
Szerencsre látogatott február 
11-én Rozsnyó polgármestere. Vla-
dislav Laciak (fotónkon) Rónavölgyi
Endrénével a két település együtt -
mûködésének további lehetõségeirõl
egyeztetett. 

– Örömmel jöttem Szerencsre,
ahol legutóbb évekkel ezelõtt, még
önkormányzati képviselõként jár-
tam – nyilatkozta lapunknak Vla-
dislav Laciak. – Akkor két éjszakát
aludtunk itt, most csak rövid láto-
gatásra érkeztem annak elõkészíté-
sére, hogy magyarországi testvérvá-
rosunkkal közösen újabb uniós pá-
lyázaton vegyünk részt Európai Te-
rületi Együttmûködési Csoport
(EGTC) létrehozásával. Az elmúlt
 idõszakban találkozóra hívtuk a
Felsõ-Gömörben lévõ falvak pol-
gármestereit, akikkel áttekintettük
az EGTC-ben rejlõ lehetõségeket. A
megfogalmazott közös célok között
az idegenforgalom, a környezetvé-
delem, valamint a megújuló ener-
giaforrások szerepelnek. Örömmel
tapasztaltam, hogy ezek a területek
– hozzánk hasonlóan – Szerencsen
is elsõbbséget élveznek, ami bizta-
tó a program megvalósítása szem-
pontjából. A nagyobb esély érde-
kében szeretnénk további magyar-
országi és szlovákiai településeket is
bevonni az új partnerségbe, mert a
lakosságszám javítaná a brüsszeli pá-
lyázatunk nyerési esélyeit. A konk-
rét projektek kidolgozására rövid

idõn belül elõ készítõ bizottságot
hozunk létre. 

Rozsnyó és Szerencs kapcsolatá-
ról szólva a polgármester kifejtette:

– Úgy gondolom, hogy élénk az
együttmûködés a két település kö-
zött, hiszen például a határmenti
kapcsolatépítést segítõ európai uni-
ós projektben is közösen veszünk
részt. Több partnertelepülésünk van
Magyarországról, a Vajdaságból,
Csehországból és Lengyelországból,
és egy norvégiai kapcsolattal is
büszkélkedhetünk. Ezek közül
azonban egyik sem áll olyan közel
hozzánk, mint Szerencs. Ez alap-
vetõen két tényezõnek köszönhetõ:
a városok és az emberek hasonló-
ságának. Nem véletlen, hogy mos-
tani utunk során szinte észre sem
vettem, mikor léptük át az állam-
határt. Amikor nálunk egy-egy be-
szélgetés során szóba kerül az egy-
kori Csehszlovákia, általában fel-
merül, hogy a két nép hasonló
nyelve miatt a mindennapi kom-
munikációban jól megértettük egy-
mást. Ugyanakkor mentalitásban,
gondolkodásmódban vagy akár ét-
vágyban is sokkal közelebb állnak
hozzánk a magyarok, amit polgár-
mesteri megbízatásom elõtt több,
Rozsnyó környéki falu orvosaként
is megtapasztaltam. Örülök annak,
hogy a két település együttmûkö-
désének elmúlt tizennyolc éve alatt
széleskörû kapcsolatrendszer jött
létre a városlakók között. Képvi-
seltetjük magunkat egymás ünnep-
ségein, vásárain, sportrendezvé-
nyein. Cserelátogatáson vesznek
részt az iskolás diákjaink, partner-
ként tekintenek egymásra a tûzol-
tóságok és a polgári védelem mun-
katársai. Külön említést érdemelnek
a polgármesteri hivatalok által szer-
vezett kölcsönös tapasztalatcserék,
a két ország közigazgatási tapasz-
talatainak hasznosítása. Úgy gon-
dolom, hogy az elért sikerek és a
közös törekvések bizonyítják Rozs-
nyó és Szerencs szélesedõ  együtt -
mûködését.     Á. A.
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A szolgálatos egységek 2008-ban több mint négyszáz vonulást teljesítettek. 

A tanácskozáson a város polgár-
mesterének jelenlétében értékelte a
parancsnok az állomány munkáját.
Dócs Róbert jónak minõsítette be-
osztottjai teljesítményét, amiben a lel-
kes fiatalok mellett fontos szerepük
volt az idõsebb, rutinos tûzoltóknak.
Szerencsen magasabb az állomány
átlagéletkora, ami javítja a nagyobb
tapasztalatot igénylõ  be avatkozások
eredményességét. A parancsnok ki-
emelte, hogy az elmúlt esztendôben
Szerencsen kilenc fõvel bõvült a lét-
szám. 

Az elmúlt évben a korábbi esz-
tendõkhöz képest csökkent a vonu-
lások száma. Ez elsõsorban az átla-
gosnál csapadékosabb tavasznak
köszönhetõ, ami megakadályozta a
szárazfûtüzeket. A parancsnokság te-
rületét tavaly elkerülték a pusztító vi-
harok, amelyek jelentõsen megnö-
velték volna a káreseteket. A se-
gélykérések száma ennek ellenére
meghaladta a négyszázat. Vaklár-
mából és téves jelzésbõl összesen
24-et regisztráltak az ügyeleten. A
tûzesetek többsége (129) szabad te-
rületen keletkezett. Lakóházak és
más ingatlanok 56 alkalommal gyul-
ladtak ki, míg kilencszer égõ gép-
jármûvet kellett oltani. Tavaly ket-
ten váltak a tûz áldozatává, míg égé-
si sérüléseket hárman szenvedtek.
Dócs Róbert ismertette, hogy a
mûszaki mentési feladatok toplistá-
ját tavaly is a közúti balesetek ve-
zették (50), a fakivágások (33) és a
vízszivattyúzások (25) elõtt. Vihar-
kár elhárításához 17 esetben, gáz-
szivárgáshoz 8 alkalommal vonul-
tak a szolgálatos egységek. 

A parancsnok kiemelte, hogy a sze-
rencsi tûzoltók technikai eszközel-

látottsága európai színvonalú, ami
megfelelõ hátteret biztosít a hatékony
beavatkozásokhoz. Ugyanakkor az
egyre öregedõ gépjármûfecskendõk
felújítása az elkövetkezõ idõszak
egyik fontos feladata. Az állomány
fiatal tagjai az elmúlt évben is jelentõs
sportsikerekkel dicsekedhetnek. 

(Folytatás a 9. oldalon.)

A TÛZOLTÓK HÉTKÖZNAPJAI

A munkálatok idején a tizenkét alsó
tagozatos diák tudását az óvoda tor-
natermében gyarapították a tanító
nénik. Megérte az átmeneti kényel-
metlenség, hiszen a beruházásnak kö-
szönhetõen ezentúl a kor követel-
ményeinek megfelelõ környezetben
tanulhatnak a diákok. 

Az avató ünnepségen az ondi óvo-
dások és iskolások mûsora, valamint
a fuvolások fellépése után Rónavöl-
gyi Endréné lépett a mikrofonhoz. A
város polgármestere szerint a meg-
valósult fejlesztés a településrész lo-
kálpatrióta lakói, a református egy-
ház, Danyi László önkormányzati
képviselõ és a városi önkormányzat
közös törekvésének az eredménye.
A jövõrõl felelõsen gondolkodva te-
remtették meg a feltételeket a régi
épület belsõ rekonstrukciójához. A
képviselõ-testület a kis létszámú óvo-

da és iskola fenntartásával és fej-
lesztésével is mutatja elkötelezettsé-
gét a településrész iránt. Fontos szá-
mukra, hogy méltó feltételeket biz-
tosítsanak az ondi gyerekek oktatá-
sához és neveléséhez. Az önkor-
mányzat tervei között szerepel, hogy
a térfigyelõ rendszert kiterjesztik a te-
lepülésrészre, miközben engedélyes
terv birtokában várják a pályázati le-
hetõséget, tantermet és orvosi ren-
delõt is magába foglaló közösségi ház
létrehozására Ond központjában.      

Börzsönyi Józsefné református lel-
kipásztor kiemelte: a több mint hét
évtizede iskolai célokat szolgáló épü-
letben a helyi gyülekezet tagjainak
gyerekei, unokái tanulnak. Soha nem
jutott eszükbe, hogy más célokra
hasznosítsák az államtól visszakapott
ingatlant, amelynek a falai között sok
tehetség nevelkedett. A lelkipásztor
köszönetet mondott az elvégzett be-
ruházásért, ami az ondi gyerekek ja-
vát szolgálja. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

MEGÚJULT AZ ONDIAK ISKOLÁJA

Megfiatalodott és felkészült állomány, európai szintû technikai esz-
közök és átlagos számú vonulás jellemezték az elmúlt esztendõben a
Szerencsi Önkormányzati Tûzoltóságot. A szolgálatos egységek 2008-
ban összesen 201 tûzesetnél avatkoztak be és 161 mûszaki mentést haj-
tottak végre – hangzott el február 19-én a testület munkaértekezletén.   

A kor követelményeinek megfelelõ környezetben tanulhatnak az ondi
diákok. 

ROZSNYÓ ÉS SZERENCS
TESTVÉRISÉGE

Az elmúlt hetekben mester-
emberek váltották egymást a
Szerencsi Általános Iskola ondi
tagintézményében. Az önkor-
mányzat pályázati támogatással
belsõleg teljesen felújította a re-
formátus egyház tulajdonában
lévõ ingatlant, amelynek febru-
ár 13-án volt az ünnepélyes át-
adása. 



A jövõ évi vasúti és buszmenet-
rendekkel kapcsolatos lakossági vé-
lemények összegyûjtése érdekében
tartott fogadónapot február 17-én
Szerencsen a Regionális Közleke-
désszervezési Iroda. 

A szakemberek a polgármesteri hi-
vatal földszinti tanácstermében vár-
ták a javaslattevõket. Észrevételek
hangzottak el többek között Ond-
ról a buszjáratok ritkaságára, vala-
mint a hétköznaponként a reggeli
vonatok zsúfoltságára. Pozitív vé-
lemény fogalmazódott meg arról,
hogy Szerencs és Miskolc között üte-
mesen, óránként járnak a vasúti sze-
relvények. Azonban a járatokra

gondot jelent az átszállás akkor, ha
például késnek a Budapest felõl ér-
kezõ, csatlakozással rendelkezõ vo-
natok.  
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A Rákóczi-vár színháztermében
tartotta idei közgyûlését február
22-én a Szerencsi Horgászegyesület,
amely 879 fõs taglétszámával kie-
melkedik a megye civil szervezetei
közül. 

Az eseményen Honfi László kö-
szöntötte a jelenlévõket. Az elnök
a 2008-as tevékenységrõl szólva is-

mertette, hogy megvalósították a ter-
vezett mederkotrást a Homokos-ta-
von és parttakarításra hívták a tag-
ságot. Esõbeállókat készítettek, ame-
lyeknek az építése tovább folytató-
dik. Sikeres volt az elmúlt évi hor-
gászverseny, az idei programról a
helyi sajtón keresztül értesítik majd
az egyesület tagjait. Honfi László is-
mertette, hogy a vagyonvédelem ér-

dekében továbbra is érvényben van
a rendõrséggel kötött együttmûkö-
dési megállapodásuk. Sashalmi Jó-
zsef az egyesület elmúlt évi gazda-
sági tevékenységének ismertetése
után a 2009-es költségvetés terve-
zetérõl tájékoztatta a jelenlévõket.
Elhangzott, hogy haltelepítésre 1,2
millió forintot, ifjúsági tábor szer-
vezésére 250 ezer forintot, a megyei
szövetség támogatására 1,25 millió
forintot szánnak az idei keretbõl.

Lajos Zsigmond elsõsorban a kör-
nyezet védelmére, a partszakaszok
tisztán tartására hívta fel a sporttár-
sak figyelmét. A Horgász Egyesüle-
tek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szövetségének elnöke hangsúlyozta:
a civil szervezetek, ezen belül a hor-
gásztársadalom megítélése azon is
múlik, hogy miként tudnak jó gaz-
dái lenni a vízterületeknek.

A beszámolók után többek között
felmerült, hogy szigorúbban korlá-
tozzák a Homokos-tóból kifogható
nemes hal mennyiségét. Az elnök-
ség szavazásra bocsátotta a felvetést,
amit a tagok végül nem támogattak,
így a vízterületen továbbra is az or-
szágos horgászrend szabályai ma-
radnak érvényben.

ÉVNYITÓ KÖZGYÛLÉS 
A HORGÁSZEGYESÜLETNÉL

Gazdag programokat kínált a far-
sang a helyi és környékbeli oktatá-
si, nevelési intézményekben. 

A Szerencsi Általános Iskola Bo-
lyai épületében február 13-án láza-
san készült az ifjúság a nagy ese-
ményre. A diákok közül többen cso-
portos jelmezbe bújva mutatkoztak
be a zsûri és a sportcsarnok közön-
sége elõtt és voltak, akik egyénileg
választották ki a nekik leginkább
tetszõ maskarákat. A Rákóczi épü-
let aulája szintén megtelt a farsangi
délutánon. A bíráló bizottság tagjai
értékelték a produkciókat, melyek kö-
zött ezúttal is a gyermekek kedven-
ceinek számító mesefigurák voltak a
legnépszerûbbek. 

Ugyancsak nagy esemény volt a far-
sangi összejövetel a bekecsi óvodá-
ban, ahol az egyéni bemutatkozás
után közös tánccal ünnepeltek az ese-
mény résztvevõi. Néhány nappal
késõbb a bekecsi általános iskola ta-
nulói is jelmezes vidám délutánt
szerveztek a farsang jegyében. Be-
mutatkoztak az intézmény modern és
klasszikus táncot tanuló diákjai, majd
a maszkok mögé és maskarába öltö-
zött gyerekek vonultak fel a zsûri elõtt. 

Farsangi mulatságot szervezett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Szerencsi Idõsek Ott-
hona is. Az eseményen Kovács Ist-
vánné intézményvezetõ üdvözlõ sza-
vai után Koncz Ferenc, a fenntartó
megyei közgyûlés alelnöke nyitotta
meg a rendezvényt. Ezt követõen Ko-
vács Istvánné virágcsokorral kö-
szöntötte Makó János bácsit, aki
ezekben a napokban ünnepelte ki-

lencvenedik születésnapját, majd
megkezdõdött a hagyományos jel-
mezes mulatság, amibõl az intéz-
mény dolgozói is alaposan kivették
a részüket.

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlá-
tozottak Egyesülete a farsangját feb-
ruár 13-án tartotta a Rákóczi-várban,
ahol vidám program szórakoztatta a
résztvevõket. 

Hagyományos télbúcsúztató va-
csoráját rendezte meg a szerencsi kö-
zépiskolai kollégiumban a helyi

Nyárutó Klub. Fincziczki Istvánné el-
nök köszöntõ szavai után Korokna-
iné Kalina Andrea idézte fel a farsangi
hagyományokat. Hamarosan követ-
ték egymást az ünnepi mûsorszámok,
vidám jelenetek. Megelevenedett a
tréfás ötvenéves házassági évfordu-
ló, amelynek végén nem maradt el
a hamisítatlan menyecsketánc sem.
Az est meglepetés-elõadóiként pedig
cigánytáncot láthatott a közönség,
amihez a Classic zenekar biztosította
a talpalávalót.

Az elmúlt napokban olyan hírek lát-
tak napvilágot Szerencsen, hogy több
helyi cég is jelentõs számú dolgozót
bocsát el. Megkerestük Karády Istvánt,
az Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Szerencsi Ki-
rendeltségének vezetõjét, aki ismer-
tette, hogy csoportos létszámleépí-
tésrõl nem érkezett hozzájuk beje-
lentés. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a határozott idejû munkaszer -

zõ dés lejártával nem szûnt meg dol-
gozók munkaviszonya, amirõl azon-
ban a foglalkoztatóknak nem kell ér-
tesítenie a munkaügyi központot. A
kirendeltség-vezetõ ugyanakkor hoz-
zátette: az utóbbi idõszakban több vál-
lalkozás érdeklõdik a munkahelyek
megtartását szolgáló pályázati lehe -
tõ ségek iránt, amelyek a pénzügyi és
gazdasági világválság kedvezõtlen
hatásainak a mérséklését szolgálják. 

KEVESEBB MUNKAHELY

ÉSZREVÉTELEK A MENETRENDHEZ

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kivitelezést közbeszerzési eljá-

ráson elnyerõ Lehóczky Gyõzõ arra
hívta fel a figyelmet, hogy az erede-
ti tervek között az elavult nyílászárók
cseréje, vakolatfelújítás, a mellékhe-
lyiség fajanszainak cseréje és a pad-
ló felcsiszolása szerepelt. A munkák

során azonban megtörtént a folyosó
és a mosdó hidegburkolása, a kiste-
rem linóleumának a helyére pedig la-
minált parketta került. Lehóczky
Gyõzõ kiemelte: a felújításban több
ondi és szerencsi vállalkozó dolgo-
zott együtt és jutott ezáltal jövede-
lemhez.   Á. A.

MEGÚJULT 
AZ ONDIAK ISKOLÁJA

A településrész tagiskolájának 12 tanulója adott mûsort.

Az egyesület éves horgászversenye népszerû.

JELMEZEK, MASZKOK, FARSANGI MULATSÁGOK

A maskarába öltözött szerencsi iskolások felvonultak a közönség elõtt.

A bekecsi óvodások körében is népszerû a farsang. 

A Regionális Közlekedésszervezési Iroda munkatársai az utazók
véleményét kérték. 

A közelmúltban kilenc megye –
köztük Borsod-Abaúj-Zemplén – hu-
szonhat leghátrányosabb helyzetû kis-
térségében élõ emberek, vállalkozá-
sok és önkormányzati vezetõk részé-
re szervezett fórumokat az igénybe ve-
hetõ munkaerõpiaci támogatásról az
Országos Foglalkoztatási Közalapít-
vány. 

A tájékoztatókon elhangzott, hogy
a hazai gazdaságpolitika kiemelt cél-
jai között szerepel a nemzetközi ösz-
szehasonlításban alacsonynak mond-
ható foglalkoztatási ráta javítása. A meg-
hozott intézkedések ezt az élõ munka
terheinek csökkentésével, az elhe-
lyezkedésre ösztönzés erõsítésével, ál-
láshelyek teremtésével közvetlenül se-
gítik elõ az elhelyezkedési lehetõségek

bõvítését. A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium 2006-ban kezdeményezte
a járulékkedvezmények körének bõví-
tését. A fiatalok munkatapasztalat-
szerzését támogató Start-program ked-
vezõ fogadtatása alapján kidolgozott
Start Plusz és a Start Extra programok
2007 júliusában történt bevezetésével
újabb hátrányos helyzetû csoportok
foglalkoztatásának elõsegítése való-
sulhat meg célzott járulékkedvez-
ménnyel. A projekt az Európai Szoci-
ális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

Az „Út a munkához” program cél-
ja, hogy a rendszeres szociális támo-
gatásban részesülõk közül a dolgozni
képes emberek a segély helyett mun-
kabért kapjanak. Ehhez különbözõ
képzések és juttatások társulnak. 

MUNKAERÕPIACI TÁMOGATÁSOK



Jeney András dedikálással egy-
bekötött kötetbemutatóját 2009.
március 12. (csütörtök), 17 órakor
tartják Szerencsen a Rá kóczi-vár
lovagtermében, amely re minden
irodalombarátot sze retettel hívnak
a szervezôk.
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MI A VÉLEMÉNYE 
A TÉRFIGYELÕ KAMERÁKRÓL? 

Pongrácz Ilona:
– Örömmel olvastam az önkormányzat új kez-
deményezésérõl, hogy a város forgalmasabb ré-
szeire térfigyelõ kamerákat telepítenek. Ezek a be-
rendezések a közterületek folyamatos pásztázá-
sával minden bizonnyal elriasztják majd a rossz
szándékú embereket. Ugyanakkor úgy gondolom,
hogy a mellékutcákba is elkelne ezekbõl az esz-
közökbõl, különösen ott, ahol gyakoribbak a be-
törések és a lopások. Mióta felszerelték a fõut-
cai villanyoszlopokra a kamerákat, a korai söté-
tedés ellenére délután nyugodtabban engedem ki a lányomat a város-
ba. Gondolom, mások is nagyobb biztonságban érzik magukat.

Molnár Józsefné:
– Kettõs érzésem van. Egyrészt sajnálom, hogy
napjainkra romlott Szerencsen és térségében a
közbiztonság, ezért ezekkel az eszközökkel is vé-
deni kell az emberek élet- és vagyonbiztonságát.
Gyerekkoromban ez még elképzelhetetlennek
tûnt. Ugyanakkor, mint a fõutca egyik üzletének
tulajdonosa és a város lakója jó érzéssel fogad-
tam az új szolgáltatást, ami mindannyiunk érdekeit
szolgálja. Remélem, hogy törvénysértés észlelé-
sekor a rendõrök gyorsan az adott helyszínre si-

etnek, a jó minõségû felvételek pedig lehetõséget nyújtanak az elkö-
vetõk személyének felderítésére. Csak a bûnözõk példás megbüntetése
nyújthat biztonságot a becsületes embereknek.  

Juhász Attila:
– A napokban szereztem tudomást arról, hogy a
városban kamerákat szerelnek fel, amelyek se-
gítségével a nap 24 órájában megfigyelhetõk lesz-
nek a település forgalmas részei. Az ország más
településein jó szolgálatot tesznek a köztéri meg-
figyelõ berendezések. 
Magánemberként, szülõként és kereskedõként
egyaránt örülök az új kezdeményezésnek. Infor-
mációim szerint pályázati támogatást nyert Sze-
rencs a meglehetõsen drága rendszer kiépítésé-
re. A jelenlegi helyzetben, amikor egyre gyakrabban történnek utcai rab-
lások, lakásbetörések, bolti lopások, a befektetett pénz jó célt szolgál.
Úgy gondolom, hogy a tisztességes, becsületes emberek elégedettség-
gel fogadják a hírt. Remélem, Szerencsen is visszatartó ereje lesz an-
nak, hogy kamerák pásztázzák az utcákat és javul majd a közterülete-
ken a biztonság.

Molnár László:
– Örömmel vettem tudomásul, hogy Szerencsen
kiépítették a térfigyelõ kamerarendszert. Mivel biz-
tonsági õrként dolgozom, így foglalkozásom mi-
att is jó hír számomra, hogy a rendszer egyik ka-
meráját éppen a munkahelyem környékén, a Kos-
suth téren helyezték el.
Egymás szomszédságában három pénzintézet,
bankautomaták és lottózó is mûködik ezen a te-
rületen. Mivel a kamerák éjjel-nappal folyama-
tosan dolgoznak, növelik a pénzintézetek biz-

tonságát is. Úgy gondolom, hogy minden tisztességes magyar állampolgár
érdeke, hogy a nem éppen rózsás közbiztonsági helyzetben történt vég-
re egy pozitív változás. Várjuk a folytatást!

Nyilvánosságra került a szerencsi biomassza-erõmû
világörökségi szempontú hatástanulmánya. A léte-
sítmény ellenzõi és pártolói egyaránt saját álláspontjuk
megerõsítését várták a dokumentumtól, amit végig-
olvasva – talán nem tévedek nagyot – mindannyian
csalódtak. 

Az ÖKO Zrt.-tõl megrendelt hatástanulmány való-
jában nem ad választ a beruházással kapcsolatos alap-
vetõ kérdésekre. Nem derül ki az anyagból, hogy a
környezethasználati engedély kiadásakor miért nem
vette figyelembe kellõ súllyal a hatóság a világörök-
ségi egyetemes értékek védelmét? Vétkes mulasztás
történt-e, vagy egész egyszerûen a hatályos jogsza-
bályok nem írták ezt elõ? Megjegyzem, ezzel kap-
csolatban napjainkban sem teljesen tiszta a kép a „mit
lehet és mit nem?” kérdésben: egyedül a tavaly õsszel
elkészített megyei területrendezési terv tiltja meg ka-
tegorikusan vidékünkön a térségi jelentõségû  erõ mû -
vek létesítését. 

A hatástanulmány készítõi megállapítják, hogy a
beruházásnak a világörökségi területen kívül volna a
helye, ugyanakkor pontokba szedve felsorolják azo-
kat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén elfo-
gadhatónak tartják a biomassza-erõmû szerencsi
megvalósítását. A vélhetõen tisztes ellenszolgáltatá-
sért elkészült dokumentum így mindkét tábornak jut-
tat kellõ muníciót.

Az emberek pedig csak kapkodják a fejüket, nem
tudván, hogy akkor most lehet, vagy nem lehet erõ -
mûvet építeni. Pedig jó lenne, ha végre a letisztulna
a zavaros kép: a jogerõs építési engedély birtokában
a hatástanulmány ajánlásait figyelembe véve indul-
jon el gõzerõvel az építkezés, vagy a beruházók vég-

leg tegyenek le eredeti szándékukról. Nos, ez itt a
kérdés.

Ez utóbbi eset már csak azért sem hagyható fi-
gyelmen kívül, mert ekkor több mint hatszázmilliós
fejlesztéstõl esne el az ipari park. Ugyanis az elnyert
pályázat önrészét az önkormányzat saját költségve-
tésébõl nem tudná kifizetni, a több mint 300 millió
forintos hozzájárulást a beruházó vállalta. Elmarad-
na a város által remélt és az intézmények mûködte-
téséhez fontos adóbevétel, a már többször lekicsinyelt,
de a gazdasági világválság idõszakában naponta be-
jelentett elbocsátások között egyre szebben hangzó
munkahelyteremtés. Nem települnének a térségbe a
szalmatüzelésû erõmû alapanyag-ellátásához kap-
csolódó üzemek, a hulladékhõ hasznosítására alapozó
kertészet.

Ugyanakkor nézhetjük a város közepén, a lebon-
tott cukorgyár helyén maradó hatalmas üres terüle-
tet, mert az szinte bizonyos, hogy az erõmû és a vi-
lágörökség körüli cirkuszok miatt Szerencs helyett in-
kább oda mennek majd az ipari befektetõk, ahol nem
kell számolniuk ellenségeskedéssel, a jogszabályokon
túli elvárásokkal. Oda mennek majd, ahol biztosítva
látják, hogy ha megkapják a jogerõs építési engedé-
lyüket, akkor megvalósíthatják a fejlesztéseiket. 

Ekkor pedig nem marad más az itt élõ emberek-
nek, mint hogy beálljanak kézmûvesnek, vendéglá-
tósnak, vagy éppen szõlõmunkásnak.  Persze azt sem
szabad elfelejteni, hogy Szerencsen alig él meg né-
hány étterem, nincs jelentkezõ a Huszárvár kastély-
szálló üzemeltetésére és a hírek szerint a világban a
tokaji bor iránt sem növekszik manapság a kereslet...

Árvay Attila

MIRE JÓ A HATÁSTANULMÁNY?

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Március 11. (szerda) 13.30 óra: Tör-
ténelmi játszóház, ünnepi jelképek ké-
szítése a Rákóczi-vár gyermek-
könyvtár foglalkoztatójában. 

Március 15. (vasárnap): Ünnepi
megemlékezés az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 161., Petõfi
Sándor születésének 186. évforduló-
ja tiszteletére.

16 óra: Emlékünnepség Ondon.
Ünnepi beszéd: Danyi László képvi-
selõ. A mûsort a Szerencsi Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény ondi iskolásai adják. Em-
léktábla koszorúzása Ondon a Kos-
suth út 4. szám alatt. 

17.30 óra: Emlékünnepség Sze-
rencsen. Ünnepi szónok: Rónavöl-
gyi Endréné polgármester. A Sze-
rencsi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Bolyai-
épülete diákjainak mûsora a Rákó -

czi-vár színháztermében. Fáklyás
felvonulás ütõhangszeresek felve-
zetésével. Gyülekezési hely: Sze-
rencs, Rákóczi-vár belsõ udvara.
Felvonulási útvonal: Huszárvár út,
Posta út, Ondi út, Kossuth út, Kos-
suth-tér, ’48-as emlékmû. Kossuth
Lajos szobrának koszorúzása a gim-
názium hátsó kijárata elõtti téren.
Ünnepi megemlékezés, koszorúzás
a Kossuth téren a ’48-as emlékmûnél,
majd a Petôfi-emléktáblánál. 

NEMZETI ÜNNEPÜNK
VÁROSI PROGRAMJA

GOBELIN-
K I Á L L Í T Á S .  
Elõször rendez
önálló kiállítást
szövött kárpit
képeibõl Bodo-
vics Ferencné.
Az alkotó ki-
lenc éve készít gobelineket, bemu-
tatkozó tárlata március 6-án 17 óra-
kor nyílik meg a mezõzombori pol-
gármesteri hivatal házasságkötõ ter-
mében. A közel ötven alkotást már-
cius 7–8-án (szombat–vasárnap) 10–
16 óráig tekinthetik meg az ér-
deklõdõk. 

ÁLLÁSKULCS AZ ESÉLYÉRT. Az
egészségügyi állapotuk miatt korábbi
munkahelyüket elvesztõ, illetve a
még elhelyezkedni nem tudó moz-
gáskorlátozottaknak kínál esélyt az
Álláskulcs program. A Szerencsen

és vonzáskörzetében élõ, megvál-
tozott munkaképességû, dolgozni
akaró emberek Szerencsen  mun-
kanapokon 9–18 óra között hívhat-
ják a 20/330-8368-as telefonszámon
Marcziné Sánta Krisztina rehabili-
tációs mentort. Fogadóóra szer-
dánként 9–12 óra között a „Hegyalja
Kapuja” Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete irodájában a Fürdõ- és Well-
nessházban. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Gyermekor-
vos-asszisztens (Szerencs), mûszak-
vezetõ raktáros (Szerencs), eladó-
ügyintézõ (Szerencs), villanyszerelõ
(Szerencs), karosszérialakatos (Sze-
rencs), elektronikai gépszerelõ (Sze-
rencs), pályázatíró (Szerencs), hir-
detésszervezõ (Szerencs), autóvilla-
mossági-szerelõ (Szerencs), autó-
kozmetikus (Szerencs), pék–cukrász
(Szerencs), autószerelõ (Szerencs),

kõmûves (Bekecs), pék (Bekecs), for-
gácsoló (Mád), CNC-darabológép-
kezelõ (Mád). További információ:
Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Szerencsi Ki-
rendeltsége (tel.: 47/361-909).

MAGYAR KÖLTÕK VERSEI. Rend-
hagyó irodalomórát tartottak febru-
ár 12-én a Bocskai István Gimnázi-
umban. A szerencsi középiskola di-
ákjai a Kassai Thália Színház mûvé-
szeinek közremûködésével XIX. és
XX. századi magyar költõk mûveibõl
hallgattak válogatást. A „Hazám”
címû zenés irodalmi összeállítás-
ban többek között Petõfi Sándor, Ady
Endre, Radnóti Miklós és Márai Sán-
dor szerzeményei hangzottak el.

VÁROSI NÔNAP. Március 6. (pén-
tek) 17 óra: Városi nõnap a Rákóczi-
vár színháztermében. 

MEGHÍVÓ

A törvényi elõírások lehetõvé tették,
hogy az adózók az elmúlt évi szemé-
lyi jövedelemadójuk esetében élhes-
senek az egyszerûsített bevallás le-
hetõségével. 

Az új módszer lényegében a nyom-
tatványok APEH-segítséggel történõ ki-
töltését jelenti, melynek szabályozása,
illetve menete egyszerûbb, mint a
2004-ben bevezetett adóhatósági adó-
megállapításé (ADAM) volt. Az új el-
járás kifejlesztését az ügyfelek segíté-
sének igénye mellett az is indokolta,
hogy a munkáltatói adómegállapítások
fokozatos háttérbe szorulásával töme-
gesen váltak önadózókká olyanok,
akik eddig nem, vagy alig rendelkez-
tek ez irányú tapasztalatokkal. Az egy-
szerûsített bevallás választásához ele-
gendõ volt február 16-ig az errõl szó-
ló nyilatkozatot megküldeni az APEH-
nak. Aki a jogvesztõ határidõ után adta
postára vagy nem küldte be elektroni-
kusan nyilatkozatát, az már csak ön-

bevallóként tehet eleget a kötelezett-
ségének. Az Észak-magyarországi ré-
gióban az adóhatósághoz határidõre be-
érkezett több mint 35 ezer nyilatkozat
alátámasztja a várakozást: az új be-
vallási forma már sokkal sikeresebb,
mint az ADAM volt, amivel tavaly ösz-
szesen 912-en éltek. Az adatok bizo-
nyítják, hogy az APEH új szolgáltatá-
sának bevezetése kedvezõ fogadtatás-
ra talált az adózók széles körében. Az
adóhatóság a rendelkezésre álló ada-
tok alapján április 30-ig elkészíti a sze-
mélyre szabott adóbevallás-ajánlatot a
2008. évrõl és postán vagy elektroni-
kusan eljuttatja az adózónak. Ha a ma-
gánszemély módosításokat vagy ki-
egészítéseket kíván tenni, akkor ezt je-
löli, majd aláírás után, legkésõbb má-
jus 20-ig visszaküldi, amivel érvényes
lesz az elmúlt évrõl az adóbevallása.
A visszaigényelt adót viszont csak ezt
követõen, harminc napos határidõvel,
azaz  június 20-ig postázza az APEH
a megadott címre vagy számlaszámra. 

NÉPSZERÛ AZ EGYSZERÛSÍTETT
ADÓBEVALLÁS
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Sorozatunkban azokat a tehetséges
helyi fiatalokat mutatjuk be, akik 2008-
as teljesítményük alapján elismerésben
részesültek Szerencs Város Sport-
egyesületének idei bálján.  

KERTÉSZ ATTILA 
A birkózó-szak-

osztály ifjú tehetsé-
ge nyolc évvel
ezelõtt kötelezte el
magát a sportág
iránt. Az elsõk kö-
zött volt, akik 2000
õszén látogatni
kezdték a Rákóczi épület tornatermé-
ben Illésy László edzõ által tartott tré-
ningeket. Kezdetben játékos formában
ismerkedtek a különbözõ fogásokkal
és erõsödtek. Idõközben folyamatosan
nõtt a létszám, kisebb viadalokon in-
dultak, ahol Attila már megmutatta
oroszlánkörmeit. 2002-ben még nem
leigazolt versenyzõ ként, külön enge-
déllyel indult elsõ országos versenyén,

ahol mindjárt ezüstérmet szerzett. Ezt
követõen immár hivatalosan is sze-
rencsi színekben szabad- és kötöttfo-
gásban egyaránt többször állhatott fel
a dobogóra. Tavaly 100 kilogrammos
súlycsoportban megnyerte az országos
válogató versenyt, a magyar bajnok-
ságon a dobogó harmadik fokára áll-
hatott. Kertész Attila jelenleg a helyi
Bocskai gimnázium végzõs, rendészeti
tagozatra járó diákja, aki a Rendõrtiszti
Fõiskolára készül. A heti kétszeri bir-
kózóedzés és az iskolai tornaórák
mellett úszni és futni jár, hogy meg tud-
jon felelni a szigorú követelmények-
nek.   

CZIBIK TAMÁS
A Szerencsi Általános Iskola nyol-

cadik osztályos tanulója 2006-ban ba-
ráti unszolásra került közelebbi isme-
retségbe a súlyemeléssel. Fekete Lász-
ló szakedzõ hamar meglátta a tehetséget
az akkor még kevés önbizalommal ren-
delkezõ fiatalban. Czibik Tamásnak

megtetszett, hogy
az idõ sebb ver-
senyzõk a testsú-
lyuknál nehezebb
tárcsákat emelnek
a fejük fölé. Bízott
benne, hogy a heti
átlagosan öt edzé-
sen szorgalmasan gyakorolva õ is meg-
izmosodik és a versenyeken is jó ered-
ményeket ér majd el. Azóta a súly-
emelés leköti a szabadidejét, azonban
a tanulást sem hanyagolja el. A bátyja
nyomdokaiba lépve a Bocskai gimná-
ziumba készül, így a szerencsi súlye-
melõ szakosztályban is tovább spor-
tolhat. Az elsõ aranyérmeit a területi
minõsítõ versenyeken nyerte, tavaly
azonban már a diákolimpiai országos
dön tõ jén bajnoki címet szerzett. Idén
tavasszal ezt a viadalt Szerencsen ren-
dezik meg, ahol Czibik Tamás – hazai
közönség elõtt – ismét szeretne a do-
bogó legfelsõ fokára állni.       

Szerencsiek a nagyvilágban 

BAGINÉ KOVÁCS SZILVIA
Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy

innen elszármazott korábbi városla-
kókat mutatunk be, akiknek pályafu-
tása tanulságként szolgálhat az utánuk
következõ generációk számára. 

Ez alkalommal
Baginé Kovács Szil-
via (fotónkon) mesél
eddigi életérõl, si-
keres cégvezetõi
munkájáról. 

– Kellemes emlé-
kek fûznek Sze-
rencshez, hiszen a városban éltem
gyermek- és kamaszkoromban, itt vál-
tam felnõtté – idézte fel Baginé Kovács
Szilvia. Ma is emlékszem az Árpád-
hegyi kirándulásokra, a várkerti séták-
ra. A Bocskai István Gimnáziumban
érettségiztem, majd a Miskolci  Ne héz -
ipari Mûszaki Egyetem – akkor még így
hívták – gépészmérnöki karán szerez-
tem diplomát. Frissen végzett mér-
nökként hamarosan a Diósdi Csa-
págygyárba kerültem, ahol abban a sze-
rencsében volt részem, hogy újdonsült
szakemberként egy évig tanulhattam a
cégnél. Gyakorlatilag a vállalat minden
területét megismertem. Ma is hálás va-
gyok ezért a lehetõségért, ami sajnos
nem elterjedt gyakorlat az ipari válla-
latoknál. Elsõ munkakörömben mint fej-

lesztõ mérnök dolgoztam, majd néhány
év után a gyár minõségbiztosítási ve-
zetõjének neveztek ki. Késõbb egy né-
met cég alkalmazottja lettem, az eh-
hez szükséges nyelvtudást a munka
mellett, gyakorlatilag a nulla szintrõl in-
dulva sajátítottam el. Nyolc évig vol-
tam felelõs a minõségbiztosításért kü-
lönbözõ hazai autóipari vállalkozá-
soknál. Mindig vonzott a termelés,
ezért rövidesen errefelé vettem az
irányt. Közben tíz hónapig Németor-
szágban dolgoztam, ami szakmai is-
mereteim gyarapítása mellett a nyelv-
tudásom bõvítésében is hasznomra
vált. 2001-ben kerültem jelenlegi mun-
kahelyemre: egy német tulajdonú, au-
tóalkatrészeket készítõ társaságoz ter-
melési igazgatóként. Ez igazán nagy ki-
hívás volt számomra, aminek az ered-
mények és a tulajdonosi visszajelzések
alapján sikerült megfelelnem. Folya-
matosan képeztem magam, miközben
szeretem az embereket és tudom mo-
tiválni a munkatársaimat. Nagyon fon-
tos, hogy naprakész legyen a tudásunk,
és egyre jobban teljesítünk mi magunk
és az általunk vezetett terület is. Kulcs-
szó a folyamatos javulás, fejlõdés. – Az
üzemcsarnokunkban több mint ezer
ember dolgozott – tette hozzá a ter-
melési igazgató. – Kábeleket és  ülés -
 fû téseket gyártunk. Tulajdonosi döntés

alapján – figyelembe véve az alacso-
nyabb gyártási költségeket –, tevé-
kenységünket az irányításommal átte-
lepítettük Ukrajnába. 

– Budapesten élek, sokat vagyok úton
– folytatta Baginé Kovács Szilvia. A csa-
lád és a munka összeegyeztetése fo-
lyamatos szervezést igényel, de jól
mûködik. Van egy 13 éves, imádott lá-
nyom. Szerencsére nagyon sokat segí-
tettek szüleim abban, hogy mindkét el-
várásnak megfeleljek, hogy azt tehes-
sem, amit szeretek. Köszönöm nekik.
A lányom imád Szerencsen lenni, na-
gyon kötõdik a városhoz, az ottani is-
merõseihez, hiszen rengeteg idõt tölt
a nagyszüleinél a településen. A mai
napig rendszeres a kapcsolatom Sze-
renccsel, hiszen ott élnek a szüleim, de
a barátainkkal is rendszeresen találko-
zunk.

Ma egyik kedvenc idõtöltésem a  szü -
lõ városomban a fürdõ. Ha Szerencsen
járok, néhány órát mindig ott töltök. 

Csodálattal nézem, ahogyan az el-
múlt években Szerencs fejlõdött – tet-
te hozzá Baginé Kovács Szilvia. Jó ér-
zés megérkezni a városba. Tavasztól vi-
rágok fogadják az ideutazót. Elismeré-
sem az önkormányzat vezetésének a
település láthatóan átgondolt, követ-
kezetes fejlesztéséért.

Á. A.

TÁNCOS FIATALOK 

Öt esztendeje mûködik Szerencsen
a miskolci Show Time Táncstúdió ki-
helyezett tagozata, ahol a fiatalokat a
kezdetektõl Diószegi Andrea oktatja.
A gyermek- és a tinicsoportok a Sze-
rencsi Általános Iskola Rákóczi épü-
letében próbálnak a mûvészeti vezetõ
irányításával. A fiatalok az elmúlt  idõ -
szakban számos helyi rendezvényen

mutatták be felkészültségüket. A leg-
utóbbi, decemberi Show Time gála-
esten is méltán nyerték el a közönség
tetszését. A két szerencsi csoport ve-
zetését az elkövetkezõ idõszakban
Tóth Adrienn veszi át, míg Diószegi
Andrea Budapesten fejleszti a tudá sát.
Május után az oktató újra visszatér sze-
rencsi tanítványaihoz.

VÁLTOZÓ 
SZABÁLYOZÁSOK

A közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény módosításairól tartot-
tak tájékoztatót február 18-án a he-
lyi polgármesteri hivatalban.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás igazgatói munkaközösségének
tanácskozásán többek között el-
hangzott, hogy idén újra szabályoz-
zák a pályázat nélkül betöltendõ
munkaköröket, és megváltoznak a pe-
dagógusok teljesítményértékelésének
szempontjai is.

Ez utóbbihoz kapcsolódott Körtvé-
lyesi Ildikó szaktanácsadó elõadása,
aki a pedagógusok, vezetõk tevé-
kenységének komplex értékelésérõl
szólva kiemelte: napjainkban egyre
romlik a tanulók teljesítménye, ami
hatással van a nevelõk munkájának
eredményességére is.

Az eseményen szó volt arról is, hogy
a közeljövõben 40 fõ részvételével in-
duló továbbképzésen a digitális táb-
la használatáról szerezhetnek új is-
mereteket a kistérség pedagógusai.

GIMNAZISTÁK
SZÉPEN, MAGYARUL 

Iskolánk magyar munkaközössége
már január elején kiválasztotta azt a
két tanulót, akik képviselik majd a sze-
rencsi Bocskait a megyei Szép Ma-
gyar Beszéd versenyen. Gimnáziumi
kategóriában a 12. R osztályos Tóth
Rékára, szakközépiskolai kategóriá-
ban a 11. KG osztályos Daruka Nán-
dorra esett a választás.

A megyei fordulóig a két tanuló szá-
mára hosszú volt az út, hiszen töb-
bek között a helytelenül berögzült
hanglejtést, a magánhangzók sza-
bálytalan képzését, a szöveg nem
megfelelõ értelmezését is javítani kel-
lett. A technikai kivitelezésre is sok idõt
fordítottak a versenyre készülõ tanu-
lók, melyben Gazdóf Miklósné volt a
segítségükre.

A versenyzõk egy maguk választot-
ta szöveggel mutatkoztak be, majd egy
– a zsûri által kijelölt – szónoki beszé-
det kellett az elõírásoknak megfelelõen
elõadni. A vetélkedõ kiegészült írásbeli
résszel is, melyben az elhangzott szö-
veget kellett a megfelelõ hangsúlyjel-
lel és szünettel ellátni. A február 18-ai
megyei döntõn diákjaink eredménye-
sen helytálltak. Tóth Réka elsõ helye-
zést ért el, amihez szívbõl gratulálunk.
Áprilisban õ képviseli majd megyén-
ket a Gyõrött rendezendõ országos Ka-
zinczy-versenyen. Daruka Nándornak
negyedik helyezése miatt sincs oka szé-
gyenkezésre. Õ még jövõre – tanulva
az elkövetett hibákból – újra próbál-
kozhat a részvétellel, hogy elõkelõbb
helyen végezzen a rangsorban.

ÍRNI CSAK HELYESEN
Harminckét tanuló részvételével

tartották meg a Simonyi Zsigmond He-
lyesírási Verseny kistérségi fordulóját.
A rendezvénynek hagyományosan a
bekecsi általános iskola volt a hely-
színe. A február 18-án megtartott ese-
mény résztvevõit Béki József köszön-
tötte. Bekecs polgármestere fontosnak
tartotta a magyar nyelv ápolását, ami

a nemzeti kultúra megõrzését szolgálja.
A felsõ tagozatos diákoknak meghir-
detett versenyen a feladatok között
tesztlap kitöltése és tollbamondás sze-
repelt. A vetélkedõn évfolyamonként
mérték össze tudásukat a kilenc tele-
pülésrõl érkezett fiatalok, akik közül
a dolgozatok kijavítása után a legjob-
bak juthatnak a megyei fordulóba. 

VISSZALÉPETT 
AZ IGAZGATÓJELÖLT

Továbbra is megbízott vezetõ irá-
nyítja a Szerencsi Szakképzõ Iskolát,
miután a fenntartó Borsod-Abaúj-
Zemp lén Megyei Önkormányzat feb-
ruár 12-ei ülésén nem nevezett ki igaz-
gatót az intézmény élére. Mint arról la-
punkban korábban beszámoltunk, a
pályázati felhívásra az iskola két pe-
dagógusa: Takács József megbízott
igazgató és Piriczné Sima Judit jelent-
kezett. A tantestület döntõ többsége Ta-
kács József mellett tette le a voksát, aki
azonban egy héttel az elbírálás elõtt
visszavonta pályázatát. A megyei ön-
kormányzat oktatási és sportbizottsá-
ga, valamint a közgyûlés nem támo-
gatta Piriczné Sima Judit megválasz-
tását, így a magasabb vezetõi állás-
helyre újabb pályázatot írnak ki – tá-
jékoztatott lapunk megkeresésére Hi-
deg Imre, a megyei önkormányzat hi-
vatalának oktatási és mûvelõdési fõosz-
tályvezetõje. A Szerencsi Szakképzõ Is-
kolát megbízottként továbbra is Takács
József irányítja. 

Az intézményvezetõk a törvényi változásokról tájékozódtak.

A fotón balról: Tóth Réka, Gazdóf Miklósné felkészítô tanár és Daruka
Nándor.

Diószegi Andrea (elöl) vezetésével gyorsan fejlõdött a szerencsi
növendékek tánctudása. 

KITÜNTETETT SPORTOLÓK I.



A tanulmány rögzíti, hogy a  vi lág -
örökségi kultúrtáj kiemelkedõ egye-
temes értékei a mintegy ezer év so-
rán a táji adottságokat hasznosító em-
beri tevékenység eredményeként ki-
alakult tájszerkezet és sajátos táj-
használat, valamint a több évszá-
zadra visszatekintõ és ma is eleven
minõségi szõlõ- és borkultúra év-
százados pincékkel és települések-
kel. Ezek megõrzése nemzeti érdek,
egyben a világörökségi egyez-
ménybõl fakadó állami kötelezettség.
A szerencsi szalmatüzelésû erõmû
megvalósítása jelentõs energiater-
melési  elõ nyökkel járhat, de kocká-
zatot jelent a Tokaj történelmi bor-
vidék kultúrtáj világörökségi értéke-
ire, ami felveti a helyszín kiválasz-
tásának felülvizsgálatát.  

Az erõmû Szerencsen történõ meg-
valósulásához a dokumentum ösz-
szeállítói az alábbi feltételek teljesí-
tését tartják szükségesnek:  

Az erõmû tüzelõanyag-ellátásá-
nak területhasználata

Az erõmû tüzelõanyaggal való el-
látása jelentõs termõterületet igé-
nyel. A világörökségi elismerést nyert
kultúrtáj az ember és a táj sok év-
százados egymásra hatásának az
eredménye; ezért feltétel, hogy az
erõmû ellátását szolgáló szalmater-
melés közvetve se okozza a világ -
örökségi helyszín táj- és mûvelési ág
szerkezetének és arányainak jelentõs
megváltozását. A szalmatermelés
nem lehet kizárólagosan energetikai
célú, ezért a gabonaszalmát a je-
lenlegi gabonatermõ területeken –
mint a gabonatermelés másra már
nem használható melléktermékét –
kell  elõ állítani. A tényleges erõmûvi
kapacitást az üzemeléshez szüksé-
ges mennyiségû gabonaszalmának a
terület  me zõ gazdasági adottságai-
hoz és a szalma környezeti terhelés
szempontjából racionális távolságban
rendelkezésre álló mennyiségéhez
kell igazítani.

A szalma szállítása
A szalma erõmûbe szállítása a  leg -

 inkább környezetkímélõ módon, 
vasúton történjen. Ennek infrastruk-
turális feltételei az erõmû és a szal-
magyûjtõ helyek esetében egyaránt

adottak. A kapcsolódó közúti szál-
lítás a lehetséges minimumra töre-
kedjen, azaz a ter mõ területtõl a leg-
közelebbi vasúti gyûjtõpontra szo-
rítkozzon a közúti terhelés.

Amennyiben nem a vasúti be-
szállítás valósul meg, akkor a szal-
ma közúton történõ beszállítása a le-
hetõ legkisebb mértékben érintse a
világörökségi területet, ezért az a vi-
lágörökségi területeket elkerülve,
délrõl és nyugatról történjen. (A vi-
lágörökségi helyszín egyes települé-
seit és lakosságát a már jelenleg is
tapasztalható közúti teherszállítás
az elviselhetetlenségig terheli, to-
vábbi fokozása elfogadhatatlan).

Az erõmû tájképi hatásai
A tervezett beruházás megfelelõ

tájba illesztése alapvetõ követel-
mény. A kialakítás igazodjon az épí-
tett és természeti környezet adottsá-
gaihoz; a zavaró látvány elkerülésére
alkalmazott tájépítészeti megoldás a
térségre jellemzõ honos és koros nö-
vényeket alkalmazzon.

Alternatív tüzelõanyagok
Az energiafû felhasználása kerü-

lendõ, tekintettel annak több ponton
még tisztázatlan ökológiai hatására
és lehetséges humán-egészségügyi
kockázatára. Az energiafû részletes
ökológiai, botanikai, palinológiai-
allergológiai vizsgálata elengedhe-
tetlen.

Esetleges más mezõgazdasági mel-
léktermékek égetése külön vizsgálat
eredményei alapján történhet.

Ütemezett megvalósítás
A fenti feltételek teljesítésével tör-

ténõ erõmûépítés ütemezetten való-
sulhat meg:

az elsõ ütemben az egyik erõmû -
vi blokk épüljön meg. Mûködésének
hatásait legalább 5 éven keresztül a
beruházó és a világörökségi helyszín
kezelésében érintett civil szerveze-
tek közösen monitorozzák. Az így
nyert tapasztalatok alapján lehetsé-
ges dönteni az erõmû második üte-
mének magvalósításáról.

(A hatástanulmány a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal internetes
honlapján, a www.koh címen teljes
terjedelmében olvasható.)
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A szerencsi ön-
kormányzat 2009.
évi pénzügyi ter-
vérõl is megfogal-
mazta véleményét
Fekete Tibor
könyv vizsgáló (fo-
tónkon), amelynek
a legfontosabb megállapításait szer-
kesztett formában közöljük. 

A jogszabályoknak megfelelõ, át-
tekinthetõ szerkezetben, szakmai
igényességgel összeállított költség-
vetési rendelettervezet – a hozzá kap-
csolódó mellékletekkel – részletesen
bemutatja a 2009. évre tervezett kö-
telezõ és önként vállalt önkormány-
zati feladatok megvalósításának
pénzügyi igényeit, valamint a fel-
adatok teljesítéséhez – a tervezés  idõ -
szakában – számba vehetõ bevételi
forrásokat. 

A képviselõ-testület elé terjesztett
költségvetési rendelettervezet a 2009.
évre 5 milliárd 191 millió 282 ezer
forint bevételi fõösszeget, 5 milliárd 257
millió 683 ezer forint kiadási fõ -
összeget és 66 millió 401 ezer forint
hiányt tartalmaz. A bevételi fõössze-
gen felül 196 millió 401 ezer hitellel
számol a képviselõ-testület. A kiadási
fõösszegen felül pedig 130 millió forint
hiteltörlesztési kötelezettség terheli
2009-ben az önkormányzatot. 

A könyvvizsgáló megállapítása
szerint a kiadások növekedésének
52,6%-os üteme meghaladja a be-
vételi elõirányzatok 50,7%-os mér-
tékét, aminek következtében – az
elõzõ évvel ellentétben – mûködési
hiány keletkezett. Ennek mértéke a
kiadási fõösszeg 1,3 százaléka. 

A költségvetési bevételek és kia-
dások elõirányzatainak több mint
50%-os növekedése döntõen a kü-
lönbözõ pályázatokon elnyert forrá-
sok, valamint az azokból megvaló-
sítandó beruházások miatt követke-
zett be. Ennek eredményeként a
2009. évi költségvetési kiadások
48,6%-át (!) a beruházásokra és fel-
újításokra fordítandó elõirányzat (2
milliárd 554 millió 824 ezer Ft) te-
szi ki. A bevételek meghatározó ré-
szét (71,7%-át) 2009-ben is a köz-
ponti költségvetés által nyújtott tá-
mogatások, valamint a támogatásér-
tékû bevételek (államháztartáson be-
lül átvett pénzeszközök) teszik ki. 

A felhalmozási kiadások forrásának
jelentõs hányadát kitevõ felhalmozási
célú támogatásértékû bevételek  elõ -
irányzatának összege (2 milliárd 178
millió 978 ezer forint) csaknem ti-
zenötszöröse az elõzõ évinek (149
millió 984 ezer forint). A jelentõs nö-
vekedést a benyújtott pályázatokon
támogatások eredményezték. 

Ugyanakkor a mûködési kiadások
forrásául szolgáló helyiadó-bevéte-
leknél (ezen belül is az iparûzési adó-
nál) több mint 50 millió forinttal,
a normatív állami hozzájárulásoknál
mintegy 61 millió 581 ezer forint-
tal kisebb összegû az elõirányzat az
elõzõ évitõl. Az iparûzési adó ilyen
mértékû csökkenése jelentõsen köz-
rehatott a költségvetési hiány kiala-
kulásában. 

A könyvvizsgáló szerint a saját be-
vételek elõirányzatai a 2008. évi vár-
ható teljesítés, valamint a tervezés
 idõ szakában ismert információk,
adatok figyelembevételével került
kialakításra. A költségvetési rende-
lettervezetben szereplõ bevételi  elõ -
irányzatok – a jelenlegi ismeretek
alapján – teljesíthetõk. A mûködési
kiadások összege (2 milliárd 629 mil-
lió 90 ezer forint) lényegében nem
változott az elõzõ évhez (2 milliárd
689 millió 461 ezer forint) viszo-
nyítva, és szerkezete sem módosult
számottevõen. 

– Összességében úgy ítélhetõ meg
– emelte ki Fekete Tibor –, hogy a
képviselõ-testület elé terjesztett költ-
ségvetési rendelettervezet az elvég-
zendõ önkormányzati feladatokat,
valamint azok végrehajtását szolgá-
ló bevételi forrásokat körültekin-
tõen veszi számba. A 2009. évi költ-
ségvetés az elõzõ évhez hasonló szi-
gorú finanszírozás, a bevételek tel-
jesülésének üteméhez igazodó kö-
telezettségvállalás, valamint a ter-
vezés során számításba vett bevéte-
lek realizálása mellett biztosíthatja
az önkormányzati feladatok ellátá-
sát, az intézmények mûködését, a
tervbe vett beruházási, felújítási fel-
adatok megvalósítását, továbbá az
adósságszolgálati kötelezettség tel-
jesítését. 

A költségvetés végrehajtása során
kiemelt figyelmet kell fordítani az ön-
kormányzati törvényben meghatá-
rozott, kötelezõen ellátandó felada-
tok ellátására, az intézmények za-

vartalan mûködési feltételeinek biz-
tosítására. Az önkormányzat által ön-
ként vállalt feladatok nem veszé-
lyeztethetik a kötelezõ feladatellátást.
A pályázati lehetõségek feltárásával
törekedni kell a bevételi források ki-
egészítésére. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani
arra, hogy az egyes feladatokkal
kap csolatos tényleges kiadások ösz-
szege ne haladja meg a költségve-
tés összeállítása során kialakított  elõ -
irányzatot. 

Amennyiben a tényleges bevéte-
lek összege elmarad a tervezettõl, il-
letve a kiadási elõirányzatok nem
nyújtanak fedezetet a tervezett fel-
adatok végrehajtására, úgy a szük-
séges testületi döntések meghoza-
talával biztosítani kell az egyensúly,
valamint a fizetõképesség fenntar-
tását. A realizált többletbevétel, il-
letõleg a kiadási elõirányzatok csök-
kentését (megtakarítást) a költség-
vetési hiány mérséklésére indokolt
felhasználni. Figyelemmel kell len-
ni arra, hogy a költségvetési rende-
lettervezet nem tartalmaz általános
tartalékot az  elõ re nem látható, va-
lamint a tervezettet meghaladó kia-
dások fedezetére, továbbá a nem,
vagy csak részben teljesülõ bevéte-
li elõirányzatok pótlására. A terve-
zett kiadások csak a bevételek rea-
lizálásának ütemétõl, mértékétõl
függõen teljesíthetõk. Ezért a köte-
lezettségvállalások során tekintettel
kell lenni a bevételi tervszámok
tényleges alakulására. Kötelezett-
ségvállalás kizárólag a tervezett be-
vételek realizálása esetén történhet.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a fi-
zetési határidõn túli követelések (pl.
adóhátralék, kölcsön, egyéb) be-
szedésére. 

Az önkormányzat által ellátott fel-
adatok körét és az intézményi kör-
ben rendelkezésre álló kapacitást in-
dokolt folyamatosan felülvizsgálni és
biztosítani kell a szükségessé váló in-
tézkedések megtételét annak érde-
kében, hogy az igény és a lehetõség
egyre jobban közelítsen egymás-
hoz. A költségvetési bevételeket ki-
egészítõ pótlólagos források (hitel)
igénybevétele során figyelembe kell
venni, hogy a kötvénykibocsátásból
eredõen a következõ években je-
lentõs kötelezettség terheli az ön-
kormányzatot. 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ VÉLEMÉNYE

A tervek szerint rövidesen útjára in-
dul Szerencs elektronikus hírlevele. 

Az új kommunikációs csatorna
kiegészíti és felhasználja a már
mûködõ helyi információs forrásokat.
A Szerencsi Hírlevél tartalma a te-
lepülés életéhez kapcsolódik, köz-
vetíti a képviselõ-testület döntéseit,
megismerteti az olvasót a tervezett
beruházásokkal, tájékoztat a folya-
matban lévõ fejlesztésekrõl. A friss
hírek, a közérdekû információk, a pá-
lyázati figyelõ segítséget nyújthat
ahhoz, hogy a városunk élete iránt
érdeklõdõknek pontos, tényszerû és
gyors tájékoztatást nyújtsunk. 

A regisztrált felhasználók közvet-
lenül küldhetik el a közügyek iránt
érdeklõdõ kérdéseiket, megjegyzé-
seiket, amelyekre három munkana-
pon belül, elektronikus levélben vá-
laszt kapnak. Fogadják a közérdekû
bejelentéseket, az önkormányzat, a
polgármesteri hivatal munkájához
kapcsolódó javaslatokat. A hivatal
tisztségviselõi havonta – elõre közölt
idõpontokban – internetes fogadó -
órán, a chatszobában válaszolnak a

konkrét felvetésekre, észrevételekre.
Aki megadja mobiltelefonjának a szá-
mát, rendszeresen kap helyi híreket,
rendezvényekrõl, kulturális progra-
mokról információkat SMS-ben. A
szöveges üzenet fogadása térítés-
mentes.

A kezdeményezés célja, hogy a vá-
ros iránt érdeklõdõk minél tájéko-
zottabbak legyenek, a véleményeket,
javaslatokat pedig a hivatal tisztség-
viselõi hasznosítsák a közért végzett
munkában. A hírlevél tovább javít-
hatja az együttmûködést az önkor-
mányzat, a vállalkozók, a civil szer-

vezetek, az intézmények, a szeren-
csiek között, egyúttal bõvítheti kap-
csolatokat azokkal, akik érdeklõdnek
a város iránt, hozzájárulva ezzel is
a lokálpatriotizmus erõsítéséhez.

Ezúton is ajánljuk Önnek, baráta-
inak, ismerõseinek az új szolgálta-
tást, amit csak regisztrált felhaszná-
lók vehetnek igénybe. 

Amennyiben egyetért a fenti cé-
lokkal, akkor az alábbi adatokat kell
eljuttatnia a 47/565-210 telefaxra
vagy postán a Polgármesteri Hiva-
talba (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.),
illetve elküldheti a lenti adatokat a
hirlevel@szerencs.hu e-mail címre.

A Szerencsi Hírlevélre és az SMS-
szolgáltatásra feliratkozhat a város hi-
vatalos internetes honlapján, a
www.szerencs.hu oldalon is. 

Természetesen biztosított a lehe -
tõ ség arra is, hogy ha esetleg a ké -
sõbbiekben nem tart igényt a szol-
gáltatásokra, akkor a hírlevélben az
erre a linkre történõ kattintással vagy
lemondó SMS küldésével ezt meg-
teheti, ezzel automatikusan törlésre
kerül a szolgáltatás. 

NYILVÁNOS 
A HATÁSTANULMÁNY
Felkerült a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapjára a szerencsi  bio -

massza-erõmû világörökségi szempontú hatástanulmánya. Az ÖKO Zrt. ál-
tal készített 89 oldalas dokumentum összegzése öt pontban határozza meg
a feltételeket, amelyek teljesítése esetén az új létesítmény világörökségi
területen megvalósítható. 

SZERENCSIEK, 
LOKÁLPATRIÓTÁK FIGYELMÉBE! 

– Tudod, csak szôlészetbôl már nem tudok megélni...

VÁLSÁGOS IDÔK
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A város új utcájának név-
adója 1908. június 12-én szü-
letett Szerencsen. Édesapja,
Fery Alto Csehországból a cu-
korgyár beindítására érkezett
a városba. Antal a család ti-
zedik gyermeke volt. Édesap-
ja korai halála miatt hamar el-
kezdett dolgozni. A Szerencsi
Cukorgyárban iparostanonc-
ként helyezkedett el, de fe-
lettesei felfigyeltek a mindig és
mindenütt rajzoló fiúra, s lehetõvé
tették, hogy 1927-tõl mûvészeti ta-
nulmányokat folytasson Budapes-
ten. A vállalat ösztöndíjjal segítette
az Iparmûvészeti Fõiskola elvégzé-
sében, ahol 1935-ben vette át a gra-
fikusi oklevelet. Varga Nándor Lajos
irányításával 1939-ben kezdett fa-
metszéssel foglalkozni, amiben Eu-
rópán kívül is elismert mûvész lett.
Az 1962. évi párizsi pályázaton ne-
gyedik díjat nyert, s az ottani ex lib-

ris kongresszus kiadványában negy-
ven munkája szerepelt. Számos kül-
földi kiállításon vett részt. Barcelo-
nában második díjat kapott. Szíve-
sen és sokat dolgozott a gyárnak: az
önképzõköri színjátszáshoz díszle-
teket, az üzem 75. évfordulójára ki-
állítási tablókat készített, törzsgárda-
és egyéb okleveleket tervezett. Mûvé-
szetével szülõvárosát is segítette: õ
készítette a gimnázium Bocskai-
mozaikportréit, a Bolyai iskola fo-
lyosójának nagyméretû festményeit
és Fery Antal alkotta meg a város je-
lenleg használatos címerét.     

Az 1988-ban Portugáliában meg-
jelent – azóta hatkötetesre bõvült –
kisgrafikai enciklopédia is ismerteti
életútját, alkotásait, hazánk mûvészei
közül elsõként került be a sorozat-
ba. 

A szerencsi Zempléni Múzeum a
nyolcvanas évek végén felvállalta,
hogy kiadja alkotásainak jegyzékét:
jóval több mint 2000 fametszet
fûzõdik Fery Antal nevéhez, az al-
kotások értékét egyaránt adja a téma

és a kivitelezés minõsége.
Az elôbbi gyakran kötõdik
hazánk történelméhez, iro-
dalmához: évfordulók al-
kalmával szívesen véste ki
híres írók, költõk, tudósok
arcképét. Az arcképes al-
kotásaiból több kiállítás is
készült. Elkészítette a híres
magyar könyvtárakat be-
mutató sorozatát, számos
magyar mûemléket is meg-
örökített. Külön csoportot
alkotnak szõlõs-boros fa-
metszetei, amelyek egyben
szülõföldjével való szoros
kapcsolatára is utalnak.
Tiszta stílusa mentes min-
den mesterkéltségtõl – írja
egyik méltatója, Soós Imre
–, hû maradt realista lá-
tásmódjához, nem enge-
dett az absztrakt vonzás-
nak, és nem kívánt soha-

se szürrealista lenni.
Fery Antal szerény, jó humorú em-

ber és mûvész volt. Örömöt jelen-
tett neki fametszetet készíteni. Jel-
szava a német õsnyomdászoké volt:
„Irtsd a feketét!” (Azaz: könnyítsd
meg a nyomtatást!) Ez teszi világos-
sá, érthetõvé lapjait.

Fery Antal ex libriseinek állandó
kiállítása 1992-ben nyílt meg a sze-
rencsi Zempléni Múzeumban, mely
2002-tõl felújítva fogadja a látoga-
tókat.

Mostantól a nevét utca is õrzi Sze-
rencsen. 

Mostanában sokat gondolok a régi
óvodára, pedig annak legalább 35 esz-
tendeje, hogy kikerültem a Széche-
nyi utcai intézménybõl. Az utóbbi  idõ -
ben többször jutott eszembe az ódon
épület, melynek történetérõl sokáig
szinte semmit sem tudtam. A gyer-
mekkori emlékekbõl csupán a kedves
óvó nénik, a sárgára festett fal, a régi
mászóka maradt meg bennem.

Az elõzõ számunkban nyugdíjas
óvónõ volt a beszélgetõtársam. Talán
ekkor idéztem fel elõször a régi em-
lékeket és kezdõdött el kíváncsiságom
is az óvoda története iránt.

Utam az intézmény egykori  vezetõ -
jéhez, Kovács Antalnéhoz (képünkön)
vezetett. Ismerjük meg most az õ élet-
útját. 

– A leánykori nevem Vámosi Len-
ke és Szuhafõn, a Gömör megyei fa-
luban születtem. Édesapám erdõbé-
nyei származású, hivatásos katona volt
– kezdte gyermekkora felidézését a
nyugdíjas pedagógus. – Amikor a ha-
társzéli faluba helyezték õrsparancs-
noknak, ott ismerkedett meg édes-
anyámmal. Születésem után még két
és fél évig laktunk Szuhafõn, majd
édesapát behelyezték Miskolcra.

– Merre is található a szülõfaluja?
– Szuhafõ és Aggtelek között  mint -

egy kilenc kilométeres út húzódik az
erdõn át, de az autóút hosszabb egy
kicsit. Két és fél éves voltam, amikor
Miskolcra került édesapa. Mivel ka-
tona volt, sokfelé laktunk az ország-
ban. A leghosszabb ideig Rimaszom-
baton éltünk, 1938 és 1945 között ott
jártunk iskolába. Miután újra szlovák
területté nyilvánították, visszajöttünk
Szuhafõre. Igaz, már csak édesanyám
és a testvéreim, mivel a háborúba in-
dult apánkról nem sokat tudhattunk
akkoriban. Szóval 1945 februárjá-
ban, amikor lezárták a határt, két fo-
gattal érkeztünk vissza a faluba. Nyolc
évig éltünk ott, ez idõ alatt két test-
véremmel Putnokra, Miskolcra, majd
Sárospatakra jártunk iskolába. 

A négy év polgári után Miskolcon
végeztem el az óvónõképzõt. 1951-
ben szereztem óvónõi oklevelet. Az
iskola után Felsõzsolcára kerültem,
ahol egy évig dolgoztam. Idõközben
megismerkedtem a férjemmel, aki
utolsó éves fõiskolás volt Egerben. Ak-
koriban nem volt divat, hogy a diá-
kok összeházasodjanak. Megvártuk,
amíg megkapta a diplomáját, majd
megtartottuk az esküvõt. Göncön tud-
tunk elhelyezkedni. Én az egyéves gya-
korlatommal vezetõ óvónõ lettem és
kaptunk egy két és félszobás szolgá-
lati lakást.

– Hogyan kerültek Szerencsre?
– Másfél évig dolgoztunk Göncön,

idõközben elkészült a szerencsi
 óvónõ képzõ épülete a mintaóvodával.
A gönci párttitkár azt kérdezte: – Rá-
bai Emmuska néninek jó volt 41 évig,
magának miért nem jó legalább 20
évig a mi falunkban, amikor úgy sze-
rették magukat! Én erre azt válaszol-
tam, hogy nagyon jól éreztük ma-
gunkat, de senkink nincs itt és Sze-
rencs mégiscsak forgalmasabb hely,
ahol a rokonok is könnyebben elér-
nek minket. 

Tehát 1953-ban idejöttünk és a
mintaóvodában kezdtem el dolgoz-
ni. Tetszett nekünk a település. A fér-
jem rögtön elhelyezkedett, én más-
fél hónapig anyaságin voltam az elsõ
gyermekemmel, aki még Göncön
született. Új munkahelyemen a pe-
dagógiai gyakorlatokat is nekünk
kellett vezetni. Felkészítettük a hall-
gatókat az írásbeli vizsgákra. Bán-
hegyi Gyula bácsi volt az igazgató.
Minden vezetõm nagyon aranyos
volt a pályám során, de Gyula bá-

csit különösen szerettem. Õ jó taní-
tó volt, kiváló pedagógiai érzékkel,
óriási tapintattal.

– Lenke néni nem csak óvónõ, ta-
nító is volt?

– Mintaóvónõ. Ez elég nevetséges
elnevezés, de minket így hívtak. Ösz-
szesen két évig tartott ez az idõszak.
Az egész település életére hatással volt
az intézmény. Gyula bácsi azt akar-
ta, hogy neveljük az óvónõképzõ lá-
nyait, tanítsuk õket viselkedésre. Ki-
lencven százalékban faluról kerültek
hozzánk a növendékek. A zenei
mûveltségük fejlesztése érdekében a
férjemet mint mûvészeti tanárt és
Szántó Bandi bácsit kérte meg az igaz-
gató, hogy szervezzenek zenei este-
ket. A képzõnek volt hegedûtanára is,
aki Bandi bácsival közösen vett részt
az eseményeken. Nagyon sok ze-
nemûvet Bandi bácsi szerzett meg
hanglemezen, sokat maguk adtak elõ.
Sokan jöttek a szerencsiek és min-
denki, aki kicsit éhes volt a kultúrára.
Egy-két év elteltével az óvónõképzõ
átalakult gimnáziummá és ezzel meg-
szûnt a mintaóvoda is. Mi a saját hi-
bánkon kívül lettünk munkanélküli-
ek. Nekem vezetõ óvónõi állást nem
tudtak biztosítani, így a városi óvodába
kerültem, ahol Vajk Vicuska beosz-
tott óvónõje lettem. Nem is bántam
igazán, hiszen a vezetõ ingyen, min-
denféle pótlék nélkül még a konyhát
is köteles volt irányítani. Az élelme-
zési feladatokat komolyan kellett ven-
ni, mert különben jött a fegyelmi. E
miatt fordulhatott elõ, hogy a vezetõ
kénytelen volt a pedagógiai munkát
kissé elhanyagolni. Késõbb sokat se-
gítettem a fõnökömnek az admi-
nisztrációs feladatokban.

– Hogyan emlékszik az óvoda új ré-
szének az építésére?

– 1867-tõl vezették be a kötelezõ
népoktatást Magyarországon, majd
1896-ban, a millenium évében min-
den nagyközségben óvodát kellett
nyitni. Szerencsen a Farkas Pista bá-
csi családjáé volt a Széchenyi utcai
épület, ami nem volt más, mint egy
háromszobás lakás. Farkasék ajándé-
kozták a községnek az épületet azzal,
hogy óvodát alakítsanak ki benne. 

Késõbb, amikor én ott dolgoztam,
elkészült a majdani nyolccsoportos
épület terve. Akkor nem volt rá
pénz, és arról is beszéltek, hogy csak
a felét fogják megvalósítani. Hóna-
pok teltek el és úgy nézett ki, hogy
semmi nem lesz az egészbõl. A me-
gye azonban a vésztartalékból kifi-
zette a banki letétet, így megérkezett
a hitel és elkezdõdött az építkezés.
1975-ben adták át az új épületet. Hi-
ába a bõvítés, addigra olyan nagy
igény mutatkozott a férõhelyek iránt,
hogy még ekkor sem tudtunk 18 gye-
reket elhelyezni. Végül mégis meg-
oldottuk. 

Jó társaság volt a mienk: nyolc cso-
portban 283 gyermek és 39 dolgozó
tartozott hozzám. Ondon további 25
gyerek és 4 munkatárs volt. Igyekez-

tünk mindig jó belsõ tartalommal
megtölteni az intézményt. Vendé-
günk volt Bálint Ágnes írónõ író-ol-
vasó találkozóra, felvettük a kapcso-
latot a könyvtárral. Ellátogatott hoz-
zánk Esztergályos Cecília is egy mûso-
rával. 

Jómagam tagja voltam a pedagógiai
társaságnak. Herman Alíz pedagógiai
kutató a gyerekek gondolkodásfej-
lesztésével foglalkozott és az õ gya-
korlati csoportjába tartoztam. 

1970-ben az a megtiszteltetés ért,
hogy részt vehettem az V. Nevelés-
ügyi Kongresszuson. A háromszáz
meghívott között Szerencsrõl Tóth
Miklósné és én utaztunk ide. Irénkét
Csopák Feri bácsi készítette fel hoz-
zászólásra. A megnyitó és a záróün-
nepség a Parlamentben volt, azután
öt szekcióban dolgoztunk. Akárhogy
figyeltem, nem láttam ott óvónõket.
Aztán gondoltam egyet, majd írtam
magamnak egy rövid felszólalást,
amelyben hat pontban foglaltam össze
mindazokat a dolgokat, melyek hát-
rányosan érintették a hazai óvónõ-tár-
sadalmat. Óriási sikerem volt. Büsz-
ke vagyok arra, hogy az általam fel-
vetett problémákból óvodavezetõ pá-
lyafutásom alatt négy orvoslásra talált:
családfenntartónak számítson az
óvónõ, az élelmezésvezetõi munka-
kör leválasztása, valamint gyártsanak
óvodai szemléltetõ eszközöket is. 

– Hiába a bõvítés, mégis kevés volt
a férõhely?

– Sokszor féltünk a felvételi idõ -
szaktól. Soha nem volt annyi férõhe-
lyünk, amennyire szükség lett volna.
Tartott ez egészen a gyári óvoda
bõvüléséig. A város soha nem engedte
felvenni a szezonmunkás szülõk gye-
rekeit, mondván, hogy õk nem sze-
rencsiek.

– Idõközben gyarapodott a család is. 
– Igen. Mint említettem, 1952-ben

mentem férjhez, aztán Szerencsre
költöztünk. Attila, a nagyobbik fiam
fogtechnikusnak tanult, bár nem a
szakmájában dolgozik. Tibor az érett-
ségi után a dunaújvárosi mûszaki
fõiskolán végzett, amit a szerelem mi-
att abbahagyott, aztán kitanulta a
mûszerész szakmát. Késõbb, felnõtt
fejjel három fõiskolát is befejezett. 

Mindkét fiam egyszerre nõsült 1975-
ben. Egyikük 22 éves volt, a másik 21.
A nagyobbik fiam felesége óvónõ, a
kisebbiké tanítónõ. Öt unokám van,
már mindannyian felnõttek. 

A férjem az óvónõképzõben taní-
tott, majd négy évig a fiúiskolában, az-
tán Bekecsre került igazgatónak és 26
évig dolgozott, onnan ment nyugdíj-
ba. Nagyon ügyes keze volt, szerette
a mûvészeteket, a festészetet. Amatõr
festõmûvészként több alkalommal
volt önálló kiállítása, részt vett cso-
portos tárlatokon. 

Amikor én nyugdíjba vonultam, a
férjem már súlyos beteg volt, majd
négy hónap múlva meghalt.  

Már 22 éve annak, hogy befejez-
tem a pályafutásomat. Az elsõ idõ -
szakban az emberi közösség, a kol-
lektíva, munkatársak hiányoztak  leg -
 inkább. A férjem halála is nagyon
megviselt. Egy hónappal késõbb a be-
kecsi óvodába mentem helyettesíte-
ni. Szükségem volt a lelki gyógy-
szerre, hogy kicsit közösségben le-
gyek.

Kovács Antalné 1974-ben az Ok-
tatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést
vette át, majd 1985-ben a Kiváló Pe-
dagógus elismerésben részesítették.
Két évvel késõbb Szolgálati Emlékér-
met kapott. Aranydiplomája 2001-es
keltezésû, majd ugyanebben az esz-
tendõben a Pro Urbe Szerencs kitün-
tetést ítélte neki a város képviselõ-tes-
tülete.                                 M. Z.

LENKE NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

Az Ondi Idõsek Klubja meghí-
vására Börzsönyi József esperes és
felesége január 27-én diavetítéssel
egybekötött élménybeszámolót
tartottak az afrikai útjukról.

A lelkész házaspár a Tiszánin-
neni Református Egyházkerület kül-
döttségeként Ábrám Tibor fõgond-
nokkal közösen három hetet töltött
az afrikai Malawiban. Sok helyre
eljutottak, számos új dologgal is-
merkedtek meg. Istentiszteleteken
hirdették Isten igéjét, kereszteltek
és úrvacsorákon vettek részt. Meg-
tapasztalták az ottani emberek egy-
szerû, de mégis szeretetteljes élet-
ét. Mindenütt végtelen tisztelettel
fogadták õket. Nagyon sok szép ké-
pet és videofelvételt mutattak be ne-
künk. 

Úgy gondolom, mindenki, aki
részt vett a vetítésen, élményekkel
gazdagabban tért haza otthonába.
Hacsak diaképek által is, de meg-
elevenedett elõttünk Afrika, ami an-
nak is köszönhetõ, hogy a nagy-
tiszteletû asszony szép összekötõ
szöveggel kommentálta a látotta-
kat. Betekintést nyertünk egy tõlünk
eltérõ kultúrába, az ottani embe -
rek mindennapjaiba. 

Ez az út a Malawiban élõ és a
magyar reformátusok közötti kap-
csolat kezdete volt. Azóta már ha-
zánkban – többek között az ondi
és a szerencsi gyülekezetnél – járt
afrikai küldöttség, viszonozva a lá-
togatást. Köszönjük a szép képe-
ket és a tartalmas beszámolót. 

Maczkó Zsoltné
klubvezetõ

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ ONDON,
AFRIKÁRÓL

FERY ANTAL,
A FAMETSZETEK MÛVÉSZE



Elfogadta a város 2009. évi költség-
vetését február 12-ei ülésén a szeren-
csi önkormányzat.

Takács István elnök ismertette,
hogy a pénzügyi bizottság tagjai
nem jutottak közös nevezõre az  elõ -
terjesztéssel kapcsolatban, így azt
egyöntetûen kialakított vélemény hi-
ányában nem tette fel szavazásra. 

Sipos Attila, a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elnökeként arra tett ja-
vaslatot, hogy a fecskési idõsek klubja
végleges elhelyezését célzó ingatlan-
vásárlás kerüljön be a tervezetbe, ame-
lyet elfogadásra javasolnak. Gál And-
rás elnök az ügyrendi és oktatási bi-
zottság nevében az adható szociális jut-
tatások felülvizsgálatát szorgalmazta a
takarékosság jegyében. Vannak ugyan-
is a városban, akik gyakorlatilag ezekbõl
a támogatásokból élnek, mások pedig
rászorulóként sem veszik igénybe a le-
hetõségeket. A bizottság az elõterjesz-
tés támogatásáról 2 igen és 2 nem sza-
vazattal nem jutott dûlõre. Egeli Zsolt
szerint szembe kell nézni azzal, hogy
ég a fejük felett a ház. A válságkölt-
ségvetésben hitelt hitellel akarnak ki-
váltani, a nehézségeket ingatlanértéke-
sítéssel próbálják kezelni. A képviselõ
szerint a bajban az összefogás helyett
még mindit kiszorítósdit játszanak. Ezért
a döntést meghozóknak a felelõsséget
is maguknak kell majd viselniük. A ter-
vezet törvénysértõ, mert a képviselõk-
nek a kiesõ munkaidejükre nem álla-
pít meg juttatást. Ez a város gazdálko-
dásában ugyan századrangú, de jelzés
értékû intézkedés. Akkor küldik el a biz-
tonsági õröket az iskolákból, amikor egy-
re nagyobb szükség van rájuk. A könyv-
vizsgálói vélemény világosan kimond-
ja: az önként vállalt szolgáltatások a kö-
telezõ feladatok ellátását nem veszé-
lyeztethetik. A pénzügyi szakember
konkrét figyelmeztetéseket fogalmaz
meg, amit a jelenlegi költségvetési ter-
vezet messzemenõen nem vesz figye-
lembe. Visi Ferenc szerint óriási hiánnyal
küzdenek, hitelt hitelre halmozva pró-
bálják fejleszteni Szerencset. Ameny-
nyiben nem lennének a magas kamat-
terhek, utolérné magát a város, és nem
kényszerülne újabb kölcsönök felvéte-
lére az önkormányzat. Aki a költsége-
ket az utókorra hárítja, az felelõtlenül
gondolkodik a jövõ nemzedékrõl. Félõ,
hogy csõdbe megy a város. A képvise-
lõi tiszteletdíjat felváltó költségtérítés ag-
gályos, hogy mit számoljanak fel a meg-
bízatásukkal összefüggõ kiadásként.

Bíró István egyetértett a szociális kia-
dások felülvizsgálatával, amire az elmúlt
egy évben 96 millió forintot költöttek.
Ezek a költségek drasztikusan emel-
kedtek. Fontos lenne, hogy az igazán
rászorulók helyzetén könnyítsenek. Ta-
kács István azt kifogásolta, hogy a költ-
ségvetés napirendre tûzése elõtt a kép-
viselõ-testület nem tartott informális
megbeszélést, ahol mindenki elmond-
hatta volna az elképzelését. A könyv-
vizsgálói vélemény megállapításai rend-
re arra utalnak, hogy baj van. A vesz-
teséges területeket alapos vizsgálat alá
kell venni a hiány csökkentése érde-
kében. Tavaly a hitelállomány az adó-
bevételek felét tette ki a pénzügyi terv-
ben, ami az idén eléri a kétharmadot.
Az év végére az eladósodási arány túlnõ
a két esztendõn, miközben a vállalko-
zások befizetései várhatóan csökkenni
fognak. A képviselõ a költségvetés kap-
csán a polgármester felelõsségét hang-
súlyozta. Kalina Lajos nem tartotta
helytállónak a pénzügyi bizottság el-
nökének megállapításait. A képviselõ
szerint az önkormányzatnak is szá-
molnia kell a világgazdasági válság ne-
gatív hatásaival, de nem úgy, hogy min-
dent bezárnak és nem élnek a pályá-
zati lehetõségekkel. Ha ezt tennék, ak-
kor veszélyeztetnék a jövõt. Takács Ist-
ván bejelentette: nem tiltakozásul, ha-
nem segélykiáltásként lemond a pénz-
ügyi bizottsági elnöki tisztérõl. Vaszily
Miklós azt kérte, hogy a közfoglalkoz-
tatás átalakulása során ne feledkezze-
nek meg azokról az álláskeresõkrõl, akik
nem részesülnek szociális segélyben, de
becsületes munkájukra szükség van a
városüzemeltetõ társaság mûködéséhez.
Egeli Zsolt azt javasolta, hogy a zemp-
léni várak fejlesztésére benyújtott kö-
zös pályázat 790 ezer forintos önrészét,
valamint a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezetének és a Hegyaljai Alkotók
Társulásának tervezett 150-150 ezer fo-
rintos támogatást csoportosítsák át fele-
fele arányban a rendõrségnek és a pol-
gárõrségnek elkülönített összegekhez.
Korondi Klára a költségvetés elfogadá-
sánál név szerinti szavazást javasolt. Bal-
lók Istvánné, a polgármesteri hivatal vá-
rosgazdálkodási osztályvezetõje is-
mertette: a tervezetben az elõzõ évinél
több mint 80 millió forinttal kevesebb
helyi adóval számoltak. Azt azonban
nem tudják, hogy a helyi gazdálkodók
az idén milyen eredményekkel zárják
majd az évet. További kiesést jelent a
bevételeknél a gyermeklétszám csök-
kenése és az, hogy a város népessége

10 ezer fõ alá csökkent. A cukorgyár
bezárása sorscsapás Szerencs számára,
ami ha nem történik meg, akkor mind-
össze néhány tízmillió forint lenne a költ-
ségvetés hiánya. Az intézményi kiadá-
sok számottevõen már nem csökkent-
hetõk tovább, mert mindenütt kiélezett
a mûködés. Az osztályvezetõ szerint a
fejlesztésekhez korábban is hitelt vett
fel az önkormányzat, így tudták a vá-
ros vagyonát pályázati támogatásokkal
gyarapítani. Errõl a jövõben sem volna
szabad lemondani. A mostani pénzügyi
tervben 196 millió forint mûködési hi-
ány szerepel, amibõl 160 millió forin-
tot rövid lejáratú hitellel fedeznek, a
fennmaradó összegre pedig pályáz-
nak. A képviselõi költségtérítésre a ren-
delettervezet szerint szabályzatot kell ké-
szíteni. Bíró László jegyzõ kiemelte: a
testület nem követ el törvénysértést, ha
elfogadja a pénzügyi tervet. A szociá-
lis juttatásoknál jogosulatlan kifizetések
nem történtek Szerencsen. Rónavölgyi
Endréné polgármester szerint akkor
égne a ház a város felett, ha az elmúlt
idõszakban nem hoztak volna takaré-
kossági intézkedéseket. Az intézményi
átszervezések 140 millió forint megta-
karítást eredményeztek. Ennek kö-
szönhetõen, ha nem zárt volna be a cu-
korgyár és nem lenne gazdasági világ-
válság, akkor mindössze 60 millió fo-
rint lenne a költségvetés forráshiánya.
A polgármester példaként említette,
hogy az idén Sátoraljaújhelyen 480 mil-
lió forint, Sárospatakon 360 millió fo-
rint hiányzik a büdzsé egyensúlyához,
a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat pénz-
ügyi terve 3,6 milliárd forintos forrás-
hiánnyal számol. Ez nem vigasz, de mu-
tatja, hogy Szerencsen sincs miért ha-
mut szórni a képviselõk fejére. Róna-
völgyi Endréné kiemelte: a korábbi
években több alkalommal is egyeztet-
tek a képviselõkkel, azonban a fóru-
mokon és azt követõen sem született a
költségvetési tervezethez érdemi mó-
dosító javaslat. Most az intézményve-
zetõkkel vették szakmai szempontok
alapján górcsõ alá a számokat, aminek
az eredményeként született meg az  elõ -
terjesztés. A képviselõk pedig a bizott-
sági üléseken és a napirend tárgyalá-
sánál fogalmazhatják meg az elképze-
léseiket.  Természetesen számos intéz-
mény fenntartásához hozzá kell járul-
nia az önkormányzatnak az óvodáktól
egészen a tanuszodáig. Rónavölgyi
Endréné hangsúlyozta, hogy mûködé-
si célra soha nem vettek fel hitelt, a pénzt
mindig a város gyarapítására fordítot-
ták. Ezért vállalja a felelõsséget. A pol-
gármester egyetértett azzal, hogy ke-
ressék a takarékosság további lehet-
õségeit. A könyvvizsgálói véleményrõl
szólva kiemelte: abban az is szerepel,
hogy az önkormányzat nem gazdálko-
dott felelõtlenül. A szakember termé-
szetesen felhívja a figyelmet a veszé-
lyekre, amivel az év során várhatóan
szembe kell nézni. Ha nem lesznek meg
a tervezett bevételek, akkor a kiadáso-
kat is ahhoz mérten kell majd csök-
kenteniük. A biztonsági õrök helyett köz-
munkásokkal és kamerákkal vigyázzák
majd a rendet az intézményekben, ami
több millió forintos megtakarítást jelent.      

A testület Danyi László és Kalina La-
jos tartózkodása mellett Bíró István, Fe-
kete József, Gál András, Heves János,
Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Sus-
kó Viktor, Uray Attiláné és Vaszily Mik-
lós ellenszavazatával elvetette, hogy a
költségvetésrõl név szerint szavazzanak.
Ugyancsak nem támogatták Egeli Zsolt
azon indítványát, Kalina Lajos és Ko-
rondi Klára tartózkodása mellett Feke-
te József, Heves János, Rónavölgyi End-
réné, Sipos Attila, Suskó Viktor, Uray
Attiláné és Vaszily Miklós ellenszava-
zatával, hogy a zempléni várak fej-
lesztésére benyújtott közös pályázat 790

ezer forintos önrészét, valamint a Ma-
gyar Vöröskereszt helyi szervezetének
és a Hegyaljai Alkotók Társulásának ter-
vezett 150-150 ezer forintos támoga-
tását csoportosítsák át fele-fele arány-
ban a rendõrségnek és a polgárõrség-
nek biztosított összegekhez. Azzal egy-
hangúlag egyetértettek a képviselõk,
hogy a fecskési idõsek klubja céljára az
ingatlanvásárlás kerüljön be a költség-
vetésbe és vizsgálják felül a szociális ki-
adásokat. A város 2009. évi pénzügyi
tervét Egeli Zsolt, Korondi Klára, Takács
István és Visi Ferenc ellenszavazatával
fogadta el az önkormányzat. (Hidegkúti
Ákos, Koncz Ferenc nem volt jelen az
önkormányzat ülésén – a szerk. megj.) 

A KULTÚRA MUNKATERVE 
Jóváhagyták a képviselõk a Városi

Kulturális Központ és Könyvtár éves
munkatervét. Bodnárné Göndör Mag-
dolna, a polgármesteri hivatal oktatá-
si, közmûvelõdési és városmarketing
osztályvezetõje kiemelte, hogy az  elõ -
terjesztésben szereplõ gazdag prog-
ramkínálat további rangos esemé-
nyekkel bõvül, mint például az április
elején megrendezésre kerülõ országos
félmaratoni futóverseny. Visi Ferenc túl-
zónak találta a terveket, ugyanakkor ja-
vasolta, hogy a tavaly elõször meg-
rendezett csokoládéfesztivál kerüljön be
az anyagba. Ez utóbbival Takács István
is egyetértett, hozzátéve, hogy a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár fenn-
tartása 61 millió forintjába kerül a vá-
rosnak. Heves János szerint jó helyre
költik a pénz, amit az emberek  mûve -
lõ désére fordítanak. Az alpolgármester
felajánlást tett Széchenyi-emlékmû fel-
állítására a Késmárk és a Széchenyi ut-
cák keresztezõdésében, amelyet szep-
tember 21-én, a magyar fõúr születés-
napján avatnának fel.  

Uray Attiláné arra hívta fel a figyel-
met, hogy Szerencsen a megye más ha-
sonló  intézményeihez képest har-
madannyi létszámmal és jóval kisebb
költséggel látják el feladataikat. Róna-
völgyi Endréné azt javasolta, hogy a cso-
koládéfesztivált a Szerencsi Nyár prog-
ramjához kapcsolódva még az ide-
genforgalmi szezonban, a tervek sze-
rint augusztusban rendezzék meg. Az
elõterjesztést a képviselõk Takács Ist-
ván tartózkodása mellett elfogadták.  

VÁLTOZNAK
A TÉRÍTÉSI DÍJAK 

Az idei év gazdasági nehézségei mi-
att a képviselõ-testület a polgármesteri
hivatalban, a helyi nevelési, oktatási,
szociális és közmûvelõdési intézmé-
nyekben elrendelte a foglalkoztatottak
létszámának felülvizsgálatát és az in-
tézményi átszervezést, amihez a köz-
szolgálatban dolgozóknak a Prémium
évek program által biztosított lehetõsé-
geket alkalmazzák a munkáltatók. Az
így megüresedõ álláshelyekre a képvi-
selõ-testület felvételi zárlatot rendelt el.
Változnak március 1-jével a térítési dí-
jak a város intézményeiben. Az új sza-
bályozás szerint a bölcsõdében, az
óvodákban és az iskolákban az étke-

zésért átlagosan 6,1 százalékkal kell töb-
bet fizetni. A vita során hozzászólók élet-
szerûnek minõsítették az inflációnak
megfelelõ mértékû díjemelést.

EMLÉKNAP ÉS
UTCAELNEVEZÉS 

Döntés született arról is, hogy Sze-
rencs Ond felõli végén kialakított új ut-
cát Fery Antalról nevezik el. 

Március 10-ét – a cukorgyár bezárá-
sának 2008-as bejelentésének a dátu-
mát – pedig cukorgyári emléknappá
nyilvánította az önkormányzat, amelyrõl
minden esztendõben megemlékeznek.
Az idei esztendõben átadják az em-
lékparkot, ami mementó a 28 hektáros
területen 1889-ben épült, 119 répafel-
dolgozási kampányt megélt Szerencsi
Cukorgyár bezárására. A Mátra Cukor
Zrt. és a dolgozók az elõdök mun-
kája elõtt is tisztelegve búcsúznak a
nagy múltú gyártól, megõrizve emlékét
az utókornak.

HOZZÁSZÓLÁSOK,
VÉLEMÉNYEK 

Az önkormányzat legutóbbi ülésén a
„különfélék” napirend alatt számos
olyan képviselõi észrevétel és vélemény
fogalmazódott meg, amelyek közérde-
kûek.

Gál András kérte, hogy a fürdõ és
wellnessháznál vizsgálják felül a nyug-
díjas belépõre jogosultság feltételeit,
hogy méltánytalanul senkit ne érjen hát-
rány. Bejelentette, hogy a 2-es körzet
több lakója facsemetéket igényelne a
háza elé. Visi Ferenc azt tette szóvá,
hogy a Kossuth utcán a megsüllyedt jár-
dán esõkor megáll a víz. Takács István
a patakpart gaztalanításának fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Az 5-ös és a
6-os választókörzetben a burkolt víz-
elvezetõk több betonlapja beborult az
árokba. A volt Gyári körben lévõ Fery
Antal- és Mezei Zsófia-falfestményeket
meg kellene menteni. Vaszily Miklós az
Igló utca burkolatának rossz állagára hív-
ta fel a figyelmet. Korondi Klára kérte,
hogy a Csalogány utcai idõsotthon
szomszédságában lévõ elhanyagolt in-
gatlan rendbetételére intézkedjen az ön-
kormányzat. A megnövekedett forgalom
miatt a Szûk utcában egyirányúsítást kér-
nek a lakók. Bíró István szerint az egész
szerencsi fõutcát újra kellene aszfaltozni.
Fekete József javasolta a Kossuth téren
több gyalogátkelõhely felfestését. Bíró
László jegyzõ kiemelte: megtörtént a
Csalogány utcai ingatlan tulajdonosá-
nak felszólítása. Intézkedésre azonban
csak közegészségügyi veszély esetén
van lehetõség. Rónavölgyi Endréné
polgármester ismertette: készülnek a ter-
vek a Kossuth utca felújítására, amit a
Bakó utcával együtt pályázati támoga-
tásból szeretnének megvalósítani. A pol-
gármester szerint Ondon fel kell hívni
az útépítõk figyelmét arra, hogy a kie-
melt aknafedlapok szintben legyenek az
új aszfaltréteggel. A Szûk utca problé-
májára a város most készülõ új forga-
lomtechnikai tervében megoldást kell
találni. Az Igló utcát pedig járhatóvá kell
tenni.                            Á. A.–S. L.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

SZÍVDOBBANÁS ONDÉRT 
Több mint hatvan évvel ezelõtt ke-

rültem el Ondról, a szülõfalumból.
Örömmel olvastam a Szerencsi Hí-
rekben, hogy a településrészen a kö-
zösségi élet felvirágoztatása érdekében
civil szervezet alakult. Az Ond vezérrõl
elnevezett faluban egykor pezsgô élet-
volt. A második világháború elõtt köz-

igazgatási központként mûködött, ami-
hez Rátka és Golop tartozott. Itt intézték
az adó- és személyügyeket, az eskü -
võk, születések és halálesetek nyil-
vántartását, leventeképzés helyszíne is
volt. Ond megérdemli, hogy az ott élõk
összefogásával fejlõdjék, amihez jó le-
hetõséget kínál az új egyesület. 

Nagy András 
Szerencs, Kandó K. út 8.

Így forrázták le honfitársainkat a ’90-
es évek elején az osztrák boltosok az
ajtókra helyezett feliratokkal. Egy Sze-
rencsen is boltot üzemeltetõ multinaci-
onális üzletházban hosszú hónapok
óta folyik a közbiztonság tudatos szét-
verése. Három-ötfõs társaságok, gyer-
mekkorúakkal kiegészítve dézsmálják az
árukészletet – nyíltan. Lebukás esetén
fenyegetés, ordítozás a válasz. Egy biz-
tonsági õrtõl várják, hogy „nyarat” csi-
náljon. Kamera nincs, a dolgozók old-
ják meg, ahogy tudják. A fõnökség mesz-
sze van, légkondicionált, biztonságos iro-
daházban üldögélnek. 

Miért tragikus ez a jelenség? 
A felnõtt bûncselekményre neveli a

gyermekeket, s büntetlenség mögé búj-
va keresik az újabb célpontokat. Ránk
is sor fog kerülni, akármelyik oldalon
állunk, vagy éppen hallgatunk, vagy
mint a képviselõ-testület többsége tet-

te – elutasította a rendõrség, pol-
gárõrség támogatásának megemelését.
Ma egy járõrautó maximum napi 18,5
km-t futhat az ORFK közleménye sze-
rint. A tavalyihoz képest is csökkente-
ni kell 300 km-rel a havi futásteljesít-
ményt. Rövidesen jön az áfa- és a ben-
zin jövedéki adóemelése. A Szerencsi
Hírek fõszerkesztõjének figyelemfelhí-
vó glosszája visszhang nélkül maradt,
a legtöbb embertársunk ma a cipõje or-
ráig sem akar látni. Ne legyenek illú-
zióink, a politikusaink nem oldanak
meg helyettünk semmit. Ha helyben
képtelenek vagyunk összefogni, akkor
mindnyájunkat elsöpörnek az esemé-
nyek. Inkább elõbb, mint utóbb, s ettõl
sem riasztó, sem rács, sem kutya nem
véd meg. 

Mi a kiút? – A cselekvés!
Egeli Zsolt 

önkormányzati képviselõ

A POS TÁ JÁ BÓL

KÉPVISELÕIALAP-FELAJÁNLÁSOK
Takács István a tavalyi alapból két-kéthavi összeget a Kiss Attila Alapítványnak

és a római katolikus egyháznak, Bíró István pedig egyhavi összeget a fecskési jár-
dák és utak karbantartására ajánlott fel. 

MAGYAR, NE LOPJ!
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RENDÔRSÉGI HÍREK
KÉT ÉV BÖRTÖN RABLÁSÉRT 

Gyalogosan igyekezett hazafelé
január 28-én délután egy megyaszói
férfi, amikor a falubelije odalépve
hozzá kétszáz forintot követelt. A sér-
tett nem volt hajlandó pénzt adni,
ezért az elkövetõ lökdösni kezdte,
majd kitépte a nyakából az ezüst lán-
cát és zsebre tette. A férfi megpró-
bálta visszaszerezni az ékszert, ami
a dulakodás közben a földre esett. A
tettes elmenekült a helyszínrõl, azon-
ban az eset után alig több mint két
órával kattant a csuklóján a bilincs.
A férfit február 10-én a Szerencsi Vá-
rosi Bíróság két év letöltendõ sza-
badságvesztésre ítélte, ami – felleb-
bezés hiányában – jogerõre emel-
kedett. 

ELFOGTÁK A BESURRANÓT 
Az Edelényi Rendõrkapitányság

szolgálatban lévõ járõrei arról érte-
sültek, hogy egy balajti családi ház-
ba betörtek. A forrónyomos intéz-
kedéseknek köszönhetõen felmerült
a gyanú, hogy a bûncselekményt egy
helyi fiatal férfi követhette el. A fel-
tételezett tettesnél megtartott ház-
kutatás során az eltulajdonított ér-
téktárgyak elõkerültek. 

MEGLEPETT TYÚKTOLVAJOK
Sétálás közben tervelte ki három

vilmányi fiatalkorú fiú, hogy egy he-
lyi idõs nõ udvarán lévõ baromfiól-
ból ellopják a szárnyasokat. A gon-
dolatot tett követte, és kilenc tyúkot
vittek el a sértett portájáról. Az En-
csi Rendõrkapitányságra érkezett be-
jelentést követõen a bûncselek-
ménytõl számított alig egy órán be-
lül a vizsolyi körzeti megbízott már
el is fogta a meglepett elkövetõket. 

JOGOSÍTVÁNY NÉLKÜL
JÁRTAK LOPNI 

Öt élelmiszerboltból több mint
hatvanezer forint értékû árucikkeket
tulajdonított el egy négyfõs csoport,
akiknek a kocsiját Szikszón állította
meg a körzeti megbízott. Az autó-
ban ülõ férfi és három nõ meglepe-
tésükben elmondták, hogy a jármû-
ben felhalmozott különféle árucik-
keket öt különbözõ boltból tulajdo-
nították el, mi több, a sofõr jogosít-
vány nélkül vezetett. 

ITALRA ÉS CIGIRE VÁGYTAK 
Csenyétei fiatalok egy hosszúra

nyúlt szórakozás után kifogytak az
italokból és a füstölnivalóból, ezért
a hiányt lopással próbálták pótolni.
Feltörték a helyi élelmiszerboltot,
ahonnan közel 150 000 forint ér-
tékben vittek el különféle árucikke-

ket. A megerõsített rendõri jelenlét-
nek köszönhetõen a két fiatal férfi  hiá -
ba töltötte fel raktárkészletét, mert a
bejelentést követõen néhány órán be-
lül elfogták õket.

KLÓNOZOTT TÍZEZRESEK
A közelmúltban egy tiszalúci szó-

rakozóhelyen egy vendég hamis 10
ezer forintos bankjeggyel akart fi-
zetni. A széleskörû és alapos nyo-
mozás során felmerült annak a gya-
núja, hogy a manipulált címlet T. J.-
tõl származik. A házkutatásra érke-
zett rendõrök azon kapták a férfit,
hogy harmadmagával éppen hamis
bankjegyeket készített. Az elkövetõk
úgy gondolták, hogy a pénzcsinálás
alapreceptje, ha beszereznek szá-
mítógépet, nyomtatót és vágóeszközt.
Az ügyben ugyancsak gyanúsítottként
szereplõ W. R., W. K., és V. Sz. ti-
szalúci és miskolci üzletekben, ven-
déglátóhelyeken próbálták elpasz-
szolni a klónozott papírpénzeket. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság Gazdaságvé-
delmi Osztálya a négy férfit pénz-
hamisítás bûntettével gyanúsítja.

VIPERÁVAL ÉS KARDDAL
TÁMADTAK

Emberölési kísérlet miatt indított el-
járást a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság két ózdi
elkövetõvel szemben, akik karddal
és „viperával” támadtak meg három
férfit.

A rendelkezésre álló adatok sze-
rint 2008. július 5-én a kora hajna-
li órákban egy ózdi szórakozóhely
elõtt megtámadtak három helyi fér-
fit. A támadók úgynevezett viperá-
val és szamurájkarddal bántalmaz-
ták a sértetteket, egyiküknek majd-
nem levágták a csuklóját, társa fejé-
re és testére mértek kardcsapásokat,
a harmadik férfi pedig súlyos és ma-
radandó szemsérüléseket szenve-
dett.

A nyomozás során bizonyítékok
merültek fel arra, hogy a bûncse-
lekményt L. Cs. 35 éves és K. J. 46
éves ózdi férfiak követhették el, aki-
ket a hatóság elõször bûnügyi õri-
zetbe vett.

Mivel a gyanúsítottak szabadlábon
hagyásuk esetén a tanúk befolyáso-
lásával, vagy megfélemlítésével ve-
szélyeztették volna az eljárás további
lefolytatását, a Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Rendõr-fõkapitányság
indítványozta elõzetes letartóztatá-
suk elrendelését, amit a bíróság jó-
váhagyott.

MEGFENYEGETTÉK,
MEGLOPTÁK

Kezdetben arra kényszerítettek egy
kazincbarcikai férfit, hogy élelmi-
szereket lopjon, majd megbízói a jö-
vedelmétõl is megfosztották. A Ka-
zincbarcikai Rendõrkapitányság azért
indított zsarolás és rablás miatt eljá-
rást, mivel két férfi, és társtettesként
egyikük lánya több héten keresztül
– többek között – lopásra kénysze-
rített egy helyi férfit. A 38 éves sér-
tettet erõszakkal arra szólították fel,
hogy különbözõ élelmiszer- és más
üzletekbõl árucikkeket tulajdonít-
son el, amiket át kellett adnia a meg-
bízóinak. A heteken át megfélemlí-
tett férfitól késõbb munkanélküli já-
radékát is elvették, majd a lakásában
található ingóságaitól is megfosz-
tották. A nyomozás eredményeként
a rendõrség a 42 éves kazincbarci-
kai L. L.-t és a 39 éves sajókazai H.
G.-t gyanúsítja a bûncselekmények
elkövetésével.

Az elmúlt évben több mint tizen-
négymillió forint kárt okoztak a tol-
vajok az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (ÉKÖVÍZIG) mûködési területén
lévõ gátakban, zsilipekben és szi-
vattyútelepekben.

Az elkövetõk elsõsorban a fém al-
katrészekért rongálták meg az ár- és
belvízvédelmi mûtárgyakat, veszély-
be sodorva emberi életeket és javakat.    

Az ÉKÖVÍZIG minden évben ösz-
szegyûjti a lopásokból származó ká-
rokat, amibõl az elmúlt esztendõben
összesen 76 esetet regisztráltak – tá-
jékoztatta lapunkat Csont Csaba szó-
vivõ. A védmûvek megrongálása in-
dokolatlanul nagy társadalmi kocká-
zatvállalást jelent elsõsorban azoknak,
akik az árvizektõl töltéssel védett te-
rületen laknak. Ugyanakkor komoly
károk érhetik azokat a gazdálkodókat
is, akiknek a földjérõl a belvizeket a
szivattyútelepek vezetik el. A sajtó-
szóvivõ tájékoztatása alapján a leg-
gyakoribb eset, hogy a mûtárgyak fel-
húzó szerkezeteit, a zsiliptáblákat, a
szivattyútelepek magasfeszültségû
transzformátor állomásait teszik tönk-
re, vagy lopják el az ismeretlen elkö-
vetõk. A tettesek nem kímélik a vé-

delmi raktárakat sem, ahonnan a lé-
tesítmények fenntartásához szükséges
eszközök és gépeket visznek el. A ko-
rábbi „árvizes telefon” légkábelei nap-
jainkra szinte teljes egészében  el -
tûntek. Az árvízvédelmi töltéseken el-
helyezett sorompókat is megrongál-
ják, vagy elviszik, így a megnöveke-
dett forgalom miatt tönkremennek, jár-
hatatlanok lesznek a földalapú töl-

téskoronák. Ez pedig a folyók áradá-
sának idõszakában sok esetben meg-
nehezíti, késlelteti a védekezés meg-
kezdését, nehezebbé téve gátak meg-
erõsítését szolgáló anyagok idõbeni
helyszínre juttatását. Hiába járõröznek
rendszeresen a gát- és csatornaõrök,
egy-egy lopás nem sok idõt vesz
igénybe, így szinte esély sincs az el-
követõk tettenérésére.

MEGRONGÁLT ZSILIPEK,
KIFOSZTOTT SZIVATTYÚTELEPEK 

Csont Csaba mutatja, hogy a taktaközi öntözõcsatorna több
zsilipjérõl ellopták a villanymotorokat és az emelõszerkezeteket. 

Családi házban keletkezett tûz
február 13-án a délutáni órákban
Csobajon. A beavatkozó sze-
rencsi tûzoltók elsõdleges vizs-
gálata alapján a kémény felsõ
tisztítónyílásán kipattanó szikra
gyújtotta meg a régi parasztház
fa tetõszerkezetét. Az enyészeté
lettek a gerendák, ledõlt a ké-
mény és három helyiség is kié-
gett. A lángokat végül a szeren-
csi tûzoltók fékezték meg. Sze-
mélyi sérülés nem történt, az
anyagi kár azonban jelentõs.

LAKÓHÁZTÛZ
CSOBAJON

POLGÁRÕRSÉG HELYETT
FALUÕRSÉG

Lapunk korábbi számában hírt ad-
tunk arról, hogy Ondon polgárõrség ala-
kul. A januári alakuló ülésen megje-
lentek azonban úgy döntöttek, hogy
nem vállalják az önálló egyesület ala-
kításával, mûködtetésével kapcsolatos
költségeket. Elvetették azt a javaslatot
is, hogy a szerencsi polgárõrség ondi
tagozataként mûködjenek, mert töb-
beknek gondot okoz a 2-300 forintos
havi tagdíj fizetése. A jelenlévõk ez-
után megalakítottak egy informális tár-
sadalmi szervezõdést, amelyet faluõr-
ségnek neveztek el. Vezetõjük, Lengyel
Lajos nyugállományú rendõr alezredes
ismertette, hogy elõre elkészített és
egyeztetett ütemezés szerint kívánnak
járõrözni Ondon. Jogsértések esetén
azonnal értesítik a rendõrséget. Mû-
ködésükhöz szükséges alapvetõ esz-
közöket (pl. zseblámpa, láthatósági mel-
lény) egy késõbb létrehozandó civil, de
nem polgárõr egyesület mûködése ke-
retében biztosítják. Az ondi faluõrség-
gel kapcsolatban Juhász Béla, a Sze-
rencsi Polgárõr Egyesület elnöke azt nyi-
latkozta, hogy nem zárkóznak el az
együttmûködéstõl, igény esetén segí-

tik a faluõröket. Az egyesület kapuja
nyitva áll minden ondi polgár elõtt, aki
polgárõr akar lenni. A megalakult fa-
luõrséggel kapcsolatban a polgárõrség
szerencsi kistérségi felelõse kérte, hogy
a párt- és politikamentes civil szerve-
zet megalakítását, mûködtetését ne
használják fel egyéni, vagy egy szûkebb
csoport érdekeire, ambícióira. A falu-
õrök tevékenységét támogatni kell,
mert ha eredményesen mûködnek, az
ondi lakosok biztonságérzete javul.

SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT
MOZGALOM

A szerencsi polgárõrség a városban
élõk biztonsága érdekében Szomszé-
dok Egymásért Mozgalmat (SZEM)
szervez az Ondi és Kossuth úti lakó-
telepen, valamint a Fecskés település-
részen. A SZEM lényege, hogy a lakók,
a szomszédok az eddiginél nagyobb
figyelmet fordítanak egymásra, a kö-
zelükben lakók értékeire, biztonságá-
ra, életére, testi épségére. Ha gyanús
eseményt észlelnek, ha bajban vannak,
ha segítséget igényelnek, azonnal ér-
tesítik az intézkedésre jogosult szerveket
(mentõ, tûzoltó, rendõr, polgárõr, ön-
kormányzat, orvosi ügyelet). A kijelölt

tagok folyamatosan és rendszeresen
tartják a kapcsolatot a lakókkal, lakó-
közösségekkel. A polgárõrség azt vár-
ja, hogy a lakosság is aktívan részt vesz
és támogatja a „Biztonságosabb Sze-
rencsért” cselekvési programját.

BESZÁMOLÓ KÖZGYÛLÉS
BEKECSEN

Közgyûlést tartott a Bekecsi Polgár -
õr Egyesület. Csekõ Sándor elnök ér-
tékelte az elmúlt évi munkát, megál-
lapítva, hogy a tagsága aktívan részt vett
a község közbiztonságát javító felada-
tok végrehajtásában. Kritikaként fo-
galmazta meg a rendõrség felé, hogy
2008-ban nem volt elõre tervezett kö-
zös szolgálat. A Szerencsi Rendõrka-
pitányság képviseletében megjelent
Szaniszló István alezredes hozzászó-
lásában elmondta, hogy 2009-ben
erre nagyobb hangsúlyt fektetnek. A
„zéró tolerancia” program végrehajtá-
sakor, de azt követõen is több, elõre
tervezett és egyeztetett közös szolgá-
latot szerveznek. A közgyûlés végén
Csekõ Sándor elnök díszoklevelet adott
át az egyesület alapító tagjainak. A
B.-A.-Z.- Megyei Polgárõr Szövetség el-
nökének dicséretét és tárgyjutalmát Bá-
nyai Béla és Tóth Gyula kapta.

POLGÁRÕRÖK A TELEPÜLÉS
BIZTONSÁGÁÉRT

A közelmúltban jótékonysági bált
rendezett a Mezõzombori Polgárõr
Egyesület. A rendezvény bevételét fel-
ajánlották a községben felszerelésre ke-
rülõ térfigyelõ kamerarendszer kiépí-
tésére.

IDÕSEKÉRT, EGYEDÜL
ÉLÕKÉRT

A polgárõrök karitatív tevékenysé-
gének szép példájáról kaptunk hírt Mo-
nokról. Vitányi László alelnök ismer-
tette, hogy a tél beálltától kezdve rend-
szeresen felkeresik a község idõs, egye-
dül élõ polgárait. Havat lapátolnak, fát
vágnak, bevásárolnak az arra rászoru-
lóknak, vagy csak egyszerûen elbe-
szélgetnek velük.     Bujdosó Ferenc

HÍREK A POLGÁRÕRSÉG ÉLETÉBÔL

Tragédiával  végzõ  dött az az au-
tóbaleset, ami február 17-én a kora
esti órákban történt a 37-es számú
fõúton. A sûrû hóesésben Gesztely
felõl Szerencs irányába tartó autós
nem az út- és látási viszonyoknak
megfelelõ en választotta meg nyári
gumiabroncsok kal felszerelt autója
sebességét. A 41 éves prügyi férfi sze-
mélygépkocsija hirtelen megcsú-
szott, keresztbe fordult a havas úton,
és áttért a menetirány szerinti bal ol-
dalra, ahol összeütközött a szembõl
szabályosan érkezõ Renault-val. A
baleset sérültjeit szerencsi és miskolci
tûzoltók szabadították ki a roncsok kö-
zül, azonban a Renault-t vezetõ 35 éves
bekecsi asszony és a Daewoo jobb elsõ

ülésen utazó férfi a helyszínen életét
vesztette. A Daewoo másik utasát sú-
lyos, míg a sofõrjét könnyebb sérülé-
sekkel szállították a mentõk kórházba.

TÉLEN NYÁRI GUMIKKAL
A HALÁLBA



Eredményes munkát végzett az el-
múlt évben a Vám- és Pénzügyõrség
Észak-magyarországi Regionális Pa-
rancsnoksága: biztosította a költség-
vetési törvényben meghatározott be-
vételeket, és az ellenõrzésekkel hoz-
zájárult a feketegazdaság mozgáste-
rének szûkítéséhez – hangzott el a feb-
ruár 17-én Miskolcon megtartott saj-
tótájékoztatón.

Király Tibor, a Vám- és Pénzügyõrség
Észak-magyarországi Nyomozó Hi-
vatalának parancsnoka tájékoztatójá-
ban szólt arról, hogy az idei évtõl az
észak-magyarországi parancsnokság
felügyeletével, de önállóságukat meg-
õrizve végzik a munkájukat. Az elmúlt
esztendõben összesen 812 ügyben
folytattak vizsgálatot, amelyek elkö-
vetési értéke elérte a 3,6 milliárd fo-
rintot. A szolgálat felderítéseiben az
adócsalás gyanúja miatt lebuktatott au-
tónepper-csoportok, a lefülelt cigaret-
tafutárok, a felderített illegális szesz-
üzemek és dohányraktárak kerültek
 elõ térbe. Elõ fordult az is, hogy az egyik
családi háznál 4300 liter tiszta szeszt,
máshol 300 liter házi fõzésû adózat-
lan pálinkát foglaltak le a fináncok. A
közúti ellenõrzések során jelentõs
mennyiségû dohányárut vontak ki a fe-
ketepiacról. Ilyen, és ehhez hasonló
felderítések eredményeként a regionális
nyomozó hivatal tavaly közel  ne-
gyedmillió doboz cigaretta, valamint
87 ezer liter szeszes ital illegális for-
galomba kerülését akadályozta meg
összesen 274 millió forint értékben.   

– Az elmúlt év január 1-jétõl a tes-
tület hatáskörébe került a környezet-
védelmi termékdíj adóigazgatási fel-
adata, ami jelentõs többletmunkát je-
lentett az állománynak – emelte ki tá-
jékoztatójában Szabó Zsolt regioná-
lis parancsnok, aki hozzátette, hogy
a vámszakterület árbevétele megha-
ladta a 10 milliárd forintot, míg a jö-
vedéki termékekbõl 11 milliárd forint
került a központi költségvetésbe. 

A fináncok a régióban önállóan
1720 operatív ellenõrzést végeztek,
ezen belül 358 alkalommal állapítot-
tak meg szabálytalanságokat. A jog-
sértések jellemzõen nyugtaadási kö-
telezettség elmulasztásából, az áru tisz-

tázatlan eredetébõl és a foglalkozta-
tási elõírások megsértésébõl adódtak.
Az adóraktárak száma mintegy hetven
százalékkal emelkedett, miközben
továbbra is csökkenõ tendenciát mu-
tat a mezõgazdaságban felhasznált
gázolaj jövedéki adójának megtéríté-
sére irányuló bevallások aránya. A ré-
gióban a pénzügyõrök 194 adóel-
lenõrzést végeztek, ezek során 13,6
millió forint be nem fizetett kötele-
zettséget és 4,3 millió forint jogosu-
latlan visszaigénylést állapítottak meg.  

Nagy János, a Vám- és Pénz-
ügyõrség országos parancsnoka sze-
rint jó évet zárt a testület, mert min-
den kiemelt feladatának eleget téve
biztosította a költségvetés számára az
elõírt bevételeket. Az altábornagy ki-
emelte: emellett jelentõs eredmé-
nyeket értek el a feketegazdaság visz-
szaszorításában. A szeszes italok ese-
tében a vizsgálatok hatékonyságát nö-
velték az elmúlt év közepén rend-
szerbe állított, azonnali vonalkódos
ellenõrzésre lehetõséget adó eszkö-
zök. Nagy János kitért arra, hogy
2005-ben a hazánkban elfüstölt ci-
garetták 27 százaléka származott il-
legális forrásból. Az elmúlt években
a pénzügyõrök következetes ellenõr-
zéseinek köszönhetõen visszaszoru-
lóban van a dohányáru-csempészet,
a forgalomba került adózatlan ter-
mékek mennyisége a Magyar Dohá-
nyipari Szövetség által elvégeztetett
felmérés szerint 9 százalékra mér-
séklõdött. Ennek a pozitív tendenci-
ának az eredménye, hogy a 2007. évi
250 milliárd forinttal szemben tavaly
273 milliárd forint volt a dohányter-
mékekbõl befolyt jövedéki adó ösz-
szege. 

A Vám- és Pénzügyõrség idén kie-
melt figyelmet fordít majd a hamis ter-
mékek piacról történõ kiszorítására, a
jövedéki termékek – közöttük alkohol
és cigaretta – feketekereskedelmének
feltárására. Gyakoribbak lesznek a
mélységi ellenõrzések. A csoportok
tavaly nyolcvan szabálysértést és
bûncselekményt derítettek fel. A
brüsszeli jóváhagyás után az idén a
testülethez kerül a színesfém-keres-
kedelem felügyelete. Itt elsõsorban a
felvevõpiacot, a kereskedõket tartják
majd erõs kontroll alatt.

Kiegyensúlyozottnak és jó színvo-
nalúnak minõsítette a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal (BÁH) Észak-
magyarországi Regionális Igazgató-
ságának elmúlt évi munkáját a testü-
let fõigazgatója. Végh Zsuzsanna a
2009. február 20-án Miskolcon meg-
tartott sajtótájékoztatón kiemelte: az
elmúlt évben a régióban több mint
tízezer ügyben születtek megalapo-
zott és szakszerû döntések.

A BÁH fõigazgatójának tájékozta-
tása szerint az elmúlt évben is folyta-
tódott a statisztikailag is kimutatható
tendencia, hogy egyre több külföldi
érkezik hazánkba azzal a céllal, hogy
itt huzamosabban idõt töltsön. Tavaly
– elsõsorban munkavállalási és tanu-
lási céllal – az elõzõ évinél 12 szá-
zalékkal többen igényeltek tartózko-
dási kérelmet. Különösen a harmadik
országbeli külföldiek esetében szá-
mottevõ a növekedés, ami elsõsorban
a házasságkötésekbõl adódó család -
egyesítésekbõl adódik. 2008-ban ösz-
szesen több mint 184 ezer volt azok-
nak a külföldieknek a száma, akik 90
napnál több idõt töltöttek Magyaror-
szágon.

Végh Zsuzsan-
na (fotónkon) az
országos migráci-
ós helyzetrõl szól-
va kiemelte: a ta-
valyi adatok azt is
mutatják, hogy
egyre többen ér-

keznek hazánk területére illegálisan,
ami az embercsempészet aktivitását

mutatja. Ezzel egyenes arányban
emelkedett a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal intézkedéseinek a
száma: 14 százalékkal több külföldit
utasítottak ki, illetve rendeltek el ve-
lük szemben szabadságot korlátozó in-
tézkedést. Az érintettek többsége uk-
rán, illetve szerb állampolgár, de sok
közöttük a kínai és moldovai, akik va-
lamilyen jogsértést követtek el Ma-
gyarországon. A fõigazgató kiemelte,
hogy tavaly több mint háromezer, me-
nedéket kérõt regisztráltak, akiknek
többsége illegálisan, okmányok nél-
kül jutott el hazánkba. Kilenc száza-
lékuk kapott menekült státuszt, mi-
közben az eljárás idõszakában több
mint ezren elhagyták az országot. 

Baróczi And-
rásné (fotónkon),
a hivatal regioná-
lis igazgatója is-
mertette, hogy ha-
zánk schengeni
csatlakozása után
felértékelõdtek a

magyar tartózkodási engedélyek, ame-
lyek az Európai Unión belül szabad
mozgást biztosítanak a harmadik or-
szágbeli állampolgároknak. A regio-
nális igazgatósághoz 2008-ban, az
elõzõ évinél nyolcvan százalékkal
több meghívólevél iránti kérelmet
nyújtottak be. A növekedés egyik
oka, hogy a külképviseleteknek ga-
ranciát jelent a BÁH által záradékolt
okmány, valamint megszûnt a cso-
portos meghívólevél kiadásának le-
hetõsége, így minden személynek kü-
lön dokumentum kiállítása szükséges.

A meghívottak döntõ többsége to-
vábbra is ukrán állampolgár.

A schengeni csatlakozást követõen
új jogintézményként jelentkezett a ví-
zumhosszabbítás lehetõsége, tavaly
15 fõ élt ezzel a kivételes lehetõség-
gel. A megváltozott jogszabályi kör-
nyezet a kérelmek ügytípusokon be-
lüli átrendezõdését eredményezte. A
korábban hangsúlyos letelepedési
engedély helyett a személyek állan-
dó tartózkodási kártyát igényelnek,
vagy magyar állampolgár családtag-
jaként kérhetik ezt az okmányt a ko-
rábbihoz képest jóval egyszerûbb el-
járási rend keretében. A tartózkodá-
si engedéllyel rendelkezõk többsége
dolgozik, vagy tanul. A hallgatók jel-
lemzõen az Erasmus program kere-
tében a térség valamelyik egyetemé-
re vagy fõiskolájára járnak, nem je-
lentenek migrációs veszélyt, mivel a
diákok hazájukban is egyetemi ta-
nulmányokat folytatnak és csupán 1-
2 szemeszternyi idõt töltenek magyar
felsõoktatási intézményekben. Az el-
múlt idõszakban több munkavállaló
érkezett térségünkbe. A növekedés
 elsõ sorban egy szállítmányozási tár-
saságnak köszönhetõ, akik szerb,
bosznia-hercegovinai és horvát ál-
lampolgárságú kamionsofõröket fog-
lalkoztatnak. A nemzetközi fuvaro-
zással foglalkozó cég harmadik or-
szágbeli állampolgárságú alkalma-
zottai a magyar tartózkodási engedély
birtokában jóval egyszerûbben foly-
tathatják a határokon átnyúló fuva-
rozási tevékenységet. Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád megyék-
ben csökkent a letelepedési kérelmek
száma, az igénylõk között jelentõs az
ukrán ügyfelek aránya. Baróczi And-
rásné kiemelte, hogy a régióban nem
jellemzõek a külföldiek által elköve-
tett idegenrendészeti szabálysérté-
sek, az embercsempész útvonalak pe-
dig továbbra sem érintik a térséget. A
társszervekkel közösen, valamint ön-
állóan az elmúlt esztendõben 93 el-
lenõrzést végeztek, amelynek során
2679 külföldi igazoltattak, 17 személyt
elõállítottak, három fõt kiutasítottak
hazánk területérõl, míg 14 fõ eseté-
ben ettõl eltekintettek. Leggyakoribb
jogsértések közé az engedély nélkü-
li keresõtevékenység folytatása, va-
lamint a tartózkodás szabályainak a
megsértése tartozott. 

Baróczi Andrásné megjegyezte,
hogy a hatósági eljárásokban határ-
idõ túllépés nem történt, a hivatalhoz
fordulók részérõl az eljárások miatt pa-
nasz nem érkezett. A régió ügyfél-
szolgálati irodáin megjelent ügyfelek
száma 6,9 százalékos emelkedést
mutat, a legmagasabb a forgalom
Miskolcon. Az igazgató megjegyez-
te, hogy ugyan biztosított az interne-
ten keresztül történõ elektronikus  idõ -
pontfoglalás, azonban ezzel a lehet-
õséggel csak kevesen éltek.

S. L.
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KEDVELT CÉLPONT MAGYARORSZÁG VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRÖK 
A GAZDASÁG VÉDELMÉBEN

A pénzügyôrök hatékonyan ellenôrizték a csempészútvonalakat.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A megyei versenyen csapatban

második helyezést értek el, egyéni-
ben az elsõ öt helyen szerencsi
tûzoltó végzett. Az országos viada-
lon a csapat a horoglétramászás ver-
senyszámban második, a százméte-
res akadálypálya teljesítésében egyé-
niben második, míg horoglétramá-
szásban ötödikek lettek. Emellett
több rangos versenyen ugyancsak az
élmezõnyben szerepeltek. 

A parancsnokság 2008-ban szak-
hatóságként 386 esetben adott ki ál-

lásfoglalást, tûzvédelmi ellenõrzést
102 alkalommal végeztek.   

Az állománygyûlésen Rónavölgyi
Endréné polgármester szólt a parancs-
noksággal szomszédos volt cukorgyá-
ri raktárépületrôl, amely a közelmúlt-
ban az önkormányzat tulajdonába ke-
rült. Ezt a létesítményt pályázati támo-
gatással újítaná fel és alakítaná át a város,
hogy megfelelõ elhelyezést biztosítson
a jelenleg fûtetlen helyen, illetve az ud-
varon tárolt jármûveknek. Az ügyben
várhatóan következõ ülésén hoz dön-
tést az önkormányzat.  Á. A.

A TÛZOLTÓK
HÉTKÖZNAPJAI

Ez a Rodostó nem az, ahol II. Rá-
kóczi Ferenc volt számûzetésben. A
két név között nem tudom, hogy
van-e összefüggés, mindössze annyi
párhuzamot tapasztaltunk, hogy Rá-
kóczit oda számûzték, minket pedig
onnan számûztek, illetve nem en-
gedtek be. Hiába tudtuk úgy, hogy az
egy turistaszálló a Badacsony olda-
lában. De kezdjük az elején...

Az emlékezetes sárvári
túrát követõ évben elin-
dultunk folytatni a gya-
loglást. Sümeg–Zirc kö-
zötti szakasz bejárása volt
a tervünk, ez kicsivel több,
mint 160 kilométer. A hét-
naposra tervezett túrán
naponta valamivel több
mint 23 kilométer volt a
tervezett táv. Ez nem olyan
sok, csak az volt a baj,
hogy Baktakékrõl Sümegre és Zircrõl
haza elvesz majdnem egy napot. Az
út elején a Kovácsi-hegyet nem kerül-
tük meg, hanem egy szakaszon asz-
faltúton gyalogoltunk Zalaszántóra. Itt
még nem akartunk aludni, Reziben pe-
dig nem találtunk szállást, így mentünk
tovább az orrunk után, míg be nem es-
teledett. Teljes sötétedés elõtt beléptünk
egy kukoricásba és a sorok között le-
feküdtünk. Mihelyt pirkadt, indultunk
tovább, és a közeli Gyöngyösi csár-
dában egy pohár ital mellett ücsörög-
ve kipihentük az éjszaka kényelmet-
lenségeit. Ez után Keszthelyt elhagyva
Vállus községben aludtunk egy kul-
túrház színpadán. Ez csak annyival volt
jobb az elõzõnél, hogy fedél volt a fe-
jünk felett. A reményt a Rodostó turis-
taszálló jelentette számunkra. Majd itt
végre ágyban alszunk és minden jó lesz.

Badacsonytördemic állomáson bé-
lyegeztünk és igyekeztünk felfelé,

hogy be ne sötétedjen, mire elérjük
a szállót. Amikor felértünk, akkor kap-
tuk az elsõ hidegzuhanyt. Hatalmas
kerítés az épületek körül és a kapu
csukva. Hosszabb kiabálásunkra meg-
jelent egy idõs éjjeliõr és közölte, hogy
nincs itt semmilyen turistaszálló, ez
egy munkásõr kiképzõbázis. Akkor
még volt olyan. Minden módon pró-
bálkoztunk, de még az eresz alá sem

engedett be. Ez azért lett volna fon-
tos, mert nyugatról közeledett a má-
sodik hidegzuhany zivatar formájá-
ban. Az tanácsolta az öreg, hogy men-
jünk le Badacsonytomajba és kérjünk
a parancsnokságtól engedélyt. Ez egy
komolytalan javaslat volt, mert le és
vissza egynapi távra esett gyalog.

Nem volt mit tenni, megcéloztuk
a hegyre vezetõ „Bujdosók lépcsõjét”
és az aljában lefeküdtünk. A zivatar
megjött és esõkabátunk, fóliadara-
bunk ellenére jócskán eláztunk. Újra
korán indultunk tovább és felbak-
tattunk a lépcsõn. A hegy tetejére
érve a kilátás mindent elfeledtetett ve-
lünk. A Balaton felülnézetben, a Ba-
latoni-felvidék tanúhegyei, a Tapol-
cai-medence, mind olyan földrajzi fo-
galmak, amelyeket mindenkinek lát-
nia kellene.

(Folytatjuk.)
Szádváry Gyula

Kéktúra XVIII.

RODOSTÓ

HOL KÉSZÜLT
A FOTÓ?

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. 

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: cukorgyár. A szerencse ez
alkalommal Báthory Lajos, Sze-
rencs, Malom u. 10. szám alatti ol-
vasónknak és a 70/231-5735-ös te-
lefonszámról SMS-t küldõ játékos-
nak kedvezett. Nyereményüket
március 3–6. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben.
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Bényei Vera

A doni harcok és a málenkij robot
élõ áldozatainak képzeletbeli 

90. születésnapján

A LÉLEK EREJE
Lövészárkok fagyhalála elkerült,
A Don-kanyarból õrangyalod hazaküld.
Ismét elhurcoltak málenkij robotra,
Újból visszatértél kicsi otthonodba.
Ki mondhatná meg a lélek erejét?

Élj sokáig még közöttünk,
Áldjon meg az Isten,
Ha ver is, ha rángat is,
Abban hiba nincsen!

Kenyér és bor mindig is volt
Szerény asztalodnál,
Önellátás, önállóság
Szép kis családodnál.

Fárad, reszket a lábad,
Eszed meg nem áll,
Két kezed mindig dolgozik,
Ki lenne itt 90 éves már?

Soha ne add meg magad,
Szegény magyar legény!
– suttogod az unokáknak,
mert mégsem vagy már ifjú legény.

Lélekben mindig nagy maradsz,
Tanításod bennünk mindig megmarad:                                                 
„Soha ne add fel,
Soha ne add meg magad!”

Lélekben én is ott vagyok,
Csak dúdolom, csak dúdolom:
„Senki ne merjen bántani,
Sorsodba rosszul ártani!”

A szép szavak úgy kellenek,
Az õszinte hangú szeretet,
Jó kívánság, ha szívbõl jön,
Nem ártott meg még senkinek.

Sokaságod hadd vigadjon,
Házad népe sokasodjon,
Lélekben mindenki nagy maradjon,
Évei számában senki le ne maradjon!

Lélekben én is ott vagyok,
E percben is azt gondolom: „Áldjon meg az Isten!
Áldja meg az Isten mind a két kezed
A bal és jobb kezed!”

Jeney András

TAVASZDERÛ
Téli bút elûzni jött a fürge szél.
Táncra perdül, ring, remegve fény szitál,
Rózsaszín sziromról meggyfehérre száll –
S megfagyott bogárka életet remél.

Jaj, de hó alól még bûzt lehel a mély.
Sarjú fû riad, rikolt a jégmadár;
Láp kuruttyol: tél, soh’sem lesz vége már!
Ám a fán – zsong, s néked mézet gyûjt a méh.

Március kitárja szíved s ablakod,
Záporral kopogtat, rétre csal Napot,
Mocsárt kiszárít, tûnik békanyál.

Asszonyod simul arcodhoz csöndesen,
Tiszta ágya vár a csöndes estelen –
S tavaszderûre rámosolyg a nyár.

Szontágh Emil

EGY NAPON
ELJÖN…

Egy napon eljön az áradat
Víz temet be embert s házakat
És újra pusztít a vízözön
Ember embernek már nem köszön

Egy napon eljön az áradat
Lerombolja kedves házadat
És elpusztul a földön minden
Haragszik népére az Isten

Lemossa a földrõl a szennyet
Mert sátán uralkodik benned
Lassan elvonul az áradat
S felépíted újra házadat

Egy napon elmegy az áradat
Felépíted lelki váradat
Lelket tisztító özönvízzel
Istent tisztelõ igaz hittel

Felépíted lelki váradat
Megtalálod embertársadat
Embert szeretõ tiszta szívvel
Mert érzed; veled van az Isten

Leskó Imre

A HONVÁGYRÓL
Jó álmodni a szép hazai tájról.
A Nagy-hegy lankáin virágot tépni.
Álmodni egy nagy virágcsokorról,
s otthon kedvesem ölébe tenni.

Jó felidézni a virágillatot,
a meleg szobát, hol szép az álom.
Felidézni, hogy anyám ringatott,
s lila akác kúszott a házfalon.

Jó inteni – gondolatban – olykor
a szomszéd felé, ha jön a reggel.
Kortyolni az édes, tüzes borból.
Most üzenek vándor fellegekkel.

Jó elképzelni a hazatérést,
azt, hogy a kapuban már várnak
és felteszik az ezernyi kérdést:
Hogyan gyötörtek meg a vágyak?

Jó letenni – kábult hangulatban –, 
a nyûgös csomagot, ami húzott.
Rendetlenséget tenni otthonomban,
Míg minden ajándékot elõhúzok.

Jó rájönni, mit ér a honvágy.
Hazatalálsz, mint szelíd galamb.
Sehol sincs a tiednél jobb ágy,
otthon szól legszebben a harang.

Gera Sándor

FEBRUÁR
Álmomszép világát hervasztja február,
Mégis amikor Te jutsz az eszembe,
A tél csikója hegy-völgyön, messze jár,
Vágtat, lobog loboncos fehér sörénye.

Még ónos szürkék fenn az égi felhõk,
Még február hópalástja borít réteket,
De égre törnek a zöldülõ fenyõk,
S titkos csodáival már március neszez.

Még havas sörényét rázza február,
Még havat dörmög ez ’ álmos téli medve,
De a holt avarban már tavasz motoszkál,
S pereg-pereg szerelmünk édes méze.

Érzed? Friss vér lüktet a föld ereiben,
Hisz’ rideg sátrát bontja már február.
Valami édes bizsergés öreg szívemben,
Úgy, mint régen tavasz-csókodra vár.

Herczeg Csilla

DICSÕ  TERMÉSZET

Schosserné Báthory Piroska: Tél a parkban

Bodnár Edit (Dite)

CSÓKOS SZELLÕ
Forró nyarakról álmodom,
s tüzük felhevít.
Verejtékzuhatagok folyamként
sodorják vágyaim.

Tücsök ciripel az ablak alatt,
langyos szellõ suhan át a szobán.
Megcsókolja az illatos bimbókat
s kinyitja érzékek ajtaját.

Puhán végigsiklik a testemen,
a piheszõrökön picit megáll,
fáradt vándorként pihenni vágyik,
s elnyugszik bõröm bársonyán.

Sejtelmes játékot játszik:
bujkál, majd néha megáll,
a vénuszdombra lihegve feljut:
sóhajt egyet és nem megy tovább.

Vágyó testem bíbor lepelben:
egy néma sikoly hû társra talál.
Majd elsuhan egy forró lehelettel:
itt felejtve nyarak mámorát.

Kardos István

TÖREDEZETT VILÁG
Ebben a korban az ember még kíváncsi
De már fél megszólítani az életet
Parazsa maradt csak a vágynak
Bottal megy és a fal mellett

Lyukas zsebébõl kivándorol az apró
Álruhát ölt a parázna gondolat
Apró csibészes mosollyal nyugtázza a szépet
Ami eddig titok volt, örökre titok marad

E töredezett világ kátyúit taposva
Versenytempóban elõz meg az idõ
Összefröcsköl a világ iszapjával
Mi rám szárad, mint egy kiégett temetõ

Ha gyógyul is a seb, megöregedtünk
A fájdalom már marad
Elnézegetem másom a tükörben 
Egy antik darab

Zöld rózsalugasban
Piros virágok
Zöldellõ gyümölcsfák
Égig nyúló tujabokrok

Csicsergõ-csivitelõ fecskék, gerlicék
Harmóniás, csodás természeti zenék
Fent a magas ég kék, szikrázó napsütés
De már a fekete anyaföld
Iszonyatos lázban ég

Meddig tarthat még?
Meddig lehet?
Amíg így gúzsba köt
S pusztítja ember létedet
Ózonlyuk, szenvedés
Hány fokkal nõtt a melegedés?

Állatok hada meddig pusztulhat még?
Ember gondolkodj
Tisztán addig, míg kék az ég
Ne várd meg, míg eljön az örök sötét.



Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl
három népi  ipar mû vész is megkapta
a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
marától a Magyar Kézmûves Remek
díjat. Zemplénbõl Hotyek Attila
kádármester (fotónkon) részesült az
elismerésben.

A kitüntetett  Erdõ  bényén a ha-
gyományokat követve kádár elõdei
nyomdokában jár, és mûhelyében
évek óta tart a Borút programokhoz
bemutatókat is.  Vállalkozása  életé -
ben azonban a 2003-as esztendõ je-
lentett igazi fordulópontot, amikor
elkészült az új, korszerû mûhelye,
ahol eleget tud tenni a folyamato-
san növekvõ igényeknek. A kama-
rapályázatra benevezett barrique
tölgyfa hordó funkciójában nem, de
méreteiben eltér a piacon forga-
lomban lévõ, szabványos bortáro-
lóktól, a megrendelõ speciális el-
várása alapján készült. A 100 cen-
timéteres dongahosszból kellett ma-
ximális ûrméretû boroshordót ké-
szíteni a különbözõ mélységû pör-

kölések megvalósítása mellett. A
mesternek többszöri próbahajlítá-
sokkal sikerült a megtalálni az op-
timális fej- és has átmérõt, amely így
a bordói hosszát, a bourgogne-i  fej -
átmérõjét és a magyar szerednyei
hasátmérõjét ötvözi. Térfogata 285
liter. Anyaga válogatott, jó minõségû
zempléni kocsánytalan tölgy, az
abroncsok tûzihorganyzott acélból
készültek. Hotyek Attila 2005-ben
kezdte meg gyártásukat, és már az
elsõ évben készült hordókban érlelt
bor mára több szakmai elismerést
szerzett. A Tokajban ismert hordók
2006-ra a szekszárdi és az etyeki
borvidéken is keresettek lettek. Ho-
tyek Attila nemcsak mesterségében
méltó utóda elõdeinek, hiszen évek
óta vezetõje az erdõbényei kádárok
tánccsoportjának. A pályázatra be-
nyújtott boroshordóját – amely a bí-
rálók szerint hagyományokat követõ
eljárással, jó minõségû faanyagból
korrekt módon kivitelezett munka –
Magyar Kézmûves Remek címmel
jutalmazták.
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Nagy médiavisszhangot váltott ki,
de a polgárõröket is élénken foglal-
koztatja Túrós Andrásnak, az Or-
szágos Polgárõr Szövetség (OPSZ) el-
nökének bejelentése, hogy a polgár-
õrök meghatározott körének „intéz-
kedési jogot” kellene adni, a szolgá-
lat idejére ellátva õket önvédelmi esz-
közökkel.

Azóta különbözõ jogvédõ szerve-
zetek, egyes polgárõr-egyesület, né-
hány megyei szövetség vitatja az el-
hangzott „reformértékû” gondolato-
kat, elképzeléseket. Az új törekvé-
sekrõl Szatmári Gyula (fotónkon), az
OPSZ elnökhelyettese nyilatkozott a
Szerencsi Híreknek. 

– A megfogalmazott változtatási igé-
nyek nem egy, az országos szövetség
által kidolgozott programon alapul-
nak. Túrós András alternatívát vázolt
fel, amely egy magasabb minõségi
normák szerint mûködõ polgárõr
mozgalmat célzott meg több felelõs-
séggel és ismerettel, esetleg a jelen-
leginél szélesebb körû jogosítvá-
nyokkal. Magyarországon a közbiz-
tonság válságban van. A bûnözés egy-
re durvább, erõszakosabb, az elkö-
vetõk agresszívebbek, drasztikusab-
bak. Ennek következménye, hogy
különösen vidéken, a kistelepülése-
ken, az aprófalvakban a lakosság
biztonságérzete lényegesen romlott.
Különösen az idõsek, egyedül élõk fél-
nek, mert egyre inkább azt tapasz-
talják, hogy értékeiket, életüket, tes-
ti épségüket nem védi meg senki. Az
ország több településén a rendõrsé-
get a polgárõrség helyettesíti, fõleg ott,
ahol nincs körzeti megbízott vagy rit-
kán jelenik meg járõr.

A polgárõrség a jelenlegi felké-
szültségével, ismereteivel, jogosítvá-
nyaival már nem tud hatékonyabb
lenni, megfelelni a lakossági, társa-

dalmi elvárások-
nak. Ha a testület
marad a jelenlegi
úton, félõ, hogy
az „élet elmegy
mellette!” Ha nem
tud megújulni, ak-
kor gombamód
alakulnak az

olyan szervezetek, mint pl.: a város-
õrségek, akik jelentõs pénzeszközö-
ket vesznek ki az adófizetõk zsebébõl.
Ezzel szemben itt van a több mint 85
ezres polgárõrség, amely önként, in-
gyen, valamivel több intézkedési jog-
gal és eszközzel ugyanazt a felada-
tot minõségében jobban el tudja lát-
ni. Ha nem lépünk, akkor vala-
mennyiünkre kimondhatják – mint
Miskolcon –, hogy sem a rendõrség,
sem a polgárõrség nem képes garan-
tálni elfogadható közbiztonságot. Úgy
gondolom, hogy a közel 20 éves pol-
gárõrmozgalom, a polgárõrök nagy
többsége ezt nem akarhatja!

– Az elképzelések közül vannak
már konkrétumok is? 

– Nagyon sok helyi rendezvényt (pl.:
falunap vagy közterületet érintõ kul-
turális esemény) önállóan, rendõr je-
lenléte és felügyelete nélkül a pol-
gárõrök biztosítanak. Eközben leállít-
ják, elterelik, irányítják a közúti for-
galmat, kitéve magukat a türelmetlen,
agresszív vezetõk szidalmainak, in-
zultusainak. Jelenleg törvényesen, jog-
szerûen ezt csak rendõrrel teljesített
szolgálat során végezhetnék. Ameny-
nyiben a polgárõr kapna annyi jogot,
mint a közúti jelzõõr, akkor ezt a fel-
adatot törvényesen és jogszabályilag
rendezetten végezné. Ha a polgárõr
külterületen, éjszaka teljesít szolgála-
tot, legyen törvény által biztosított
olyan eszköze, amivel magát vagy tár-
sát támadás esetén meg tudja véde-
ni. Nem fegyverre, nem gumibotra

gondolunk, hanem például gáz-
sprayre. Ezeket a jogokat, eszközöket
csak a polgárõrök bizonyos köre, a
„minõségi polgárõrök” kapnák.

– Mit értenek az alatt, hogy minõ -
ségi polgárõrök? Kibõl állna ez a csa-
pat? Ez diszkriminációnak is tekint-
hetõ. 

– Az értékeléseink szerint a 85 ezer
polgárõr 1/3-a bármikor szolgálatba
állítható. Ezek az emberek gyakran
rendõrökkel közösen dolgoznak, õk
a többségtõl jelenleg is szélesebb is-
merettel rendelkeznek. Ezeket a pol-
gárõröket tanfolyamon képeznék ki,
sikeres vizsga után õk lennének tár-
saik csoportvezetõi, õk mennének
rendõrrel közös szolgálatba. Ezek a
„minõsített polgárõrök” – egyesüle-
tenként kb. 6-8 fõ – megnövelt in-
tézkedési jogkörrel településükön el-
láthatnák, sõt kiválthatnák a rendõr-
ség közterületi járõrözésének egy ré-
szét, a járõrök helyszínre érkezéséig
elvégeznék az eseménnyel össze-
függõ elsõdleges feladatokat. Ami a
diszkriminációt illeti: úgy gondolom,
hogy ez nem jelenthet problémát, hi-
szen jelenleg is vannak olyan pol-
gárõrök, akik társaiktól valamiben
többet tudnak, felkészültebbek. A
megnövekedett elvárásoknak megfe-
lelõen speciális feladatokra szakoso-
dott polgárõreink, polgárõr csoport-
jaink, tagozataink mûködnek or-
szágszerte. A „minõségi” vagy „minõ -
sített” polgárõr státusz szerintem in-
kább pozitív „diszkriminációt” je-
lent, ami a többieket arra sarkallja,
hogy õk is bekerüljenek ebbe a csa-
patba.

– Hogyan kívánják megvalósítani
ezeket a reformokat?

A tavaly decemberi küldöttgyûlés
felhatalmazta az OPSZ-t, hogy a pol-
gárõrség reformját dolgozza ki. Az or-
szágos elnökség megbízta az orszá-
gos szervezet tudományos tanácsát,
hogy idén júliusig készítse el a „Pol-
gárõrség rövid távú koncepcióját”. A
dokumentumot a polgárõr egyesüle-
tek elé bocsátjuk vitára, mert azt csak
a többség támogatásával lehet vég-
rehajtani. A reformot alkotmányos ke-
retek között, a jogállamiság követel-
ményeinek szigorú figyelembe véte-
lével szeretnénk megvalósítani úgy,
hogy a polgárõrség civil jellege ne
csorbuljon, és ne veszítsük el a la-
kosság támogatását, bizalmát.

Bujdosó Ferenc

A 2009. évi költségvetésrõl tár-
gyalt február 13-ai ülésén a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás Taná-
csa. A napirend megvitatása során
több településvezetô is igényként fo-
galmazta meg egy önálló, a szeren-
csi polgármesteri hivataltól elkülö-
nülõ munkaszervezet létrehozását.

Mint elhangzott, a költségek terü-
letén tiszta viszonyokra van szükség,
ami alapján egyértelmûen meghatá-
rozhatók, hogy mire költik a kiadá-
sokat. Szóba került, hogy miközben
a települések komoly finanszírozási
nehézségekkel küzdenek, a kistérségi
normatívák helyenként pazarló gaz-
dálkodást tesznek lehetõvé. Javas-
latként fogalmazódott meg, hogy té-
telesen tekintsék át a polgármesterek
a kiadásokat, és a megtakarításokból
fedezzék a tûzoltóságnak megpá-
lyázott, magasból mentõ jármû ön-
kormányzatokra esõ önrészét. Volt,
aki túlzónak tartotta az elõterjesz-
tésben a pedagógiai szakszolgálatnál
szereplõ béreket, mások azt jelezték,
hogy szívesen bõvítenék a települé-
sükön új készülékek üzembe helye-
zésével a házi segítségnyújtás rend-
szerét. Varga László, a pénzügyi bi-
zottság elnöke bejelentette, hogy le-
mond a tisztségérõl. 

A felvetésekre adott válaszok kö-
zött elhangzott, hogy a kistérség
gazdálkodása alapvetõen állami nor-

matívákra épül, amit nem lehet a kü-
lönbözõ szakfeladatok között átcso-
portosítani. A finanszírozás a tava-
lyi évben lehetõvé tette, hogy a la-
kosságnak a kistérségi társuláson ke-
resztül nyújtott szolgáltatásokhoz a
települési önkormányzatoknak saját
pénzügyi forrást nem kellett biztosí-
taniuk. A szerencsi polgármesteri
hivatal munkatársai közül többen kü-
lön díjazás nélkül végeztek munkát
a társulásnak. Többek között ilyen
módon történt a közmunkaprogra-
mok szervezése. 

Rónavölgyi Endréné, a tanács el-
nöke egyetértett a kistérségi és az ön-
kormányzati feladatok szétválasztá-
sával és fontosnak tartotta, hogy te-
lepülésenként kimutatás készüljön a
társulás által nyújtott támogatások-
ról. A költségvetésrõl a következõ ülé-
sén hoz döntést a grémium. 

A polgármesterek kezdeményez-
ték, hogy az önkormányzati minisz-
térium, a bíróság, az ügyészség és a
rendõrség képviselõinek a meghívá-
sával tartsanak egyeztetõ fórumot a
térség közbiztonságának javítása ér-
dekében. Külön napirend keretében
tárgyalták a társulás közoktatási fel-
adatainak ellátásáról készített szak-
mai beszámolót. Mint elhangzott, az
iskoláknak komoly segítséget jelen-
tenek a kistérségi szervezet által biz-
tosított szolgáltatások, amire a  jövõ -
ben is igényt tartanak.

A taktaszadai Micimackó Óvodá-
ban február 11-én tartotta tanács-
kozását a Szerencsi Kistérségi Tár-
sulás óvodavezetõi munkaközössé-
ge. Az eseményen Vajtó János üd-
vözölte a résztvevõket. A házigaz-
da település polgármestere szólt ar-
ról, hogy az önkormányzat szûkös
pénzügyi lehetõségei ellenére ered-
ménynek számít, hogy Taktaszadán
minden hároméves korú gyermek lá-
togatja a nevelési intézményt. Bod-
nárné Göndör Magdolna az intéz-
mények fenntartóira vonatkozó jog-
szabályi változásokat ismertette a je-
lenlévõkkel. Szó volt többek között
a közoktatásról szóló, illetve a köz-

alkalmazottak jogállásáról vonatko-
zó törvény módosításairól. A pol-
gármesteri hivatal osztályvezetõje
példaként emelte ki, hogy a hely-
hatóságok március végéig dönthet-
nek az általuk fenntartott nevelési,
oktatá si intézmények átszervezésé -
rõl. Vargáné Szabó Györgyi a pe-
dagógusok tevékenységének komp-
lex értékelésérõl, annak gyakorlat-
ban történõ alkalmazásáról tartott
 elõ adást. A rendszer bevezetésére
azért van szükség, hogy a fenntartó
konkrét visszajelzést kapjon a dol-
gozók teljesítményérõl, és ehhez
igazított elismerés valósuljon meg a
jövõben.

A kistérségi óvodavezetõk között rendszeresek a tapasztalatcserék.

A MAGYAR
KÉZMÛVES REMEK

REFORM ELÕTT A POLGÁRÕRSÉG

Taktaszada

A PEDAGÓGUSOK
TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSE

A KISTÉRSÉG
MUNKASZERVEZETE 

Várhatóan március elején kez-
di meg a mûködését egy izraeli cég
leányvállalataként mûködõ Mo-
nokpack Kft., amely multinacio-
nális vállalatoknak gyárt és cso-
magol majd nõi és higiéniás ter-
mékeket Kossuth Lajos szülõfalu-
jában. Az üzem várhatóan száz-
százhúsz helybélinek nyújt majd
munkalehetõséget. Elõször har-
minc fõt vesznek fel és tanítanak
be a könnyû fizikai munkára,
majd az elképzelések szerint újabb
harminc dolgozót alkalmaznak. A
végleges létszámot az év végére
érik majd el. A napi nyolc órai
munkavégzésért minimálbért fi-
zetnek. A község önkormányzata
a volt csendõrlaktanyát bocsátot-
ta a cég rendelkezésére a korszerû,
gépesített üzemcsarnok felépíté-
séig. Szepessy Zsolt polgármester
örömmel fogadta a lehetõséget,
hozzátéve: a monokiaknak most
lehetõ ségük van arra, hogy bebi-
zonyítsák: tudnak dolgozni.

CSOMAGOLNAK
MONOKON



A 2009-es év a
 mezõ  gazdaságban is
sok változást hozott,
amelyet az érdekeltek-
nek fontos figyelemmel
kísérni. Újdonságok a

teljesség igénye nélkül: 
* 2009. február 1-jétõl az átalány -

adózással adózó /3/ mezõgazdasági kis-
termelõknek is kötelezõ a tevékeny-
ségükkel összefüggõ költségeikrõl, be-
szerzéseikrõl szóló bizonylatokat,
számlákat az ellenõrzési idõ elévülé-
séig, azaz 5 + 1 évig megõrizniük.

* A 7/2008. (I. 19.) FVM-rendelet
alapján gyümölcsültetvények telepíté-
séhez, korszerûsítéséhez támogatási ké-
relmeket 2009. évben május 15. és jú-
nius 15. között lehet benyújtani a la-
kóhely/székhely szerint illetékes megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal területi szervéhez.

* A szõlõültetvények szerkezetát-
alakítására és – átállítására vonatkozó
– szabályozásról szól a 161/2008.
XII.18./ FVM rendelet és ehhez kap-
csolódóan a 146/2008. (XII. 20.) MVH-
közlemény. A támogatási kérelmek az
elõírt mellékletek, igazolások csatolá-

sával 2008. december 22. és 2009. áp-
rilis 30. közötti idõszakban kizárólag
postai úton adhatók be a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
területi szervéhez. 

* A szõlõültetvények kivágásához
nyújtott támogatás feltételeirõl szól a
100 (2008. VII. 6.) FVM-rendelet, il-

letve a 94 (2008. VII. 6.) MVH-közle-
mény. Aki 2008. évben pályázatot adott
be és nyert is, a kivágás elvégzésérõl
szóló bejelentõlap (B 1100) benyújtá-
sa legkésõbb 2009. április 15-ig tör-
ténjen meg! A 2009. évre szóló kivá-
gási támogatási kérelmek benyújtási ha-
tárideje 2009. augusztus 1–31. között
a majd megjelenõ MVH-közlemény
szabályozása szerint.

A fentiekben említett rendeletek
megtalálhatóak a www.fvm.hu, illet-
ve a www.mvh.gov.hu oldalakon,
vagy érdeklõdni lehet a falugazdá-
szoknál személyesen, illetve a 47/364-
201 telefonon.      Petromán István 

körzetvezetõ falugazdász

Egészségünkért

GYÓGYÍTÓ ZÖLDSÉGEK

2009. FEBRUÁR 27. SZOLGÁLTATÁS12

PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

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

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

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
március 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 március 2-án – 9–12
óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb márci-
us 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

Február 23. – március 1.: Cent-
rum: hétfõ – péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ – péntek 8–19 órá-
ig. Alba: hétfõ – péntek 8–17 órá-
ig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ – szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Március 2–8.: Centrum (ügye-
letes): hétfõ – péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ – péntek 8–19 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ – szombat 8–20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.

Március 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, va-
sárnap 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. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
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.: Fekete Diána 20/802-0391.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõtõl péntekig

12–18 óráig, szombaton 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

Február 27.: III. körzet (Sütõ Szilveszter), tel.: 47/362-638.
Március 6.: IV. körzet (Spak László), tel.: 47/361-203.
Március 13.: V. körzet (Gál Tamás), tel.: 47/560-144.

A hétköznapi zöld-
ségfélék közül az egyik
legfontosabb a káposz-
ta. A káposztaféléket
mintegy kétezer éve
termesztik Európában.

A népi gyógyászatban nagy tekintély-
nek örvendenek, vitaminokban és ás-
ványi anyagokban gazdagok, régen a
szegények orvosságának is nevezték
a köznyelvben. 

A fejes káposzta nagyon alacsony
energiatartalmú, ennek következté-
ben a diétás táplálkozásban is sok-
féle formában alkalmazható. Nyers
állapotában kitûnõ C-vitamin forrás,
de a hõkezelés hatására ennek a tu-
lajdonságának a jelentõs részét el-
veszíti. A legtöbb tápanyagot a
külsõ, sötétebb levelekben raktá-
rozza. A C-vitaminon kívül jelentõs
a K- és az E-vitamin tartalma is. Ás-
ványi anyagok közül a kalcium mel-
lett béta karotin, folsav és tiamin is
megtalálható benne. Nagyon gazdag
még olyan vegyületekben, melyek
szerepet játszanak a rák megelõzé-
sében. A magas rosttartalma a test-
súlycsökkentéshez vezetõ úton, és
a vastagbélrák megelõzésében lehet
segítség.

A fejes káposztát a téli hónapokban
savanyított formában nagyon sokféle-
képpen lehet fogyasztani, és felhasz-
nálni ételkészítés során. Az egyik leg-
jobb C-vitamin forrásként ismerjük, jel-
legzetes ízét a bakteriális erjedés okoz-
za. A mikroorganizmusok elõsegítik a
belekben a hasznos baktériumok el-
szaporodását, s B és K vitamint is ter-
melnek. Nyersen, salátaként is fo-
gyasztható. Régen a hajók fedélzetén
a skorbut (C-vitamin hiánya) megelõ -
zésére, a matrózok táplálására alkal-
mazták. Immunerõsítõ hatása miatt
nagy segítség a szervezetnek a vírusok
legyõzésére. Egyes betegségekben
azonban csak az egyéni tûrõképesség
figyelembevételével szabad fogyasz-
tani. 

A káposztafélék közül a vöröská-
poszta festékanyaga, az antocianin
nemcsak szép színt kölcsönöz a nö-
vénynek, de bizonyíthatóan csökken-
ti a káros koleszterinszintet a vérben,
így az agyvérzéstõl és az infarktustól
is megvédheti a szervezetet. A belõle
készült párolt káposzta ízét még fino-
mabbá tehetjük, ha a hagymán kívül
reszelt almát is adunk hozzá! Sültek-
hez köretként is kitûnõ!

A kelkáposzta jó forrása a folsav-
nak, valamint vasat is tartalmaz. A

kínai kel rostanyagtartalma révén
kedvezõen hat a belek mûködésére,
megköti a méreganyagokat és segít
azokat kiüríteni a szervezetbõl. A
népi gyógyászatban a kelkáposzta le-
veleit a reumás tünetek enyhítésére
is alkalmazták, és alkalmazzák „pa-
kolás” formájában. Az egész évben
kapható növény elõnyös tulajdon-
ságait így mindig élvezhetjük, a
„gyógyító” hatását is alkalmazhatjuk.
Élvezzük ételként és vitaminforrás-
ként ma is!

Váradi Ferencné, dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb március 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.

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesü-
let ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik 2008. évben személyi
jövedelemadójuk 1%-ával támogat-
ták a civil szervezet mûködését. Az
ebbõl a forrásból származó összeget
közhasznú feladataink, kulturális és
euroatlanti integrációs tevékenységek
megvalósítására használtuk fel. Kér-
jük, hogy 2009-ben is segítsék egye-
sületünket az 1% felajánlásával. Adó-
számunk: 18420094-1-05.

Cseppely János, elnök

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT 

VÉRADÁS
MÁRCIUS

2. (hétfõ): Megyaszó, Újcsanálos.  
5. (csütörtök):

Tokaj, kereskedelmi
szakközépiskola. 

10. (kedd): Mezõzombor.  
16. (hétfõ): Legyesbénye.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter 161/2008. (XII. 18.)
FVM- rendelete tartalmazza a szõlõül-
tetvények szerkezet-átalakítására és át-
állítására vonatkozó szabályokat.

A szabályozás alap-
ján az alábbi tevékeny-
ségekhez lehet pénz-
ügyi segítséget igényel-
ni: fajtaváltás, ültetvény
áttelepítése, támrend-

szerének létesítése, illetve korszerûsí-
tése. A támogatás mértéke a tokaj-he-
gyaljai településeken a megadott nor-
matívák maximum 75 %-a lehet. A szer-
kezet-átalakításnak összhangban kell
lennie a helyi borvidéki tervvel. Ez To-
kaj-Hegyalján azt jelenti, hogy hektá-
ronként legalább 4000 tõkének kell len-
nie. A támogatás jogosultja minden eset-
ben az ültetvény tényleges használó-
ja, aki lehet természetes személy, vagy
gazdálkodói szervezet.   

A kérelem benyújtójának a Mezõ -
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
nál (MVH) regisztrációs számmal kell
rendelkeznie. A támogatást kétféle-
képpen lehet igénybe venni: a már el-
végzett, befejezett mûveletek után tá-
mogatási kérelmet lehet benyújtani. A
még meg nem kezdett munkák eseté-
ben elõzetes kifizetést lehet igényelni.
A támogatás csak a legalább 0,2 ha
nagyságú, egy használó kezelésében
lévõ összefüggõ területen megvalósí-
tott (megvalósítandó)   beruházáshoz
lehet igénybe venni. Az elõzetes kifi-
zetési kérelem esetében bankgarancia
szükséges. Amennyiben a tevékenység
végrehajtása során szaporítóanyag-fel-
használás történik, úgy támogatás ki-
zárólag abban az esetben vehetõ igény-
be, amennyiben a kérelmezõ igazolt
származású szaporítóanyagot használ
fel. 

A támogatás abban az esetben fi-
zethetõ ki, amennyiben az MVH hely-

színi ellenõrzése megállapítja, hogy a
kérelemben megjelölt egyes mûvele-
teket maradéktalanul elvégezték. A hi-
ányosan benyújtott kérelem esetében
az MVH a kérelmezõt egy alkalommal
hiánypótlásra szólítja fel.   

A támogatási kérelem végsõ be-
nyújtási határideje 2009. április 30. 

A támogatás mértéke tápanyag-fel-
töltés esetén 360 000 Ft /ha, erózió-
védelemnél 180 000 Ft/ha, régi ültet-
vény felszámolásakor 150 000 Ft/ha.
Ültetési munkák elvégzése gyökeres olt-
vánnyal 5000 tõ/ha esetén 1 350 000
Ft. Támrendszer létesítése esetén 2,4
méter sortáv felett 1 125 000 Ft/ha,
2,4 m sortáv alatt 1 350 000 Ft/ha.   

Bõvebb felvilágosítással készséggel
állok az érdeklõdõk rendelkezésére sze-
rencsi irodámban. (Szerencs, Hegy út
8., tel.: 47/364-064)

Nagy Zsolt, 
az FVM minõsített

szaktanácsadója 

SZÕLÕÜLTETVÉNYEK SZERKEZET-ÁTALAKÍTÁSA 

GAZDÁLKODÓK, ÕSTERMELÕK FIGYELMÉBE
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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

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. 

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

(a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Kedvezményes 
vetõmagvásár

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

LEMOSÓ PERMETSZEREK, 
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

KERTI GÉPEK

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

(Konyhakerti növények, fûszer-
gyógynövények, virágmagvak, virághagymák,
dughagyma, hibridkukorica.)

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
BOCSKAI U. 36., Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, komfortos családi ház. A
vételár kifizetésekor azonnal birtokba vehetõ. Irányár: 8 500 000 Ft. Telefon:
70/260-17-11.
ONDI ÚT 1/A. Tõkészky: mintegy 120 m2 alapterületû ikerházi lakás fele. Meg-
felelõség esetén beszámítanak elsõsorban szerencsi, legalább 1,5 szobás tár-
sasházi ingatlant. Irányár: 15 900 000 Ft. Telefon: 20/33-437-23.
KINIZSI ÚT 27. Mihalcsek Ernõ: 885 m2 telken 200 m2 padlófûtéses családi ház.
Beszámítanak miskolci, legalább 2 szobás társasházi ingatlant és szerencsi vagy
Szerencs környéki kisebb kertes ingatlant, esetleg komfortos, maximum 2 szobás
társasházi lakást. Irányár: 16 500 000 Ft. Telefon: 20/389-76-79, 47/363-424.
RÁKÓCZI U. 118., III. em. 10. ajtó: 55 m2 alapterületû társasházi lakás. Mág-
neskártyás bejárat. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 200 000 Ft. Tel.: 70/93-
131-71.
FELSÕPINCESOR 21.: 1198 m2 telken szintes családi ház. Megfelelõség esetén be-
számításra kerülhet szerencsi, teljesen felújított társasházi  lakás. Irányár: 
19 200 000 Ft. Telefon: 20/34-12-555.
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. Irányár: 
7 500 000 Ft. Telefon: 20/546-24-80, 20/54-24-30.
NYÁR U. 2.: 628 m2 telken 55 m2 mûhely. Üzlethelyiségnek, szolgáltató háznak
alkalmas, de lakás is kialakítható benne. Irányár: 15 000 000 Ft. Telefon:
30/405-46-21.
BOCSKAI U. 15., Tóth János: 85 m2 alapterületû társasházi lakás. Megfelelõség
esetén beszámítanak szerencsi, bekecsi legalább 2 szobás, komfortos önálló ker-
tes ingatlant 8 MFt-ig. Irányár: 7 900 000 Ft. Telefon: 20/95-60-896, 70/967-
11-53.
BEKECS, KENDERFÖLD U. 11. ULMAN: 816 m2 telken 132 m2 alapterületû csa-
ládi ház. Megfelelõség esetén beszámítanak kisebb szerencsi, bekecsi vagy ondi
kertes ingatlant. Irányár: 14 200 000 Ft. Telefon: 70/25-80-606.
GÁBOR ÁRON U. 7.:, 1045 m2 területû telken, mintegy 110 m2 hasznos alapte-
rületû, komfortos családi ház. Elektromos kapunyitó, kamerás biztonsági rend-
szer. Irányár: 16 000 000 Ft. Telefon: 30/274-62-36.   
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:
20/943-6169, 20/448-67-76.
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, mintegy 114 m2 hasznos alapte-
rületû, összkomfortos családi ház. Azonnal beköltözhetõ. Az ingatlanban lévõ
bútorok a vételárban benne foglaltatnak. Irányár: 11 900 000 Ft. Telefon:
20/94-03-163, 46/385-818.
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház. Teljes berendezéssel együtt
is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBEADÓ. Üzleti célra is kiválóan alkalmas.
 Irány ár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/29-81-070.
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két önálló épülettel. Egyik
épület jelenleg kocsmaként mûködik. Másik épület üzlethelyiség. Teljes beren-
dezéssel együtt is eladó, esetleg BÉRBEADÓ. Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon:
20/518-60-49.
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy 150 m2 hasznos alap-
területû lakóépületbõl, melléképületbõl, garázsból és gazdasági épületekbõl álló
ingatlan, 21 m borospinceággal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 9 900 000 Ft.
Telefon: 47/363-196, 70/592-74-39.
BODROGKERESZTÚR, DÓZSA U. 2.: 970 m2 telken 135 m2 családi ház. Beszá-
mítanak budapesti, csendes környéken, maximum négyemeletes épületben lévõ
lakást. Irányár: 18 500 000 Ft. Tel.: 20/91-52-634. Megtekinthetõség: 30/965-
10-29.
MEZÕZOMBOR, ÁRPÁD U. 16. Elek János: 753 m2 telken, 130 m2 alapterületû,
összkomfortos családi ház. Beszámításra kerülhet Szerencsen, vagy Miskolcon
legalább 2 szobás társasházi lakás. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 20/99-65-699.
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: 1029 m2 telken 90 m2 családi ház. Beszámítanak sze-
rencsi vagy Szerencs környékén lévõ kertes családi házat maximum 5-6 M Ft ér-
tékben. Irányár: 7 700 000 Ft. Tel.: 47/561-555.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: 276 négyszögöl telken 60 m2 alapterületû, fél-
komfortos 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

� 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.

CSERÉLJEN OLAJAT úgy, hogy az 
OLAJSZÛRÔNEK CSAK A FELÉT FIZET!!!

Ha nálunk vásárolja az olajat, levegô -
szûrôt, olajszûrôt a Suzuki Swift, WR +,
és Ignisekhez, akkor az olajszûrô árának

csak a felét kell kifizetnie!!!
� 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.

Eng.sz.: R-1787/1998

Megjelentek a 2009. évi nyári katalógusok.
10-15% elôfoglalási kedvezmény 2009. 04. 30-ig!

UTAZZON VELÜNK DÉL-ERDÉLYBEN!
Felszállási hely: Sátoraljaújhely – Sárospatak – 

Szerencs
Idôpont: 2009. 05. 29.–06. 01. 

Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 36 000 Ft/fô

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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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

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!

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

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

BOWLING CLUB
Unod a szürke hétköznapokat? Tedd színesebbé nálunk! 

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

Februárban a diákigazolvánnyal rendelkezôk 
kedvezményesen használhatják a bowlingpályát 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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

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!

Rendkívüli sertéshús-akció!
Február 13-tól:

Sertéscomb 990 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (egész) 1110 Ft/kg
Sertés rövidkaraj 1210 Ft/kg
Sertés hosszúkaraj 1010 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1380 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 940 Ft/kg
Sertéstarja (csontnélküli) 1010 Ft/kg
Sertés oldalas 930 Ft/kg
Sertés dagadó 940 Ft/kg 
Sertéscsülök (hátsó) 680 Ft/kg



A kutyák veszettség elleni védõol-
tását az idén az alábbi helyeken és  idõ -
pontokban végzik Szerencsen:

– Városüzemeltetõ Kht. telephelye
(Eperjes út 9.), fõoltás: március 7.
(szombat) 7.30–9.30 óráig. Pótoltás:
március 11. (szerda) 7.30–9 óráig. 

– Fecskés, Arany J. úti élelmiszer-
bolt mellett, fõoltás: március 7. (szom-
bat) 9.45–10.45 óráig. Pótoltás: már-
cius 11. (szerda) 9.15–10.15 óráig. 

– KRESZ-park, fõoltás: március 7.
(szombat) 14–16 óráig. Pótoltás: már-
cius 11. (szerda) 10.30–12 óráig.

– Ondi úti játszótér, fõoltás: márci-
us 7. (szombat) 11–13 óráig. Pótoltás:
március 11. (szerda) 13–15 óráig. 

Ond
– Alsó buszmegálló, fõoltás: már-

cius 7. (szombat) 16.20–17.30 óráig.
Pótoltás: március 11. (szerda) 15.15–
17 óráig.

Az oltás díja 2300 Ft állatonként,
melyet a helyszínen kell megfizetni.
Ez a díj a kötelezõ féreghajtást is ma-
gában foglalja, 20 kg testsúlyig. Az en-
nél súlyosabb jószág esetén a szük-
séges féreghajtó tabletta 100 Ft/10 kg
áron az állatorvosnál, a helyszínen
megvásárolható. 
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EBOLTÁS

Emelõkosaras 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

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: hétfő–péntek 7.00–17.00, Szombat 8.00–12.00*
*Ha ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

*A kedvezmény mértéke autótípusonként változhat.

� TESZTAUTÓK széles választékban
� HITELÜGYINTÉZÉS teljes körűen akár hozott gépkocsira is
� Bankoktól visszavett szalonautók tele tankkal
� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI 

UTALVÁNYOK BESZÁMÍTÁSA
� Használtautó-beszámítás, 

akár hitellel terheltet is
� Műszaki vizsgáztatás, zöldkártya, 

kárfelvétel, kárrendezés, javítás

AUTÓVÁSÁRLÁST TERVEZ?
SZERENCSRE JÖJJÖN!

KISS-METÁL
Kiss Imre – lakatosmester

Tekintse meg kiállítótermünket!
3903 Bekecs, Honvéd út 220. Tel.: 47/368-317, 70/388-0810. 

Rozsdamentes, bronzból és acélból készült kül- és beltéri korlátok,
kapuk, kerítéselemek, vasszerkezetek gyártása, kivitelezése. 

Színesfém- és alumíniumhegesztés 

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.

BODÓ ANDRÁSNÉT 
(Zsófi néni) 

95. születésnapja 
alkalmából 

szeretettel köszöntik 
lányai, vejei, unokái 

és dédunokája. 

Születésnapodon nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteidet kísérje szeretet. 

Szívedben béke, lelkedben nyugalom, 
légy nagyon boldog ezen a szép napon! 

Szívünk szeret, ezt ne feledd, 
a legtöbb, mit adhatunk, 

a családi szeretet!

TYÚKVÁSÁR!
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.

TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI AKCIÓT hirdet
a siskai tojótelepen 2009. március 13-tól 

(szombat, vasárnap is),

AMÍG A KÉSZLET TART, 320 Ft/db áfás áron.
Kiadás: reggel 7 órától délután 14.30 óráig.

Érdeklõdni a 47/378-572-es telefonszámon lehet.
MEGKÖZELÍTHETÕ:

SZERENCS FELÕL A 37-ES SZÁMÚ FÕÚTON AZ ÚJHARANGODI ELÁGAZÁSBAN BALRA
KANYARODVA TAKTAHARKÁNY FELÉ.

Dr. Pázsit Emese 
szülész, nõgyógyász, gyermekgyógyász 

Magánrendelés helye: Szerencs, Rákóczi út 51., 
ideje: kedd 17-18 óráig. 

Bejelentkezés: 70/557-9944. 
OEP által finanszírozott rendelés helye: ESZEI Szerencs, Bekecsi út 10., 

ideje: csütörtök 13-17 óráig. 

Bejelentkezés: 47/361-758/54 mellék.

A több mint 110 tagot számláló
Szerencsi Testvérvárosi Egyesület
2007-ben nyerte el a közhasznú
szervezet címet, amelynek kereté-
ben az elmúlt évben kulturális te-
vékenység mellett igyekeztek elõ -
segíteni az euroatlanti integrációt. 

Ez utóbbi feladatot szolgálta tavaly
a Geisenheimi Testvérvárosi Egyesü-
let delegációjának fogadása. A német
vendégek programját a Reneszánsz év
eseményeinek megtekintésére, vala-
mint a magyar történelem és nép-
szokások megismertetésére alapozták.

Az egyesület tagjai kirándulásokon is
részt vettek az Ukrajnában található
Munkácson és Beregszászon. 

Az egyesület tavaly tagdíjakból, ka-
matokból, pályázati támogatásból,
tagi hozzájárulásokból és az SZJA egy
százalékának felajánlásaiból 1 mil-
lió 47 ezer forint bevételre tett szert,
miközben az elõzõ évrõl áthozott
nyitó egyenleg 742 ezer forint volt.
2008-ban a különbözõ programok
szervezésére, posta- és bankkölt-
ségre 1 millió 108 ezer forintot köl-
töttek, 681 ezer forint pénzkészlet-
tel zárva az esztendõt.  

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

– Bekecs, Honvéd út 176. szám alatt összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 20/452-4725. (4)

– Bekecs, Honvéd út 19. sz. (fõúton) alatt 1225 m2-
es telken, háromszobás, konyhás, fürdõszobás ker-
tes családi ház melléképületekkel eladó. Ár: 7,8 M Ft.
Érd.: 47/368-024. (4)

– Szerencs, Csalogány út 36. szám alatti, 100 m2 kö-
rüli kertes családi ház melléképületekkel (garázs,
kamra, disznóól, baromfiudvar) eladó. Érd.: 20/533-
0642. (4)

MEZÕGAZDASÁG
– Boroshordók, tartályok, mûanyag hordók, kannák,
prés eladó. Érd.: 70/289-8020. (4-5)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (4-5)

– Mádon a Vilmány dûlõben 0,5 ha furmint-hársle-
velû szõlõterület eladó. Érd.: 30/9834-830. (4) 

JÁRMÛ
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfe-
hér autó téli gumikkal 65 E Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-
3852. (4-5)

– Full extrás 325 TDS BMW, optikai és külsõ tuning-
gal, sötétkék, keveset futott eladó. Érd.: 47/362-196.
(4)

– Suzuki Swift 1.0 GS 2002. évjáratú, kék színû, ga-
rázsban tartott, 36 000 km-rel, 2010-ig érvényes
mûszakival eladó. Érd.: 70/555-12-32. (4)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs, Petrikovits u. 79. szám alatt 3 szintes csa-
ládi ház vegyes, központi fûtéssel, rendezett portá-
val eladó. Érd.: 70/70-34195. (4-5)
– Bekecsen, a Szerencsi utcában eladó egy 2005-ben
épült, rendkívül gazdaságos fûthetõségi tulajdonság-
gal rendelkezõ gerendaház, 1502 m2-es telken. 169
m2 alapterület + 60 m2 terasz, 4 szobás, gázkazán
padló- és radiátorfûtés. 60 m2-es, napfényes nappali
étkezõvel, két tágas fürdõszoba, mindkettõben hid-
romasszázs kád, riasztó, kamerarendszer, kaputele-
fon, elektromos távirányítható kapu, szauna-
elõkészítés, kandalló-elõkészítés, részben fedett te-
rasz, rendezett, parkosított kert. Ár: 29,9 M Ft. Tel.:
30/995-1058. (4-5)
– Bekecsen a Bocskai utcában szoba, konyha, gará-
zsos, pincés kis ház eladó. Irányár: 4 M Ft. Érd.:
70/397-0968. (4-5)
– Szerencsen a Bekecsi úton 110 m2-es, kertes, össz-
komfortos családi ház eladó, három szoba, pince, ko-
csibeálló, kút, fészer, nyári konyha. Irányár: 
12 000 000 Ft. Érd.: 70/949-1506. (4-5)
– 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. (4-5)
– Miskolc, belvárosában 1,5 szobás, 37 m2-es lakás
bútorozva vagy bútor nélkül albérletbe kiadó. Érd.:
70/3878-728, 70/3878-730. (4-5)
– Szerencs, Váci M. út 34. szám alatti kétszintes, mo-
dern, új építésû luxuslakás extrákkal gáz + központi
fûtéssel, kandallóval, alápincézve, sürgõsen eladó.
Ár: 39 M Ft. Érd.: 20/95-16-168. (4-5)
– 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. (4-5)
– Szerencs, Árpád út 27. szám alatt felújításra szoruló
nagy lakás, nagy portával eladó. Érd.: 30/467-9387.
(4-5)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x10 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. (4-5)
– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, száz éves
ház közel 2000 négyzetméteres telken 2,9 millió fo-
rintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 telefon-
számon Szerencsen. (4-5)
– Miskolc, Gesztenyés utcai, elsõ emeleti, kétszobás,
panelprogramos lakás eladó. Érd.: 70/362-1910. (4)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

KISS ANDRÁS, 
nyugalmazott fõkönyvelõ 77 éves korában,

rövid szenvedés után elhunyt. 

Emléked szívünkben örökké él! 

A gyászoló család

BÚTOR, RÉGISÉG
– Bútorok eladók. Érd.: 30/701-2970. (4-5)
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg, íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041.
(4-5)

GÉP, SZERSZÁM
– 260 literes Zanussi hûtõláda, alig használt. Érd.:
30/266-82-87. (4)

VÁLLAL
– Korrepetálást és gyermekfelügyeletet vállalok. Érd.:
20/553-6470. (4-5)
– Új kazán készítését, régi felújítását vállalom. Tel.:
30/305-8729. (4)

ÁLLAT
– 15 anyajuh  + 15 db kisbárány + 1 db kos eladó
Monok, Kossuth u. 43. szám alatt. Érd.: 47/356-244,
30/626-1977. (4-5)

VEGYES
– Dióbél eladó. Érd.: Szerencs, Landler J. u. 46. sz.
alatt. (4-5)
– Ukrán pianínó eladó. Ár: 150 000 Ft. Tel.: 47/362-
919. (4)
– Gyulán üdülhet 25 000 Ft-ért március 8–21-ig a
Hõforrás Üdülõszövetkezetben. Tel.: 20/474-3945.
(3-4)

KIADÓ
– Összkomfortos lakás, bútorozva, hosszú távra al-
bérletbe kiadó. Érd.: 30/701-2970. (4-5)

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.

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

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

március 13., március 27.

500 forint

�

�

AK CIÓ!

Újabb országos akció szerencsi és tarcali COOP
üzleteinkben március 4–16-ig!

„Magyar tájak legjava” – ajánlott akciós termékek: 
COOP ételízesítô 250 g + aj. 50 g 189 Ft

Egységára: 630 Ft/kg
Gyermelyi nagykocka, spagetti 4 toj. 500 g 249 Ft

Egységára: 498 Ft/kg
Delma Light margarin 250 g 139 Ft

Egységára: 556 Ft/kg
Danone könnyû és finom joghurt 4 x 125 g 199 Ft

Egységára: 169 Ft/kg
Nesquik inst. kakaópor 200 g 249 Ft

Egységára: 1245 Ft/kg
Hohes C 100% gyümölcslé 1 l 299 Ft
Paloma vák. kávé 250 g 369 Ft

Egységára: 1476 Ft/kg
Baba lanolinos szappan 125 g 115 Ft

Egységára: 920 Ft/kg
COOP Margaréta papírzsebkendô 3. rét. 200 db 169 Ft/cs.

ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK. 

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

GAZDÁLKODÓK, 
MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕK, FIGYELEM! 

A tavaszi vetéshez részvénytársaságunk
ajánlja az alábbi másodfokú, 

fémzárolt, csávázott árpa vetõmagot 
50 kg-ra egalizált zsákokban: 

PASADENA.
Keresse munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésükre: 

Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 59., 
Tóth Istvánné 47/563-320, Halász Andrásné 47/563-328

Vásároljon március 4. és április 30. között 3 000 forint felett és a pénztárblokkot lássa el 
pontos névvel, címmel dobja be az üzletben található Szerencsedobozba, és értékes nyereményeket 

nyerhet: 6 db 1 millió forint értékû bankkártya, 6 db Dell laptop, 6 db LG mosógép. 
Keresse településén a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet, 

ahol az élelmiszerek választékában már most is több mint 80% MAGYAR TERMÉK! 
Ha nálunk vásárol, hazai munkahelyeket támogat! 



Vízszintes.:
1. Az idézet elsõ része. 13. ... kán,

történelmi alak. 14. Nõi név. 16. Ke-
mény, kimunkálatlan. 17. Román
gépkocsik jele. 18. Okos. 21. A vé-
gén nõi! 22. Jutalom. 24. Elhunytat
sirat. 26. ... passant, mellesleg. 27.
Hatvan perc. 29. Színig. 30. Ahol a
magzat fejlõdik. 32. Rag, az -ül pár-
ja. 33. ... Damon, amerikai színész.
35. Ernst ..., osztrák fizikus. 36.  Elõ -
tag: légi. 37. Létezett. 39. Elõtag:
földdel kapcsolatos. 40. Pozitív
 megerõ sítés. 43. Olaszország sport-
jele. 45. Magyar Nemzeti Bank. 46.
Becézett centiméter. 48. Kálium,

hidrogén. 49. Dátumrag. 50. Bará-
tok. 52. ...-ce, kínai filozófus. 53.
Üreg. 55. Éttermi lap! 56. Hosszú
ideig. 58. Angol igen. 59. Eltüzel. 61.
Idegen férfinév. 62. Csatorna a Ba-
laton és a Duna között.

Függõleges:
2. Oroszország leghosszabb fo-

lyója. 3. Kézzel arat. 4. Asztácium.
5. Az idézet harmadik, befejezõ ré-
sze.  6. Innen. 7. Becézett lóverseny.
8. L.Z.A. 9. Oktatási Minisztérium.
10. Becézett Lajos. 11. Két végén vár!
12. ... mail, légiposta. 15. Az idézet
második része. 19. ... Madamesila,

kanadai golfozó. 20.
Kiejtett SMS! 22. Dél-
nyugat. 23. Ön. 25.
Lóterelõ eszköz. 26.
Kémiai fogalom. 28.
Tõkés ..., madárfajta.
31.  Pan ..., volt ame-
rikai légitársaság. 34.
Küzdõtér. 36. Kevert
ABC! 37. Elavult ér-
zéstelenítõ. 38. Elhall-
gat. 41. Nulla forintért.
42. Uborka jelzõje le-
het. 44. Te és õ. 47.
Nitrogén, oxigén, kén.
48. Egyiptom fõvárosa.
50. Hidrogén, kálium.
51. Elmúlt. 52. ...fári,
üres beszéd. 54. Pus-
ka közepe! 57. Borí-
tókosár. 59. 365 nap.
60. Személyed.

Sz. A.

A február 13-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: Tégy egy
lépést sorsod felé, és
az is mozdulni fog
majd feléd.   

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Sándor Mihály,
Mezõzombor, Árpád u. 36., 1500 Ft-
os vásárlási utalvány: Géczi And-
rásné, Szerencs, Dózsa u. 94., 1000
Ft-os vásárlási utalvány: Juhász Jó-
zsefné, Szerencs, Ságvári út 10. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõk

közül a 70/414-5645-ös telefon-
szám tulajdonosa 1500 Ft-os vásár-
lási utalványt nyert. A nyertesek a
nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) március 3–6. között vehetik át.
A február 27-ei keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: már-
cius 6. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2009. február 27.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

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

írá so kat új ra kö zöl ni 

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

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

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

OLVASS TÖBBET

IDIOT SIDE – ÚJ VIDEOKLIP

Újabb hír a szerencsi zenekarok
háza tájáról. Az Idiot Side együttes
tagjai a közelmúltban elkészítették
második klipjüket. A „Szárnyak nél-
kül” címû dalhoz készült video-
anyagot már az egyik hazai zene-
csatorna is bemutatta. Értesüléseink
szerint a dal írásában társszerzõként
a Hooligans-es Tóth Tibi is közre -
mûködött. 

COLDPLAY:
LEMEZELADÁSI SIKER

Az lemezipar nemzetközi szerve-
zetének felmérése szerint Coldplay:
Viva La Vida or Death and All His
Friends címû albuma lett 2008 leg-
nagyobb példányszámban eladott
nagylemeze A zenekar negyedik stú-
dióalbuma 6,8 millió példányban kelt
el. A kiadvány egyébként a digitális

letöltések kategóriában is élen jár, és
ne feledjük el, hogy mindezek mel-
lett összesen három Grammy-díjat
tudhat magáénak a Coldplay 2008-
ban.

A DÖNTÕBEN ELHANGZOTT
DALOK

Az elmúlt idõszakban ismét egy-
re nagyobb népszerûségnek örven-
denek a musicalek kishazánkban. A
televíziós tehetségkutató verseny óta
óriási rajongótáborral rendelkezõ fi-
atal gyõri srác is ebben a mûfajban
érzi leginkább otthon magát. Mind-
ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy Fekete Dávid egészen az em-
lített verseny döntõjéig menetelt da-
laival. A fiatal tehetség február 27-
én megjelenõ albumán olyan klasz-
szikus musicalslágereket hallhatunk,
mint a Lehetsz király, a Fényév tá-
volság, az I Got Life, vagy a Fény.
Dávid azonban más stílusban is
megcsillogtatja tehetségét. Nem je-
lent számára problémát olyan dalok
elõadása sem, mint a Játszom (Ho-
oligans), a Szerelem elsõ vérig vagy
a Csókkirály. „A döntõben elhang-
zott dalok” tökéletes válogatásal-
bum a rajongók számára, hiszen most
elõször, végre egy CD-n hozzáfér-
hetõek azok a felvételek, amelyeket
eddig csak a képernyõkön keresztül
hallhattunk. 

Aztán itt van a másik kivételes te-
hetség is. Tóth Lüszi, a 13 éves ka-
posvári kislány óriási bravúrt hajtott
végre, hiszen rendkívül fiatal kora el-
lenére õ lett 2008 Nõi hangja. Eb-
ben a korban a legtöbb lány még csak
álmodozik az énekesnõi karrierrõl.
Lüszi azonban minden bizonnyal fé-
nyes jövõ elõtt áll, amirõl most bár-
ki meggyõzõdhet, hiszen „A döntõ -

ben elhangzott dalok” sorozat kere-
tében Tóth Lüszi dalai is lemezre ke-
rültek.

ÚJ GREEN DAY-ALBUM?

A hírek szerint májusra várható a
legendás Green Day legfrissebb al-
buma. A kiadvány a „21st Century
Breakdown” címet kapta, és a 2004-
ben megjelent, hatalmas sikerû Ame-
rican Idiot óta ez lesz a zenekar elsõ
stúdióalbuma. Információink szerint
16 dal kerül a korongra, amelyek kö-
zül ízelítõnek csak néhány cím: Viva
la Gloria, Before the Lobotomy,
Christian’s Inferno, March of the
Dogs, Restless Heart Syndrome, vagy
éppen a 21 Guns.

ZENEI DÍJAK
A közelmúltban rendezték meg a

hazai popzenei élet egyik legrango-
sabb eseményét, a Fonogram – Ma-
gyar Zenei Díj Gálaestet, amelynek
nyertesei az alábbiakban olvashatók: 

Az év hazai klasszikus pop-rock al-
buma: Zséda – Rouge. Az év hazai mo-
dern pop-rock albuma: Kovácsovics
Fruzsina – Üveggolyó. Az év hazai al-
ternatív albuma: Amber Smith – Int-
rospective. Az év hazai hard rock vagy

metal albuma: Insane – Our Island –
Our Empire. Az év hazai dance pop
albuma: Karányi – Aerodynamics. Az
év hazai jazz albuma: Harcsa Vero-
nika – You Don’t Know It’s You. Az
év hazai világzenei albuma: Palya Bea
– Adieu Les Complexes. Az év hazai
szórakoztató zenei albuma: Bereczki
Zoltán – Szinetár Dóra – Musical Du-
ett 2. Az év hazai gyermek albuma:
Csilla – Valami mindig szép. Az év ha-
zai felfedezettje: Anti Fitness Club. Az
év hazai dala: (a Sláger Rádió által le-
bonyolított közönségszavazás alapján)
Republic – Gyere közelebb, menekülj
el. Az év külföldi klasszikus pop-rock
albuma: Kid Rock – Rock & Roll Je-
sus. Az év külföldi modern pop-rock
albuma: Duffy – Rockferry. Az év kül-
földi alternatív albuma: Kings of Leon
– Only By The Night. Az év külföldi
hard rock vagy metal albuma: Metal-
lica – Death Magnetic. Az év külföl-
di dance-pop albuma: Mariah Carey
– E=MC2. Az év hazai zenei DVD-je:
Zorán – A dalok és mi.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes meg-

fejtése: Working On A Dream. A he-
lyes választ beküldõk közül Erdélyi
Károlyné, Szerencs, Bartók B. út 5.
szám alatti olvasónk 1 500 forintos
vásárlási utalványt nyert. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ
30/862-9634-os telefonszám tulaj-
donosa 1 500 forintos vásárlási
utalványt nyert. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben ve-
hetõk át. Játékunk új kérdése: Mi a
címe a most készülõ Green Day-le-
meznek? A válaszokat postai borí-
tékban, vagy levelezõlapon juttas-
sák el szerkesztõségünk címére és
írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

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

NAGYSZÍNHÁZ

FEBRUÁR

27. (péntek) 19 óra: VÕLEGÉNY Földes ifj. bérlet
28. (szombat) 19 óra: VÕLEGÉNY Latinovits bérlet

MÁRCIUS
3. (kedd) 17 óra: SZEGET SZEGGEL Bérletszünet
4. (szerda) 17 óra: VÕLEGÉNY Kossuth ifj. bérlet
5. (csütörtök) 18 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Herman ifj. bérlet
6. (péntek) 17 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Laborfalvi ifj. bérlet
7. (szombat) 19 óra: VÕLEGÉNY Miskolci Páholy elõadás
8. (vasárnap) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
10. (kedd) 19 óra: VÕLEGÉNY Egyetemi bérlet
11. (szerda) 18 óra: A MUZSIKA HANGJA Ferenczi ifj. bérlet
12. (csütörtök) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Madách bérlet
13. (péntek) 19 óra: VÕLEGÉNY Vörösmarty bérlet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



Kos: III. 21. – IV. 20.
Többet ésszel, mint erõvel –

tartja a népi bölcselet – és most
ugyanezt üzenik a csillagok is. De
mondhatnám így is: hétszer mérj,
egyszer vágj. Egy olyan ember szá-

mára, aki nem szokott sokat teketóriázni, ha el kell
dönteni vagy meg kell tenni valamit, talán érthetet-
lenek az efféle mondások. Gondoljon akkor arra,
hányszor megégette már a kezét elhamarkodott lé-
pései miatt. Az idõt nem lehet sürgetni. A kockázat
túl magas. Ez még csak a tájékozódás, adatgyûjtés
ideje. Kissé lelassul, befelé fordul, s hajlamos lesz
elmélkedni sorsa alakulásán. Használja ki jól ezt az
idõszakot arra, hogy rájöjjön, miként kamatoztat-
hatja erényeit, s hol követi el az esetleges  ballé pé -
seit. Az önismeret szempontjából gyümölcsözõ lehet
ez az idõszak, ha tényleg magába néz egy kicsit.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A fékek kiengedésével gyorsíthat

a tempón. Nyugtassa meg magát:
nem lejtõn van, hanem emelkedõn.
Mintha könnyebben jönne a pénz
is, bár ennek nem azt kellene jelen-

teni, hogy mindjárt el is szórhatja. Február végén
talán még Fortuna is tartogat egy kis meglepetést, de
ha ez valóban meg van írva, elég lesz hozzá egyet-
len szelvény is. Baráti tippekre jobb, ha nem ha-
gyatkozik. Rengeteg önben az erõ, amely áramlik és
egyre csak csatornát keres, hogy miként is juthatna
a felszínre. Ennek az egyik módja az, hogy soroza-
tos konfliktushelyzetekbe bonyolódik, a másik,
pedig... nos, sokkal élvezetesebb. Ha kedvesét rá
tudja venni arra, hogy közösen oldják meg ezt az
erõ-túltengést, akkor akár kellemesen is kihasznál-
hatja a most érvényben lévõ erõket. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Arccal elõre, a kitûzött célok kar-

nyújtásnyi közelségbe kerülnek,
csak ne igyon elõre a medve bõrére.
A döntõ pillanatban még megfor-
dulhat a kocka. Sikere azon áll vagy

bukik, hogy mennyire volt reális a célkitûzés. Úgy
értve, amit el akart érni, az valóban ott van-e, vagy
csak tûnékeny délibábnak bizonyul. Elõfordulhat,
hogy vissza kell térni egy korábbi stációhoz, hogy
más úton próbálja majd újra bevenni a csúcsot. Ne
engedje, hogy az esetleges csalódás kedvét szegje.
Minden vágya az, hogy okosan és bölcsen tudjon
dönteni és reagálni akkor, amikor mások arra kény-
szerítik, hogy vállalja fel a konfliktushelyzeteket. Egy
ideig próbálja békés útra terelgetni a nézeteltérést, s
intellektuális úton, segítõ szándékkal megközelíteni
a problémát. Ha ez nem sikerül, akkor sem jó szív-
vel megy bele a vitába. 

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Nem kell ahhoz repülõgépre ül-

nünk, hogy bejárjuk az egész vilá-
got. Elég, ha képzeletünk van olyan
gazdag, hogy magával röpít a mesz-
szeségbe. Segédeszközök haszná-

lata természetesen megengedett: olvasmányok,
képek, hangok, távközlés, internet. A nagy utazás-
hoz persze így is kell üzemanyag: érzelmi töltés,
szerelem, vágyakozás, emlékezet telítik a tartályt.
Aki anyagilag is megengedheti magának, mindezt
valóságként is megélheti. Jó utat kívánok.  Nem jel-
lemzõ Önre az utazási kedv, azonban most mintha
mehetnéke lenne, s a legszívesebben egzotikus, ide-
gen tájakra. Érzi, hogy túlfeszíti a húrt, s nagyon
sokat dolgozik, s az is nyilvánvaló Ön elõtt, hogy
önmagára már félelmetesen kevés idõ marad. Má-
sokat mindig is elõtérbe helyezett, mielõtt önmagá-
val tudott volna egy kicsit is foglalkozni. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A családtagjait vagy ingatlan-

ügyeit érintõ pénzügyi tranzakciók
terén – kiváltképp hitelfinanszíro-
zás vagy adó és illeték vonatkozá-
sában – arra intik a csillagok, hogy

ne hagyja ellankadni éberségét a szirének éneké-
tõl. Nem minden arany, ami fénylik. Az ígéret
pedig még minden jó szándék ellenére sem tekint-
hetõ biztos alapnak, amire építeni lehetne. Legál-
talánosabb értelemben elmozdulás várható, de
ingoványon át vezet csak út, ahol jó, ha tudja, hol
vannak leverve a cölöpök. Sokáig elfojtotta az in-
dulatait és a mondandóját munkahelyén, s mintha
mindez a feszültség egyszerre keresne csatornát
magának. Ha eddig nem történt meg, akkor most
biztosan az asztalra csap, s közben már nem na-
gyon fontolgatja, hogy mi is lesz ennek a követ-
kezménye, de a lelke mélyén ott bujkál az
egzisztenciális félelem. Érdemes lenne visszafogni
hirtelen indulatait.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ez az idõszak, amikor nem ha-

logathatja tovább partnerkapcso-
lata aktuális kérdéseivel való
érdemi foglalkozást. Legalább ön-
maga elõtt ismerje be, kinek is fon-

tosabb ez az egész. Ha nem úgy viszonyult hozzá,
ahogyan a dolgok állása azt megkövetelte volna,
akkor persze, hogy partnere elveszti majd bizalmát
és megpróbál kihátrálni. Az õszinteség mindennek
a kulcsa, de nem mûködik gombnyomásra, lege-
lébb önmagunkhoz kell õszintének lennünk. Han-
gulatilag kissé lelombozza, hogy azt tapasztalja,
hogy kötözködõsek, feszültek Ön körül az em-
berek. Talán még az is megfordul a fejében, hogy
pont Ön vált egyfajta céltáblává. Mindenesetre
szelíd és szégyenlõs természete nem arra sarkallja,
hogy visszaüssön, sokkal inkább próbálja meg
békés úton, észérvek segítségével megoldani az
összeütközéseket.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Eltelik még egy kis idõ, amíg az

ember felveszi a tempót és megta-
lálja saját ritmusát. Sokan vannak,
akik szívesen segítenék felzárkózá-
sát, de belsõ, szellemi-lelki folya-

matról lévén szó, mindenkinek egyedül kell
megtalálni saját egyensúlyát. Ennek megtörténtét az
alkotókedv helyreállása jelzi majd. Nem biztos
azonban, hogy az alkotás maga híven tükrözni fogja
kreatív elképzeléseit. Megeshet, hogy két idegenként
néznek farkasszemet egymással, pedig az csak egy
tükörkép. Nagyon elfogadó mindenkivel, akivel csak
találkozik mindennapi élete során. Különösen a
munkahelyén jellemzõ, hogy könnyû Önnel együtt
dolgozni, és azt a látszatot kelti, hogy elegánsan, ní-
vósan oldja meg a feladataidat. Nem is csoda, ha
elõbb-utóbb, de anyagilag is elismerik, elõfordulhat,
hogy szert tesz néhány nélkülözhetetlen kapcsolatra. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Megkönnyebbülés és örömtelibb

idõszak elébe nézhet az elkövetke-
zendõ hetekben feltéve, ha késznek
mutatkozik észre is venni az élet kí-
nálta lehetõségeket. A lélek bugyrai

túlságosan mélységesek ahhoz, hogy valaha is kikutat-
hatnánk rejtelmeit, az eredménytelen próbálkozás
pedig kielégületlenséghez vezet. Aki nem épp ebben
leli örömét, emelkedjen a felszínre és fedezze fel a to-
vasiklás mámorát. Március elsõ harmadában a szeren-
csejáték is hozhat pozitív meglepetést. Nagyon érdekes
módon kezeli kapcsolati rendszereit. Közelebbi csa-
ládtagjaival nagyon békésen, s támogató módon visel-
kedik, még akkor is türelmes, ha éppen konfliktusos
helyzeteket provokálnak Önnel szemben. Mindezt az
elfojtott feszültséget azonban igyekszik „kiadni” egyéb
kapcsolataiban, ahol nincs „tétje” az ellentétnek. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Eszmék és ideák szolgálatába

állni dicséretes emberi gesztus, ki-
váltképp, ha mindezt bármiféle
anyagi megfontolástól vagy szemé-
lyes érdektõl mentesen tesszük. Így

viszont óhatatlanul felmerül a kérdés: vajon nem
légvárakat építgetünk-e? Két dologra kellene nagyon
odafigyelni: mennyire bízhatunk meg azokban a for-
rásokban, amelyekbõl merítünk, másrészt nem szi-
getelõdünk-e el, ha túlságosan is elvont és élettelen
módon fejezzük ki magunkat. Szeretné a világot el-
lenõrzése alá vonni, s így meglehetõsen irritálja, ha
valami nem úgy történik, mint ahogyan Ön azt elõ-
zetesen elképzelte, szerette volna. Könnyen szem-
benézhet a dühével az olyan ember, aki
valamiképpen csalódást kelt Önben. Igazán nem
tesz kivételt senkivel, éppen úgy kialakulhat konf-
liktusos helyzete távolabbi ismerõseivel, mint aho-
gyan munkatársaival is. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
A rendszeretõ természet kétség-

telenül hatékonynak bizonyul az
élethelyzetek többségében, mert
egyfajta tartást, vázat ad a túlságo-
san is színes és fantáziadús, legin-

kább pedig spontán és zabolátlan burjánzásra
hajlamos élõvilágban. Olyan ez, mint a csontváz a
testben: a megmaradást jelenti. Épp ezért viszont ki
is lóg a sorból: mondhatnám, életidegen, hisz az
meg csupa múlandóság. Most van egy kis rés az  idõ -
falon: szertelenkedhet kedvére – különösebb követ-
kezmények nélkül. Szerelmi életében egy türelmet
és bölcsességet igénylõ probléma ütheti fel a fejét. A
pénzügyeket illetõ elképzeléseikben mutatkozhat-
nak eltérések, s pont ez a téma az, amely Önt na-
gyon mélyen érinthet. Hiszen nagy erõssége, hogy
az anyagi javakat kiválóan tudja kezelni. Azzal Ön
is tisztában van, hogy kedvese nem ugyanúgy gon-
dolkodik errõl a témáról. 

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
A kölcsönösség elve nem mond

feltétlenül ellent a szuverenitás elvé-
nek. Az egymásrautaltság sem jelent
mindig kiszolgáltatottságot. Csak
annyit kellene belátnia, hogy em-

berek közössége nem mûködhet semmiféle mondva-
csinált egyenlõségi viszonyokon. A valóságban
ugyanis nincs egyenlõség, csak hierarchia. És abba
bele kell tagozódni. Egy ilyen egyszerû premissza
megtagadása miatt miért kéne kirekeszteni magát egy
ígéretes párkapcsolatból? A legszívesebben véglete-
sen kötõdne szerelméhez, arra vágyik, hogy tûnjenek
el a határok kettõjük között, s oldódjanak fel egy-
másban. Egyszóval mindent feladna érte, s bármilyen
áldozatot meghozna a kapcsolat érdekében. Érdemes
azonban végiggondolnia, hogy kedvese pont azt ked-
veli Önben a leginkább, hogy szabad és megkötöz-
hetetlen, s emellett mégis mellette marad.

Halak: II. 20. – III. 20.
Boldog születésnapot kívánok a

Halak jegyében született minden
kedves olvasómnak! Ugye csak rosz-
szul látom: nem mondhatja komo-
lyan, hogy megingott a hite, pont

most, amikor épp a megkapaszkodáson múlik a to-
vábbjutás?! Bízzon benne, hogy a tékozló fiú is visz-
szatért, csak ki akarta próbálni magát. Aki nemet
mond: meggondolja magát. Ne tartson attól, hogy ma-
gára marad. Az isteni szikra bennünk van, ártani pedig
leginkább csak saját magunknak tudunk igazán. Na-
gyon erõteljesen bevonódik a héten mások érzelmi
világába, s ezt a hatást érdemes lenne feldolgoznia.
Ha semmi idõt nem hagy magának arra, hogy meg-
dolgozza ezeket a nagyon mély élményeket, érzel-
meket, akkor levertnek és fáradtnak érezheti magát.
Nagy szüksége lesz most arra, hogy önmagával tö-
rõdjön, s ne mindig másokat helyezzen elõtérbe.
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HOROSZKÓP
február 27.  – március 13.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Elismerésben részesítette a szerencsi súlye-
melõ szakosztály egyik fiatal tehetségét Rónavölgyi
Endréné polgármester.

Balla Dávid a 2008-ban elért eredményeiért ka-
pott jutalmat. A súlyemelõk Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen lévõ edzõtermét február 12-én ke-
reste fel a város polgármestere, aki kupával és aján-
dékutalvánnyal köszönte meg az általános isko-
la tanulójának elmúlt évi teljesítményét. Balla Dá-
vid tavaly a diákolimpiai országos döntõjében és
az országos utánpótlás-bajnokságon is kiemelke-
dõen teljesített, mindkét rangos viadalon bronz -
érmet szerezve öregbítette a helyi szakosztály és
Szerencs hírnevét. Nem véletlen, hogy a fiatal spor-
toló bekerült a Magyar Súlyemelõ Szövetség Hé-
raklész-programjába, ami a tehetségek gondozá-
sát szolgálja.

Két fiúváltóval és kilenc
versenyszámban öt egyéni
indulóval képviseltette ma-
gát a városi sportegyesület
az úszó diákolimpia orszá-
gos döntõjében.

A február 7–8-án Székes-
fehérváron megrendezett
 via dalon a Bocskai gimná-
zium színeiben medencébe
szálló Kincses Péter, Kun Le-
vente, Petró Dávid és Pá-
velkó Attila összeállítású
gyorsváltó ezüstérmet szer-
zett az országos döntõben.
A két éven belül egyetemre, vagy fõis-
kolára felvételizõ csapattagoknak
10-10 pluszpontot jelent majd az el-
ért eredmény. A szintén a helyi gim-

náziumot képviselõ Gergely Grétá-
nak a döntõ harmadik célbaérõjeként
két esztendõ után ismét sikerült az
éremszerzés százméteres gyors -

úszásban. Ötödik helyezést ért
el a Szerencsi Általános Isko-
la III. korcsoportos fiú 4 x 50
méteres gyorsváltója Ficsor
Márk, Rábai Gergõ, Kovács
Bálint, Petrusovics Máté ösz-
szeállításban.

A korábban szerencsi szí-
nekben úszó, de már a toka-
ji gimnáziumban tanuló Pet-
rusovics Attila bronzérmet
szerzett 100 méteres mell -
úszásban. További eredmé-
nyek: Tamás Ádám: 50 hát 17.
hely; 50 gyors 20. hely. Kiss
Viktória: 100 hát 7. hely; 100

gyors 14. hely. Kovács Bálint: 100
hát 10. hely. Gergely Gréta: 100 hát
11. hely. Kincses Péter: 100 gyors 10.
hely.

BIRKÓZÓSIKEREK
Három arany-, két ezüst- és egy

 bronz éremmel tértek haza a szerencsi
birkózók a február 7-én Bökönyben
megrendezett diákolimpiai felkészülési
tornáról. Illésy László tanítványai kö-
zül tizenheten léptek szõnyegre a vi-
adalon. Közülük Vinnai Patrik, Tokár
László és Koncz Bence állt fel a do-
bogó legfelsõ fokára, második helyen
végzett Stefán Ádám és Illésy Márton.
Géczi Márkónak, Kecskés Mártonnak
és Golopi Józsefnek bronzérem lett a
jutalma.     

A birkózók két országos szabadfo-
gású válogató versenyen is szerepel-
tek. Február 14-én Csepelen az ifjúsá-
gi korcsoportú Rádai Ádám és Illésy
Kristóf  lépett szõnyegre, másnap pe-
dig Kertész Attila immár a felnõttek me-
zõnyében mutatkozott be eredmé-
nyesen. 

PÁLYÁN A FIATALOK
U19-es korosztályú csapatoknak

rendeztek kispályás labdarúgó tornát
február 15-én a Városi Sportcsarnok-
ban. A megyei elsõ- és másodosztályú
utánpótlás-együttesek részvételével
megtartott viadalon a szerencsi sport-
egyesület gárdája is képviseltette ma-
gát. A mindössze egy cserejátékossal
szereplõ helyi csapat végül tisztes
helytállással az ötödik helyen végzett
a hat együttest felvonultató mezõny-
ben. Eredmények:  Tokaj – Szerencs
4–1, Sátoraljaújhely – Szerencs 5–1,

Holcim – Szerencs 3–3, Felsõzsolca –
Szerencs 1–2, Encs – Szerencs 1–0. A
helyi csapat tagjai Novák Ádám, Sipos
Zoltán, Szûcs Ádám, Takács Máté,
Knapp Imre, Tóth Ádám és Radó Gá-
bor voltak. Edzõ: Takács László. 

BAJNOKSÁGRA KÉSZÜLÕ
KÉZILABDÁZÓK 

Január közepétõl újra edzenek a vá-
ros NB III-as nõi kézilabdacsapatának
tagjai. A szerencsi együttes tréningjeit
kedden és csütörtökön délután tartja a
sportcsarnokban. A tizenhat fõs keret
tagjai Marius Breazu edzõ irányításá-
val növelik fizikai állóképességüket és
gyakorolják az eredményes játékhoz
szükséges technikai és taktikai eleme-
ket. Személyi változás is történt a csa-
pat háza táján. A Nyíregyházára köl-
tözõ Osztás Viktória helyett Gyarma-
ti Andrea kapcsolódott be a közös mun-
kába.  

KIÜTÉS A KOSÁRMECCSEN
Újabb fölényes gyõzelmet aratott ha-

zai pályán február 5-én az SZVSE fér-
fi kosárlabdacsapata. A megyei baj-
nokságban szereplõ együttes ez alka-
lommal Kazincbarcika gárdájánál kö-
zel száz ponttal bizonyult jobbnak.

Az NB II-ben is komoly sikerekkel
büszkélkedõ szerencsi együttes és a  fia -
tal vegyészvárosi csapat közötti kü-
lönbséget jelezte, hogy a vendégek elsõ
találatukat majd 10 perc játékidõ után
szerezték. Az elsõ negyed utáni 32–3

volt a különbség. A második játék-
részben bátrabban, lendületesebben
kezdtek a kazincbarcikaiak, a jól blok-
koló hazai gárda védelmét elsõsorban
gyors és magas passzokkal próbálták át-
törni. Ez azonban nem igazán sikerült,
aminek köszönhetõen a félidei állás 57–
19 lett. A pályán együtt mozgó ven-
dégcsapat ellen hosszú átadásokkal is
többször növelte elõnyét Gulyás Lász-
ló legénysége. A sok személyi hibával
játszó barcikaiak ellen sportszerûség-
bõl is jelesre vizsgázott a palánk alatt
legeredményesebb Kovács Sándor , va-
lamint Birk László, a mezõnyben és tem-
pódobásokban jeleskedõ Szarka István,
Takács Péter, Pallai Árpád, Bém Zsolt
és Tolnai Zsolt összeállítású szerencsi
gárda. A találkozó 124–38-as vég-
eredménnyel zárult.

TRÉNINGEZÕ LABDARÚGÓK
Megkezdte a felkészülést a tavaszi

idényre a város labdarúgócsapata. A te-
remfoci-bajnokságokon sikeresen sze-
replõ együttes elsõsorban szabad téren
tréningezik. A felnõtt és az ifjúsági ke-
ret tagjai január elejétõl fizikai állóké-
pességüket növelik a Tatay-sporttelepen
és a Bocskai gimnázium mûfüves pá-
lyáján, amit hosszútávfutással egészí-
tenek ki. Február közepétõl a labdás gya-
korlatokat és a kispályás játékot is be-
illesztette a programba Takács László
edzõ. A felnõtt keretet tavasztól a To-
kajból hazatérõ Vaszily Zsolt és Budai
János erõsíti. Az ifiknél Lendvai Gergõ
helyébe Radics Mihály lépett.

JUTALOM A SÚLYEMELÕNEK

Balla Dávid tavalyi teljesítményéért kapott elismerést
Rónavölgyi  End réné polgár mestertõl. 

ÚSZÓK AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIÁN 

Az ezüstérmes gyorsváltó tagjai balról: Kincses
Péter, Kun Levente, Pávelkó Attila, Petró Dávid.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
AZ ÚJ UTCA NEVE

Mivel Szerencs Ond felõli részén
egyre több építési telek talált gazdára
a közelmúltban, és újabb családi há-
zak épültek a környéken, gondos-
kodni kellett az utca elnevezésérõl
is. A város önkormányzatának leg-
utóbbi ülésén döntöttek arról, hogy
a közterület Fery Antal, a szerencsi
születésû, neves grafikusmûvész ne-
vét viseli.

KÉSÕBB NYIT
A WELLNESSHÁZ

A helybéliek közül már sokan meg-
tapasztalták az egy évvel ezelõtt fel-
újított Szerencsi Fürdõ és Wellness-
ház, a test egészségére jótékony ha-
tással bíró szolgáltatásait. Ilyenkor a
téli idõszakban van igazi szezonja a
pezsgõfürdõnek, a szaunázásnak. 

Az intézmény téli idõszakban 12-
tõl 21 óráig tart nyitva, azonban már-
cius 6-án technikai okok miatt 16 órá-
tól fogadják a vendégeket.

SZOBROT ÁLLÍTANAK
A TÉREN

A Késmárk utca és a Széchenyi út
találkozásánál évek óta problémát je-
lent a kis sziget karbantartása. Az ön-
kormányzat februári ülésén Heves Já-
nos bejelentette, hogy felajánlásából
az idén új köztéri alkotással gyara-
podik a település. Az alpolgármes-
ter szándékai szerint a Széchenyi-
szobor felavatását a keresztezõdés-
ben az idei év szeptember 21-ére, a
magyar fõúr születésnapjának év-
fordulóján tervezi. 

VÁLTOZÁSOK AZ ÕRZÉSBEN 
A szerencsi képviselõ-testület el-

múlt ülésén született döntés arról,
hogy hétmillió forintot megtakarítva
a jövõben közvetlenül a város büd-
zséjébõl nem fedezik az iskolákban
szolgálatot teljesítõ õrök költségeit.
Az ez irányú kiadásokat igény ese-
tén saját költségvetésükbõl biztosít-
hatják az intézmények. Az önkor-
mányzat közmunkaprogram kere-
tén belül segíti az iskolákat.

Nem mindennapi évfor-
duló alkalmából köszöntöt-
te Balogh Istvánnét febru-
ár 15-én a város polgár-
mestere.

Rónavölgyi Endréné vi-
rággal és ajándékkosárral
lepte meg a Vörösmarty ut-
cában lakó, kilencvenedik
születésnapját ünneplõ idõs
asszonyt. A jó egészség-
nek örvendõ, férjét a má-
sodik világháborúban, hu-
szonöt éves korában el-
vesztõ özvegy a négy gyer-
mekét egyedül nevelte fel.
Négyen voltak testvérek,

akik közül már csak ketten
élnek. Hermina néni egye-
dül magas vérnyomás el-
len szed gyógyszert, a sú-
lyosabb betegségek eddig
elkerülték. Tavaly egy autó
is fellökte. Az orvosok is
csodájára jártak, hogy
csontja sem törött a bal-
esetben. A már három ük-
unokával büszkélkedõ Ba-
logh Istvánné maga veze-
ti a háztartást. Szívesen
fõz, kedvenc idõtöltése az
olvasás. Hermina néninek
lapunk nevében is egész-
séget és sok boldogságot
kívánunk!

Kétnapos karatetábort rendezett
február 21–22-én a szerencsi Városi
Sportcsarnokban a SKS-SKDUN Hun-
gary és a SKI Magyarországi Szerve-
zete. A két hazai shotokan karate szö-
vetség által életre hívott tréningnek a
japán Yutaka Koike ötdanos mester
volt a vezetõje. A programra az or-
szág különbözõ térségeibõl közel
százharminc résztvevõ érkezett. A tá-
borozók létszámában a felnõttek és
a gyerekek fele-fele arányban képvi-
seltették magukat. Yutaka Koike a
TEIKYO japán egyetemen tanult Ka-
gawa senseinél. Sikeres versenyzõ
volt, második helyezést ért el a japán
JKA Karate kumite bajnokságon. Je-
lenleg JKS instruktor Svájcban és a
SKAS kommandó kiképzõje.

A Szerencsi Cukorgyár bezárásával létrejött
szociális tervben a Mátra Cukor Zrt. vállalta,
hogy az üzem területén létrehoz egy emlék-
parkot. Az elkészült mementó impozáns kapun
keresztül a Rákóczi út felõl megközelíthetõ. A
zárt kertben beton- és kõtalapzaton áll a cu-
korgyár bronzból öntött, kicsinyített mása, a két
szimbolikus jelentõségû kéménnyel. Az em-
lékpark ünnepélyes avatása 2009. március 10-
én 11 órakor a gyárbezárás bejelentésének elsõ
évfordulóján lesz, amelyre a volt alkalmazot-
takon kívül várják a nyugdíjasokat, családta-
gokat és minden érdeklõdõt, hogy közösen em-
lékezzenek a nagy múltú üzemre.

Növendékhangversenyt rendezett
február 17-én a Szerencsi Általános
Iskola. A Rákóczi épület konferen-
ciatermében megtartott eseményen
az alapfokú mûvészeti oktatás zenei

tanszakának növendékei léptek fel
mûsorszámaikkal. A koncert kiváló
lehetõséget teremt arra, hogy a kis
muzsikusok szüleik és zenetanára-
ik elõtt mutassák be tudásukat. Az

ünnepi mûsorban a fiatalok gitár-
zenével, fúvós- és vonós hangsze-
reken játszott ismert és klasszikus ze-
nemûvekkel szórakoztatták a kö-
zönséget.

Az összesen húsz darab
mozgatható és vandálbiztos
kamera a fõutcán, a Rákóczi-
vár és a piac környékén, több
közintézménynél, a temetõ nél,
valamint a forgalmasabb ke-
resztezõdésekben felügyeli a
rendet Szerencsen. A moz-
gatható és közeli képek ké-
szítésére alkalmas optika le-
hetõvé teszi a környék pász-
tázását, amirõl február 13-án
a helyi polgármesteri hivatal-
ban megtartott bemutató ke-
retében gyõzõdtek meg a sze-
rencsi kistérség polgármeste-
rei. A kamerák felvételeit öt na-
pig õrzi meg a rendszer. A ké-
peket a törvényi elõírásoknak
megfelelõen a Szerencsi
Rendõrkapitányságon kísérik
figyelemmel, így bûncselekmény ész-
lelésekor azonnal riaszthatók a járõrök.
Emellett rögzítik a kamerák a szabály-
talan parkolásokat, az egyirányú ut-
cákba történõ behajtást és gyalogos-
átkelõhelynél az elsõbbségi jog fi-

gyelmen kívül hagyását egyaránt. Je-
lenleg a rendszer tesztelése és próba-
üzeme történik. A beruházó helyi ön-
kormányzat a térfigyelõ kamerák al-
kalmazásával a közbiztonság javulá-
sát szeretné elérni a városban.

KILENC ÉVTIZED EGÉSZSÉGBEN

Balogh Istvánnét ajándékkosárral köszöntötte
Rónavölgyi Endréné polgármester. 

ÖTDANOS MESTER A SPORTCSARNOKBAN

A CUKORGYÁRI EMLÉKPARK AVATÁSA

„NAGY TESTVÉR”
A KÖZTERÜLETEKEN

Térfigyelõ kamerák a kandelábereken.

Az elmúlt hetekben felkerültek Szerencsen
a kandeláberekre a városi térfigyelõ rend-
szer kamerái. A pályázati támogatással
megvalósított hálózat a közterületek biz-
tonságának erõsítését szolgálja.

IFJÚ MUZSIKUSOK A SZÍNPADON

A hangversenyen fúvósok is bemutatkoztak. 

Tanítványok népesítették be a küzdôteret.
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A Szerencsi Hírek következô száma 
2009. március 13-án jelenik meg. 

Lapzárta: március 6., 10 óra.

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

Várjuk 
ügyfeleinket 

a MOL-benzinkút
melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

Az MSZP szerencsi szervezete 
és önkormányzati képviselõi 

nevében 
boldog nõnapot kívánunk! 

Rónavölgyi Endréné
Sipos Attila

Fekete József Heves János
Suskó Viktor

Szépséges nôk, 
jó asszonyok, 

kívánunk boldog, 
víg nônapot.

A Szerencsi
Televízió 

az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

MAGYAR 
ASZFALT
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