vi órákon, valamint a tehetséggon-
dozó osztályokban matematikából,
illetve magyar nyelv és irodalomból
– továbbra is megmaradt a csoport-
bontás, vagyis a hatékonyságot nö-
velõ kis létszám melletti tanítás. To-
vább foglalkoztatjuk az anyanyelvi
tanárokat és a gyógytestnevelés is biz-
tosított minden tanulónak, akinek ar -
ra szüksége van.

– Abban bízunk – tette hozzá az
osztályvezetõ –, hogy a pedagógu-
sok a tanítási órák színvonalának és
hatékonyságának emelésével ki tud-
ják küszöbölni a szakkörök átmeneti
szüneteltetését, ami a félév alatt
több mint ötmillió forint megtakarí-
tást eredményez az önkormányzat
költségvetésében. 

Á. A. 

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból rendezett kistérségi szavalóver-
senyt január 19-én a szerencsi Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár.

A vetélkedõre összesen 38 általá-
nos iskolás fiatal érkezett a szeren-
csi és környezõ települések tanin-
tézményeibõl. A diákok két korcso-
portban adták elõ a kötelezõ és sza-
badon választott verseket. A legjob-

bakat ezúttal is könyvjutalomban ré-
szesítette a zsûri.

11–12 éves kategória: 1. Ozsváth
Petra (Tiszalúc), 2. Stefán Edina
(Mád), 3. Budai Csilla (Tiszalúc), kü-
löndíjban részesült: Fige Balázs (Sze-
rencs).

13–14 éves kategória: 1. Rakócz-
ki Emõke (Tiszalúc), 2. Kiss Rómeó
(Bekecs), 3. Molnár Evelin (Szerencs),
különdíjas: Hideg Norbert (Mád).

Az idei tanév
második nyílt nap-
ját rendezték meg
január 12-én a
Bocskai gimnázi-
umban. A közel
száz résztvevõnek
Gál András fõ igaz-
gató mutatta be a
szerencsi középis-
kola kínálatát. El-
hangzott, hogy az
egyetemi, fõisko-
lai felvételi ered-
mények alapján az
oktatási intézmény
a vegyes gimnázi-
umok  me zõ -
nyében az elõkelõ
19. helyen szere-
pel az országos
ranglistán, ami a
diákok szorgalmát
és a pedagógusok
felkészültségét di-
cséri. Az iskolá-
ban 21. századi körülmények, töb-
bek között korszerûen felszerelt
számítógépes termek és kiváló spor-
tolási lehetõségek várják a fiatalo-
kat. A tervek szerint a gimnázium

az új tanévben nyolc elsõ osztályt
indít, melyek között lesz angol és
német nyelvi, valamint matemati-
ka–informatika tagozat, hatosz-
tályos és rendészeti képzés, köz-

gazdasági, illetve általános tan-
tervû osztály.

A szerencsi Bocskai gimnáziumban
idén is megemlékeztünk a magyar kul-
túra napjáról. Fontos dátum január 22-
e a magyar nép történelmében, hiszen
nemzeti énekünk, a Himnusz megal-
kotásának idõpontja. Soha nem volt
még ilyen aktuális Kölcsey gondola-
ta, amely hazánk talpon maradására,
hazafias hûségre és kitartásra biztat.

Az alkalomra szervezett mûsorban
múltunk történelmi nagyságait idéztük
példaként az iskola diákjai elé, hogy
ne csak érzelmükben, de nyelvükben,
dalukban is érezzék magyarságunk
megõrzésének fontosságát.

A megemlékezésen Tóth Réka Ko-
dály Zoltán gondolatait tolmácsolta,
Horváth Barbara pedig Dévény Ottó:
Anyanyelv címû versét szavalta, me-
lyet a Kormorán együttes dala színe-
sített.

Tóth Réka
12. R 

A Szerencsi Szakképzõ Iskola tan-
testülete január 9-én alakította ki vé-
leményét a középiskola igazgatói ál-
láshelyére pályázókról és program-
jaikról. Takács József megbízott igaz-
gatót a szavazók 94 százaléka tá-
mogatta, míg Piriczné Sima Judit a

voksok 15 százalékát kapta. Négy pe-
dagógus mindkét jelöltet alkalmas-
nak találta intézményvezetõnek. Az
igazgató kinevezésérõl a fenntartó
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat várhatóan február 12-én
határoz.

SZÜNETELÕ 
ISKOLAI SZAKKÖRÖK  

Szerencsiek a nagyvilágban

GYENGE (EHBRECHT) ANDREA

A gimnáziumban méltó megemlékezést tartottak a Himnusz
megszületésének napján. 

IGAZGATÓT VÁLASZTANAK  

HAZAFIAS HÛSÉG ÉS KITARTÁS

SZAVALÓVERSENY DIÁKOKNAK

NYÍLT NAP A GIMNÁZIUMBAN 

Az érdeklõdõket Gál András fõigazgató tájékoztatta a középiskola által kínált tovább-
tanulási lehetõségekrõl. 

Az intézmény névadójára emlé-
keztek január 21-én a Szerencsi Ál-
talános Iskola Rákóczi épületé-
ben.

A Rákóczi Zsigmond halálának
négyszázadik évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen, az intézmény
aulájában lévõ mozaikképnél Nasz-
rainé Sárossi Eszter idézte fel az er-
délyi fejedelem alakját. A szerencsi
várat felépíttetõ magyar fõurat halá-
la után a város református templo-
mában helyezték örök nyugalomra.
A fiai által állíttatott síremléke a Rá-
kóczi-várhoz hasonlóan a település
egyik nevezetessége.

EMLÉKEZÉS 
RÁKÓCZI ZSIGMONDRA
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Hiszen a tavalyi utolsó év volt, ami-

kor ilyen kedvezõ feltételekkel befejez-
hették a termelést. Már a talajt sem en-
nek a kultúrnövénynek a vetésére ké-
szítették elõ. Akik pedig felelõsséggel érez-
tek a hazai cukorrépa-termelésért és a cu-
korgyártásért, azokkal megköttettek a
szerzõdések, miután teljesültek felvá-
sárlási árköveteléseik. Sajnos, ez utób-
biak voltak kevesebben, hiszen a Mátra
Cukor Zrt. cukorkvótájának megfelelõ
700 ezer tonna alapanyagból mind-
össze 198 ezer tonnára akadt jelentkezõ.
Ez a valóság és a hiteles háttere a gyár
bezárásának. No meg az, hogy a Sze-
rencsi Cukorgyár 1991-ben történt pri-
vatizációjakor a répatermelõk nem sze-
reztek tulajdont a részvénytársaságban.
Ha ez megtörtént volna, akkor talán nem
jutottak volna el odáig a gazdák, hogy
saját gyárukat bezárják. Olyan hírek is
elterjedtek a városban, hogy a cukorgyári
dolgozók is érdekeltek voltak az üzem
felszámolásában, hiszen az alkalmazot-
tak háromévi bérüket kapták meg vég-
kielégítésként. Igaztalannak és gonosz-
nak tartom e feltételezést, és úgy gon-
dolom, hogy a szomorú helyzetet nem
szabad hangulatkeltésre használni, hiszen
a térségünkben alig van olyan család, akit
nem érintett személyesen is a gyár be-
zárása. Szerencs pedig a városi létét, köz-
igazgatási szerepét, fejlõdését, az ipari kul-
túra megteremtését köszönheti az üzem-
nek. A sokkoló esemény után a lehe tõ -
ségeinket újra felmérve kell dolgoznunk
a város további fejlõdéséért.

– Véleményként az is elhangzott, hogy
a szalmatüzelésû erõmûért a polgármester
feláldozta a cukorgyárat.

– Meggyõzõdésem, hogy akik ezt ál-
lítják, azok vagy nem itt élnek a város-
ban, vagy tudatosan akarnak ártani Sze-
rencsnek! Az erõmû építése körül mes-
terségesen keltett hisztéria és a cukorgyár
bezárása két külön – bár mind a kettõ
szomorú – történet. Bûnnek tartom, hogy
akadnak emberek, akik ezeket az ese-
ményeket személyes politikai érvénye-
sülésre használják.   

– Közben az erõmû építése is meg-
akadt, miután kilépett a projekt finan-
szírozásából a japán befektetõ. Ön sze-
rint ezek után megvalósulhat a beruhá-
zás?

– Lényegesen kevesebb nehézséggel
kellene szembenézniük a beruházóknak,
ha a létesítmény ellenzõi nem bizony-
talanították volna el a pénzügyi befek-
tetõt. A tiltakozóknak sem voltak sejté-
seik arról, hogy a Szerencsi Cukorgyár
mûködése veszélybe kerülhet, amikor az
ígéretes lehetõség kopogtatott a város aj-
taján. Pedig immár egyértelmû, hogy a
korábbi érveik – amelyeket hatástanul-
mányokkal soha nem támasztottak alá –
a cukorgyár bezárásával okafogyottá
váltak. Az elõzetes tervek szerint az erõmû
az idén már mûködne, szakembereket
foglalkoztatna, megélhetést biztosítana
számos szerencsi és környékbeli csa-
ládnak, adófizetõje lenne a városnak. Akik
késleltetik a munkahelyteremtés megva-
lósítását, családok megélhetését is koc-
káztatják. Jelenlegi ismereteim szerint a
beruházó nem tett le a szándékáról, azon-
ban új befektetõtársat nem könnyû ta-
lálni akkor, amikor pénzügyi világvál-
ságról és az ezt követõ gazdasági  recesz -
szióról szólnak a hírek.

– Nagy port kavart a város önkor-
mányzatának az elmúlt év decemberé-
ben hozott döntése, amiben kéri Szerencs
közigazgatási területének a törlését a To-
kaji Borvidék Kultúrtáj Világörökségi Te-
rület pufferzónájából. 

– Azt hiszem, mi szerencsiek és kör-
nyékbeliek, akik itt születtünk, óriási kin-
cset kaptunk ajándékba. Ez nem más,
mint az a természeti, gazdasági, törté-
nelmi örökségünk, aminek 2002-ben vi-
lág örökségi címet adtak. A kijelölt tele-
pülések csatlakoztak a Tokaji Történel-
mi Borvidék Világörökségi Egyesülethez. 

A közös öröm mellett azonban kevesebb
figyelem jutott az elismeréssel együtt járó
kötöttségekre. Az ünnep mámora to-
vatûnt és magunkra maradtunk. Ma már
világos mindannyiunk számára, hogy ön-
magában véve a kitüntetõ cím nem ele-
gendõ a térség fejlõdéséhez, munka-
helyteremtéshez. Hiába épül wellness-
ház, szálloda, az éttermek, a borospin-
cék vendég nélkül maradnak, mert nincs
elegendõ fizetõképes kereslet. A szõlõ,
a bor, az idegenforgalom csak kevés em-
bernek nyújt biztos megélhetést. Szerencs
területének csak mintegy 7,7 százalékán
találhatók szõlõültetvények. A mi váro-
sunknak az ipar, a cukor- és a csokolá-
dégyár hozta a hírnevet. Tiszteljük az
örökséget, de joggal várjuk el, hogy Sze-
rencs ipari múltját is a világ örökség ré-
szeként kezeljék! Mint ahogyan a bá-
nyákat és más – talán nem éppen a tör-
ténelmi borvidékhez illõ – létesítmé-
nyeket Tokaj-Hegyalján. Nem tiltakozott
senki, amikor a világörökségi magterü-
leten, a borvidék szívében, a híres Disz-
nókõ Szõlõbirtok alatt Tokaj gesztorsá-
gával megépült a regionális szilárdhul-
ladék-lerakó telep, ahová hatvan tele-
pülés kommunális szemetét szállítják
közúton, 100-120 kilométeres körzetbõl.
Vitathatatlan, hogy erre a létesítményre
is szükség van, hiszen környezetvédel-
mi beruházás. Úgy tûnik, ez a borásza-
toknak is elfogadható, hiszen eszük ágá-
ban sem volt az UNESCO-hoz szalad-
ni, hogy a birtokaik lábánál lévõ hulla-
déklerakó miatt nem tudják majd elad-
ni a boraikat és veszélybe kerülhet eset-
leg a világörökségi cím. Meg gyõzõdésem,
hogy a szõlõültetvényektõl 10-15 kilo-
méterre a terület védõzónájában a sze-
rencsi biomassza-erõmû Szerencs ipari
hagyományait folytatja, helye van az ipa-
ri parkunkban anélkül, hogy kockáztat-
ná a kultúrtáj értékeit. Éppen ezt a célt
szolgálta, hogy az épület megjelenését
tájépítész bevonásával módosították.
Nem mondhatunk le a munkahelyte-
remtésrõl, és ennek egyik útja az ipar-
fejlesztés. A jelenlegi szabályozás sze-
rint azonban, ha napjainkban szeretnénk
felépíteni az éppen bontásra ítélt cu-
korgyárat, már ezt sem tehetnénk meg.
Úgy tûnik, hogy az önkormányzatunk se-
gélykiáltása elég hangos volt és ráirá-
nyította a figyelmet a problémákra. Az
elmúlt pár hét alatt többet haladtunk  elõ -
re, mint a cím odaítélése óta eltelt hét
esztendõben. Kezdeményezzük a  világ -
örökségi törvény mielõbbi megalkotását,
a fejlesztéshez szükséges pénzügyi for-
rások megjelölését a központi költség-
vetésben. E munkában megkerülhetet-
lenek az önkormányzatokkal történõ el-
õzetes egyeztetések, véleményük mér-
legelése és figyelembe vétele a dönté-
seknél. Szándék mutatkozik a szerencsi
kistérség által a megyei területrendezé-
si tervhez korábban benyújtott javasla-
taink szakmai egyeztetésére, a világ -
örökségi kezelési terv átdolgozására.
Úgy gondolom, hogy a kezdeti lépések
biztatóak. Éppen ezért a kilépést indít-
ványozó határozatunk végrehajtását az
önkormányzat januári ülésén 2010. ja-
nuár 31-ig felfüggesztette. Meglátjuk, ho-
gyan haladnak elõre a dolgok, a mosta-
ni szándék akarattá, az ígéretek cselek-
véssé válnak-e. Ha sikerül év végéig meg-
nyugtató módon, a kölcsönös érdekek
figyelembe vételével rendezni a vitás kér-
déseket és megszületik a jogi, pénzügyi
garanciákat is tartalmazó világörökségi
törvény, akkor pedig visszavonjuk a
kezdeményezésünket. Világossá kell
tenni, hogy Zemplénben nem egy épü-
letrõl vagy homogén területrõl van szó,
amire rá lehet húzni egy zubbonyt, ha-
nem a kultúrtáj huszonnyolc települé-
sérõl, ezek sokszínû ségérõl. Ezért spe-
ciális szabályozásra van szükség. Nem
lehet ugyanazt az elvárást alkalmazni Sá-
toraljaújhelyre, Sárospatakra, Tokajra és
Szerencsre, hogy példaként csak a zemp-
léni városokat említsem. Országgyûlési

képviselõként szeretnék ennek az ügynek
az élére állni, a folyamatnak az egyik ka-
talizátora lenni.

– Nem hallatta a szavát országgyûlé-
si képviselõként a parlamentben az el-
múlt év nyarán az Országos Területren-
dezési Terv módosításának a vitájában.
A szemére is vetették, hogy ott kellett vol-
na harcosabbnak lennie!

– A világörökségrõl, a területrendezé-
si tervrõl és az erõmûrõl folytatott vitá-
ban valóban megfogalmazódott ez a vé-
lemény ellenzéki politikusok részérõl. A
szakemberek viszont ma is állítják és ki-
tartanak az álláspontjuk mellett, hogy az
Országos Területrendezési Terv elõírá-
sai nem kötik gúzsba településeinket,
hagynak mozgásteret az önkormányza-
toknak. Ezért nem tartottam szükséges-
nek ebben az ügyben a parlamentben
megszólalni. A megyei terv viszont már
további szigorításokat tartalmazott. Ezért
indítványoztunk – hangsúlyozom, nem
csupán Szerencs, hanem a kistérséghez
tartozó 17 település – változtatásokat a
dokumentumban. Javaslataink egy része
meghallgatásra talált, míg többsége el-
utasításra került. Ami pedig az Ország-
gyûlésben végzett munkámat illeti, úgy
gondolom, hogy ezért sem kell szé-
gyenkeznem. Több parlamenti felszóla-
lásban sikerült azokat a kérdéseket meg-
fogalmazni, amelyek az itt élõ embereket
foglalkoztatják. Csupán példaként emlí-
tem az oktatási törvény vitáját, az Inter-
Cityk helyi közlekedését, a Tokajt elke-
rülõ út megépítésének szükségességét, a
gépjármûvek mûszaki vizsgáztatása kö-
rüli rendezetlenséget, vagy éppen a gyer-
mekek fogszabályozásának a helyzetét.
Számos törvénymódosítással igyekez-
tem a jogalkotást segíteni. Részese vol-
tam az egészségügyi törvény megszava-
zásának is, amely végül csak részben va-
lósulhatott meg. Ma is azt gondolom, az
emberek kiszolgáltatottságát ezen a te-
rületen is meg kell akadályozni. Ahhoz,
hogy ez sikerüljön, meg kellett volna ér-
tetnünk, hogy ez a törekvés nem csupán
a vizitdíjról szól. A munkámban eddig
is a város érdekét helyeztem elõtérbe, s
a jövõben is ezt az utat kívánom járni.
Azt pedig mindig hangsúlyoztam, hogy
én Szerencs polgármestere vagyok. Ha
a két tisztség összeférhetetlen lenne – mint
ahogyan ez már korábban szóba került
– én egyértelmûvé tettem, hogy a váro-
somat választanám. A parlamentben is
Szerencs és a kistérség érdekeit és nem
a „nagypolitikát” képviselem. Ez a mun-
ka persze nem mentes a konfliktusoktól.
Én ezt is vállalom. Azt pedig már lassan
megszokom, hogy ellenzéki politiku-
soktól nem sok dicséretre számíthatok. 

– Kellemetlenül érezhette magát, ami-
kor a szerencsi kistérség a társadalmunk
jobbá tétele érdekében javaslatokat fo-
galmazott meg a törvényhozásnak és a
kormánynak, akkor éppen a szerencsi
polgármesteri hivatal építésügyi és vá-
rosfejlesztési osztályvezetõjét elõzetes le-
tartóztatásba helyezte a bíróság, mert a
gyanú szerint valótlan tartalmú közok-
iratokkal éppen az úgynevezett „szoc-
polos lakások” építéséhez kapcsolódó ál-
lami támogatások jogtalan igényléséhez
asszisztált.   

– Kezdjük talán az elején. Társadal-
munkban, Szerencsen és környékén
egyaránt felgyülemlettek olyan feszült-
ségek, amelyeket a törvénytisztelõ pol-
gárok jogosan kritizálnak. Azt várják az
emberek tõlünk – a települések vezetõi-
tõl – tegyünk lépéseket a változásokért.
Így született meg kistérségi összefogás-
sal a „Javaslat társadalmunk jobbá téte-
le érdekében!” címû dokumentum, amit
a polgármesterekkel közösen nyújtottunk
át az Országgyûlés elnökének azzal az
igénnyel, hogy az általunk felvetett
ügyekben induljon meg a törvények
módosítása. Elfogadhatatlan, hogy se-
gélybõl könnyebb megélni, mint bérbõl
és fizetésbõl. Tenni kell az ellen, hogy
csak azért szülessenek gyerekek, mert

ezért támogatás jár, amibõl az egész csa-
lád munka nélkül boldogulhat. Nem
tûrhetõ, hogy a szegénység vámszedõi
uzsorakamattal sújtják a kiszolgáltatot-
takat. Átgondolandónak tartjuk, hogy
negyvenévesen nyugdíjba vonulhassanak
a szakmai tudásuk, erejük teljében lévõ
emberek, miközben romlik a közbiz-
tonság. Azt is kezdeményeztük, hogy öt
évre visszamenõleg vizsgálják meg a szo-
ciálpolitikai kedvezmények felhasználá-
sát. Õszintén mondom, nem gondoltam,
hogy ez utóbbi – több más építésügyi ha-
tósághoz hasonlóan – érintheti a szerencsi
polgármesteri hivatalt is. Ma is azt tar-
tom, hogy a problémákat nem szabad a
szõnyeg alá söpörni, és az élet minden
területén tiszta vizet kell önteni a pohárba.
Ezt vallom akkor is, ha ez a saját házunk
tájékán is kellemetlenségeket okoz. A hi-
vatal köztisztviselõinek a munkáltatója
a jegyzõ, aki azonnal felmentette az osz-
tályvezetõt a munkavégzés alól, vissza-
vonta a vezetõi megbízatását, majd
2008. október 1-jén megszüntette a
munkaviszonyát. Az ügyészségi nyo-
mozók végzik az ügy vizsgálatát, ítéle-
tet pedig majd a bíróság hirdet.

– A pénzügyi világválságot követõ gaz-
dasági visszaesést is figyelembe véve 
lát-e esélyt arra, hogy az elkövetkezõ
 idõszakban jelentõs munkahelyteremtõ
beruházások telepedjenek meg a város-
ban?  

– Egy térség vagy település jövõjét az
határozza meg, hogy az ott élõ embe rek
helyben találnak-e megélhetést, a fiata-
lok számára van-e jövõ, megszerzett tu-
dásukat tudják-e itt kamatoztatni. Ezért
fontos számunkra a munkahelyek meg-
õrzése mellett az újak teremtése. Nem
újkeletû a törekvésünk, hiszen már 2004-
ben is ez vezérelt bennünket, amikor el-
nyertük az „ipari park” címet, és több mint
200 millió forintból utat, vízelvezetõ ár-
kot, ivóvízhálózatot, szennyvízcsator-
nát, elektromos energiahálózatot létesí-
tettünk a területen. Ennek a fejlesztésnek
köszönhetõen már az ott tevékenykedõ
tizenhárom vállalkozás komfortosabb
környezetben végezheti a tevékenységét
és a kõvágó üzem megkezdte mûködé-
sét az ipari parkban. Õszintén remélem,
hogy a szalmatüzelésû erõmû megépí-
tése tovább vonzza majd a befektetõket.
Az önkormányzat a saját szûkös pénz-
ügyi lehetõségeit figyelembe véve elkö-
telezett a gazdasági élet helyi szereplõi-
nek támogatására. A tizenöt fõnél keve-
sebb dolgozót foglalkoztató cégek lét-
számbõvítését anyagilag is ösztönözzük
és nettó 2,5 millió forint árbevételig a vál-
lalkozásoknak nem kell iparûzési adót fi-
zetniük. Készítettünk egy kiadványt – eh-
hez Szerencsrõl egy filmet is mellékelünk
a reménybeli befektetõknek –, amelyben
megjelöljük a beruházási célra rendel-
kezésre álló területeket a városban. A köz-
pontilag meghirdetett vállalkozásösz-
tönzõ pályázatokat igyekszünk eljuttat-
ni az érintettekhez, bízva abban, hogy
élnek a lehetõségekkel. Az önkormány-
zati beruházásoknál pedig – mint aho-
gyan tettük ezt eddig is – a jövõben is
számítunk a szerencsi vállalkozókra. Ez
bevételt és újabb munkahelyeket jelent-
het a helyben élõk számára.   

– A helyi kereskedõk viszont aggoda-
lommal fogadták a Tesco és Lidl áruhá-
zak építését, féltve a saját forgalmukat,
a megélhetésüket!

– Fenntartásuk érthetõ, ugyanakkor
mindannyian tudjuk: ha nem Szerencsen,
akkor bármelyik közelben lévõ telepü-
lésen megépültek volna ezek a bevásár-
lóközpontok, hiszen környékünkön van
bõven eladásra szánt ingatlan, a vevõk
válogathatnak. Ebben az esetben elõ -
fordulhatott volna, hogy nem a várostól
vásárolták volna meg az építési telket, és
a helyi adót sem a város költségvetésé-
be fizetnék. A bevételekre szükség van
a település üzemeltetéséhez, a közszol-
gáltatások minõségének a javításához. No
meg a gazdálkodás stabilitásához, hiszen

nem szabad elfelejteni, hogy a cukorgyár
bezárásával kettõszáz millió forintos mí-
nusszal kell számolnunk a büdzsében.
A fentieken túl az áruházak munkale-
hetõséget is kínálnak, a különbözõ ak-
ciókkal pedig megkezdõdött a verseny
a vásárlókért. 

– Aránylag friss a hír, hogy Ondon nép-
szavazással döntenének a településrész
önállóvá válásáról. Meglepte a kezde-
ményezés?

– Olyan gazdasági és társadalmi kör-
nyezetben élünk, amikor az emberek vé-
giggondolják, hogyan fejlõdhetne még
eredményesebben a lakóhelyük. Ondon
az elmúlt idõszakban számos fejlesztést
valósítottunk meg. Az alig hatszáz lé-
lekszámú településrésznek önálló, újon-
nan felépített óvodája van, az alsó ta-
gozatosok helyben tanulnak, mûködik a
napközi otthon, most újítjuk fel az egy-
házi tulajdonban lévõ iskola épületét. Az
idõsek klubja gondoskodik a rászoru-
lókról, házhoz szállítjuk az ebédet a jo-
gosultaknak. Játszótereket alakítottunk ki
a faluközpontban és az óvodában, fel-
újítottuk az orvosi rendelõt, továbbra is
biztosított a postai szolgáltatás. Tavasszal
a fõutca teljes újraaszfaltozása megtör-
ténik és formálódik a település „fõtere”.
Számos rendezvény színesíti az ott la-
kók életét. Megkezdõdött a csapadékvíz
elvezetése, aminek az elsõ üteme 80 mil-
lió forintba került. Az idén átépítjük a ra-
vatalozót és elkészítettük az óvodához
kapcsolódó közösségi ház tervét. Mind-
ezeket azért sikerült megvalósítani, mert
Szerencs és Ond egy kasszából gazdál-
kodik. A mai szabályozás szerint, ha a
településrésznek önállóan kellene biz-
tosítania az intézmények fenntartását, az
bizonyosan komoly nehézségekbe üt-
közne. És akkor még a fejlesztésekrõl nem
is esett szó. Abban az esetben, ha Ond
önállóvá válásával a külön önkormány-
zat létrehozása jobb lehetõséget nyújta-
na az ott élõknek, akkor a változtatást én
elsõként támogatnám. De ma én nem így
látom a helyzetet. Ezért megfontolt dön-
tést és körültekintõ mérlegelést javaslok
a kezdeményezõknek. Ismerem az ondi
embereket és tudom, hogy bölcsek.
Nem hagyták soha, hogy a településü-
ket bárki egyéni céljainak vagy politikai
érdekeknek a szolgálatába állítsa. 

– Szerencs lakosainak a száma Ond-
dal együtt is tízezer fõ alá csökkent, ami
azt is jelentheti, hogy 2010-ben már nem
körzetenként választunk önkormányza-
ti képviselõket?

– Sajnálatos módon Európa, Magyar-
ország és Szerencs népessége is évrõl
évre fogy. A 2009. januári adatok alap-
ján 9969-en laknak városunkban. Ezt a
jelenséget sokoldalúan vizsgáltuk. Meg-
néztük Sátoraljaújhely, Sárospatak, To-
kaj, Encs, Edelény népességszámának
alakulását és hasonló tendenciát ta-
pasztaltunk. Megállapítottuk, hogy az el-
költözõk és a Szerencsre telepedõk
aránya azonos. Ugyanakkor lényegesen
kevesebb gyerek születik, mint évekkel
korábban. Ez utóbbi okok között szere-
pel a lakosság összetétele, a családala-
pítás idõbeni kitolódása, a gyermekvál-
lalási kedv csökkenése, és az is, hogy jó
néhány fiatal tanulmányainak befejezé-
sével más településen képzeli el jövõjét,
mert a nagyobb városokban vagy eset-
leg külföldön talál képzettségének meg-
felelõ munkát. Ezért is kell egy vonzó,
munkahelyet, megélhetést biztosító, kul-
turált kisvárosért dolgoznunk, ahol a nor-
mális emberi viszonyok is segítik a te-
lepülésfejlesztést. A választási törvény
várhatóan 2010-ig nem változik, így azt
gondolom, hogy a jövõ év õszén majd
elsõsorban személyekre és nem pártok-
ra fogunk szavazni. A polgármestert pe-
dig az elmúlt évekhez hasonlóan to-
vábbra is a város lakossága közvetlenül
választja meg. Ekkor minõsítik majd a
szerencsiek az önkormányzat által el-
végzett munkát.

Sárkány László 
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Szántó István (fotónkon) neve hal-
latán a legtöbb szerencsinek az egy-
kori úttörõház jut eszébe. Hogy mi-
ért ez a párhuzam? Akik ismerik a nap-
jainkban már nyugdíjas pedagógust,
azoknak nem kell e sorokat magya-
rázni, s ha valaki nem tudja a választ,
olvassa el az alábbi sorokat!

Szántó István
1942 januárjá-
ban született
Tarcalon. Az ál-
talános iskola
befejezése után
a sátoraljaújhe-
lyi gyü mölcs- és
szõlõtermelési

technikumba jelentkezett. 
– Miért pont a mezõgazdasági isko-

lát választotta? – kérdeztem beszélge-
tésünk elején Szántó Istvántól.

– Részben azért, mert nagyapám is,
apám is szõlõtermeléssel foglalkoztak
és akkor úgy gondoltam, folytatnom kell
a családi hagyományt. Amíg éltek a szü-
leim, gondozták az ültetvényt, amikor
meghaltak, a tarcali házat eladtuk, én
pedig vásároltam egy motoros kapát és
tovább mûveltem a szõlõt. Akkor már
Szerencsen éltem, és sok gondot je-
lentett innen kijárni a tokaji szõlõhegy-
re.

Amikor a technikumba kerültem, ép-
pen 1956-ot írtunk. Tisztelem és be-
csülöm az iskola akkori igazgatóját, aki
óvott minket minden rossztól. Az ese-
mények miatt az iskolai tanítást õsszel
be kellett szüntetni. Mindenkit haza-
küldtek. Valamikor kora tavasszal kap-
tuk az értesítést, hogy újraindult az ok-
tatás. 

A középiskolát 1960-ban végeztem
el, és az akkor még üzemelõ mádi bor-
palackozóba kerültem gyakornoknak.
Volt három hatalmas pincészet, óriá-
si borforgalom és minden munkafo-
lyamatot meg kellett ismernem. Tetszett
nekem a tevékenység és 1962 tavaszán
kineveztek pincemesternek. Naponta
jártam be Tarcalról Mádra. Kezdetben
vonattal, késõbb motorkerékpárral,
majd 1962 novemberében behívtak ka-
tonának. Ez úgy történt, hogy a sze-
rencsi hadkiegészítõ parancsnokságról
Siska százados agitálni kezdett, hogy
menjek tartalékos tiszti iskolába. Azt
mondták, az alapkiképzés után már
nem lesz rossz dolgom. Elvállaltam, így
1964-ig katona voltam Aszódon, Eger-
ben, majd Szabadszálláson. Mivel
nem volt kötelezõ a további szolgálat,
1964 novemberében leszereltem és
visszamentem a palackozóüzembe
dolgozni.

Úgy emlékszem, Éles Gábor volt ak-
kor a járási KISZ-titkár és Eperjesi Jó-
zsef volt a KISZ nevelési felelõse.
Egyik alkalommal, amikor Jóska kijött
a palackozóba, arra kért, hogy szer-
vezzük meg a KISZ üzemi szerveze-
tét, mivel sok fiatal dolgozott nálunk.
Így is tettünk, majd én lettem a titkár,
de nem sokáig, mert 1965 májusában
ismét jött Eperjesi Jóska, aki újabb aján-
latot tett nekem: bejönnék-e dolgoz-
ni Szerencsre a járási KISZ-bizottság-
ra? – kérdezte. Azt mondta, hogy
szervezési feladatokkal, ipari, mezõ -
gazdasági KISZ-szervezetek patroná-
lásával kell majd foglalkoznom. Ak-
koriban 1500 Ft volt a fizetésem Má-
don, itt 2000 forintot ajánlottak, és kap-
tam egy motort, hogy járjam a körze-
tet. Elvállaltam. 

– Úgy tudom, idõközben megis-
merkedett a feleségével.

– Igen. Ez akkor kezdõdött, amikor
a mádi borpalackozóban Fekete End-
re megkért arra, hogy menjek el vele
egy ismerõséhez, akit meg akar láto-
gatni a bodrogkeresztúri vasútállo-
másnál. Emlékszem: volt ott egy né-
pes család, Endre pedig azt mondta ne-
kem, hogy egy óra múlva menjek vissza

érte. Én addig Kisfaludra motoroztam,
hogy meglátogassam a rokonokat.
Amikor visszamentem, akkor láttam,
hogy van ott egy fiatalabb lány, aki ne-
kem nagyon megtetszett. Így kezdtem
el csapni a szelet ennek a lánynak, aki
1970-ben a feleségem lett. Ebben az
idõben a KISZ-nél már nevelési felelõs
voltam, majd 1973-ban kineveztek az
úttörõház vezetõjének. 

– Az épület ott áll a fürdõvel szem-
ben. Ma már ismét az egyház tulajdona,
de a helyiek most is úttörõházként em-
legetik. 

– Azt hiszem, ez így van jól. Nagy
élet volt akkoriban itt. Mi a szomszé-
dos társasházban laktunk, ha kellett,
a szombatot, vasárnapot ott töltöttem.
Építettünk tollaslabda pályát, aztán
késõbb, amikor leaszfaltozták az ud-
vart, kitaláltuk, hogy lehetne itt egy jég-
pályát is létrehozni. Mivel én a kö-
zelben laktam, esténként lementem és
locsoltam, hogy hizlaljam a jeget.
Tóth Pali a postánál az erõsítõüzem-
ben dolgozott, ingyen és bérmentve
zenét szolgáltatott, mert annyira sze-
rette a gyerekeket és szívesen segített.
Aztán meg jöhettek a gyerkõcök, ami-
kor csak akartak. Szombaton és va-
sárnap is vártuk õket. 

– Ha jól tudom, 1991-ig dolgozott
az úttörõházban, de 1989-tõl már ta-
nított is.

– Igen, de ennek az elõzménye, hogy
idõközben jelentkeztem a Nyíregyhá-
zi Tanárképzõ Fõiskolára. A KISZ-es
 idõ szakban jutottam arra: ha már ne-
velési felelõs vagyok, és van egy  mezõ -
gazdasági alapszakom, akkor ebbe az
irányba kellene tovább tanulni. Így sze-
reztem biológia–technika szakos dip-
lomát. 

Késõbb bebizonyosodott, hogy ér-
demes volt elõre gondolkodni. Hiva-
talosan 1991-ig dolgoztam az úttörõ -
házban, de már 1989-tõl óraadó vol-
tam a Bolyai iskolában. Zemlényi Zol-
tán úttörõcsapat-vezetõvel nagyon jó
volt a kapcsolatom, azután õ már mint

igazgató mondta, hogy mehetek oda
tanítani. 

Nem is kellett messzire mennem, hi-
szen az úttörõház mûhelyének két ter-
mében tartottuk a technikaórákat.
Maczko Laci volt az egyik teremben,
én meg a másikban. Amikor átmentem
teljes állásba, már a biológiát is oktat-
tam. Ott volt Hudák Pálné Gabika néni
és Magdáné Zsuzsika, akikkel még volt
lehetõségem együtt dolgozni. Szeret-
tem a nyomukban járni, ellesni a for-
télyokat. 

– Sikerült új élményekhez jutnia a
tanítás során?

– Mivel a biológiát imádtam, örül-
tem, hogy Gyõrik Ferivel közösen si-
került megszerettetni a gyerekekkel a
természetet, megláttatni velük a szé-
pet. Elsõsorban a simai kirándulásokon
tudtunk ilyen élményeket nyújtani a di-
ákoknak. Mercsák József, a Tokaj-
bodrogzug Tájvédelmi Körzet vezetõje
ingyen és bérmentve jött hozzánk éve-
ken keresztül a táborba, és ha kellett,
két napig mesélt a gyerekeknek. Gya-
logtúrákat szerveztünk, megmásztuk a
Tokaji hegyet, közben a tanulók meg-
ismerhették a különleges növényeket,
amelyek csak azon a környéken talál-
hatók. Ebben látom én a lényeget! A
természet szeretetében, az élôvilág
megismerésében. Ha ezen a területen
sikerült valami pluszt adnunk a diá-
koknak, akkor megérte.

– Pár éve pedig nyugállományba vo-
nult. 

– Amikor elértem a nyugdíjkorhatárt
2003-ban, úgy éreztem, hogy elfárad-
tam és befejeztem. Nem unatkozom
mostanában sem. Az évek során lakást
cseréltünk és ma már egy kertes csa-
ládi házban élünk a feleségemmel. Két
felnõtt fiunk van, az idõsebbik Buda-
pesten, a másik Szerencsen lakik a csa-
ládjával. Eddig két unokával örven-
deztettek meg minket.

Szeretjük a kertészkedést. A felesé-
gem a virágokat, én pedig a szõlõt és
gyümölcsfákat gondozom.       M. Z.

TERELJÉK MÁSFELÉ
A BUSZJÁRATOT 

Városunk fejlõdése örömmel tölti
el az itt lakókat. Ilyen, jó érzést kel-
tõ esemény volt a közelmúltban a
benzinkutak szomszédságában az új
hipermarket megnyitása, amelyhez
külön autóbuszjárat közlekedik a vas-
útállomásról. Ezzel önmagában nem
volna baj, de a buszok útvonalában
a megfelelõ alappal nem rendelke-
zõ, keskeny, a közmûberuházásokat
követõen hepehupás, rossz állapo-
tú Bocskai utca is szerepel. Az itte-
ni házak nagy része régen épült, ame-
lyeket már így is megviselt a forga-
lom. Az itt lakók nevében kérem,
hogy módosítsák a járat útvonalát a
megfelelõ aszfaltburkolattal rendel-
kezõ, újabb építésû Eperjes utca irá-
nyába.  

Szabó Sándor,
Szerencs, Bocskai út 16.  

*** 
A lakossági észrevétellel megke-

restük a polgármesteri hivatal épí-
tésügyi és városfejlesztési osztály-
vezetõ-helyettesét. Drizner József is-
mertette: a vasútállomás és a bevá-
sárlóközpont között az áruházat üze-
meltetõ cég és a Borsod Volán Zrt.
közötti szerzõdés alapján március vé-
géig próbajárat közlekedik ideigle-
nes útvonalon. A polgármesteri hi-
vatal már jelezte az illetékeseknek a
levélíró által is szóvá tett problémát.
A határidõ lejárta után megváltozik
majd a buszjárat útvonala, amely az
Eperjes – Pozsonyi – Nagyvárad
utak érintésével ér majd ki a 37-es
számú fõútra.

MEGSZÛNT A HALÁLADÓ
A Magyar Demokrata Fórum

(MDF) kezdeményezésére az Or-
szággyûlés a közelmúltban eltöröl-
te a sokak által „haláladóként” em-
legetett örökösödési adót.  Az MDF
közel öt esztendeje küzdött azért,
hogy az erkölcsileg leginkább meg-
kérdõjelezhetõ öröklési illeték vég-
re eltûnjön a hazai adórendszerbõl.
Számtalan példáról tudunk mind-
annyian, amikor az örökösöknek
ezen kötelezettség miatt kellett el-
adniuk a család vállalkozását, jár-
mûvét, földjét, vagy végsõ esetben
lakását is. Nem tartottunk egy olyan
társadalmi terhet igazságosnak, mely
az állam a  családok nehezen meg-
keresett, évek alatt felhalmozott va-
gyonát, jövedelmét „adóztatja” meg
még egyszer, ráadásul olyan módon,
hogy a legelesettebbek szenvedik
meg leginkább a terheit.

Az örökös akkor jogosult a men-
tességet igénybe venni, ha az ille-
téktörvény szerinti I-es örököscso-
portba tartozik, tehát az elhunytnak
(azaz az örökhagyónak) gyermeke,
házastársa vagy szülõje, valamint az
örökhagyó háztartásában eltartott
szülõ nélküli unokája.

Az örökös által megszerzett örök-
rész tiszta értéke 20 millió forintig lesz
illetékmentes. Ez több dolgot is jelent:
egyrészt több örökös esetén mind-
egyikük örökrészére vonatkozik a 20
millió forintos mentességi értékhatár,
másrészt az örökrész tiszta értékére,
tehát a hagyatéki terhek (így többek
között: az eltemettetés költségei, a
közjegyzõi eljárás díja, az örökhagyó
fennálló tartozásai, stb.) levonása
után fennmaradó értékre kell alkal-
mazni. Ezt a mentességet elsõdlege-
sen az örökös vagy az örökösök ál-
tal megszerzett lakástulajdon vagy a
lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékû
jog illetékalapjának csökkentésére
kell fordítani. Ugyanakkor a törvény
úgy rendelkezik: ha a megszerzett la-
kás tiszta értéke nem éri el a 20 mil-
lió forintot – abban az esetben a 20
milliós összeghatárig (a lakás értékén
felül, 20 millió forintig fennmaradó
részben) az általános mértékû örök-
lési illeték alá esõ más vagyontárgyak
(pl. üdülõ besorolású ingatlan, ter-
mõföld, nagyobb értékû ingóság, ér-
tékpapír, kötvény, részvény…) is
mentesülnek az öröklési illeték alól.

A mentesség 2009. január 1-jén lép
hatályba, ugyanakkor azt már alkal-
mazni kell az illetékhivatal elõtt fo-
lyamatban lévõ, de a törvény 2008.
december 9-ei kihirdetésének nap-
ján még jogerõsen el nem bírált
ügyekben is. 

Egy átlagos példa: Az örökhagyó
után egy 12,5 millió forint értékû tár-
sasházi ingatlan és egy 6 millió forint
értékû üdülõingatlan maradt, mint ha-
gyatéki vagyon. Az örökhagyó örö-
köse gyermeke. A korábbi szabályok
alapján az öröklési illetékfizetési kö-
telezettség a társasházi ingatlanra
312 500 forint (2,5%-os illetékkel),
míg az üdülõingatlanra 660 ezer fo-
rint (11%-os illetékkel), azaz mind-
összesen 972 500 forint. A módosí-
tást követõen – figyelembe véve a 20
milliós mentességi értékhatárt – a fi-
zetendõ illeték mértéke 0 forint lesz. 

Uray Attiláné
önkormányzati képviselõ, 

az MDF Szerencsi Szervezetének
elnöke

Közel 157,5 milliárd forintos ár-
bevétellel zárta a 2008-as évet a Sze-
rencsejáték Zrt. A társaság így több
mint 13 milliárd forinttal túlteljesí-
tette a 2007-es forgalmát – hangzott
el január 22-én Miskolcon megtar-
tott sajtótájékoztatón.

Veres István, a cég miskolci terü-
leti igazgatóságának a vezetõje is-
mertette, hogy a legnagyobb növe-
kedést a Tippmix produkálta. – A já-
ték sikere elsõsorban a nyeremény-
visszafizetési arány 60%-ról 75%-ra
való emelkedésének és a nyári sport-
eseményeknek – labdarúgó Eb, olim-
pia – volt köszönhetõ – emelte ki az
igazgató. 

A számsorsjátékok közül a tavaly
20. születésnapját ünneplõ hatoslottó
emelkedett ki, amikor a 28 hétig tar-
tó halmozódás után született telita-
lálat csaknem hárommilliárd forin-
tot ért. Kiemelkedõ volt a sorsjegyek
forgalomnövekedése is, hiszen a
rendkívül széles választékból min-
denki megtalálhatta a neki tetszõt. A
Szerencsejáték Zrt. 2008-as tervének
jelentõs túlteljesítéséhez a fogadásos
játékok mellett az összesen 42 sze-
rencseperces akciónap is hozzájárult,
amelynek során többek között autók,
utazások és egyéb értékes tárgynye-
remények találtak gazdára. 

A területi igazgatóság öt megyé-
je (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar, Nógrád, Heves és Szabolcs-
Szatmár-Bereg) az országos árbe-
vétel ötödét könyvelhette el, ami
2008-ban 30,9 milliárd forintot je-
lentett. Ezzel szemben az igazgató-

ság területén 15,143 milliárd forin-
tot fizettek ki nyereményekre. Az ak-
ciókban a régióban 21 autó, 175 da-
rab készpénznyeremény (170,5 mil-
lió forint összértékben), 15 LCD te-
levízió, pekingi utazás és öt darab,
700 ezer forint értékû vásárlási utal-
vány talált gazdára. A Szerencsejá-
ték Zrt. fontos feladatának tekinti a
szponzorációs tevékenységet is. A
területi igazgatóság 2008-ban ösz-
szesen 10 millió forint értékben tá-
mogatott alapítványokat és egyesü-
leteket. 

A sajtótájékoztatón elhangzott az
is, hogy a játékkedv növekedésével
egyre nagyobb azoknak a száma,
akik nem veszik át nyereményeiket.
Az országban összesen másfél mil-
liárd forint nyeremény vár gazdára.

Az új év változásairól szólva Ve-
res István hangsúlyozta, hogy a ja-
nuár 1-jétõl a készpénzben felvehetõ
kisnyeremények értékhatára 100 ezer
forintról 200 ezer forintra emelkedett.
Az ettõl nagyobb összegû nyeremé-
nyekhez a lottózókban benyújtott írá-
sos igénylés után átutalással juthat-
nak hozzá a szerencsések. A 2009-
es esztendõ is számos akciót tarto-
gat a játékosoknak. Minden hónap-
ban várható a több napig tartó sze-
rencseperces program, és folytatód-
nak a sorsjegy-akciók is, amelyek kö-
zül a Póker sorsjegyhez kapcsolódó
játék már sikeres. Érdemes a nyeret-
len sorsjegyekkel pályázni a játéko-
soknak, hiszen így is értékes, a Pó-
ker-játékhoz kapcsolódó tárgynye-
remények találnak gazdára.

TANÁR ÚR! HOGY TETSZIK LENNI?
Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, monda-

nivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiá-
nyos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóru-
ma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.
Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85.
Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL

SZERENCSÉS ÉV NYEREMÉNYEKKEL

Eredményes évrõl számolt be a sajtó képviselõinek Veres István re-
gionális igazgató (középen).



Elõzõ lapszámunkban ismertettük a
december 22-ei önkormányzati ülés
döntéseit. Helyhiány miatt a vita rész-
leteit nem közöltük, amit most póto-
lunk.  

Határozott a testület a 2009. évi sze-
métszállítási díjakról. Hercsik István, a
Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Kft. ügyvezetõ igazga-
tója ismertette: a város kezdeménye-
zésére a korábban elõre meghatározott
18 százalékos emelésnél jelentõsen ki-
sebb, 10 százalékos díjemelés szere-
pel a cég taggyûlése által elfogadott  elõ -
terjesztésben. 

Takács István a pénzügyi és város-
fejlesztési bizottság nevében korrekt-
nek értékelte az ajánlatot, miután a szol-
gáltató társaság vezetésével áttekintet-
ték a díjcsökkentés lehetõségét. Meg-
állapították, hogy az eszközpark maj-
dani megújításához forrást kell terem-
teni, amire a bevételek biztosítanak fe-
dezetet. Ezért a családoknak éves szin-
ten kétezer forintos nagyságrendû több-
letköltséget jelentõ hulladékszolgálta-
tási árakat elfogadásra javasolják.    

Heves János arra volt kíváncsi, hogy
az árkalkulációnál hogyan vették fi-
gyelembe az üzemanyagárak változá-
sát? Gál András túlzottnak tartotta a
10%-os emelést, amivel Bíró István is
egyetértett. Egeli Zsolt sajnálattal  je -
gyezte meg, hogy az önkormányzat
pénzügyi bizottsága a javaslata ellenére
nem ismerhette meg a szolgáltató köz-
gyûlése elõtt a tervezett díjak összegét,
amelyeknek az érdemi befolyásolásá-
ra a képviselõ-testületnek nem maradt
lehetõsége. Visi Ferenc szorgalmazta,
hogy a vállalat mindenfajta szemetet
szállítson el. Suskó Viktor azt tette szó-
vá, hogy a cégcsoport Zemplénben ol-
csóbban szolgáltat, mint Szerencsen és
a környezõ településeken. Vaszily
Miklós szerint elfogadható az új díj, ha
a szolgáltató a zöldhulladékot is el-
szállítja. Koncz Ferenc ugyancsak a tér-
ségben alkalmazott eltérõ díjakra kér-
dezett rá és évi kétszeri ingyenes lom-
talanítást javasolt. 

Hercsik István kiemelte, hogy hul-
ladékgazdálkodás színvonala az elmúlt
nyolc évben számottevõen emelkedett.
Az önkormányzatoknak lehetõségük
van díjkompenzációra és ahol a 120
literes gyûjtõk mellett 60 literes edé-
nyeket is alkalmaznak, ott másként ala-
kul az ürítési költség. Az eltérések
ezekbõl adódnak. A zöld nyesedékek
és a fû elhelyezésére a hulladékudvar
szolgál, amit a várossal közösen 71 mil-
lió forint ráfordítással hoztak létre a la-
kosság kiszolgálása érdekében. Az

ügyvezetõ igazgató hangsúlyozta: az
évi egyszeri lomtanítás költsége be épült
a díjba, azért külön nem kell fizetni.
Rónavölgyi Endréné egyetértett azzal,
hogy a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság már a szolgáltató cég tag-
gyûlése elõtt megismerje az új díjakat.
Emlékeztetett, hogy a társaságban az
önkormányzat is résztulajdonos, így az
esetleges bevételkieséseket nekik kell
kiegészíteni. 

VITA A HELYI ADÓKRÓL 
Következõ napirendi pontként a

2009. évi helyi adókról szavazott a kép-
viselõ-testület. Rónavölgyi Endréné fel-
idézte, hogy a város korábban intéz-
ményi átszervezésekkel megteremtet-
te a kiegyensúlyozott gazdálkodás fel-
tételeit. Sajnos azonban a cukorgyár be-
zárása és a pénzügyi válság hatásai az
önkormányzat bevételeit is kedvezõt-
lenül érintették. A korábban felvállalt
lakossági szolgáltatásokat nem szeret-
nék csökkenteni. Ezért néhány helyi-
adó-tételnél emelésre kényszerülnek,
amit azonban úgy valósítanak meg,
hogy az a kisvállalkozókat ne érintse.
Az építményadó változása a nagyobb
ingatlanok tulajdonosaira vonatkozik,
akik a vállalkozások 7 százalékát je-
lentik. A telekadó emelése pedig mind-
össze 22 gazdálkodóra ró többletter-
het.

Az építményadó esetében csak a na-
gyobb épületekkel rendelkezõ vállal-
kozások plusz megadóztatása történ-
ne. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozók
93%-át nem érinti az építményadó-
emelkedés, 7%-ot viszont igen.  Telek -
adó esetében pedig 22 adóalany van,
akit érintene a változás. Hidegkúti
Ákos a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság nevében az építmény- és ide-
genforgalmiadó-változást elfogadásra
javasolta, a telekadónál azonban úgy
gondolták, hogy 5000 m2-ig nem vál-
tozna a fizetendõ pénz összege. Sipos
Attila a szociális és egészségügyi, Gál
András pedig az ügyrendi és oktatási
bizottság nevében elfogadásra javasolta
az írásos elõterjesztést. Visi Ferenc sze-
rint vannak telkek, ahol nem mûködik
vállalkozás, mégis vonatkozik majd rá-
juk az adóemelés. Ezen területek tu-
lajdonosainak valamilyen támogatást
kellene biztosítani. Egeli Zsolt kiemel-
te: a kisvállalkozóknak 2009-ben sok-
kal nehezebb lesz a sorsa. Takács Ist-
ván úgy vélte: sok szerencsi vállalko-
zás került nehéz helyzetbe az elmúlt
idõszakban, akik a helyi terhek további
emelését már nem képesek elviselni.
Az önkormányzat kasszájába befolyt

adóforintok elköltését nagyon át kell
gondolniuk, mert ebbõl a forrásból
többletbevételre nem számíthatnak.
Sipos Attila arra volt kíváncsi: ameny-
nyiben elfogadják a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság javaslatát, az
mennyi megtakarítást jelent a vállal-
kozásoknak?  Heves János alpolgár-
mester szerint a bevételek mellett a költ-
ségvetés kiadási oldaláról sem szabad
megfeledkezni, mert a közintézmé-
nyeket mûködtetni kell. A tervezett adó-
változásokkal a kisvállalkozók nem ke-
rülnek nehezebb helyzetbe. Hidegkú-
ti Ákos szerint a 100 millió forintos adó-
bevétel lefaragása érdekében a képvi-
selõk mondjanak le a jövõ évi tiszte-
letdíjukról. Felvetette, hogy a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár 70
millió forintjába kerül az önkormány-
zatnak, az intézményt mûködtetésre át
lehetne adni a megyei közgyûlésnek.
Az Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézmény pedig bérleti díjat kérhetne
a rendelõintézet használatáért.  

Koncz Ferenc az elhangzott javas-
latok alapján nem látott biztosítékot
arra, hogy a helyi adóváltozások a kis-
vállalkozásokat nem érintik majd. Vé-
leménye szerint a nehéz helyzetben le
kellene mondani a városközpont gran-
diózus átépítésérõl és ehelyett mun-
kahelyteremtõ beruházásokat kellene
megvalósítaniuk. Uray Attiláné kie-
melte: a kulturális központ kis költ-
ségvetéssel dolgozik. A helyi mûvelõ -
dés jelenlegi színvonalából nem sza-
badna engedni a költségvetési támo-
gatás csökkentésével. Takács István sze-
rint ha az állam megfelelõen támogatná
a kulturális életet, akkor nem kellene
az önkormányzatnak több tízmillióval
finanszíroznia költségvetésébõl egy
olyan intézményt, amely a város lakói
mellett számos más településen élõk
szórakoztatását és hasznos idõtöltését
szolgálja. 

Rónavölgyi Endréné szerint a város
és a környezõ települések számára a
meglévõ vállalkozások megerõsödése
és új befektetõk idetelepülése biztosít-
hat jövõt. Ennek elõsegítése a képvi-
selõ-testület valamennyi tagjának fel-
adata nemcsak szóban, hanem csele-
kedetekben is. Az önkormányzat 2,5
millió forint nettó árbevételig eddig is
mentesítette a kisvállalkozásokat az
iparûzési adó megfizetése alól. Ez a vá-
rosban mûködõ összes vállalkozás 50
százalékát érinti. A jelenlegi helyiadó-
tervezet csak a nagyobb ingatlanokkal
rendelkezõ gazdálkodókat érinti. A pol-
gármester a telekadónál nem értett egyet
az 5000 m2-es limittel, mert a város-
nak minden adóforintra szüksége van.

Béni Gyula adócsoport-vezetõ szerint
az 5000 m2 feletti határ 9 adózót érin-
tene és a változtatás 1,5 millió forint
adóbevétel-kiesést eredményezne. Bíró
László jegyzõ kiemelte: a szerencsi ön-
kormányzat nem alkalmazza a vállal-
kozásokra kivethetõ kommunális adót,
amit a foglalkoztatottak után kellene fi-
zetni. Az errõl való lemondás is mu-
tatja, hogy az önkormányzat törõdik a
helyi vállalkozásokkal. A jegyzõ kie-
melte: Szerencsen több száz adózó van,
akiknek a döntõ többsége fegyelme-
zetten teljesíti a kötelezettségét. A vá-
ros normális adóstruktúrával rendel-
kezik, megfelelõ kedvezményekkel. 

TERMÉSZETBEN
BIZTOSÍTJÁK

AZ ELSÕ TÁMOGATÁST

Több helyi rendelet felülvizsgálatá-
ról, a jogharmonizáció keretében tör-
ténõ módosításáról hozott döntést ja-
nuár 22-ei ülésén a szerencsi önkor-
mányzat. Az ügyrendi és oktatási bi-
zottság különösen a haszonállattartás
szabályozásának az alapos áttekinté-
sét szorgalmazta a belvárosban he-
lyenként érezhetõ kellemetlen szagok
megszüntetése érdekében. Vaszily
Miklós a kóbor kutyák magas száma
miatt a jószágok és gazdáinak azono-
sítására chipes nyilvántartó rendszer be-
vezetését szorgalmazta.

Elfogadta a képviselõ-testület a 2009.
évi képzési tervét. Gál András az
ügyrendi és oktatási bizottság nevében
igényként említette, hogy a képviselõk
tapasztalatszerzés céljából vegyenek
részt egy Szerencshez hasonló nagy-
ságrendû város önkormányzatának ülé-
sén. Visi Ferenc a képzések elôadóinak
személye iránt érdeklõdött. Bíró Lász-
ló jegyzõ kiemelte: az egyes témakö-
rök felelôsei elsõsorban a helyi pol-
gármesteri hivatal munkatársai lesznek.
Természetesen nem zárkóznak el me-
gyei vagy minisztériumi szakemberek
meghívásától sem, de igyekeznek a költ-
ségekkel takarékoskodni. Az elõ -
terjesztést az önkormányzat Hidegkú-
ti Ákos tartózkodása mellett elfogadta.
A oktatási programban többek között
a közigazgatás felépítése és mûködé-
se, az államháztartás, a személyes ada-
tok védelme és a közérdekû adatok nyil-
vánossága, valamint európai uniós is-
meretek szerepelnek. 

Kiegészítette a testület a gyermek-
védelmi és gyámügyi ellátásról szóló
rendeletét. Az új szabályozás szerint a
helyi önkormányzat a jogosultaknak
pénzfizetés helyett természetbeni jut-
tatásként biztosítja az óvodáztatási tá-
mogatás elsõ részletét. Cipõk, ruhák és
tisztasági csomag vásárlásával járulnak
hozzá a hátrányos helyzetû gyerekek
esélyegyenlõségének javításához. Sípos
Attila a szociális és egészségügyi bi-
zottság álláspontját ismertetve támo-
gatta az elõterjesztés elfogadását. Koncz
Ferenc a természetbeni juttatással 
egyet értett, magával az óvodáztatási tá-
mogatás bevezetésével azonban nem.
Hidegkúti Ákos arra volt kíváncsi,
hogy ez a juttatás milyen többletkia-
dást okoz a helyi önkormányzatnak.

Porkoláb Béláné, a polgármesteri hi-
vatal közigazgatási osztályvezetõje ki-
emelte: az óvodáztatási támogatásnál
az elsõ, húszezer forintos összegnél van
lehetõség természetbeni juttatásra. Az
ezt követõ, esetenként és gyermeken-
kénti tízezer forintokat már pénzben
kell biztosítani a jogosultaknak. 

A rendelet-kiegészítést Danyi Lász-
ló tartózkodása mellett fogadta el a tes-
tület. Hidegkúti Ákos nem vett részt a
szavazásban. 

Módosította a településrendezési
tervet az önkormányzat annak érde-

kében, hogy az ondi tanyához vezetõ
bekötõút mentén sportlõtér létesül-
hessen. A változtatással Takács István,
Gál András és Sipos Attila tájékozta-
tása szerint a pénzügyi és városfej-
lesztési, az ügyrendi és oktatási, vala-
mint a szociális és egészségügyi bi-
zottságok egyetértettek. Danyi László
támogatásáról biztosította a kezdemé-
nyezést, amely a helyi idegenforgalom
és vendéglátás érdekeit is szolgálja. Visi
Ferenc a lõszerhasználat veszélye mi-
att fogalmazta meg az aggodalmát. Bíró
László jegyzõ ismertette: a sportlõté-
ren sörétet használnak, ami nem repül
ki a területrõl. 

Ugyancsak egyhangúlag született
döntés a településrendezési terv cu-
korgyárra vonatkozó részének módo-
sításáról. A változtatás célja, hogy ezer
négyzetméternél kisebb telek kialakí-
tását is lehetõvé tegyék a területen, ami
után érdeklõdés mutatkozik. 

FEJLESZTENÉK
A SIMAI TÁBORT 

Kisebb vitát kavart a simai tábor fej-
lesztésére benyújtandó pályázatról
született korábbi döntés módosítása.
Szabó Lászlóné, a polgármesteri hiva-
tal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje ismertette: az igényelhetõ
támogatás mértéke miatt a korábban
tervezett fejlesztésekbõl a tábor terü-
letén új ebédlõ és konyha építése va-
lósítható meg. A bruttó 45 millió fo-
rint pályázati juttatáshoz 15 millió fo-
rint saját erõt kell biztosítani. Bíró Ist-
ván szerint nem volna szabad a vesz-
teségesen mûködõ táborra ennyi pénzt
költeni. A létesítmény ugyan kedvez-
ményesen fogad szerencsi fiatalokat,
de a gazdasági váltságban egyre ke-
vesebben fogják igénybe venni az it-
teni szolgáltatásokat. A tizenötmillió fo-
rintos önrészt fordítsák inkább a városra.
Ha a tábor így nem tud mûködni, ak-
kor fontolják meg annak eladását.
Koncz Ferenc szerint éppen a ráfordí-
tás eredményezhet konjunktúrát a si-
mai létesítményben. A beruházás meg-
felelõ menedzselés mellett meghoz-
hatja az eredményt. A képviselõ sze-
rint a szerencsi beruházások a külsõ -
ségek felé mozdultak el, amelyeknek
nincs hatása a város jövõjére. Hideg-
kúti Ákos szerint az egymillió forintos
veszteség egy ilyen tábornál éves szin-
ten nem számottevõ összeg. A 15 mil-
liós önrésszel megvalósított beruházás
pedig hosszabb távon meghozhatja a
gyümölcsét. Takács István szerint ugyan
minden forintra szüksége van a város-
nak, de a szerencsi gyerekeket is fo-
gadó simai tábor vesztesége elenyészõ
például a tanuszoda 35 millió forintos
mínuszához képest. Gál András azt ja-
vasolta, hogy ne a tábort, hanem le-
romlott állagú jelenlegi konyhát és ét-
kezõt értékesítsék a magas ingatlan árú
községben.

Heves János arra hívta fel a figyel-
met, hogy a 75 százalékos pályázati
támogatás kedvezõ lehetõség, amit
nem szabad elszalasztani. Fekete Jó-
zsef szerint a kor igényeinek megfe-
lelõvé kell fejleszteni a tábort, amelyet
a szerencsi gyerekek továbbra is ked-
vezményesen vehessenek igénybe.
Rónavölgyi Endréné kiemelte: az elmúlt
évtizedben nem volt pályázati lehetõ -
ség a simai tábor felújítására, emiatt
romlott le a létesítmény állapota. Most
75 százalékos támogatással végre fej-
lesztések történhetnek akár úgy is,
hogy a 15 millió forintos saját erõt ér-
tékesíthetõ ingatlan révén sikerül csök-
kenteniük. A létesítmény elsõsorban a
szerencsi és városkörnyéki gyerekek ér-
dekeit szolgálja.

(Folytatás a 11. oldalon.)
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Az önkormányzat legutóbbi ülésén a különfélék napi-
rend alatt számos olyan képviselõi észrevétel és vélemény
fogalmazódott meg, amelyek közérdekûek.

Rónavölgyi Endréné jó hírként közölte, hogy a Bajcsy-
Zsilinszky út felújítására 84 millió forint támogatást nyert
pályázat útján a város. Állampolgári kezdeményezésre a
településrész fejlõdésének elõsegítésére civil szervezõdés
formálódik Ondon, amit csak támogatni lehet. Koncz Fe-
renc ismertette: április 4-én a térségben félmaratoni futó-
versenyt tartanak a megyei önkormányzat közremûködé-
sével, ami Szerencset is érinti. A sportesemény sikeres meg-
szervezésében a város segítségére is számítanak. A Csalo-
gány utcában a két, még meredek forgalomlassítót is ki kel-
lene javítani. Hidegkúti Ákos lakossági jelzésre kérte a Tes-
co buszjáratának útvonal-módosítását, hogy az a keskeny
Bocskai utcát ne érintse. A város Miskolc felõli bejáratánál
hiányzik a Szerencs helységnévjelzõ tábla. Az új útberu-
házásoknál javasolja, hogy a gyalogátkelõhelyek környé-
két piros színnel jelöljék a nagyobb biztonság érdekében.
Danyi László az Ond fõutcáján keletkezett kátyúk betömését
szorgalmazta az újraaszfaltozás folytatásáig. Javasolta, hogy
a város honlapjára a falu története is kerüljön fel. Bíró Ist-
ván a megindult hóolvadásra tekintettel a Szerencs patak

medrének a kitisztításáért emelte fel a szavát, mert félõ, hogy
az elgazosodott vízfolyás nem tudja majd elvezetni a vár-
ható áradást. Takács István szerint a fõutca parkolási gond-
jaival foglalkozni kell az önkormányzatnak. A Takta utcá-
ba forgalomlassítóra volna igény. A képviselõ több telepü-
lést is példaként említett, ahol a szerencsinél sokkal ala-
csonyabb a telekadó, vagy egy négyzetméterenként egy fo-
rintért kínálnak területet az ipari parkban. Fekete József a
volt 2-es ABC-nél lévõ buszmegállónál szorgalmazott meg-
oldást arra, hogy a járat beérkezésekor a gyerekek ne csa-
patostól vonuljanak keresztül az úttesten. Csak idõ kérdé-
se ugyanis, hogy emiatt mikor lesz baleset.  

Rónavölgyi Endréné szerint mindenfelé kátyúsak az utak,
a 37-es számú fõút átkelési szakaszán is kerülgetni kell az
autósoknak a gödröket. A befektetõk Szerencsre csábítása
érdekében az idén falinaptár helyett kiajánló prospektust
és filmet készítettek, amelyben a beruházási célra haszno-
sítható szabad területek is szerepelnek. Ondon az útre-
konstrukció során az aknafedlapok szintre emelésére is fi-
gyelmet kell fordítani. Az áruházi buszjárat útvonalát meg
kell változtatni. Az olcsó ipari területekhez mezõgazdasá-
gi mûvelés alól kellene kivonni területeket, de a jelenlegi
megyei területrendezési terv szerint a világörökségi terüle-
ten ez csak igen indokolt esetben lehetséges.

HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK 



A Szerencsi Rendõrkapitányság
illetékességi területén az elmúlt  idõ -
szakban emelkedett azon bûncse-
lekmények száma, amikor az elkö-
vetõk lakatlan családi házakba tör-
tek be, vagy elhanyagolt, ritkán lá-
togatott ingatlanok udvaráról tulaj-
donítottak el értékeket.

Az ilyen porták különösen kedvelt
célpontjai a bûnözõknek, mert köny-
nyen kifigyelik, ha a környéken nincs
mozgás, ha hosszabb ideje senki nem
jár a használaton kívüli családi há-
zakban.

A Szerencsi Rendõrkapitányság az
ingatlanok tulajdonosainak figyel-
mébe ajánlja az alábbiakat:

* A szórólapok, reklámújságok
akár naponta jelennek meg kéret-
lenül a postaládákban, vagy a kerí-
tésünk réseibe dugva. Ezek felhal-
mozódásából arra lehet következ-
tetni, hogy jó ideje nem nézte meg
senki a postáját, nem szedte össze
a szórólapokat, tehát nem lakik
senki sem a házban. A tulajdono-
sok kérjék meg a szomszédokat, a
környéken lakó barátokat, hogy
napi rendszerességgel ürítsék ki a
postaládát és szedjék össze a rek-
lámújságokat.

* Az idei tél talán a havazásokról
is emlékezetes marad. Ilyenkor, ha
az ingatlanok elõtt, vagy akár a kis-
kaputól a ház bejáratáig el van ta-
karítva a hó, szintén napi mozgásra

utal. Ekkor ismét jól jöhet a szom-
széd segítsége. 

* A családi házakat, lakásokat
hosszabb-rövidebb idõre üresen ha-
gyó tulajdonosok a technika vívmá-
nyait is igénybe vehetik ahhoz, hogy
megelõzzék a betörõk látogatását.
Egyszerû eszköz az idõkapcsoló,
amelynek segítségével el lehet érni,
hogy bizonyos idõközönként egyik-

másik helyiségben fel-, majd lekap-
csolódjon a villany, mûködjön a te-
levízió, azt a látszatot keltve, hogy
tartózkodnak a lakásban.

Természetesen a legegyszerûbb
módja a lehetséges károkozás meg-
elõzésének, vagy csökkentésének, ha
a tulajdonosok nem hagynak je-
lentõs értékeket a lakatlan ingatla-
nokban.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
RABLÁS AZ ÉJSZAKÁBAN
Néhány szerencsés fordulat után

több tízezer forint nyereménnyel tá-
vozott a helyi szórakozóhelyrõl egy fér-
fi, akit hazafelé menet megtámadtak és
brutálisan megvertek Szerencsen.

A 45 éves helybéli lakos január 9-
én este a lakóhelyéhez közeli ven-
déglátóhelyen nyerésben volt a játék-
gépnél. Amikor úgy érezte, hogy vége
lehet a szerencséjének, a kerékpárjá-
val fecskési otthona felé indult. A Sze-
rencs patak hídjánál azonban megtá-
madták, több ütést mértek a fejére, majd
elvették a nála lévõ készpénzt és mo-
biltelefonját. A férfi még haza tudott
menni, ahol mentõt hívtak hozzá, éj-
fél után kórházba szállították. Életét csak
a gyors orvosi beavatkozás mentette
meg, azonban maradandó sérüléseket
szenvedett. A Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Rendõr-fõkapitányság életve-
szélyt okozó testi sértés és rablás mi-
att indított eljárást az ügyben. Lakos-
sági adatgyûjtés és az esettel kapcso-
latos konkrét információk után kiderült,
hogy a sértett nyerõ szériájának egy 19
éves mezõzombori férfi is tanúja volt,
akit a nyomozók rövidesen elfogtak, és
gyanúsítottként bûnügyi õrizetbe vet-
tek. A korábban már hasonló bûncse-
lekmények miatt is többször büntetett
fiatalembernek a Miskolci Városi Bí-
róság nyomozási bírája 30 napra el-
rendelte az elõzetes letartóztatását.

IDÕSEKET FOSZTOGATTAK
TARCALON

Az elmúlt év novemberében három
olyan eset is történt Tarcalon, amikor
idõskorúakat raboltak ki ismeretlen
tettesek. Az elkövetõk minden esetben
rátörték az ajtók az áldozatukra, aki-
ket fenyegetéssel, esetenként veréssel
kényszerítettek értékeik átadására. A bû-
nözõk mindig gondoskodtak arról,
hogy ne ismerjék fel õket: símaszkot,
álarcot viseltek. A megfélemlített idõs
emberektõl készpénzt és ékszereket vit-
tek el több, összesen több mint félmillió
forint értékben. A Tokaji Rendõrõrs já-
rõrpárosa 2008. december 1-jén este

tíz óra után Tarcalon felfigyelt egy gya-
logosan, egymás mögött közlekedõ há-
romfõs csoportra, egyiküknél egy nagy
méretû, sötét táska is volt. Az igazol-
tatott személy ruházatában többek kö-
zött gumi- és szövetkesztyûk, a szem-
résznél kivágott szövetsapkák lapultak,
a táskában pedig egy 80 cm-es feszí -
tõvas volt. A trió tagjai részben beis-
merték a korábbi bûncselekményeket
és negyedik társuk kilétére is fény de-
rült. Azóta a két tarcali és két miskol-
ci elkövetõ elõzetes letartóztatásban
várja sorsa további alakulását és az el-
vitt értékek nagy része is elõkerült. 

BESURRANÓ TOLVAJ 
Tokajból érkezett a bejelentés a he-

lyi rendõrõrsre: egy helyi férfi lakásán
2008 nyarától több alkalommal járt a
besurranó tolvaj, aki fényképezõgépet,
illetve készpénzt, legutóbb eurót vitt
magával. A nyomozás során a tokaji
rendõrök olyan információhoz jutot-
tak, hogy a helyi P. J. nem sokkal az
utolsó eset után eurót váltott be forintra.
A férfi kihallgatása során elmondta,
hogy õt az ugyancsak tokaji B. Z. kér-
te meg a tranzakcióra. Az utóbbi fér-
firól kiderült, hogy az elmúlt nyáron a
sértettnél dolgozott néhány napig, így
megfelelõ helyismeretre tett szert a si-
keres besurranásokhoz.

LEÜTÖTTÉK A NÉNIT 
Pénzre volt szüksége két tarcali fia-

talnak, ezért január 20-án a késõ esti
órákban bementek egy, a hetvenes éve-
iben járó idõs asszony udvarára. Ami-
kor a néni a megzörgetett ajtót kinyi-
totta, egy karóval leütötték, majd a la-
kásba vonszolva tovább bántalmazták
a begipszelt lábú sértettet. Pénzt kö-
veteltek áldozatuktól, miután nem
kaptak, átkutatták a házat, végül zsák-
mány nélkül távoztak. A tokaji rend-
õrök másnap délelõtt elõállították a rab-
lással megalapozottan gyanúsítható
18 éves lányt és 16 éves fiút. A páros
eleinte mindent tagadott, ám a közel
hatórás kihallgatás után részletes be-
ismerõ vallomást tettet. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság a „Nehéz út” cí-
met viselõ településbiztonsági program
részeként fontosnak tartja a felvilá-
gosítást. Ezt a célt szolgálja a január
22-ei, Miskolcon megtartott sajtótá-
jékoztatón bemutatott uzsora elleni
naptár.

A kistelepüléseken jelentõs számban
élnek idõs, magatehetetlen vagy több-
szörösen hátrányos sorsú emberek. A
munkanélküliséggel sújtott vidéken
gyakoriak az 50–100 százalékos ka-
matra adott kölcsönök. Az uzsorából
többen meggazdagodnak, hiszen a
tõkét nem képesek idõben visszafizetni,
ekkor pedig a tartozás duplázódik. Így
már esély sincs az adósságtól meg-
szabadulni, aminek viszont súlyosak
lehetnek a következményei. Érkeznek
a behajtók, akik az élet és testi épség
elleni súlyos fenyegetésekkel szerez-
nek pénzt a sértettektõl. Ezt a szomorú
történetet vezeti végig az elsõ köl-
csönkéréstõl a tartozás erõszakos
behajtásán át egészen a hatóság ál-
tal ajánlott feljelentés megtételéig az
uzsoranaptár – amelyet Dudás Péter,
a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapi-

tányság   bûn meg  e lõ zési osztályveze -
tõje mutatott be a sajtó képviselõinek.

A Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium támogatásával mintegy négymil-
lió forintból 50 ezer példányban elké-
szült naptár Borsod-Abaúj-Zemplén
megyén kívül eljut az ország több vi-
dékére is, ahol gyakoribbak az uzso-
rával összefüggõ bûncselekmények.
Rövidfilm, videoklip, rádiós spot is ké-
szült, amelyeket az elektronikus mé-
diumoknak ajánlja a rendõrség. A saj-
tón kívül a tömegközlekedési eszkö-
zök LCD monitorain is láthatók majd

a figyelemfelhívó felvételek. Az elmúlt
év decemberében az Országgyûlés mó-
dosította a Büntetõ törvénykönyvet. A
kódexbe „Uzsora bûncselekmény”
címmel új tényállás került be. Az kö-
veti el a bûntettet, aki a sértett helyze-
tét kihasználva, üzletszerûen köt olyan
megállapodást, amely aránytalan el-
lenszolgáltatást tartalmaz, és ezzel a sér-
tettet, illetve hozzátartozóját további sú-
lyos nélkülözésnek teszi ki. A bünte-
tési tétel 3 évig terjedõ szabadság-
vesztés, de ha bûnszövetségben követik
el, akkor 5 év a felsõ határ.

Elõre bocsátom, hogy nem vagyok
a város lakója, de 30 évig ott dol-
goztam. Rendszeres olvasója va-
gyok a Szerencsi Híreknek, ebbõl
tudtam meg, hogy az elmúlt évi no-
vember végi közmeghallgatáson az
egyik hozzászóló felvetette, hogy vá-
rosõrséget kellene létrehozni, mûköd-
tetni Szerencsen. Nem tudom, hogy
ki volt a javaslattevõ, és azt sem, hogy
mennyire ismeri a városõrség tevé-
kenységét, mûködésének feltételeit.
Olvasói levelemet nem is neki szá-
nom, hanem a település azon lakó-
inak, akiknek nincsenek információik
a részletekrõl, mert „az ördög a
részletekben rejlik”!

A történet ott kezdõdik, hogy Bu-
dapest egyik kerülete után Miskol-
con, az Avas városrészben tavaly
december 1-jétõl kísérleti jelleggel
városõrség mûködik. Tudni kell,
hogy ezt a szolgálatot egy személy-

és vagyonvédelmi kft. látja el, amely
kivonult az utcára, a közterületre,
jobb közbiztonságot, nagyobb ál-
lampolgári védelmet ígérve. Rend-
szeresen járõröznek a veszélyezte-
tett területeken, formaruhában, gáz-
spray-vel és gumibottal felszerel-
kezve „szolgálnak és védenek.”
Semmilyen hatáskörük, intézkedési
joguk nincs, puszta jelenlétükkel
elõzik meg, szakítják meg a jogsér-
téseket. Ha valamilyen rendelle-
nességet észlelnek, akkor azt jelzik
az érintett hatóság felé, a rendõr-
ségnek. A 30 fõs városõrség teszi ezt
havi 10 millió forintért, amit a mis-
kolci önkormányzat fizet ki nekik,
ebbõl fedezik a városõrök bérét, fi-
zetését és egyéb mûködési költsé-
geket. Ha elfogy a pénz, akkor
odébbállnak.

Úgy gondolom, hogy Szerencs
közbiztonsága nincs olyan rossz,
hogy városõrségre lenne szüksége. A
helyi rendõrkapitányság állománya,
szorosan együttmûködve az önkor-
mányzattal, a törvénytisztelõ lakos-
sággal és a polgárõrökkel garancia
lehet arra, hogy elfogadható bizton-
ságot, rendet tartson fenn.

Apropó, polgárõrség! A polgárõrök
önkéntesek, szabadidejük terhére,
bér és fizetés nélkül teszik ugyan-
azt, amit a városõrség tagjai. Döntõ
többségében az általuk befizetett tag-
díjból, pályázatokból, az önkor-
mányzat évi néhány százezer forin-
tos támogatásából finanszírozzák a
mûködésüket. A legnagyobb kü-
lönbség a városõrség és a polgárõr-
ség között az, hogy az utóbbiak ma-
radnak, és akkor is végzik munká-
jukat, ha elfogy az önkormányzati
támogatás. Tisztelt hozzászóló, ol-
vasó! Önre, önökre bízom, hogy le-
velemben leírtak után hogyan dön-
tenek! Gondolom, hogy a fenti-
ekbõl kitûnt, hogy én városõrség-
ellenes vagyok.

Bujdosó Ferenc

UZSORATÖRTÉNET KÉPREGÉNYBEN

A bûnmegelõzést szolgáló naptárat Dudás Péter és Gaskó Bertalan,
a megyei rendõr-fõkapitányság kommunikációs irodavezetõje mu-
tatta be a sajtó képviselõinek.

BÛNMEGELÕZÉSI JÓTANÁCSOK 

RENDÕRSÉG, VÁROSÕRSÉG,
POLGÁRÕRSÉG

A KISTELEPÜLÉSEK
BIZTONSÁGÁÉRT

Az Országos Polgárõr Szövetség
2009-ben is a kistelepülések biz-
tonságának javítására, erõsítésére
kéri fel a megyei szövetségeket, a pol-
gárõr- egyesületeket. Ennek indoka
az, hogy az elmúlt évben tovább
romlott a lakosság szubjektív biz-
tonságérzete, nõtt a kistelepüléseken
élõk, fõleg idõsek, egyedülállók ve-
szélyeztetettsége, áldozattá válásuk
lehetõsége.

ÜNNEPI
ÉVZÁRÓ KÖZGYÛLÉSEK

A 2008-as esztendõt több polgá-
rõr egyesület ünnepi közgyûléssel zár-
ta. Volt, ahol a helyi egyesület tag-
jai vendégelték meg azokat a helyi

gazdálkodókat, egyéni támogatókat,
akik az egyesület mûködéséhez se-
gítséget nyújtottak az elmúlt eszten-
dõben (pl. Tiszalúc). Máshol a helyi
önkormányzat látta vendégül az ön-
kéntes bûnmegelõzõket, szerény ka-
rácsonyi csomaggal is elismerve a pol-
gárõrök munkáját (pl. Taktakenéz).
Újcsanáloson is fehér asztal mellett,
kötetlen baráti beszélgetés közben
elevenítették fel az eltelt esztendõben
történteket. A közgyûléseken ott vol-
tak a település vezetõi, a rendõrség
helyi képviselõi, akik pozitívan nyi-
latkoztak a polgárõrökrõl, támogatá-
sukról biztosították õket.

POLGÁRÕRSÉG ALAKUL
ONDON

A szerencsi önkormányzat ondi
közmeghallgatásán felmerült a helyi

polgárõrség létrehozása a település-
részen a biztonság javítására, a la-
kosság biztonságérzetének növelé-
sére. A fórumon elhangzott szavakat
tett követte: Danyi László önkor-
mányzati képviselõ, valamint két lo-
kálpatrióta – Lengyel Lajos és Tóth
Csaba – december 29-ére összehív-
ta azokat, akik vállalják a polgárõri
feladatok ellátását. A megbeszélésen
több mint 30 helyi lakos nyilatkozott
arról, hogy szívesen vesz részt a fi-
gyelõszolgálatban. A jelenlévõk meg-
bízták Lengyel Lajost, Tóth Csabát,
Danyi Lászlót, hogy dolgozzák ki és
készítsék el az „Ond Közbiztonsá-
gáért Polgárõr Egyesület” alapdoku-
mentumát, a mûködéshez szükséges
alapszabályt. Terveik szerint önálló,
kiemelten közhasznú szervezetként
kívánnak mûködni. Ünnepélyes ala-
kuló közgyûlésüket január utolsó
napjaira tervezik.

HÍREK A POLGÁRÕRÖK ÉLETÉBÕL

Szerencsen, egy családi házban ke-
letkezett tûz január 12-én a hajnali
órákban. A Táncsics utcai épület
egyik szobájában gázüzemelésû Si-
esta kályhával, valamint elektromos
hõsugárzóval fûtöttek. Az utóbbi ké-
szüléket a függönyhöz, valamint az
ágyhoz közel helyezték el. A tulaj-
donos még idõben észlelte a tüzet,
ami a függönyrõl terjedt át a környezõ
bútorokra. A lakó még idõben ki tud-
ta vinni az udvarra a gázkészüléket,
a szerencsi tûzoltók pedig rövid
idõn belül eloltották a lángokat. A
szobában az ágy és a környezetében
lévõ bútorok égtek el, szerencsére
személyi sérülés nem történt.

HAJNALI
LAKÁSTÛZ
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Lord Baden-Powell világméreteket
öltõ cserkészmozgalma hazánkban az
elsõ világháborúig nem sarkallta az
ifjúságot. A csíráiból kibontakozó
eszme terjedését a háború is gátolta,
Trianon ellenben lendületet adott a
társadalmi egyesületek, egyletek, moz-
galmak alapítására. A nagy lökést az
1926-os Megyeri Nemzeti Nagytábor
visszhangja adta. Vidéken, a nagy-
városok kivételével, még a húszas
évek végén is ellenérzéssel fogadták
a „liliomfiúkat”. Az úri réteg féltette
gyermekeit a velük közösen táboro-
zó szegényektõl, a pedagógusok óv-
ták diákjaikat az iskolán kívüli egye-
sületektõl, az egyházak pedig saját be-
folyásukért aggódtak. Pedig a cser-
készet nem új iskolát kívánt létrehozni,
csak a régi hiányosságait akarta pó-
tolni. Gyakorlati adaléka kívánt len-
ni a család, az iskola és az egyház
nevelésének. Mindezen okokra ve-
zethetõ vissza, hogy Szerencs gaz-
daközönsége, gyári munkásai, illetve
kisiparos, kiskereskedõ társadalma
nem érdeklõdött a cserkészet iránt. 

AZ ALAPÍTÁS ÉVE
A szerencsi cserkészmozgalom

iránti igény bizonyítékai az 1933-as
dzsemborira elutazó, és onnan ké-
peslapot küldõ fiatalok. A gödöllõi la-
pon Juhász János, görög katolikus ta-
nító úrnak küldték üdvözletüket di-
ákjai a negyedik világtalálkozóról. A
fiúk még nem cserkészcsapat kereté-
ben, hanem egyénileg utaztak a vi-
lágtáborba, hiszen komoly szervez-
kedés csak a következõ évben volt a
településen.

Bár az 1919/20-as tanévben tanfo-
lyami szinten megalakult az állami
polgári fiú és leányiskola, polgári is-
kolai rangra történõ kinevezését csak
1925-ben kapta meg a vallási és
közoktatási minisztertõl. Az ezt kö-
vetõ években természetszerûleg a
tantestület figyelmét az iskola szer-
vezésével, felszerelésével kapcsola-
tos problémák kötötték le. Többek kö-
zött ezzel is magyarázható, hogy a
cserkészcsapat alapítása csak az 1934.
október 30-ai tantestületi ülésen me-
rült fel elõször. Az alapvetõ ok viszont
az, hogy az év szeptemberében, a
kiskõrösi állami polgári iskolától Sze-
rencsre helyezték át Farkass Endrét,
a magyar nyelv és történelem taná-
rát, aki a cserkészcsapat létrehozását
felvetette. A tanár úr szervezõkész-
ségének bizonyítéka, hogy a követ-
kezõ években aktívan bekapcsolódott
város társadalmi életébe, és több je-
lentõs pozícióra elnyerte a polgárok
bizalmát. A helyi Polgári Lövész
Egyesület és a Polgári Társaskör tag-
ja, a Tenisz Egyesület ellenõre, késõbb
a Levente Egyesület alelnöke, a kas-
sai cserkész kerület intézõbizottsá-
gának tagja, a Magyar Cserkész Szö-
vetség (MCSSZ) zempléni szerveze-
tének gazdasági ellenõre. A tantestü-
let erre az idõre már ismerte a moz-
galom sikereit és megszavazta a cser-
készcsapat létrehozását, valamint a
szervezõ testületet. Elnökének György
Antall igazgatót, tagjainak Hankótczy
Antal és Marton László tanárokat vá-
lasztották. A javaslattevõ kollégát a
csapat szervezésével és irányításával
bízták meg. A szerencsi 792. számú
Ond vezér cserkészcsapat mûködé-
sét az MCSSZ második kerülete a
390/1934. szám alatt engedélyezte.

A tagtoborzás után, november ne-
gyedikén tartották meg elsõ összejö-
vetelüket, majd hetente kétszer két órai
foglalkozásokon belsõ kiképzõ és gya-
korlati munkát végeztek egészen áp-
rilisig. Külön épületük nem volt, az is-
kola egy-egy szabad termében gyûltek

össze, és felszerelésük is csak a mini-
mális szükségleteket elégítette ki. A 18
fiú 1935. április 4-én az Apolló mozi
nagytermében tett ünnepélyes foga-
dalmat. A cserkészeket Vörös István
vármegyei fõtitkár és a szülõk nevé-
ben Valló József is köszöntötte. Ettõl
kezdve nem múlhatott el rendezvény
cserkészek nélkül: a városi és egyhá-
zi ünnepeken díszõrséget álltak, isko-
lai ünnepélyek, vizsgák rendfenntar-
tásában, és estélyek szervezésében vet-
tek részt. Tavasszal a bekecsi határban
lévõ lõtéren ismerkedtek a sátorépítés
nehézségeivel, amelyet az elsõ két-
napos, a madarak és fák napjára ren-
dezett próbatáborban tökéletesítettek.
Megtanulták a tûzhelykészítés, fõzés,
sátorverés, rendrakás fortélyait. Itt gyúj-
tották meg elsõ tábortüzüket, melyet
II. Rákóczi Ferenc emlékének szen-
teltek, elõkerült a tárogató és meg-
szólaltak a régi magyar nóták. A tá-
bortüzek tükrözték vissza leginkább a
cserkészet lényegét, az összetartozást,
s a nemzeti életet. A következõ évek-
ben is gyújtottak ünnepi tábortüzet az
Árpád-hegyen, a legnagyobbat Kassa
visszatérésének alkalmából. A Felvi-
dék visszacsatolása után vették fel a
kapcsolatot a királyhelmeci polgári is-
kola cserkészcsapatával, s a barátsá-
got odalátogatásuk alkalmával egy
csapatzászló átadásával, és 50 darab
ifjúsági könyvajándékkal pecsételték
meg. 

A város polgárai az év végére már
nemcsak elfogadták a cserkészek je-
lenlétét, célkitûzéseit, hanem ado-
mányokkal is segítették nemes törek-
vésüket. A felszerelésre és csapat-
építésre 253 pengõ gyûlt össze. A tá-
mogatók értékelték a cserkészszellem
bátorságra, tettrekészségre, önálló-
ságra, meggondoltságra nevelését.

CSERKÉSZÉLET
„Mindenkinek a maga helyén van-

nak kötelességei, és bármilyen kicsi-
nyek legyenek azok, fontos, hogy jól
végezzük azokat” – Teleki Pál tiszte-
letbeli fõcserkész õszinte gondolata
szerint éltek a szerencsi cserkészek is.
A mozgalom feladatainak teljesítése
közepette olyan rendes, jellemes em-
berekké váltak, amely tulajdonságok
nélkül nincs jó polgár és hazafi. A téli
hónapokban a cserkészek nagy több-
sége a síelés elsajátítására fordította
figyelmét. Tavaszi, egynapos portyá-
zásaik alkalmával a meglátogatott te-
lepüléseken népies ének, tánc és je-
lenetekbõl álló mûsort adtak. Hasz-
nos anyagokat gyûjtöttek: vas- és
fémhulladékot, használt cipõt, támo-
gatták az árvízkárosultakat, a polgá-
ri iskola gazdasági kertjében napra-
forgót termesztettek.

Minden tanév az újonctoborzással
kezdõdött, melyet kirándulás, hadi-
játék és õrsi akadályverseny követett.
A cserkészélet fontos állomásai vol-
tak a próbák, amik magas követel-
ményeket támasztottak az ifjakkal
szemben. Ezt bizonyítja az is, hogy
a polgári iskola több mint kétszáz fõs
tanulója közül, évente változó lét-
számmal, de csak 25-30 fõ volt cser-
kész. Teleki Pál is gyakran mondo-
gatta, hogy a cserkészet nem a tö-
megtermelésre dolgozik, hanem a
minõségre. A fiúlélek igénye a kü-
lönbözõ életkorokban más és más,
ezért ennek megfelelõen alakították
ki a cserkészek próbarendszerét. Az
állami elemi iskolában sokkal késõbb,
csak az 1939/40-es tanévben avattak
elõször kiscserkészeket, apródokat, a
nekik megfelelõ elvárásokkal.

Karitatív tevékenységük rendszere-
sen visszatérõ eseménye volt, hogy
madáretetõket állítottak fel az iskola,

illetve a népkert udvarán, és gon-
doskodtak a szárnyasok etetésérõl. A
cserkészek tízparancsolatához az ál-
latok és a természet szeretete szoro-
san hozzátartozott. Minden év kará-
csonyán a Keresztény Misszió kül-
deményeit eljuttatták a címzettekhez,
támogatták a szegényeket és nagy-
családosokat szeretetcsomaggal, fel-
díszített fenyõfával, kétkezi munká-
jukkal. Szintén jótetteik közé tartozott
a közel 210 darab, saját kezûleg ké-
szített gyerekjáték szétosztása kará-
csonyra, az állami óvodások között.

Az év végi elõadásokon rendsze-
rint a nyári nagytáborokról, a cser-
készek évi tevékenységérõl számol-
tak be, ahol a szülõkön kívül a test-
véregyesületek vezetõi jelentek meg.
Az ott elhangzottakat másnap az is-
kola tanulóifjúsága részére is megis-
mételték. Színdarab bemutatása tör-
vényszerû része volt minden ünnepi
rendezvényüknek. Hadifogoly, Vad-
cserkész, Mikor a szikra lángra lob-
ban, Szökevények, Cserkésztoborzó
stb. Az elõadásokon összegyûlt ado-
mányokat felajánlották egy helyi
nagycsalád számára, karácsonyi aján-
dékként. 

A cserkészeket évrõl évre meglá-
togatták a kerület vezetõ tisztjei, és
munkájukat értékelték. Megfordult
az Ond vezér csapatnál Korompai
Gyõzõ, a második kerület vezetõje,
Harsányi József kerületi fõtitkár, Sza-
bó Károly vármegyei vezetõtiszt, akik
a csapat tetteirõl megbecsüléssel szól-
tak. A legértékesebb elismerést az
1943 júniusában idelátogató vitéz kis-
barnaki Farkas Ferenc altábornagy,
Magyarország fõcserkésze mondta.
Tiszteletére a Hõsök kertjében a sze-
rencsi Ond vezér, a monoki Fábry Ig-
nác cserkészcsapatok és a helyi álta-
lános iskola Rákóczi Zsigmond apród
cserkészei közös táborozást rendez-
tek. A látogatásról az Új-Hegyalja új-
ság is részletesen tudósított. Megala-
kulásuk után, alig három évvel, 1937-
ben a cserkészszövetség 700 pontra
értékelte teljesítményüket, ezzel az or-
szág elsõ húsz csapata közé kerültek. 

(Folytatjuk)
Orosz Kornél

A Börzsöny és a Cser-
hát közötti területen fek-
szik ez a két kis telepü-
lés, melyeknek talán az a
legnagyobb nevezetessé-
ge, hogy áthalad rajtuk a
kéktúra útvonala.

A túrafüzet számozásá-
val ellentétes irányban ha-
ladtunk Õsagárd felé. A
gerincen futó túraútról
jobbra már jól látható volt
a község, háttérben a
Naszály heggyel. Még
hosszan kellett volna men-
nünk egy V alakú úton,
hogy megkerüljük a sza-
kadékot. A meredek szik-
lamentes oldalon tarvá-
gásos fakitermelés volt és
jól beláttunk a völgybe. Ki-
csit késésben voltunk, így
elhatároztuk, hogy leme-
gyünk. Helyenként úgy-
mond nadrágféken, de le-
csúsztunk a völgybe és a
rövidebb másik oldalon
felsétálva elértük a falut.
Mint legtöbb helyen, itt is
a kocsmában volt a bé-
lyegzõ. Elõtte lócák és padok voltak,
ahová letelepedtünk. Hamar beszél-
getés alakult ki az ott ülõ helybeli-
ekkel. A stílusukból ítélve egy kicsit
csodabogaraknak tartották a turistá-
kat, de ez számunkra nem volt újság.
A végén viszont elszégyellték magu-
kat, amikor kiderült, hogy alig tudnak
valamit községük múltjáról. A túra-
atlaszunkkal bizonyítottuk, hogy egy-
kor királyi vadászok éltek itt és aga-
rakat tenyésztettek, amibõl a község
neve is ered. Mentségükre szolgál vi-
szont, hogy a török idõkben elnép-
telenedett falut a XVIII. században
szlovák lakossággal telepítették be. Ez
az utcán járó fõleg idõsebb nõk öl-
tözékén napjainkban is jól látható.
Legutóbb, amikor ott jártam, az utca
fölött átfeszített hatalmas transzparens
az Agarász Napok rendezvényeire in-
vitálta az embereket. Egy pillanatra az
jutott eszembe, hogy csak nem tõlem

származik az ötlet? Itt töltöttük az éj-
szakát egy pazarul berendezett ön-
kormányzati turistaszálláson, ami
padlástér-beépítéssel létesült a köz-
ségházában és fel van szerelve egy
lépcsõkorlát mentén haladó moz-
gássérült-felvonóval.

A bejáratáson átesett márkás sport-
cipõmet lejtõn nem próbáltam ki és
túra közben derült ki, hogy lehetne
kicsit hosszabb. Ebbõl az követke-
zett, hogy lábam nagyujján mindkét
köröm befeketedett, így másnap a
Naszályt a piros jelzésen megkerül-
tük és megmászását késõbbre ha-
lasztottuk.

Katalinpusztán tartott pihenõ után
hamar Magyarkútra értünk, ami a 2,5
km-re fekvõ Verõcéhez tartozik. Az
Irma-forrásnál bélyegeztünk és úgy
döntöttünk, hogy vonatra szállunk.
A megállóhoz közeledve már többen
várták a „piroska” vonatot, ami Vác-
ra közlekedett. Elõttünk egy fiatal pár
haladt, akikkel a bélyegzésnél talál-
koztunk és váltottunk néhány szót.
Szuper ruházat, térképtáska, GPS. Ki-
csit ducik voltak és egy rövid távot
jártak be.

Az esõbeálló-szerû megálló épü-
lete elõtt a járda szélén ültek néhá-
nyan és elõttük egy hallhatóan jó
hangulatú fiatalember integetett egy
sörösüveggel. Reklamált az ér-
kezõknél, hogy nem hoztak leg-
alább egy felest. Alkalmi ismerõs pá-
rosunk angolosan, elõre nézve ha-
ladt el elõtte. Mintha azt gondolták
volna, hogy mit képzel, hogy mer te-
gezni, amikor be sem mutattak egy-
másnak.

A vonatra várók is láthatóan feszült
hangulatban tûrték a hangoskodást.
Gondoltam egyet és reméltem, hogy
ezzel a helyzet valahogyan enyhül.
Amint odaértünk, mondom a fiatal-
embernek: – Abban reménykedtem,
hogy megkínálsz minket, azért inte-
getsz az üveggel. A válasz váratlan
volt. „Tessék parancsolni!” – mond-
ta, és a kezembe nyomta az üveget.
Amint megfogtam, éreztem, elég sú-
lyos, és nem régen vehette, mert még
jó hûs volt. Jól meghúztam, majd visz-
szaadva megköszöntem. „Egészsé-
gére!” – mondta vendéglátóm és a
környezetben állók elmosolyodtak. A
következõ pillanatokban a vonat be-
gurult a megállóba és felszálltunk.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

CSERKÉSZÉLET TÍZ ÉVE SZERENCSEN
(1934–1944)

Kéktúra XV.

ÕSAGÁRD, MAGYARKÚT

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalkozó
kedvû olvasóinktól most arra kérünk
választ, hogy az 1963-as felvétel me-
lyik intézmény sportpályáján ké-
szült? A megfejtéseket február 6-ig
várjuk postai levelezõlapon (3901
Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-ben a
20/940-2066-os számra. A helyes vá-
laszt beküldõk között 2000 forintos
vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Kossuth utca. A szerencse ez

alkalommal Merczi Gyula, Szerencs,
Magyar út 31. szám alatti olvasónk-
nak és a 20/528-5726-os telefon-
számról SMS-t küldõ játékosnak ked-
vezett. Nyereményüket február 3–6.
között, munkaidõben vehetik át a
szerkesztõségben.

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 településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?



Egyszerû emberként élem a mindennapjaimat.
Nem vonnak fel értem nemzeti zászlót, nem
kapok megkülönböztetett érdemrendeket, csak
élem a mindennapi kisemberek tiszta hitû  éle -
tét.

Álmodozó típus vagyok.
Kedvemre lubickolok az álmaimban, miket

olykor-olykor megvalósít a Mindenható.
Senki és semmi nem akadályoz meg abban,

hogy lehunyt pilláimmal arról ábrándozzak,
amirõl éppen szeretnék. A vágyaimnak sem sza-
bok határt, és más sem teheti.

Azt szeretem, akit éppen kedvem tartja, aki
közel áll a szívemhez.

Ebben sem szab határt a sors.
A fájdalomból is jut, nem fukarkodik vele az

élet.

Szeretek, szerethetek, sírok, bánatom van,
minden fizetség nélkül. Ha jól belegondolok,
mindenem megvan, amire ember vágyhat.

Álmok, vágyak, érzések, élmények, egyszó-
val – minden.

Ingyen kapom, nem kell érte fizetnem.
De minek is a sok pénz. A hûs kis patak ne-

kem is csobog, a fürge halak is vígan fickán-
doznak benne nekem is, mintha maga a leg-
módosabb ember figyelt volna fel erre a min-
dennapi kis csodára. A mezõ virágai a nap ér-
lelte réten, a szivárvány a kékre festett égen,
ezer színben pompáznak nekem, minden el-
lenszolgáltatás nélkül.

Ez a bõtermõ Föld, melynek minden porszeme
aranyat ér, nekem is bõven terem, mert elve-
tem az utánpótlást.

A fecskék minden évben meglátogatnak, há-
zunk eresze alján keltik ki a jövõ nemzedékét.
Az apró kis tücsök éjjelenként értem is ciripel.
És a déli harangszó szentségében én is gyö-
nyörködhetek áhítattal, miközben elmormolom
imámat.

Mi kell hát?
Ezeket a javakat Isten mindenkinek egyfor-

mán adja, csak észre kell venni. Nem kell érte
fizetség.

Néha elmorfondírozok azon, hogy a gazdag
emberek fényes palotájukban, amit talán ma-
gányosan laknak, a kertjükben lévõ úszóme-
dencében, amiben csak a Nap fürdik meg oly-
kor-olykor: tudják, hogy amivel többjük van,
mind, mind érzelem nélküli kiváltság, nem
egyéb.

Léleknélküli földi javak raktározói.
Vajon elgondolkodtak már azon, hogy annak

a parányi hangyának is van lelke, amelyik ha-
talmasakat tud csípni dühében, ha megboly-
gatjuk nyugalmát, hogy órákig ápoljuk munkája
gyümölcsét?

Lélek?
A legfontosabb láthatatlan, kitapinthatatlan,

de nagyon érzékeny „szerkezet” az ember, az
igaz ember életében. Van úgy, hogy fáj, és  leg -
inkább csak fáj, de ha egyszer is elégedett, fel-
töltõdünk és a legcsodálatosabb érzés tölti el
testünk minden kis zegzugát.

Egy megmagyarázhatatlan érzés, mit ingyen
ád az ég.

Hát akkor mégis, minek a gazdagság?
Mire való a megszámlálhatatlan anyagi javak

gyûjtése? Vannak emberek, akik nem tudják fel-

fogni, hogy a fent említett apró kis csodák te-
szik széppé, gazdaggá az életet, mert hogy ez
az igazi földi gazdagság.

Mindezt persze megkoronázza a Család, a
gyerekek, az unokák, akik miatt élünk és bele-
halunk minden napba.

Õk azok, akik benne vannak minden rezdü-
lésben, esõben és napsugárban, fájdalomban
és féltésben, szeretetben és megértésben.

Benne vannak a nyárban. A tavaszban, a
hóvirágban, az õsz minden zsugorában, min-
den élettel teli fában, és benne vannak a hó-
fehér télben, mit Isten ma reggelre megadott
nekünk.

Ezekkel az egyszerû gondolatokkal kívánok
minden kedves olvasónak Boldog, Békés Új Esz-
tendõt.
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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
� A Rákóczi-vár lovagtermében 2008. december 11-én bemutattuk a
Hegyaljai Alkotók Társulása és a Magyar Alkotók Internetes Társulása
közös kiadásában megjelent Éltetõ forrás címû antológiát, amely a Bib-
lia éve és Wass Albert születésének centenáriuma jegyében íródott. Az
ünnepségen a népes közönség válogatást hallgatott meg a kötetben sze-
replõ alkotásokból a Bocskai gimnázium diákjai elõadásában.

Kossárik Nándor

MÉGIS
Kétely, átok és gyanakvás
oly sokszor vert a porba minket.
Balga beszédek szemfedele
majd’ eltakarta szíveinket.

Vágyak, álmok és remények
oly sokszor sáros sírba hulltak.
Álnok hiteknek harangjai
már temetésre is kondultak.

Öröm, mosoly és akarás
ezerszer tûnt már céltalannak.
Aranyat tettünk sárrá, földdé,
s szívünk köveket vélt aranynak.

Kínok, könnyek ölõ súlyát
szívünkbe rejtve csak cipeltük.
S bolond kábának kikiáltva
jövõnket jönni mégis hinni mertük!

Szádváry Margit

ÚJÉVI
JÓKÍVÁNSÁGOK

Mit kívánjak egész évre?
Legyen vendégünk a béke.
Sokszor menjünk születésre,
és csak ritkán temetésre.

Családoknak boldogságot,
igazságos gazdagságot,
segítõkész barátságot,
jól eltöltött szabadságot.

Kenyeret a kosárba,
malacot a karámba.
Erõt a sok munkába,
hogy ne legyen hiába.

Jól öltözött gyereket,
megérdemelt jegyeket.
Vidám embersereget,
s hogy egyenek eleget.

Ami fontos, egészséget
nyugalmat és békességet,
mindenkitõl emberséget,
szenvedõknek segítséget.

A Hegyaljai Alkotók Társulása tagsága szeretettel köszönti Önöket, valamint testvéregyesületeink alkotóközössége-
it: barátainkat. Nehéz, embert próbáló év következik ránk, és nemcsak a gazdasági recesszió várhatóan kiábrándító
hullámverései miatt, hanem azért is, mert e hullámverések életigenlésünket is gyengíthetik, depresszióba, letargiába
sodorva sokunkat. Az utóbbi években megtapasztalt, az egyes ember, a család, kisebb-nagyobb csoportok és közös-
ségek közötti válságra gondolva, csak reménykedni tudunk abban, hogy mi, írogató emberek a kendõzetlen szó ere-
jével: alkotásainkkal hozzájárulunk valamelyest e nehéz idõszak átvészeléséhez. Feltett szándékunk, hogy sajátos esz-
közeinkkel mindent megtegyünk azért, hogy „talpon maradjunk”, és hogy erre sarkalljuk minden csüggedõ ember-
társunkat is. 

„– Bajban ismerszik meg a barát!” – tartja egy régi mondás. Ennek szellemében tesszük „dolgunkat” immáron 14.
éve, és tesszük tovább is önkéntesen vállalt „küldetésünket”: visszük tovább Hegyalja és a magyar kultúra zászlaját…
Csakúgy, mint évek óta rendszeresen, ezután is megtartjuk nemzeti és más (egyedi) ünnepeinket: könyvbemutatókkal,
alkotótáborokkal, antológiával megörökítve az utókor számára is tetten érhetõ módon az idõt.

Nem feledkezünk meg az idén sem a jeles évfordulókról, immáron elhunyt, illetve élõ költõinkrõl, íróinkról. Többek
mellett megemlékezünk a nagy nyelvújító: Kazinczy Ferenc születésének 250., a tragikus sorsú Radnóti Miklós 100.,
az egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre, valamint Kányádi Sándor születésének 80. évfordulójáról is. 

Tudjuk, hogy Magyarországon egyre kevesebb pénz jut a kultúrára; és még kevesebb a képzeletbeli hegy (a Par-
nasszus) lábánál élõ és alkotó emberek megsegítésére. Mi, a Hegyaljai Alkotók Társulása tagjai még szerencsésnek is
mondhatjuk magunkat, mert – hála Istennek! – Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Hírek közéleti lap fo-
lyamatos támogatását élvezhetjük 1995-ös megalakulásunk óta. Ezt – itt és most is – hálásan köszönjük! Köszönjük Ked-
ves Olvasóink támogatását is azáltal, hogy megvéve e lapot, vagy a világhálón elolvasva az Irodalmi mellékletet, hall-
gatólagosan ugyan, de erõsítik kulturális egyesületünk célkitûzéseit. Kívánjuk, hogy a 2009. év ne a válságról, a meg-
osztottságról, a nehézségekrõl, hanem az élet kihívásaira adott egyértelmû, pozitív válaszokról szóljon majd. 

Ehhez kívánunk olvasóinknak nagyon jó egészséget, megtartó-erõsítõ hitet.

Gaál Ernõ

ELMÉLKEDÉS
(Egészséges életmód)

1.
Aki elmúlt ötvenéves,
Annak már sok kínja van.
Kevés ember, ki e korban
Elégedett s gondtalan.

Bajok jönnek számolatlan,
Nem kímélnek senkit sem.
Találgatom, mi az oka?
Nem lehet ez véletlen…

Az orvosom szaktekintély,
Megkérdezi kedvesen:
Mennyit füstöl el naponta,
Árulja ezt el nekem?!

Sorra kerül az alkohol,
Akárcsak a kemény drog,
És megannyi mérgezõ szer,
Meg a nagyvárosi szmog.

De a mozgás egészséges
Életmódhoz tartozik,
Soká élhetsz, ha a szíved
Szorgalmasan dolgozik…

Egészséges táplálkozás
Szintén fontos, jó szabály;
Csak arra kell törekedni:
Izom nõjön, ne a háj!

Kis Barátom, ezek után 
Mit mondjak én teneked?
Józan élet és a munka
Nyújtja meg az életed…

Mi tagadás: a sikerhez
Szerencse is kelletik;
Örökléssel, gének mélyén
Kódolt jövõ rejtezik…

2.
Mellékdal

(szarkazmussal)

Ha ezután mégis meghalsz,
Számítottnál hamarabb,
Gondolkodj el ennek okán: 
Odalenn a föld alatt!!

Rendhagyó köszöntõ

TISZTELT IRODALOMPÁRTOLÓ OLVASÓK!

Maczkó Edit

ÚJÉVI GONDOLATOK

Az antológia bemutató ünnepségén Gaál
Ernô köszönti Balázs Beátát, a Bocskai
gimnázium felkészítô tanárát.

KÖSZÖNET
A MÛSORÉRT
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„Önkormányzati
lehetõségek és esé-
lyek 2009-ben” cím-
mel rendeztek szak-
mai konferenciát ja-
nuár 16-án Mono-
kon.

A tanácskozás
részt vevõi a szakmi-
nisztérium közigaz-
gatási reformelkép-
zeléseirõl és a hely-
hatóságok idei finan-
szírozásáról tájéko-
zódtak. A polgár-
mesterek, jegyzõk és
önkormányzati dol-
gozók részvételével
a község mûvelõdési
házában megtartott
fórum résztvevõt ház-
igazdaként Szepessy Zsolt polgár-
mester köszöntötte. A rendezvény el-
õadói az Önkormányzati Miniszté-
rium vezetõ tisztségviselõi voltak,
akik a közigazgatási reform részeként
a hazai önkormányzati rendszer ter-
vezett változásairól szóltak. Mint azt
Bujdosó Sándor szakállamtitkár ki-
emelte: a közel húsz éve kialakult
struktúra több ponton is változtatásra

szorul a hatékonyabb mûködés és a
finanszírozhatóság érdekében. Töb-
bek között kevesebb polgármesteri
hivatalra és a nagyobb önkormány-
zatok létszámának a csökkentésére
volna szükség. Szittáné Bilanics Er-
zsébet fõosztályvezetõ-helyettes is-
mertette, hogy a tavaly õsszel ki-
robbant pénzügyi és gazdasági vi-
lágválság az önkormányzatok fi-

nanszírozását is
hátrányosan érin-
tette, mert az erre
a célra az ország
költségvetésében
szereplõ forrás az
eredetileg terve-
zett kilenc száza-
lék helyett ennek
alig több mint
harmadával emel-
kedett. A fórum
 részt vevõi kritikát
fogalmaztak meg
az önhibájukon
kívül forráshiá-
nyos önkormány-
zatok támogatá-
sát szolgáló pá-
lyázati rendszer-
rel kapcsolatban,
ami azokat a te-

lepüléseket bünteti, akik a takarékos
gazdálkodás érdekében létszámle-
építéseket és átszervezéseket haj-
tottak végre. Javaslatként fogalma-
zódott meg, hogy ne csak az intéz-
ményfenntartói társulást létrehozó te-
lepülések kapjanak többlettámoga-
tást a gyerekek utaztatására, hanem
azok is, ahol az iskola fogad bejá-
ró diákokat. Hatodik alkalommal rendeztek ul-

tiversenyt január 17-én Mezõzom-
boron. A szervezési feladatokat ez
alkalommal is a helybéli Tokár Jó-
zsef vállalta magára. A közösségi ház-
ban a mezõzombori önkormányzat
támogatásával megtartott viadalra
huszonnégy résztvevõ nevezett. Az
ultizók egyéni és csapatversenyben
egyaránt szerepeltek. A 6 x 21 le-
osztású svájci rendszerû versenyen
az alábbi helyezések születtek: I.

Szûcs István (Taktaharkány), II. Nagy
József (Szerencs), III. Tokár József
(Mezõzombor), IV. Erdõsi József
(Abaújszántó), V. Lakatos László
(Miskolc), VI. Szabó Lajos (Szerencs) 

Csapatverseny: I. Szûcs István (Tak-
taharkány), Kékedi Imre (Legyesbé-
nye), Tóth Sándor (Prügy). II. Lakatos
László (Miskolc), Piroth György (Mis-
kolc), Erdõsi József (Abaújszántó). III.
Nagy József (Szerencs), Nagy Olivér
(Szerencs), Miklós István (Szerencs).

Mûködésének har-
madik évét kezdte meg
a 2007-ben megalakult
Kistérségi Könyvtári El-
látó Rendszer, amely-
nek idén Monok belé-
pésével összesen tíz te-
lepülés a tagja. Ebben
az esztendõben tovább
folytatódik a mozgó-
könyvtárak fejlesztése,
amelynek keretében ja-
nuár 14-én Taktake-
nézre érkezett meg hat
darab könyvespolc és
egy nagy képernyõs
LCD televízió. A 200
ezer forintos eszközfej-
lesztés a helyi általános
iskolában kialakított
könyvtár munkáját se-
gíti a jö võben.

(Folytatás a 7. oldalról.)
Az egyik éven 1-2 millió forint a

mûködési veszteség, a másikon általá-
ban ugyanekkora összegû nyereséget
könyvelhetnek el. A polgármester le-
szögezte: többször fogalmazódik meg
olyan vélemény, hogy az elmúlt idõ -
szakban presztízsberuházások való-
sultak meg a városban annak ellenére,
hogy a tények mást igazolnak. Hiszen
az elmúlt idõszakban pályázati támo-
gatással iskolafelújításokat végeztek, ön-
kormányzati lakásokat építettek, meg-
történt a volt községi fürdõ rekonst-
rukciója. Ondon új óvoda létesült, fej-
lesztették az ipari parkot és a Tatay-
sporttelepet, üzemel a tanuszoda és szá-
mos út kapott új aszfaltburkolatot.  Elõ -
reléptek a csapadékvíz-elvezetésben,
felújítottak orvosi rendelõket és gon-
dozóházat is létrehoztak. 

Ezek a beruházások a helyi embe rek
érdekében történtek és a város fejlõdé-
sét szolgálták. Ide sorolható a világ -
örökségi kapuzat is, amelynek a meg-
valósítására 95 millió forint támogatás
mellett 5 millió forint saját forrást kel-
lett a városnak biztosítani. 

A simai tábor pályázatának módosí-
tását a testület Bíró István tartózkodása
mellett elfogadta. 

FELFÜGGESZTETT KILÉPÉS 
Utolsó nyilvános napirendi pontként

a világörökségi területbõl történõ kivá-
lását kezdeményezõ határozat végre-
hajtásának felfüggesztésérõl döntött a
szerencsi önkormányzat. 

Rónavölgyi Endréné polgármester ki-
emelte, hogy hosszú éveken át nem tör-
tént elõrelépés a tokaji világörökséggel
kapcsolatos szabályozási anomáliák
megszüntetésével. Az elmúlt idõszak-
ban a területre vonatkozó új rendelke-
zések Szerencsen és környékén tovább
szûkítették az iparfejlesztés lehetõségét,
amivel szemben az önkormányzatnak
fel kellett emelni a szavát. A képviselõ-
testület elmúlt decemberi döntése meg-
mozgatta a korábbi állóvizet és az el-
múlt hetekben folytatott egyeztetések bi-
zakodásra adhatnak okot. A polgár-
mester javasolta: amíg azonban nem
születnek új, Szerencs érdekeit is fi-
gyelembe vevõ rendelkezések, addig

tartsák fenn a világörökségbõl történõ
kilépési szándékukat, de annak végre-
hajtását függesszék fel. Takács István el-
nök ismertette, hogy a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság ez utóbbival
egyetért, amelynek a határideje 2009.
október 31-e legyen. Koncz Ferenc sze-
rint a városvezetés az elmúlt idõszak-
ban szétzúzta Szerencs tekintélyét, ami-
ben a mostani elõterjesztés egy újabb
állomást jelent. A világörökség és Sze-
rencs érdekeinek az egyeztetésében a
parlament lenne a megfelelõ helyszín.
A világörökségi cím komoly elismerés,
az ebben rejlõ lehetõségeket központi
forrás biztosításával ki kell aknázni. Az
önkormányzat korábbi kilépési határo-
zatát ne felfüggesszék, hanem vonják
vissza. Takács István szerint az eset klasz-
szikus példamondásra: Ha nem szól-
tak volna, bölcsek maradtak volna.
Heves János alpolgármester szerint a
megkérdezésük nélkül sorolták be a vá-
rost a világörökségi pufferzónába. Az
önkormányzatnak Szerencs lakóinak az
érdekét kell szolgálnia, ami ha a kilé-
pés, akkor azt kell képviselniük. Ne nyu-
godjanak bele, hogy a fejük felett hoz-
tak róluk döntéseket. Visi Ferenc meg-
alázónak találta az elõterjesztést, a ko-
rábbi határozat felfüggesztése vélemé-
nye szerint a legrosszabb variáció. Si-
pos Attila úgy vélte: aki a korábbi ha-
tározatot nem fogadta el, annak a mos-
tani felfüggesztéssel nincs dolga. Saj-
nálja, hogy ide jutott az ügy. Akik ko-
rábban az erõmûvet ellenezték, most
elkezdték félteni a világörökségi címet,
amiért most már tárgyalni is készek. Bíró
István a határozat végrehajtásának fel-
függesztése helyett annak szünetelteté-
sét javasolta. Fekete József szerint ak-
kor tenné nevetségessé magát az ön-
kormányzat, ha visszavonnák a koráb-
bi határozatukat, amit az érintettek
 igen is komolyan vettek, hiszen másként
nem történtek volna lépések a komp-
romisszum megkeresése érdekében.
Bíró István ismertette: a Balaton men-
tén több település is aggódik a  világ -
örök ségi cím esetleges elnyerése miatt,
féltve a helyi iparfejlesztés jövõjét. 

Rónavölgyi Endréné szerint nézõpont
kérdése, hogy ki miként ítéli meg az el-
múlt idõszak eseményeit. Szerencs te-
kintélye attól függ, hogy a kezdemé-

nyezésüknek lesz-e eredménye. Ameny-
nyiben megszületik a mindenki számára
elfogadható új szabályozás, akkor úgy
ítélik majd meg, hogy a lakosság érde-
keit szem elõtt tartva sérthetetlennek hitt
ügyekkel is szembe mertek menni. A
polgármester szerint a világörökségi
törvény elkészítésének felgyorsulása a
kezdeményezésük egyik eredménye.
Amennyiben az önkormányzat most fel-
tételekhez kötötten felfüggeszti a kilé-
pésrõl szóló határozat végrehajtását, ak-
kor azzal a tárgyalási pozíciójukat  erõ -
síthetik. 

A testület Visi Ferenc ellenszavaza-
tával döntött a kilépés felfüggesztésérõl,
miközben Hidegkúti Ákos, Koncz Fe-
renc, Korondi Klára és Takács István nem
vett részt a szavazásban (Egeli Zsolt ko-
rábban távozott az önkormányzat ülé-
sérõl – a szerk.) A határozat 2010. ja-
nuár 31-ig van érvényben.

A tanácskozás végén zárt ülésen
döntöttek a képviselõk a város idei ki-
tüntetettjeirõl.                          Á. A.

A napokban a Gazprom ismét
megnyitotta a csapokat, és újrain-
dította a gázszállítást Európa felé. Az
orosz–ukrán gázvita azonban bár-
mikor kiújulhat. 

Az EU államainak importfüggõsé-
ge és kiszolgáltatottsága a fosszilis
energiahordozók tekintetében rend-
kívül magas. Ez a tény már önma-
gában is megköveteli az alternatív
technológiák kutatását és alkalma-
zásának lehetõségeit. A megújuló
energiaforrások felhasználásával
megtörhetõ az oroszok gázmono-
póliuma és a fosszilis energiahor-
dozók tekintetében csökkenthetõ Eu-
rópa importfüggõsége. Ebben szere-
pet játszhatna a biomassza is, amely
nemcsak a hasonló válságok elke-
rülését tenné lehetõvé, de még a glo-
bális felmelegedést is lassítaná. Hol
tart ma a biomassza kutatás-fejlesz-
tés Magyarországon? 

Egyes szakemberek szerint Ma-
gyarország kevésbé volna kiszolgál-
tatott helyzetben, ha kormányzati

szinten is szorgalmaznák az olyan
megoldásokat, amelyek mérsékelik
vagy kiváltják a gázfelhasználást.
Egyrészt az épületek korszerûsítésé-
vel, felújításával és újraszigetelésé-
vel csökkenthetõ a fûtési hõigény,
másrészt pedig a biomassza alapú
fûtõmûvek létesítése a földgáz he-
lyettesítésének egyik lehetõsége.

A jelenlegi gázvita tovább sürgeti
a bioenergetikai és biomassza-kuta-
tások gyorsítását, hiszen a legfonto-
sabb cél az elméleti eredmények gya-
korlatba történõ mielõbbi átültetése.
Az alternatív megoldás alkalmazá-
sával lehetõvé válna a hasonló vál-
ságok elkerülése. A munka azonban
nem egyszerû, ezért olyan pionírokra
van szükség, akik nem csak idõt és
energiát szánnak a fejlesztésekre, ha-
nem jelentõs anyagi ráfordítással
rendelkeznek. Az egyik magyar pél-
da erre a Károly Róbert Fõiskola (KRF)
által folytatott kísérlet, melynek ke-
retében a felsõoktatási intézmény
több tízezer hektárnyi területen ter-
meszt energianövényeket,  együtt -

mû kö désben neves partnerekkel,
többek közt a Mátrai Erõmû Zrt.-vel.

A biomassza az emberiség legré-
gebben használt energiaforrása, a nö-
vényi és állati szervezetekbõl szár-
mazó, folyamatosan termelõdõ, ener-
giatermelésre felhasználható anya-
gokat jelenti, de ma már a bio-
masszához sorolják a kommunális
hulladékok szerves hányadát is –
emelte ki Dinya László, a KRF tu-
dományos és kutatási rektorhelyet-
tese. 

Nagy elõnye amellett, hogy fo-
lyamatosan keletkezõ, megújuló
energiakészletrõl van szó és az ener-
gianövények felhasználásakor ke-
letkezõ szén-dioxidot a következõ
években a telepített növények fo-
toszintézissel beépítik magukba, így
az a mennyiség kerül vissza a lég-
térbe, amelyet ezek a növények  fej -
lõdésük ideje alatt megkötöttek. Így
nem csak gazdasági, de környezet-
védelmi szempontból is óriási a  bio -
massza jelentõsége, hiszen lassíthatja
a globális felmelegedést.

Monok 

HATÉKONYABB KÖZIGAZGATÁST

Bujdosó Sándor az önkormányzatiság aktuális problémáiról
szólt. Mellette Szittáné Bilanics Erzsébet (balra), Szepessy Zsolt,
Szabó Rita jegyzô. 

Taktakenéz

ESZKÖZFEJLESZTÉS
A KISTÉRSÉGI KÖNYVTÁRBAN

Az új eszközöket Sági Zoltán kistérségi munka -
t árs adta át Molnár Tiborné iskolaigazgatónak.

ULTIVERSENY
MEZÕZOMBORON 

A résztvevõk több településrõl érkeztek. 

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

FÖLDGÁZ HELYETT BIOMASSZA 
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb február 4-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb február 4-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
február 11-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb február 2-án 9–12 órá-
ig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb febru-
ár 2-án 9–12 óráig tart fogadóna-
pot. 

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

Január 26. – február 1.: Cent-
rum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Szerencs (ügye-
letes): hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig. 

Február 2–8: Centrum (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfõ–péntek 8–16 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

Február 9–15.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 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.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áru-
ház. Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

Tel.: 47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csü-
törtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.  

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hét-
fõ 8–18 óra, kedd, szerda és csü-
törtök 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 hét-
fõtõl péntekig 12–18 óráig, szom-
baton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

Január 30.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Február 6.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Február 13.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

A téli hideg hóna-
pokban gyakran talál-
kozunk olyan embe -
rekkel, akik köhögnek,
törölgetik az orrukat
és könnyes a szemük.

A nátha, a megfázás, a hurutos tü-
netek egyre gyakoribbak, de ezeket
nem szabad influenzaként értékelni.

A náthánál ugyanis nem jelent-
keznek az influenza szinte kötelezõ
tünetei: a magas láz és a jellegzetes
végtagfájdalom. A nátha szinte ma-
gától gyógyul, elegendõ pár napos pi-
henés, forró tea, ágynyugalom, vita-
mindús táplálkozás és sok folyadék
fogyasztása. Ez az egyszerû megbe-
tegedés orvosi beavatkozás nélkül
megszûnik, és nem okoz szövõd-
ményt. A vírus okozta influenza ez-
zel szemben már veszélyesebb, min-
denképpen szakszerû kezelést igé-
nyel, mert e nélkül gyakorta szövõd-
mények kialakulásához vezethet.
Ezért kell mindenképpen orvoshoz
fordulni a tünetek megjelenésekor! A
vitamindús táplálkozás mindkét eset-

ben már a megelõzéshez is elen-
gedhetetlen. A vitaminok pótlására a
magas C-vitamin tartalmú citrusfélék:
citrom, narancs, grapefruit és a kivi
is alkalmas. A gyógyszertárakban
kapható vitamin-komplexek igazán jó
táplálék-kiegészítõk, de vásárlásuk-
kor a gyógyszerész tanácsát feltétle-
nül ki kell kérni! A náthás, eldugult
orr a meleg, fûtött szobában nagyon
kellemetlen érzést okozhat. A szá-
razzá vált levegõ köhögésre ingerel,
ezért fontos a szoba, a háló párásí-
tása. A levegõ megfelelõ páratartal-
ma védi az orr nyálkahártyáját, sza-
baddá teszi a légutakat. A kereske-
delemben kapható párásító készülé-
kek alkalmazása jó irányba befolyá-
solhatja egészségünket, de ha ezzel
nem rendelkezünk, elegendõ és jó ha-
tású a legegyszerûbb módszer, az
edényben tárolt víz a fûtõtest köze-
lében. Az illóolajok közül a citrom,
az eukaliptusz, a fenyõ, a kakukkfû,
a borsmenta használata hozzájárul a
baktériumok, vírusok okozta meg-
betegedések megelõzéséhez, leküz-
déséhez. A mentatea kortyolgatása se-

gít megszabadulni az orrdugulás kel-
lemetlen tüneteitõl, de csökkenti a to-
rok szárazságát, és gyulladáscsök-
kentõ hatású.

A ködös, enyhébb idõjárásban a
baktériumok, vírusok erõsebben tá-
madnak szervezetünkre, így a meg-
elõzésnek még nagyobb szerepe van.  

Váradi Ferencné 
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb február 9-én) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

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

Az idei esztendõben a magánsze-
mélyek megbízhatják az adóhivatalt,
hogy készítse el az elmúlt esztendõ
személyi jövedelemadó-bevallását.  

Az egyszerûsített nyilatkozatban az
azonosításra vonatkozó adatokon kí-
vül mindössze tizenöt kérdésre kell
válaszolnia az adózónak. Tavaly
több mint 447 ezer személyi jöve-
delemadó-bevallás érkezett az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatóságához – hangzott el a január
15-én Miskolcon megtartott sajtótá-
jékoztatón. Ponyiné Oszvald Katalin
fõosztályvezetõ (fotónkon) ismertet-
te: ugyan folyamatosan növekszik az
elektronikus ügyintézéseknek a szá-
ma, és sokan használják az adóha-
tóság honlapjáról letölthetõ nyom-
tatványokat, valamint ellenõrzõ prog-
ramokat, azonban az adózók közül
115 ezren még mindig a papíralapú
kitöltést választják. Ez utóbbinak az
aránya az elmúlt idõszakban emel-

kedett, mivel a munkáltatók közül
egyre kevesebben vállalják, hogy el-
készítik dolgozóiknak az adóbeval-
lását. Bár korábban is választható volt
az adóhatósági adómegállapítás, rö-
videbb nevén az ADAM, azonban ez-
zel kevesen éltek, mivel itt az adó-
kedvezmény érvényesítése kizáró ok
volt. Az idén az ADAM megszûnik
és helyette kínálja az APEH az egy-
szerûsített adóbevallást, aminek az el-
készítését megbízás alapján akár el
is készíti a hatóság. Az választhatja
az adózásnak ezt a könnyû, érthetõ
és gyors formáját, akiknek az elmúlt
adóévben kizárólag olyan bevallás-
köteles jövedelme volt, amelybõl a
kifizetõ adót vagy adóelõleget vont
le és a magánszemély nem kért mun-
káltatói adómegállapítást. Azoknak a
magánszemélyeknek, akik az egy-
szerûsített személyi jövedelemadó-
bevallás lehetõségével élnek, nincs
más dolguk, mint a 0853_Ny jelû nyi-
latkozatot – ami beszerezhetõ az

ügyfélszolgálati
irodákon, vagy
letölthetõ az
APEH honlapjá-
ról – ki kell töl-
teni, február 16-
ig postára kell
adni, illetve az ügyfélkapun keresz-
tül vissza kell küldeni. Az adóható-
ság a rendelkezésre álló adatok alap-
ján április 30-ig elkészíti a személy-
re szabott adóbevallás-ajánlatot a
2008. évrõl és postán vagy elektro-
nikusan eljuttatja az adózónak. Ha
a magánszemély módosításokat vagy
kiegészítéseket kíván tenni, akkor ezt
jelöli, majd aláírás után, legkésõbb
május 20-ig visszaküldi, amivel ér-
vényes lesz az elmúlt évrõl az adó-
bevallása. A visszaigényelt adót vi-
szont csak ezt követõen, harminc na-
pos határidõvel, azaz  2009. június
20-ig postázza az APEH a megadott
címre vagy számlaszámra. 

S. L.

AZ APEH IS KÉSZÍT ADÓBEVALLÁST

Hat hét alatt több mint 13,5 millió
forint bírságot szabtak ki és húsz üzle-
tet bezártak a Csillagszóró II. elneve-
zésû akció keretében az adóellenõrök
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nóg-
rád megyékben. Az év végi ünnepek-
hez kapcsolódó, elsõsorban a keres-
kedelmi és vendéglátóipari egységeket
érintõ ellenõrzéssorozat során az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatóságának operatív adóellenõrei fo-
kozottan vizsgálták a számla- és nyug-
taadási kötelezettség betartását, a for-
galmazott árucikkek eredetét és a fog-
lalkoztatás szabályszerûségét. A kivá-
lasztott célpontok bevásárlóközpontok,
a frekventáltabb piacok, vásárok, sze-
zonális jellegû kitelepülések és eláru-
sítóhelyek voltak. A vizsgálatok kiter-
jedtek a színesfém-felvásárlókra, illet-
ve autóbontókra is. A régió három me-
gyéjében száz helyszínen mintegy 400
ellenõrzést végeztek az adóhivatal
munkatársai. Tapasztalataik azt mutat-
ják, hogy az adózók a nyugta- és
számlaadásnál törekednek az önkén-
tes jogkövetõ magatartásra, amiben a
fokozott hatósági jelenlétnek is szere-
pe volt. Bizonylatolási mulasztást mind-
össze az ellenõrzött vállalkozások 13
százalékánál tapasztaltak a revizorok.

Ennél lényegesen kedvezõtlenebb ered-
ményre jutottak a foglalkoztatásnál: az
esetek több mint 30 százalékánál fe-
ketén dolgoztak a munkavállalók. Az
adóhatóság tájékoztatása szerint idén
februártól szigorodott a nyugtaadás el-

mulasztása, illetve feketefoglalkoztatás
esetén a szankcionálás: a felelõs sze-
mélyek akár 500 ezer forint bírsággal
is sújthatók. Az ismételt 60 napos üz-
letbezárás pedig az adószám-felfüg-
gesztéssel is párosul.

* A szerencsi falugazdász irodán és a hozzá tartozó településeken meg-
kezdték  2009. évre az õstermelõi igazolványok érvényesítését. Ehhez az aláb-
bi okmányok szükségesek: adókártya, lakcímkártya, személyi igazolvány, APEH
által kiadott adószám, a termelõ által használt területek helyrajzi számos jegy-
zéke, õstermelõi igazolvány. Közös igazolvány esetén valamennyi tagnak az
adataira szükség van. Felhívjuk a termelõk figyelmét, hogy az igazolványok
érvényesítésének határideje minden év március 20. Ebben az esetben az iga-
zolvány január 1-jétõl december 31-ig érvényes. A keletkezett költségszám-
lákat is januártól lehet figyelembe venni. Késõbbi idõpont esetén az igazol-
vány csak a tényleges érvényesítés napjától év végéig használható, így az
esetlegesen korábban keletkezett számlák nem vehetõk figyelembe. Ezen túl
az addigi értékesítés árbevétele nem számít õstermelésbõl származónak és
eltérõ adózás alá esik.

* A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigénylé-
sével kapcsolatban kérünk minden igénylõt, hogy elsõ lépésként a falugazdá-
szokat keressék fel, ahol részletes tájékoztatást és új nyomtatványt kaphatnak.

* A történelmi bázisjogosultság 2009. évre történõ változás átvezetésének
határideje február 3. Az ehhez szükséges nyomtatvány a falugazdászoktól kér-
hetõ.                            Petromán István falugazdász, körzetközpont vezetõ

A CSILLAGSZÓRÓ HADMÛVELET

Falugazdász

ÕSTERMELÕK FIGYELMÉBE!



2009. JANUÁR 30.HIRDETÉS 13

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

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

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

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
BOCSKAI U. 36. Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, komfortos családi ház. A vé-
telár kifizetésekor azonnal birtokba vehetõ. Irányár: 8 500 000 Ft. Telefon: 70/260-
1711. 
ONDI ÚT 1/A. Tõkészky: mintegy 120 m2 alapterületû ikerházi lakás fele. Megfe-
lelõség esetén beszámítanak elsõsorban szerencsi, legalább 1,5 szobás társasházi
ingatlant. Irányár: 15 900 000 Ft. Telefon: 20/334-3723. 
KINIZSI ÚT 27. Mihalcsek Ernõ: 885 m2 telken 200 m2 padlófûtéses családi ház. Be-
számítanak miskolci, legalább 2 szobás társasházi ingatlant és szerencsi vagy Sze-
rencs környéki kisebb kertes ingatlant, esetleg komfortos, maximum 2 szobás
társasházi lakást. Irányár: 16 500 000 Ft. Telefon: 20/389-7679, 47/363-424.                             
RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtó: 55 m2 alapterületû társasházi lakás. Mágnes-
kártyás bejárat. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 200 000 Ft. Tel.: 70/9313-171.                         
FELSÕPINCESOR 21.: 1198 m2 telken szintes családi ház. Megfelelõség esetén be-
számításra kerülhet szerencsi, teljesen felújított társasházi lakás. Irányár: 
19 200 000 Ft. Telefon: 20/3412-555.                              
GYÁR U. 5. II. lh. 2. em. 1. ajtó: 57 m2 alapterületû társasházi lakás a hozzá tar-
tozó pincei 3 m2 tárolóval. Garázs az udvarban bérelhetõ. I.ár: 7 500 000 Ft. Te-
lefon: 20/546-2480, 20/546-2430. 
NYÁR U. 2.: 628 m2 telken 55 m2 mûhely. Üzlethelyiségnek, szolgáltató háznak al-
kalmas, de lakás is kialakítható benne. Irányár: 15 000 000 Ft. Telefon: 30/405-
4621. 
BOCSKAI U. 15. Tóth János: 85 m2 alapterületû társasházi lakás. Megfelelõség ese-
tén beszámítanak szerencsi, bekecsi, legalább 2 szobás, komfortos önálló kertes in-
gatlant 8 M Ft-ig. Irányár: 7 900 000 Ft. Telefon: 20/9560-896, 70/967-1153.                 

BEKECS
KENDERFÖLD U. 11. – ULMAN: 816 m2 telken 132 m2 alapterületû családi ház.
Megfelelõség esetén beszámítanak kisebb szerencsi, bekecsi vagy ondi kertes in-
gatlant. Irányár: 14 200 000 Ft. Telefon: 70/2580-606.                        
GÁBOR ÁRON U. 7.:, 1045 m2 területû telken, mintegy 110 m2 hasznos alapterü-
letû, komfortos családi ház. Elektromos kapunyitó, kamerás biztonsági rendszer.
Irányár: 16 000 000 Ft. Telefon: 30/274-6236.  
TÛZOLTÓ U. 13.: mintegy 216 m2-es összkomfortos családi ház. Hõszigetelt alap-
vakolat, LINDAB hullámpala. Beszámításra kerülhet szerencsi, legalább 1,5 szo-
baszámú, komfortos társasházi öröklakás. Irányár: 18 000 000 Ft. Telefon:
20/9436-169, 20/448-6776.                           
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, mintegy 114 m2 hasznos alapterü-
letû, összkomfortos családi ház. Azonnal beköltözhetõ. Az ingatlanban lévõ búto-
rok a vételárban benne foglaltatnak. Irányár: 11 900 000 Ft. Telefon:
20/9403-163, 46/385-818.            
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház teljes berendezéssel együtt is
eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üzleti célra is kiválóan alkalmas. Irányár:
9 900 000 Ft. Telefon: 30/2981-070.                               
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két önálló épülettel. Egyik épü-
let jelenleg kocsmaként mûködik. Másik épület üzlethelyiség. Teljes berendezéssel
együtt is eladó, esetleg BÉRBE ADÓ. Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-
6049. 
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy 150 m2 hasznos alap-
területû lakóépületbõl, melléképületbõl, garázsból és gazdasági épületekbõl álló in-
gatlan, 21 m borospinceággal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 9 900 000 Ft.
Telefon: 47/363-196, 70/592-7439. 
BODROGKERESZTÚR, DÓZSA U. 2.: 970 m2 telken 135 m2 családi ház. Beszámíta-
nak budapesti, csendes környéken, maximum négyemeletes épületben lévõ la-
kást. Irányár: 20 900 000 Ft. Tel: 20/9152-634. Megtekinthetõség: 30/965-1029.                       
MEZÕZOMBOR, ÁRPÁD U. 16. Elek János: 753 m2 telken, 130 m2 alapterületû,
összkomfortos családi ház. Beszámításra kerülhet Szerencsen, vagy Miskolcon leg-
alább 2 szobás társasházi lakás. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 20/9965-699.
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: 1029 m2 telken 90 m2 családi ház. Beszámítanak szeren-
csi vagy Szerencs környékén lévõ kertes családi házat maximum 5-6 M Ft érték-
ben. Irányár: 7 700 000 Ft. Tel.: 47/561-555. 
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: 276 négyszögöl telken 60 m2 alapterületû, félkom-
fortos családi ház. Hozzá tartozik 12 m2 pince és 20 m2 felújítandó borház. Irányár:
2 500 000 Ft. Tel.: 47/561-555

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

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

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

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

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

BOWLING CLUB
Unok a szürke hétköznapokat? Tedd színesebbé nálunk! 

Ha még nem próbáltad ki a bowlingozást, itt az idő! 

Februárban a diákigazolvánnyal rendelkezôk 
kedvezményesen használhatják a bowling pályát 2700 Ft

helyett 900 Ft-ért, minden nap 13-19 óráig.

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 47/561-141-es telefonszámon.

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. 

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, japán típus, zselés, 

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromos targonca akkutelepek

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

Eng.sz.: R-1787/1998

VELENCEI KARNEVÁL
2009. február 13–15. Indulás: Sátoraljaújhelyrõl.
Felszállás: Sárospatak, Szerencs, Miskolc, Budapest.

Jelentkezési határidõ: 2009. február 5-ig.
Részvételi díj: 16 900 Ft/fõ.

Az ár tartalmazza az utazást és az idegenvezetés költségét.
Nem tartalmazza a kishajó díját és a belépõket.

Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás: 
1050 Ft /fõ/3 nap.

Valutaváltás kedvezô árfolyamon!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu
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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

Pizzéria
Paradiso

Akciós pizzák:

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 � hawaii � gombás � tejfölös � margherita

500 Ft-ért

ZEMPLÉN 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

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
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:
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
Sertés oldalas 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
Bõrös süldõhús (15–60 kg élõsúly) 840 Ft/kg 
Füstölt bordaporc 830 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 900 Ft/kg

Lángolt parasztkolbász 890 Ft/kg
Parasztkolbász 890 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

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.

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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!

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
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Biztonságiõr-tanfolyam indul
Szerencsen

Helye: Bocskai gimnázium, Szerencs, Ondi út 1. 

FEGYVERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS
RÉSZLETFIZETÉSI ÉS EGYÉB KEDVEZMÉNYEK

Hívására ingyenes tájékoztatót küldünk! 

Jelentkezés és további információ:
Szkárosi Kft. (akkreditált felnõttképzési intézmény)
Nyilvántartásba vételi szám: 05-0134-05 AL: 1120

Telefon: 46/352-499, 70/3870-438. 

Az Ön Márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft.
3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.

Tel.: 47/563-201, 563-202 � Fax: 47/563-207 mobil: 30/9982-077
e-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net � honlapunk: www.suzukiszerencs.hu

Nyitva tartás: hétfõ–péntek 7–17, szombat 8–12.*
* Ha Ön ettõl eltérõ idõpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

*A kedvezmény mértéke autótípusonként változhat.

Suzukik széles választéka, 
Ford, Renault, Opel, Maruti.

Kedvezmény 1 millió? Igen, lehet.
Hívjon ne maradjon le róla!
� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI UTALVÁNYOK BESZÁMÍTÁSA 

magas áron

� Benzines vagy dízel üzemû személygépkocsik

� Bankoktól visszavett szalonautók tele tankkal

� Megbízható automata váltós autó

� Műszaki vizsgáztatás, zöldkártya, kárfelvétel, 
kárrendezés,javítás

� Használt gépkocsiját beszámítjuk, akár hitellel terheltet is*

TESZTAUTÓK ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL
KORLÁTOZOTT DARABSZÁMBAN!

AK CIÓ!

Legyen ezentúl is a hét minden napján 
COOP üzleteink vásárlója! 

Újabb hét végi akció szerencsi és tarcali
COOP üzleteinkben január 29. – február 1-ig! 
Miskolci finomliszt 1 kg 99 Ft
Prem. szolnoki löncs 1 kg – Debreceni Hús 1199 Ft
Lecsókolbász 1 kg – Sajóhús 399 Ft
Bakonyi füst. disznósajt 1 kg – Sajóhús 799 Ft
Minna UHT tej 1,5% 1 l 129 Ft
Minna trappista sajt 1 kg 999 Ft
Pomm. frites hasábburgonya 7x7 mm 1 kg 199 Ft
Savanyú káposzta 1 kg tasakos VP savanyúság 169 Ft
COOP cola 2,5 l (karácsonyi) 159 Ft
Egységára: 63,6 Ft/l

Elôhûtött baromfit árusító üzletekben: 
Elôhûtött csirkemell-filé 1 kg 999 Ft

Az idén éppen egy évtizede annak,
hogy a Bekecsen élõ Bodnár Péter a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarában sike-
resen letette a kõmûves mestervizs-
gát. Az eltelt idõszakban a térségben
számos magánház és közintézmény
dicséri a szakember hozzáértését és
lelkiismeretes munkáját.

Nincs könnyû helyzetben az, aki
napjainkban vállalkozóként akar ér-
vényesülni az építõiparban. Gya-
korlatilag bárki erre adhatja a fejét,
amihez elég például egyetlen
kõmûves, burkoló vagy éppen tetõ -
fedõ szakmunkást alkalmazni. Az
igazi mestereknek azonban ma is
megvan a becsületük, hiszen nincs
jobb reklám az elégedett megren-
delõknél. 

Bodnár Péter (fo-
tónkon) neve Sze-
rencsen és környé-
kén, valamint a
megye távolabbi
vidékén is jól
cseng nemcsak
szakmai berkek-
ben, hanem az önkormányzatok, cé-
gek és az egyházak körében is. Több
templomfelújítás fûzõdik a nevéhez,
most éppen Kesznyétenben építi Is-
ten házát, ami komoly szakmai ki-
hívást jelent. – Az építõmester felelõs
mûszaki vezetõ szakképesítéssel is
rendelkezik, ami ritkaságszámba
megy a kisvállalkozók körében. Ezt
a címet ötévente meg kell újítani, ami-
hez a folyamatos önképzés mellett
creditpontokat adó tanfolyamok el-
végzésére is szükség van.     

– Az elsõ nagyobb munkám a be-
kecsi emlékpark elkészítése volt – idé-
zi fel Bodnár Péter –, amire a helyi
önkormányzattól kaptam megbízást.
A községben az elmúlt idõszakban
alig épült családi ház, aminek ne én
lettem volna a kivitelezõje. Sajnos az

utóbbi idõszakban ezen a területen
nagy volt a visszaesés: tavaly a köz-
ségben egyetlen magánerõs építke-
zés volt, amivel szintén engem bíz-
tak meg. Fõvállalkozóként építettem
már óvodát, hûtõházat, a nevemhez
fûzõdik Bõcsön a sörgyárban elvég-
zett iroda- és szociálisblokk-re-
konstrukció. Megyaszón a megyei ön-
kormányzat megbízásából lakóott-
honokat újítottunk fel.

– A térségben mûködõ nagy épí-
tõipari vállalkozásokkal nem tudok
versenybe szállni – emelte ki Bod-
nár Péter – de a kisebb költségû be-
ruházások teljes körû, az alapásás-
tól a kulcsátadásig tartó kivitelezé-
sével tavaly hét családnak biztosí-
tottam megélhetést. A munkatársa-

im jól képzett, megbízható szak-
emberek, akikkel kölcsönösen meg-
becsüljük egymást. Büszke vagyok
arra, hogy eddig sikerült megõrizni
a függetlenségemet, soha nem vol-
tam senkinek az alvállalkozója. Bod-
nár Péter fontosnak tartja, hogy át-
adja a tudását a következõ generá-
cióknak, ezért bekapcsolódott a
szakmai képzésbe. Egyik kõmûves
tanulója tavaly „szabadult fel” és a
megfelelõ tudás birtokában nem
okozott gondot számára az elhe-
lyezkedés. Jelenleg Szerencsen a
Riwex Kft. új cukrászdáját építi az
Arad út és a 37-es számú fõút sar-
kán. Bodnár Péter büszke arra, hogy
több pályázó közül sikerült elnyer-
nie a beruházást. (x)

A SZAKTUDÁS 
A MINÕSÉG GARANCIÁJA

Emelõkaros 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi televizio.hu

Az épülô kesznyéteni templomnak Bodnár Péter a kivitelezôje.

TÉLI AKCIÓ! 
Szemüvegkeretek akár 
70% kedvezménnyel! 

Ingyenes szemvizsgálat 
szerdán és pénteken! 

Bejelentkezés: 47/361-535. 
Várjuk szerencsi optikánkba

(cukorgyári körforgalomnál, a Rossmann mellett) 
Nyitva tartás: hétfõ–péntek 9–17 óra, szombat 9–12 óra
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JÁRMÛ
– Skoda Felicia 2001, fehér, garázsban tartott, 56 000
km, vonóhorog, rádiós magnó, tetõcsomagtartó, plusz
4 db téligumi felnivel. Érd.: 20/313-4131. (2-3)
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfe-
hér autó téli gumikkal 100 000 Ft-ért eladó. Tel.:
20/563-3852. (2-3)
– 1972-es évjáratú Pannónia T5 motorkerékpár
szürke forgalmival, jó állapotban eladó. Ár: 100 000
Ft. Érd.: 30/466-5636. (2)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, szõnyeg,
íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (2-3)
– Használt bútorok eladók. Érd.: 20/5678-168. (2)

GÉP, SZERSZÁM
– Színes televízió eladó. Ár: 12 000 Ft. Érd.:
70/351-0039. (2-3)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs, Váci M. út 34. szám alatti kétszintes, mo-
dern, újépítésû luxuslakás extrákkal gáz+központi
fûtéssel, kandallóval, alápincézve, sürgôsen eladó.
Ár: 39 M Ft. Érd.: 20/95-16-168. (2-3)

– Szerencsen a Mikszáth utcában 15 éve épült, gáz-
közp. fûtéses, 240 m2-es családi ház, nagy terasszal,
mûanyag nyílászárókkal, bolthelyiséggel eladó. Ár:
18,3 M Ft. Érd.: 70/32-17-838. (2-3)

– Bekecs, Marx. K. u. 9/A szám alatt 135 m2 alapte-
rületû, szintes családi ház gondozott kerttel és virágos
elõkerttel eladó. A földszinten garázs, nappali,
konyha és étkezõ, az emeleten 3 szoba és fürdõ-
szoba. Fûtés: gáz + hangulatos cserépkályha a nap-
paliban. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 47/368-160,
20/933-9910. (2-3)

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

– Szerencsen az Ondi ú 8. szám alatti 38,2 m2-es
szoba, konyha, fürdõszoba, kamrás lakás eladó. Érd.:
70/946-4024, 20/5340275. (2-3)

– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, száz éves
ház közel 2000 négyzetméteres telken 3,2 millió fo-
rintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 telefon-
számon Szerencsen. (2-3)

– Kétszobás társasházi öröklakás az óvodaparkban
eladó vagy februártól hosszú távra kiadó. Érd.:
20/5678-168. (2)

– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház
(10x10 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. (2-3)

– 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. (2)

– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú, 2+4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (2)

– Szerencsen társasház 3. emeletén kétszobás, fel-
újított lakás garázzsal együtt eladó. Érd.: 30/3222-
374, 20/973-1533. (2)

– Bekecs, Honvéd út 19. sz. alatt (fõúton) 1225 m2-
es telken, háromszobás, kertes családi ház mellék-
épületekkel eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.: 47/368-024. (2)

– Szerencs, Csalogány út 36. szám alatti, 100 m2 kö-
rüli kertes családi ház melléképületekkel (garázs,
kamra, disznóól, baromfiudvar) eladó. Érd.: 20/533-
0642. (2)

– Szerencs, Ondi út 1/B. szám alatti lakás eladó. Érd.:
30/2163282, 47/363-865. (2)

– Szerencs, Ondi út 8. szám alatt 60 m2-es sarokházi
lakás eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.: 30/935-4601. (2)

– Szerencs, Takta út 5. szám alatt háromszobás, össz-
komfortos családi ház reális áron eladó. Érd.:
20/464-8096. (2)

MEZÕGAZDASÁG
– Jó állapotban lévõ boroshordók (1 db 215 l, 2 db
234 l) eladó. Érd.: 47/363-610. (2-3)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (2-3)

– Bodrogkeresztúr Dereszla dûlõben 5890 m2 (14
soros) kordonos szõlõ eladó. Tel.: 47/396-196, 18
óra után. (2)

– Ondon borospince, boroshordók, sózóteknõ,
szõlõdaráló, szõlõprés eladó. Érd.: 47/362-384 az
esti órákban. (2) 

VÁLLAL
– Történelembõl korrepetálást, érettségire felkészí-
tést, német nyelvbõl érettségire és nyelvvizsgára fel-
készítést vállalok. Tel.: 20/216-8189. (2-3)
– Angolból, magyarból és matematikából általános
iskolások korrepetálását vállalom. Tel.: 20/494-
4590. (2-3)

VEGYES
– 4 db keveset futott (3 hónap) 145/70 R13-as Con-
tinental téli gumi és 9 tagú olajradiátor eladó. Érd.:
20/442-6705. (2-3)

KIADÓ
– Elsõ emeleti, kétszobás, bútorozott, összkomfortos
lakás Szerencsen kiadó. Érd.: 20/972-2626. (2-3)
– Szerencsen a Kossuth úton másfél szobás lakás
hosszú távra kiadó. Érd.: 70/375-7023. (2)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

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.

� Bicskakulcsos központi zár
� Méretpontos üléshuzatok gyári anyagokból
� Fûthetô ülésvédô
� Üléstakarók
� Hótálcás és méretpontos gumiszônyegek
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is 
� Lakás- és garázsriasztók 
már 5000 Ft-tól   

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

Minden LED-des izzóból 
(szoffita, helyzetjelzô,

féklámpa)
10% kedvezmény!!!

� IZZÓK nagy választékban minden típushoz.
� Castrol, Valvoline, Opel olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás szíjak, ékszíjak.
� VW, Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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

– Szerencs központi részén, kulturált környezet-
ben 2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gáz-
cirkó fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 12,6
M Ft. Érd.: 70/618-1054. (1-2)

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. február 6-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

február 13., február 27.

500 forint

�

�

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

Két-, három- és négyágyas szobák 
rövidebb és hosszabb távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ



Vízszintes:
1. Thomas Mann idézetének elsõ

része. 13. Nemesfém. 14. Védelmi
hely. 15. Híres magyar matematikus
monogramja. 16. Kicsinyítõ képzõ.
17. Tömeg egyik mértékegysége. 18.
Kevert TOK! 19. Arra a helyre. 21.
Készpénz. 23. A föld felé. 25. A vé-
gén nyúz! 26. Folyadék. 27. Ahhoz
tartozik. 29. Japán õsi vallás. 31. Deb-
receni Akadémiai Bizottság. 33. Ke-
vert HAS! 34. A közelebbibe. 35. Hal
jelzõje lehet. 37. Nem valódi. 38. Út,
idõ jele a fizikában. 39. Fél giga! 40.
Feléje nyújt. 41. Lóerõ. 43. Szópót-
ló szócska. 44. Amit illik megtarta-
ni. 46. Szóról szóra megtanul. 48. Az
elején volatilis! 49. Súroló eszköz. 50.

Medál. 52. Gógyi. 53. Orosz igen!
54. Information technology, rövi-
den. 55. Szelén, nitrogén. 56. Sajt-
fajta. 58. Nõi becenév. 60. Nõi név.
62. Házhoz tartozhat. 65. Rajt.

Függõleges:
2. Késõbb. 3. Üres tér. 4. Világta-

lan. 5. Dal. 6. Kén, ittrium. 7. Ilyen
irányba. 8. A bowling testvére. 9. Az
Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság
névbetûi (FDA). 10. Öreg hangzói.
11. Páratlanul lazít! 12. Gázolásnál
fontos tényezõ. 15. Az idézet má-
sodik, befejezõ része. 20. ... Regia,
Székesfehérvár. 22. Volkswagen gép-
jármûtípus. 24. Szárnyas háziállat.
28. Fordított névelõ. 29. Üres seb!

30. Tiltás szava. 32.
Nem nagyon. 33.
Szálláshely. 34. Be-
borít. 36. Iga. 38.
Bulgária fõvárosa.
42. Település Bor-
sod-Abaúj-Zemp lén
megyében. 43. Cse-
lekvést kifejezõ szó.
45. 12 havonta. 46.
Vegyjele: Bi. 47. El-
határozás. 49. Kö-
szönés szava. 51. ...
Madrid, spanyol fo-
cicsapat. 52.  ...-sa-
vanyú. 56. Középen
remél. 57. ..., ego,
szuperego. 59. Ír Re-
publikánus Hadse-
reg névbetûi. 61. If-
júsági Magazin. 63.
Vass Sándor. 64. Ét-
termi lap!

Sz. A. 

A január 16-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: Abszo-
lút szabadság nem
létezik, csak a választás szabadsága. 

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Lesnyoszki
Lászlóné, Szerencs, Kossuth u. 19/D,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Kanyok
László, Szerencs, Bartók B. út 14/A,
1000 Ft-os vásárlási utalvány: Mol-
nár Tibor, Szerencs, Csalogány köz
15. A helyes megfejtést SMS-ben be-

küldõk közül a 70/244-4301-es te-
lefonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek
a nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) február 3–6. között vehetik át.
A január 30-ai keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: feb-
ruár 6. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.
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ART

KIRÁLY VIKTOR
A Megasztár negyedik része ha-

talmas siker volt, nézõk milliói szur-
koltak kedvenceiknek hétrõl hétre a
képernyõ elõtt ülve. Az ország új
sztárt avatott, hiszen a hihetetlenül
izgalmas döntõben végül a közön-
ség szavazatai alapján Király Viktor
lett az év énekese. 

Ezzel elindult Viktor zenei karri-
erje, hiszen az elsõ díj – többek kö-
zött – egy önálló nagylemez, amely-
rõl oly sok elõadó álmodozik. 

Az album munkálatai már javában
tartanak, de addig is, hogy az új-
donsült rajongók hallhassák ked-
vencüket, most egy CD-n hallhatók
azok a dalok, amelyek Viktor tol-
mácsolásában a döntõk során el-
hangoztak. A fantasztikus hangú
énekes több zenei stílusban is meg-
csillogtatta tehetségét, így a mûsor-
ban hallhattunk tõle egy vérbeli
funky klasszikust (September), több
Michael Jackson-feldolgozást (You
Are Not Alone, Billie Jean), de az Ae-
rosmith klasszikus dala, az I Don’t
Wanna Miss a Thing interpretálása
sem okozott nehézséget.

MADE IN HUNGARIA

A fenti címmel készült musicalfilm
a Hungária együttes megalakulását
meséli el. A február 5-ei bemutatón
már kapható lesz az azonos címû, a
film zenéjét tartalmazó lemez. Fonyó
Gergely zenés filmjében – amely Fe-
nyõ Miklós és Tasnádi István elsöp-
rõ sikerû színpadi játékán alapul –
Fenyõ Iván és Szabó Kimmel Tamás
kapta a fõszerepet, mellettük Sche-
rer Péter, Hegedûs D. Géza, Valen-
tin Titánia és Kiss Tünde remekel. Az
albumon a legnagyobb Hungaria

rock’n’roll slágerek hallhatók, ezút-
tal a film szereplõinek elõadásában:
Made in Hungaria, Csókkirály, Gye-
re, gyere Juli, Csak cha-cha-cha,
Csavard fel a szõnyeget, Eszelõs
szerelem, Amerika hangja, Twistin’
at the hot dog stand, Casino twist,
Meghalok, hogy ha rám nézel, Don’t
stop come on twist, Holnap maradj
itt, Flyin’ in my baby’s arms, Ciao Ma-
rina, Csókkirály – karaoke verzió,
Gyere, gyere Juli – karaoke verzió,
Ciao Marina – karaoke verzió.  

EXTÁZIS
Új rockcsapat készül meghódítani

az országot. Az Extázis együttes a Re-
public vendégeiként járta a hazai és
határokon túli színpadokat, nagy kö-
zönségsikert aratva. A zenekar fiata-
los, dinamikus dallamai és életigen-

lõ szövegei fülbemászó, lendületes
rockzenében válnak hiteles egésszé,
garantálva az extázist. Az egri csa-
pat (Tuza Róbert, Nagy Balázs, Szar-
ka Endi, Gachal Gábor, Nagy Dénes)
a hamarosan boltokba kerülõ „Ennyi
a lényeg” címû lemezével döngeti a
közönség és a szakma kapuit. 

DEPECHE MODE

A legendás trio régóta várt 12. stú-
dióalbumának megjelenése Sounds
Of The Universe címmel idén ápri-
lisra várható. A Santa Barbarán és
New Yorkban felvett lemezen talál-
ható dalok ezúttal is Martin és Dave
szerzeményei. A beharangozó kis-
lemez a Wrong címû dal, amit ha-
marosan az egész világ megismer. A
lemezbemutató „Tour of the Uni-
verse” elnevezésû koncertsorozat
május 10-én indul Tel Avivban, és
várhatóan június 23-án Budapestre
is megérkezik a show.

LILY ALLEN
Lily Allen második albuma „It’s not

me, It’s you” címmel jelenik február
elsõ napjaiban. Az elõzõ album (Al-
right, still) top slágere a „Smile” több

hétig vezette a slágerlistákat, hírnevet
és sikert hozva a 21 éves énekes -
nõnek. Mindezek után nem megle-
põ, hogy világszerte több mint 2,5 mil-
lió darabot adtak el debütáló ko-
rongjából. A 12 új popdal témái a min-
dennapi életbõl merített gondolatok,
melyeket vidám zenei alapokra he-
lyeztek. Az anyag igazi sztárparádét
tartogat a hallgató számára, ugyanis
Lily olyan elõadókkal énekel duettet,
mint Robbie Williams, Mark Ronson,
Jamie T és a The Kaiser Chiefs. 

JÁTÉK
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Death Magnetic. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Zemlényi Lász-
lóné Szerencs, Bocskai út 7. szám
alatti olvasónk 1500 forintos vásár-
lási utalványt nyert. A helyes meg-
fejtést SMS-ben beküldõ 70/695-
4666-os telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A nyeremények a szerkesztõ-
ségben, munkaidõben vehetõk át. Já-
tékunk új kérdése: Kik játsszák a
Made in Hungaria címû film fõbb
szerepeit? A válaszokat postai borí-
tékban vagy levelezõlapon juttassák
el szerkesztõségünk címére és írják
rá: ZENEALATTJÁRÓ.

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

NAGYSZÍNHÁZ

JANUÁR
30. (péntek) 17 óra: A MUZSIKA HANGJA Laborfalvi ifj. bérlet
31. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Miskolci Páholy elõadás

FEBRUÁR
5. (csütörtök) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Nyilvános fõpróba
6. (péntek) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Bemutató bérlet
7. (szombat) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Csiky bérlet
8. (vasárnap) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Karácsonyi bérlet
10. (kedd) 19 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Egyetemi bérlet 
11. (szerda) 18 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Ferenczy ifj. bérlet 
12 (csütörtök) 19 óra: VÕLEGÉNY Schiller ifj. bérlet
13. (péntek) 15 óra: VÕLEGÉNY Kazinczy ifj. bérlet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



A Dr. Borosi László megyei te-
remlabdarúgó-torna körzeti elõse-
lejtezõjét tartották január 11-én a sze-
rencsi városi sportcsarnokban. A  via -
dalon a házigazda együttes száz szá-
zalékos teljesítménnyel vívta ki a to-
vábbjutást. 

A farsangi viadalon Abaújkér,  Erdõ -
bénye, Tiszaladány, Felsõdobsza,
Mezõzombor, Szerencs, Taktaszada
és Vámosújfalu együttesei léptek pá-
lyára a gyõzelemért. A szerencsi
együttesnek a sorsolás alapján ellen-
félként Mezõ zombor, Tiszaladány és

Felsõdobsza jutott. A zomboriak és a
felsõdobszaiak elleni találkozón ma-
gabiztos, 6–1-es hazai siker született,
míg Tiszaladány ellen 7–4 lett a vég-
eredmény. Az elõdöntõben Takta-
szadát 7–3-ra gyõzte le az SZVSE gár-
dája, a döntôben az ugyancsak pont-
veszteség nélküli Abaújkér volt az el-
lenfél. A feszült hangulatú találkozón
5–4 arányú szerencsi siker született. 

A torna végeredménye: 1. Sze-
rencs, 2. Abaújkér, 3. Taktaszada, 4.
Mezõzombor. A gyõztes csapat tag-
jai: Homonnai Norbert – Barabás Jó-
zsef, Benke Ádám, Eperjesi Gábor,
Eperjesi Péter, Fincziczki Kornél, Ka-
zsik Sándor, Orosz Márton, Ringer Ist-
ván, Szentirmai Gergely (mezõnyjá-
tékosok). Megbízott edzõ: Turbucz
Zsolt. A legtöbb szerencsi gólt (7 db)
Szentirmay Gergely szerezte.

Lapzártánk után, január 25-én tar-
tották a torna szerencsi selejtezõjét,
amelyen Szerencs mellett Bodrog-
kisfalud, Mád, Prügy Taktakenéz és
Tállya együttesei léptek pályára a to-
vábbjutásért. Eredmények: Taktake-
néz – Bodrogkisfalud 6–1, Tállya –
Szerencs 5–1, Mád – Prügy 6–5, Sze-
rencs – Bodrogkisfalud 3–4, Tállya
– Taktakenéz 3–2, Szerencs – Prügy
7–4, Taktakenéz – Mád 4–3, Tállya
– Bodrogkisfalud 6–4, Prügy – Tak-
takenéz 6–2, Mád – Szerencs 4–8,
Prügy – Tállya 2–5, Bodrogkisfalud
– Mád 3–8, Szerencs – Taktakenéz
5–3, Bodrogkisfalud – Prügy 5–6,
Tállya – Mád 10–3.  

A csoportból veretlenül Tállya ju-
tott tovább a megyei döntõbe. Sze-
rencs az elõkelõ második helyen vég-
zett az erõs mezõnyben.  

Kos: III. 21. – IV. 20.
Lazítson, engedjen föl. Nincs

olyan fontos feladat, ami ne vár-
hatna egy-két hetet. Fogadja el a
meghívásokat, és ha alkalma

nyílik rá, utazzon el. Ha nem akar mindent
egyszerre és görcsösen megoldani, több sikerre
számíthat. Az Uránusz váratlan érzelmi kitöré-
seket jelez, a Jupiter pedig elhozhat egy régi
kedves ismerõst, akivel a múltidézés mellett a
jövõjét is áttervezheti. Meg ta pasztalhatja, mi-
lyen az a lehengerlõ stílus, amivel új kapcso-
latba szokott kezdeni. Meg is ijed attól, aki így
közelít. Egyénisége a szokottnál jobban meg-
nyilvánul, ami hozzásegíti ahhoz, hogy új ba-
rátokat szerezzen. Több meghívást kap,
aminek jó, ha eleget tesz. Szerelmi élete bol-
doggá teszi.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A munkahelyén nagy a fe-

szültség. Ezúttal az a jobbik stra-
tégia, ha békejobbot nyújt a
haragosainak és közösen próbál-

nak úrrá lenni a kialakult helyzeten, és nem egy-
más ellen fordulva élezik tovább a helyzetet. A
külsõ körülmények még jó ideig nehezítik a dol-
gát, nem kell önfejûséggel tovább rontani a
helyzetét. Valaki arra próbálja rávenni, hogy
zárja le a múltat. Nem szakítania kellene,
hanem átértékelni a boldogságról alkotott el-
képzelését. Ha az idõjárás engedi, töltsön sok
idõt a szabadban. Hasznos információkhoz jut-
hat egy befolyásos barát révén, melyek meg-
könnyíthetik néhány fontos üzleti lépését. Egy
összejövetelen kiemelt szerephez jut.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Bánjon csínján az ígé re tekkel,

ugyanis a külsõ körülmények
hátrányosan befolyásolják a ter-
veit, ráadásul nagy lelke se dé -

sében nem biztos, hogy jól méri fel a saját
teljesítõ képességének határait. A kudarc nem-
csak anyagi hátrányt jelent, hanem erkölcsi
veszteséget is. A párkapcsolatban elsõsorban
azokat érheti csalódás, akik egyszerre kétfelé
kötelezték el magukat. Valakirõl jóval többet
feltételez, mint amit adni képes. Még az is ki-
derülhet, hogy egyszerre többfelé is „elköte-
lezte” magát. Amennyiben egyedülálló,
találkozhat valakivel, aki úgy tûnik, megfelel
álmainak és ideáljának. Hagyjon idõt a kap-
csolat kiteljesedésére, mielõtt döntést hozna. A
párkapcsolatban élõknek harmonikus együttlé-
tet jeleznek a csillagok.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Régóta várt egy új lehetõ-

ségre, amikor végre kitörhet a
megszokott környezetbõl, eset-
leg új munkát vállalhat. Február

közepétõl már egészen új irányban folytathatja
majd az életét. Az volna jó, ha saját maga kez-
deményezne, és nem várná meg, amíg a körül-
mények késztetik a váltásra. Terveirõl, ötleteirõl
csak szûk családi körben beszéljen! Ez az idõ-
szak inkább apró flörtöket tartogat, ha tehát tar-
tós kapcsolatra vágyik, csalódás éri. Ha
vendégeket hív a hét végére, vagy épp ellenke-
zõleg, születésnapi vagy névnapi köszöntésre
indul, nem bánja meg. Kitûnõ lesz a hangulat.
Nem hajtja a tatár, ráér pótolni a lemaradását.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Bár úgy gondolta, hogy a

hónap elején lustálkodik majd
egy kicsit, de a báli szezon, a ba-
ráti összejövetelek rengeteg esté-

jét, éjszakáját elrabolják, és még arra sem jut
ideje, hogy egyszer alaposan kialudja magát,
ugyanis a munkahelyén is olyan feladatokat
kap, amiknek túl rövid a határideje, és a párja is
nagyon számít arra, hogy többet foglalkozik
vele. Érzékiség és szenvedély jellemzi a követ-
kezõ napokat, persze csak akkor, ha nem akarja
ráerõltetni akaratát a párjára. Magánéletében je-
lentõs fordulat várható. Minden elképzelhetõ:
egy régi kapcsolat befejezése, újrakezdése,
vagy egy életre szóló szövetség. Most egyelõre
tegyen félre minden mást.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A februári bolygók segítsé-

gére lesznek, hogy kiléphessen
a hétköznapok mókuskereké-
bõl. Olyan tényekkel szembe-

sül, amelyek elsõ pillanatban talán
fájdalmasan érintik, de végül is jó alkalmat te-
remtenek a váltásra. Kesergésre semmi ok,
mert megtapasztalja majd a „minden rosszban
van valami jó” örök igazságát: az új körülmé-
nyek között fedezi fel majd a boldogságot. Egy
régóta tartó plátói szerelem kezd egyre elér-
hetõbb közelségbe kerülni. Az ember az idõ
haladtával szokásának rabjává válik. Ugyan-
akkor nem könnyû elviselni mások természe-
tét. Az együttélést éppen úgy meg kell tanulni,
mint macskának a dorombolást.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Elsõsorban a pénzügyeiben

hozhat kedvezõ változást a február.
Nyitott szemmel kell járnia, hogy
észrevegye a le he tõségeket. A

hónap közepén kár volna fáradtságra hivatkozva
lemondani egy meghívást, vagy egy nagyon ked-
vezõnek ígérkezõ utazást. Mert ezzel nemcsak a
párjának szerezhet örömöt, de az útjába kerülõ új
ismerõsök közt terveihez is talál segítõket. Bár aka-
dozva indul, de egész jól halad majd a vágyott vég-
kifejlet felé. Ez a hosszú ismerkedési szakasz persze
olyan hibákat is elõhoz önbõl, ami a párjának talán
nem fog tetszeni. Ingerült, türelmetlen, s ha nem
tud uralkodni magán, könnyen lehet, hogy baráta-
ival is összevész. Kénytelen lesz alkalmazkodni
másokhoz, még akkor is, ha ez nehezére esik.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
A véletlenek most egy kicsit

ön ellen dolgoznak. Hiába ké-
szíti elõ a dolgokat, mindig tör-
ténik valami, ami alaposan

felborítja a szépen kigondolt terveit. Különösen
a partnere okoz olyan meglepetéseket, amik
miatt felszalad a vérnyomása. A hónap köze-
pén lesz néhány nap, amikor ismét egymásra
találnak (persze, ha önben is megvan a komp-
romisszumkészség). A szíve talán szomorú,
pedig a helyzet egyáltalán nem olyan tragikus,
mint gondolja. A megoldás az ön kezében van.
A felfrissített önbizalom új erõt ad Önnek. Most
nagyon komolyan kell venni az életet, s min-
denképp meg kell küzdeni azért, hogy valami
történjen. Ez Önnek sikerülni fog.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Olyan emberekkel kénytelen

órákat, napokat eltölteni, akik
nem igazán tudják lekötni a fi-
gyelmét. (Esetleg olyan tanulmá-

nyokat folytat, amik csöppet sem érdeklik).
Mielõtt felrúgna mindent, gondolja végig, mit ve-
szíthet. A bolygók arra utalnak, hogy nagyon is
fontos lesz az információ, amit most hall, vagy az
a papír, amit hamarosan kézhez vezet. Érzelmei
hullámzóak, s miközben lazítani szeretné a köte-
lékeket, féltékenyen figyeli párja minden lépését.
Igazán megérdemli ezt a nyugodt hétvégét. Ez ne
jelentsen azonban lustálkodást. Aktív pihenéssel
tökéletesen kikapcsolódhat. Egy családi összejö-
vetel teljes felüdülést jelent het.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Kicsit morózus a kedve, leg -

inkább az bosszantja, ha a
környezetében lustasággal,   fe  gyel -
 me  zetlenséggel találkozik. Min-

denben és mindenkiben a negatívumokat veszi
észre, a gondokat nagyítja fel. A társasági élet épp
úgy idegesíti, mint a zajos családi események. A
Vénusz (és egy kedves társ) a hónap második
felében elûzheti a rosszkedvét. Vágyik az elis-
merésre, s ezúttal nem is a pénzt, hanem a  di -
cséretet fogadná szívesen. A Hold a Bakban jár, és
jó hangulatot okoz. Szabadidejét töltse aktívan,
sporttal, kirándulással – együtt a barátaival. Nem
feltétlenül kell sokat költenie, keressen olyan
lehetõségeket, melyek kevésbé költségesek.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Most a Vízöntõk igazán ele-

mükben vannak, és nemcsak a
szerettei, de a bolygók is meg-
ajándékozzák a születésnapján. A

februári Mars és Jupiter találkozás, illetve a 9-i
holdfogyatkozás felpörgeti az eseményeket. Ha
családban él, akkor anyagi javulás várható, ha
magányos, akkor Jupiter és a Mars egy kedves tár-
sat hoz az életébe (akit talán már régen is ismert,
de csak most fedezik fel egymást igazán). Ezt az
idilli állapotot csak a 9-i holdfogyatkozás zavar-
hatja meg. Apró félreértések miatt kár volna fel-
rúgni ezt a régi, de még mindig titkos kapcsolatot.
Sokan talán régi, már-már elfeledett szeretõjükrõl
kapnak hírt. Tartson egy pihenõnapot, olvasson
sokat. Gondolja újra azt a tervet, amit korábban el
kellett halasztania. Itt a lehetõség, hogy újrakezdje
és megvalósítsa. Az emberekhez legyen kedves,
figyelmes, mindenkinek szüksége van erre.

Halak: II. 20. – III. 20.
Lazítson, engedjen föl. Nincs

olyan fontos feladat, ami ne vár-
hatna egy-két hetet. Fogadja el a
meghívásokat, és ha alkalma

nyílik rá, utazzon el. Ha nem akar mindent
egyszerre és görcsösen megoldani, több sikerre
számíthat. Az Uránusz váratlan érzelmi kitöré-
seket jelez, a Jupiter pedig elhozhat egy régi
kedves ismerõst, akivel a múltidézés mellett a
jövõjét is áttervezheti. Változtatásra kitûnõ az
alkalom, de mert egyedül nem tudja elszánni
magát a párkeresésre, a barátai kéretlenül is fel-
csapnak kerítõnek. Kellemes hétvégi napoknak
néz elébe, mely néhány váratlan meglepetést
is tartogat. Sok élményben lehet része, és ha
még szabad, lehet, hogy egy kialakulóban lévõ
szerelem most komolyabbra fordul.
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HOROSZKÓP
január 30.  – február 13.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A viadalon a szervezõk a fiatalok kö-

zött összesen tizenkét aranyérmet osz-
tottak ki, amelyek közül kettõ Szerencsen
maradt. Az elsõ korcsoportos Tamás
Ádám gyors- és hátúszásban egyaránt
megnyerte a megyei versenyt és ezzel
kivívta a jogot a február 7-ei székesfe-
hérvári döntõn való szereplésre. 

A felsõ tagozatosok január 20-ai kva-
lifikációs versenyén Szerencsrõl egyé-
niben hárman szereztek bajnoki címet
és egyik helyi gyorsváltó csapat sem ta-
lált legyõzõre. 

A III–IV. korcsoportosok megméret-
tetésén Daragó Lászlóné, a versenyso-
rozatot kiíró Magyar Diáksport
Szövetség alelnöke megnyitó beszé-
dében a jó szereplés fontosságát hang-
súlyozta, hiszen korcsoportonként és
úszásnemenként csak a gyõztesek ke-
rülhetnek be a február 15-ei országos
fináléba. A kétszáz résztvevõ között a
szerencsiek számára ez alkalommal is
bõven termett babér. Kiss Viktória és
Gergely Gréta száz méteres gyors- és
hátúszásban egyaránt diadalmasko-
dott. Kovács Bálint hátúszásban szer-
zett aranyérmet és a helyi általános is-
kola Ficsor Márk, Kovács Bálint,
Petrusovics Máté, Rábai Gergõ össze-
tételû 4 x 50 méteres gyorsváltója
szintén ott lesz az úszó diákolimpia idei
országos döntõjén. 

Néhány nappal késõbb Miskolcon a
középiskolások között Kincses Péter
százméteres gyors- és hátúszásban di-
adalmaskodott. A Kincses Péter Kun
Levente, Pávelkó Attila és Petró Dávid
alkotta 4 x 50 méteres gyorsváltó  idõ -
eredménye ugyancsak a legjobb lett a
megyei mezõnyben. 

A diákolimpiai megyei döntõ sze-
rencsi aranyérmesei: 

I. korcsoport: Tamás Ádám (50 gyors
és 50 hát). III. korcsoport: Kiss Viktória
(100 gyors és 100 hát), Kovács Bálint
(100 hát). Fiú 4 x 50 méteres gyorsvál-
tó (Ficsor Márk, Kovács Bálint,
Petrusovics Máté, Rábai Gergõ. IV. kor-

csoport: Gergely Gréta
(100 gyors és hát) ,V–VI.
korcsoport: Kincses Péter
(100 gyors és hát). Fiú
4x50 mé teres gyorsváltó
(Kincses Péter, Kun Le -
vente, Pávelkó Attila, Petró
Dávid). 

Ezüstérmesek:
III. korcsoport: Petru -

sovics Máté (50 mell).
Leány 4 x 50 méteres
gyorsváltó (Jáborszki Diá -
na, Pallai Patrícia, Vinnai
Bog lárka, Kiss Viktória).
IV. korcsoport: Leány 4 x
50 méteres gyorsváltó
(Kun Evelin, Csucsi Flóra,

Tóth Réka, Gergely Gréta). Fiú 4 x 50
méteres gyorsváltó (Kiss Norbert, Ma -
joros Péter, Kovács Péter, Rábai Bence). 

Bronzérmesek: 
II. korcsoport: fiú 4 x 50 méteres váltó

(Fige Balázs, Farmosi Zsombor, Nagy
Martin Raul, Kovács Kristóf). III. kor-
csoport: Petrusovics Máté (50 mell). IV.
korcsoport: Rábai Bence (100 hát). V–
VI. korcsoport: Vasvári Aliz (100 hát),
Petró Dávid (100 mell), leány 4 x 50 mé-
teres gyorsváltó (Kincses Csilla, Vasvári
Aliz, Tömös Alexandra, Visóczki Lili. 

ORSZÁGOS DÖNTÕBEN A SZERENCSI ÚSZÓK

Tizenegyedik alkalommal ren-
deztek vasutas teremlabdarúgó tor-
nát január 17-én Szerencsen a vá-
rosi sportcsarnokban.

A Mozdonyvezetõk Országos
Szakszervezete, a Vasutasok Szak-
szervezete által támogatott rendez-
vényen kilenc csapat mérkõzött a
gyõzelemért. A két csoportban meg-
tartott selejtezõk után a legjobban tel-

jesítõ együttesek kerültek be a vég-
játékba. A baráti hangulatú, de ko-
moly küzdelmeket hozó tornán ez
alkalommal a miskolci mozdonyve-
zetõk szerezték meg a bajnoki címet.
Második a szerencsi vasútállomás
gárdája lett, míg harmadik helyen a
pályavasút irányítói végeztek. A leg-
jobb kapusteljesítményért Csikja
Zsoltot, a miskolci utazók hálóõrét
jutalmazták. 

VASUTASOK A PÁLYÁN

BOROSI-TORNASELEJTEZÔK

A Miskolci Egyetem gárdájával
mérkõzött január 24-én a város NB
III-as asztalitenisz-csapata. A tavaszi
idény elsõ találkozóján döntetlen
eredmény született. 

Az õsszel Miskolcon elért siker
után hazai környezetben gyõzelem-
re készült a szerencsi együttes. Az
akkor egy játékosukat nélkülözõ
egyetemisták azonban most a legjobb
összeállításukban szerepeltek, ami
meglátszott a teljesítményükön. A
vége elõtt két mérkõzéssel ugyan még
két ponttal a házigazdák vezettek,
azonban végül 9–9 lett a végered-
mény. Az egyéni találkozókon Köllõ
András négyszer, Korály Tibor há-
romszor volt eredményes. Stadler Ta-
más egy pontot gyûjtött, míg Filácz
Attilának nem termett babér. Páros-
ban a Filácz–Stadler kettõs gyõzött.
A csapat ezzel az eredménnyel két-
pontos elõnnyel õrzi ötödik helyét a
tabellán. 

DÖNTETLENRE
MÉRKÕZTEK

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

Több helyi váltó lett megyei bajnok.



Kilenc pályázati projekt nyertesei
között több mint 11,5 milliárd fo-
rintot osztott szét az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács.

A megítélt támogatásoknak kö-
szönhetõen 82 településen valósul-
nak meg beruházások, amelyek fél-
millió embert érintenek a régióban  –
emelte ki Szabó György, a testület el-
nöke január 23-án Miskolcon a Ré-
gió Házban megtartott sajtótájékoz-
tatón. Az Új Magyarország Fejlesz-

tési Terv Észak-magyarországi Ope-
ratív Programja keretében felhasz-
nálásra kerülõ európai uniós pénz-
ügyi források eredményeként össze-
sen mintegy 16,5 milliárd értékû be-
ruházás valósulhat meg az elkövet-
kezõ idõszakban, aminek a döntés-
hozók reményei szerint gazdaság -
élénkítõ, munkahelyteremtõ és -meg-
õrzõ hatása is lesz Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád me-
gyékben. A kilenc pályázati projekt
keretében egyebek mellett ipari te-
rületek, ipari parkok, inkubátorházak

fejlesztése várható.
Regionális jelentõ -
ségû klaszterek kö-
zös beruházásai-
ra, szolgáltatásai-
nak kialakítására,
fejlesztésre, a le-
romlással fenye-
getett városi lakó-
telepek rehabilitá-
ciójára, komplex
felújítási program-
ra is jut a pénzbõl.
Támogatják a bel-
területi és térségi
vízrendszerek ren-

dezését, hulladéklerakók rekultivá-
cióját, felszámolását, valamint a kis-
térségek központi településeinek köz-
lekedésfejlesztését. 

Szerencsnek a Bajcsy-Zsilinszky út
felújítására 84,6 millió forintot ítél-
tek meg a bírálók, míg Bekecs 374
millió forintot használhat fel a köz-
ség belterületi vízrendezésére.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. február 13-án 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. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
HAVAZÁS

A január eleji havazás nem oko-
zott komolyabb fennakadást a város
közlekedésében, a hideg pedig nem
engedte, hogy a téli csapadék hamar
elolvadjon. Az elsõ napokban a te-
lepülés fõbb közlekedési útjai jár-
hatóak voltak, de két héttel a hava-
zás után többen arról panaszkodtak,
hogy még mindig nem jelentek meg
a városüzemeltetõ gépei a mellék-
utcákban. Ebben az idõszakban va-
lóban sokfelé takarta vastagon a le-
taposott hó az aszfaltot január har-
madik hetében Szerencsen. A ko-
rábbi években arra is volt példa, hogy
a Rákóczi út parkolóiban összetolt
havat elszállították a város területé-
rõl. Idén ez sem történt meg Sze-
rencsen. Aztán következett az eny-
hébb idõ és az esõ, ami úgy tûnt, se-
gített a gondokon.

FAMETSZÉS

Az elmúlt év decemberétõl a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft.
munkatársai megkezdték  a Rákó czi
út juharfáinak lombalakító metszé-
sét. Ezt a munkát minden esztendõ-
ben el kell végeznie a társaságnak,
hogy a növényeknek a lombkoronája
megõrizze a formáját.

VÁGTÁK A NÁDAT

A befagyott Homokos tó jeges víz-
tükrén szervezte meg a Szerencsi Hor-
gászegyesület az idei nádvágást ja-
nuár közepén. A térség legnagyobb
létszámmal rendelkezõ civil szerve-
zetének csupán néhány tagja vállal-
kozott a szombat délelõtti társadal-
mi munkára, hogy az elszáradt nád-
tól megtisztítsák a nyári idõszakban
sokak által látogatott horgászvizet.

VESZÉLYES ÚTHIBÁK!

Az elmúlt hetek fagyos napjai a vá-
ros útjait is alaposan próbára tették.
Amikor nulla fok fölé emelkedett a hõ-
mérséklet, majd lassan eltûnt az asz-
faltról a jég- és hótakaró, újabb ká-
tyúk jelentek meg szerte a települé-
sen. A Rákóczi és Bekecsi út teljes sza-
kaszán találkozhatunk a közlekedést
nehezítõ aszfalthibákkal, ami arra
utal, hogy hamarosan a teljes szakasz
rekonstrukciójára szükség lesz. Egyre
romlik a helyzet a mellékutcákban is.
Nemrég egy autós arról panaszkodott,
hogy a Széchenyi úton haladva a ko-
csi alvázát egy kátyúból felcsapódó,
30 centiméteres aszfaltdarab súrolta
végig. Mivel a tavasz beköszönte elõtt
nem számíthatunk változásra, így
csak az autósok figyelmét hívhatjuk
fel a fokozott óvatosságra, ami nem
árt akkor sem, ha a 37-es számú fõút
szerencsi szakaszán autózunk. Itt szin-
tén hatalmas kátyúk teszik egyre ve-
szélyesebbé a közlekedést. 

TILOS AZ ÁTJÁRÁS!
Figyelem! Bejárat az északi kapun!

Ez a felirat fogadta a havas napokon
a Rákóczi-várba érkezõket, akik a
Huszárvár út felõl közelítették meg
az ódon épületet. A kapu lezárva, és
beljebb egy újabb felirat jelzi, hogy
balesetveszély miatt egyelõre tilos az
átjárás a vár udvarán. Az elmúlt he-
tekben a tetõszerkezeten felhalmo-
zódott hó az olvadás után hatalmas
darabokban zúdult alá, gyakran ma-
gával sodorva a meglazult cserepe-
ket is, ami veszélyt jelentett az arra
járóknak.

LEVEGÕTISZTASÁG
ÉS VILÁGÖRÖKSÉG

Az elmúlt idõszak hideg, szél-
mentes idõjárása miatt több ma-
gyarországi városban is átlépte, vagy
megközelítette a határértéket a levegõ
szennyezettsége. Szerencs és térsé-
ge levegõtisztaságáról sajnos nem si-
került információt szereznünk, mivel
a világörökség részeként nyilvántar-
tott Tokaji borvidéken nincs olyan ál-
landó mérõállomás, amely rögzíte-
né az adatokat. Ilyen berendezése-
ket kizárólag a nagyobb ipari üze-
mekkel rendelkezõ térségekben –
többek között Miskolcon és a Sajó
völgyében mûködtet a környezetvé-
delmi hatóság.

A Rákóczi-vár lovag-
termében tartotta év-
nyitó megbeszélését ja-
nuár 14-én a Szerencsi
Férfikar. A rendezvé-
nyen Szabó Tibor kó-
ruselnök mondott kö-
szönetet mindazoknak,
akik 2008-ban segítették
a közösséget.

Sokat köszönhetnek
Béresné Kassai Ágnes-
nek, aki zongorakísérõ -
ként nélkülözhetetlen a
sikeres fellépéseknél.
Czetõ Ferenc a kották
biztosításában mûködött
közre. Gebri József kar-
nagy ismertette: a kórus
tavaly összesen 48 pró-
bát tartott. A tagságból
többen voltak, akik va-
lamennyi alkalmon meg-
jelentek. Kilenc szereplésen mutat-
koztak be a nagyközönség elõtt,
amelyek közül három volt kiemel-
kedõ jelentõségû. Ez utóbbiak között
említette a karnagy a jubileumi hang-
versenyüket, valamint a nyárádsze-
redai és rozsnyói vendégszereplé-
süket, amelyek során országhatáron
túl öregbítették Szerencs jó hírnevét.
Gebri József fontosnak tartotta a
rendszeres gyakorlást, ami nélkü-
lözhetetlen a sikeres fellépésekhez.

A karnagy kiemelte: az elkövetkezõ
idõszakban távolabbi országokba is
szeretnének eljutni. Ehhez azonban
szponzorokra lesz szükségük amel-
lett, hogy a tagság havi rendszeres-
séggel hozzájárul a közös kasszához.  

Uray Attiláné, a kórust fenntartó Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár
igazgatója kiemelte: tavaly a figyelem
középpontja a fennállásának 85. év-
fordulóját ünneplõ férfikarra irányult.
Az idén a 40 éves Hegyalja Peda-

gógus Kórus és a 45
éves Népi Díszítõ -
mûvészeti Szakkör ju-
bileumáról szeretnének
méltó módon megem-
lékezni. 2008-ban si-
került a férfikórusnak új
fellépõ zakót biztosíta-
ni, amihez a  közeljövõ -
ben pályázati forrásból
inget és nyakkendõt is
vásárolnak. A program
végén több jelenlévõ is
felszólalt. Volt, aki tag-
toborzást és a kar nép-
szerûsítését szorgal-
mazta, ami nélkülöz-
hetetlen a közösség
 jövõ beni fennmaradá-
sához. Mások szerint a
dalos kultúra õrzõiként
nagyobb támogatást ér-
demelnének a fenntar-
tótól. Javaslatként fo-

galmazódott meg egy alapítvány lét-
rehozása, amelyen keresztül a vál-
lalkozások is hozzájárulhatnának a
mûködési költségekhez. Uray Attilá-
né kiemelte: a helyi mûvelõdési in-
tézmény biztosítja a férfikar mûkö-
désének alapfeltételeit. A szûkös gaz-
dálkodás mellett ennél többre nincs
pénzük. Kizárólag pályázati forrásból
van lehetõség többletjuttatásokra,
ezért is igyekeznek kihasználni min-
den kínálkozó lehetõséget.

Kulcsár Anitára emlékeztek január 16-án a szerencsi Rá-
kóczi iskolában. A 2005. január 19-én tragikus autóbalesetben
elhunyt helyi születésû világklasszis kézilabdázó dom-
bormûve és márványtáblája elõtt idén is lerótták tisztele-
tüket a szerencsiek.

Kulcsár Anita a hazai sport egyik fényes csillaga volt, akit
2004-ben a világ legjobb nõi kézilabdázójának választottak.
A szerencsi megemlékezésen szavalat és hegedûmuzsika után
Ráczné Váradi Éva idézte fel a város szülöttének alakját. A
Szerencsi Általános Iskola igazgatóhelyettese többek között
arra emlékeztetett, hogy a fájó emlékezés mellett jussanak
eszünkbe az egykori boldog pillanatok. A gólörömök, a gyõztes
mérkõzések, a magasba lendülõ, sikert ünneplõ karok, az
életvidám mosolyok. A megható gondolatok után a jelen-
lévõk helyeztek el virágot Kulcsár Anita dombormûvénél.

Az elmúlt hetekben az elõzetes üte-
mezésnek megfelelõen tovább folyta-
tódott a Szerencsi Cukorgyár bontá-
sa. Miután az elmúlt év december kö-
zepén a 30 méteres mészégetõ tornyot
robbantással ledöntötték, idõközben a
diffúziós torony szakszerû szétszere-
lése is megtörtént. Ezt a nagyértékû lé-
tesítményt a jövõben várhatóan más-
hol állítják majd a cukorgyártás szol-
gálatába. A Mátra Cukor Zrt. a gyár-
tási fõépületet is átadta a bontást
végzõ cégnek. Január közepén a nyers-
gyár homlokzatáról is lekerültek az alu-
mínium lemezek, amelyeken nagy-
betûs felirattal a tavaly bezárt üzem tu-
lajdonosának a neve szerepelt.

ÉVNYITÓ A FÉRFIKARNÁL

A tagok rendszeresen látogatják a próbákat.

VIRÁGOK A DOMBORMÛ ELÕTT

A világklasszis sportoló emlékét ápolják  Sze rencsen. 

A GYÁRI FÔÉPÜLET BONTÁSA

TIZENEGYMILLIÁRD FEJLESZTÉSEKRE

Közel 85 millió forintból újulhat meg a Bajcsy-
Zsilinszky út.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2009. 
február 13-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

február 6., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Út- és közmûépítés, vízi és egyéb 
mérnöki létesítmények kivitelezése.

MAGYAR 
ASZFALT

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

A mezõzombori
Holló Máriát (fo-
tónkon) fogadta
hivatalában január
12-én a város pol-
gármestere. A Mis-
kolci Egyetem
hallgatója szeren-
csi témájú fotójával vett részt az
Észak-magyarországi Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség országos pályá-
zatán. 

A Tükör-kép címû kompozíció-
ját az Észak-magyarországi régió ka-
tegóriában harmadik helyezéssel ju-
talmazta a zsûri. Holló Mária a fel-
újított szerencsi Kisboldogasszony
római katolikus templomot, a köz-
ségi fürdõt és a várkert részletét vá-
lasztotta témaként. A fénykép a be-
adási határidõ elõtt néhány nappal,
ideális fényviszonyok között ké-
szült. A témaválasztás nem volt vé-
letlen: úgy gondolta, hogy a ne-
vezõk többsége Miskolcon keres
majd olyan befejezett beruházást,
ami európai uniós társfinanszírozási
pályázati támogatással valósult
meg. Õ azonban a szülõ földjét
szerette volna ilyen módon is  be-
mutatni. 

Rónavölgyi Endréné köszönetet
mondott az egyetemista lánynak a
város népszerûsítéséért és gratulált
az elõkelõ helyezéshez.

BRONZÉRMES FOTÓ 
AZ ORSZÁGOS PÁLYÁZATON

A díjazott fénykép a várkertet, a római katolikus templomot és a
fürdõt ábrázolja.
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