
Mintegy másfél éve annak, hogy új
káplán került a szerencsi római kato-
likus egyházközségbe. Kecskés László
(fotónkon) hamar belopta magát a he-
lyi hívek szívébe. Az emberek öröm-
mel beszélnek róla, a mindig mosoly-
gó, életvidám atyáról. Talán az aláb-
bi, vele készült interjút is szívesen fo-
gadják az újság olvasói. Halljuk hát,
hogyan beszél eddigi életérõl, az egy-
házzal kapcsolatos elképzeléseirõl a
harmincesztendõs lelkész.

– Káplán úr! Arra lennék kíváncsi,
hogy Ön szerint mennyire népszerû a
fiatalok körében napjainkban a papi pá-
lya?

– Talán kevésbé, mert nincs moti-
váció a fiatalok elõtt. Mondom ezt azért,
mert azt látják, hogy a papnak sok fel-
adata van, gyakran feszült, ingerlékeny,
talán éppen azért, mert mindig egyik
helyrõl a másikra vándorol. Aztán ren-
geteg olyan problémával kell szembe-
néznie a lelkésznek, mint például egy
templomépítés, ami ugyan nem min-
dennapi feladat, de szembesülhet vele
bárki, aki e pályára lép. Egyszóval mul-
tifunkcionálisnak kell lenni manap-
ság, ami azt jelenti: intézni kell a plé-
bánia hétköznapi ügyes-bajos dolgait,
megküzdeni rendkívül helyzetekkel, hit-
tanórákat tartani különbözõ korosz-
tályoknak és természetesen ott vannak
az eredeti papi funkciók, mint a teme-
tés, esketés, keresztelés és sorolhatnám.
Aztán nem beszéltem még arról, hogy
egy papnak is van magánélete és az is
tény, hogy napjainkban sokszor meg-
élhetési gondokkal kell küzdenie Isten
szolgáinak. Ez utóbbi igazán elkeserítõ.

– Említette a motiváció hiányát, az
egzisztenciális problémákat és a sok fel-
adatot. Ez volt a jellemzõ 20-30 évvel
ezelõtt is a papságra? 

– Azt gondolom, hogy a rendszer-
váltás küszöbén sok pap – talán nai-
van, vagy reálisan – azt hitte, hogy a
vallásnak is lesz felszabadító ereje. Át-
ütõ erõvel fognak az emberek gondol-
kodni, más életvitelt folytatni. A régi
rendszerben tiltották a templomba já-
rást és a hitéletet. Ugyan a rendszer-
változáskor és azt követõen egy ideig
megugrott a hívõk száma, késõbb
azonban csökkenést tapasztaltunk. Ma
már olyan drámai a helyzet, hogy félõ,
bizonyos területeket fel kell adnia az
egyháznak. Értem ez alatt azt, hogy egy-
egy terület elláthatatlan lehet a jövõben.
Hiába van egy papnak húsz faluja, nem
képes mindennek eleget tenni. Elkép-
zelhetõ, hogy 1-2 embert számláló,
nagy távolságra lévõ templomokba és
gyülekezetekbe nem jutnak el az egy-
házi emberek. 

– Beszélt a hitoktatói tevékenységrõl.
Fontosnak tartja ezt a munkát?

– Természetesen. Erõnk jelentõs ré-
szét ezen a területen a gyerekekre for-
dítjuk. Nem azt mondom, hogy ez nem
jó, de szerintem a hangsúlyt át kelle-
ne helyezni a felnõttekkel való foglal-
kozásra, a felnõtt katekézisre. 

– Mit ért ez alatt? 
– Nem csak prédikálni kell az em-

bereknek, hanem kapcsolatot teremte-
ni velük. Elmenni, meglátogatni õket,
beszélgetni velük. Erre idõt kell szán-
ni. Az egyik héten ezt az utcát járom
végig, majd legközelebb a másikat.
Megkérdezni az embereket, szabad-e
egy pár szóra bemenni, leülni, ér-
deklõdni a körülmények, munkájuk,
szociális helyzetük felõl. Így lehet lel-
kipásztorkodni, mert ha nekem nincs
közöm a való világhoz, az élethez, hi-
ába mondok bármit a szószékrõl, ha
az emberek igazi problémáját nem is-
merem.

– Ha jól értem, egyfajta hittérítõ mun-
kára gondol, amelynek segítségével
vissza lehetne csalogatni a híveket a
templomokba. Ön szerint ez ered-
ményre vezetne? 

– Igen. Beszéljünk most minden  elõ -
ítélettõl mentesen a szekták helyzetérõl.
Itt vannak ezek a kis közösségek, vi-
szonylag fiatalok. Miért van az, hogy
az emberek tömegével hagyják ott a tör-
ténelmi egyházakat, felekezeteket?
Fõleg a középkorúak és a fiatalok, akik-
re tudnánk a jövõnket építeni. Nos, a
válasz egyszerû: megjelenik egy jó ér-
telemben vett közösségi szellem ezek-
ben a kisegyházakban. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Rónavölgyi Endréné polgármester
köszöntõjében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Szerencs nemcsak a
fejedelmek, hanem a dalok városa
is, ahol az önkormányzatnak, a
 mûve lõdési és oktatási intézmé-
nyeknek, valamint az egyházaknak
köszönhetõen virágzik az énekkul-
túra, a kórusmû vészet. A helyi Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár
fenntartásában négy évtizede
mûködõ Hegyalja Pedagógus Kórus
eredményes mûködését számos ki-
tüntetés, hazai és külföldi szereplés
bizonyítja. Az együttes sikeres szak-
mai vezetõi sorrendben az alapító
Hagymássy József, valamint Remé-
nyi János és a jelenlegi Sándor Zol-
tán karnagyok voltak, akik magas
szintre emelték a dalos közösség ze-
nei teljesítményét. 

A mûsorban az ünnepeltek mellett
a tiszaújvárosi Énekszó Baráti Kör, a
Szerencsi Férfikar, valamint Sáros-
patakról a Mûvelõdés Háza Kama-
rakórusa szerepelt. A közönség ze-
nei élményét a program végén össz-
kari szám tette teljessé. 

A jelenlévõk megemlékeztek a pe-
dagógus kórus alapító karnagyáról,
Hagymássy Józsefrõl és az együttes

örökös tagjáról, Nagy Jánosról. Ró-
navölgyi Endréné a szerencsi önkor-
mányzat nevében emléktárggyal és
kárpátaljai kirándulással lepte meg az
ünnepelteket. Koncz Ferenc, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés alelnöke édességkosarat adott
át és a mûködési költségekhez  száz -
ezer forintos hozzájárulást ajánlott fel.
Bodnár Béla nyugalmazott szerencsi
aljegyzõ az alkalomra készített vázát
nyújtott át. A Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár a hölgytagoknak fel-
lépõ ruhát, a férfiaknak zakót és nyak-
kendõt, valamint a próbák haté-

konyságát növelõ elektromos zon-
gorát adományozott. Külön köszön-
tötték alapító tagként Czinkné Ro-
nyecz Ildikót, Czina Imrénét, Ko-
rompai Jánosnét, Majoros Árpádnét,
Nagy Jánosnét és Szatmári Ágnest.
Ajándékban részesült Sándor Zoltán
karnagy, Csáki Gáborné kóruselnök
és Juhászné Eperjesi Lilla titkár. Kö-
szöntötték a jubiláló énekkart a fel-
lépõ együttesek is annak reményé-
ben, hogy a következõ kerek évfor-
dulót ismét együtt ünnepelhetik majd
a most negyvenéves Hegyalja Peda-
gógus Kórussal. Á. A.

Az immár hatvan esztendeje, a
Kandó Kálmán utcai lakásában élõ
Boriska néni kitûnõ egészségnek ör-
vend. Az idõs asszony segítséggel a
mai napig ellátja otthonában a házi-
asszonyi teendõket. Azt mondja, nem
fáj semmije, azonban az utóbbi évek-
ben a járása gyengült. A szellemi fris -
sességét máig megõrzõ Boriska néni
három gyermeknek adott életet és nap-
jainkban már öt unokával és  nyolc  déd-
unokával büszkélkedik. A Sze ren csi
Csokoládégyárból 1966-ban ment
nyugdíjba, 1994-ben vesztette el a ko-
rábban a vasútnál dolgozó férjét.
Azóta él egyedül, a mindennapokban
a városban lakó unokája, Nagy  Lász -
ló és a szomszédok – köztük Antal
Tiborné – segítik. Az idõs asszony süt,

fõz, televízióból, rádióból és az újsá-
gokból tájékozódik a hírekrõl,
szívesen olvas egyházi témájú
könyveket.   

A jubileum al-
kalmából Róna-
völgyi Endréné
az otthonában
kereste fel a vá-
ros legidõsebb
polgárát, akit vi-
rágcsokorral és
ajándékkosárral
lepett meg a vá-
ros polgármes-
tere. A beszél-
getés során
Nagy Andrásné
a hosszú élet tit-
kát is elárulta:
mindig nyugodt-
nak kell marad-
ni, bármi törté-
nik is az ember
körül, a lelki bé-
kéjét soha nem
szabad feladni. 

Kívánjuk Boriska néninek, hogy
még sokáig éljen szeretetben és
egészségben!

Fennállásának negyvenedik év-
fordulóját ünnepelte november
21-én a Hegyalja Pedagógus Kó-
rus. A Rákóczi-várban megtartott
koncerten a közönség mellett
négy vendég énekkar osztozott a
jubilálók örömében. 

Boriska néni örömmel fogadta a város pol-
gármesterét. 

MI MEGVÁLTOTT 
EMBEREK VAGYUNK

Éppen száz esztendeje volt no-
vember 17-én annak, hogy a sze-
rencsi Nagy Andrásné 1909-ben
meglátta a napvilágot. Az ünne-
peltet a kerek évfordulón kö-
szöntötte a város polgármestere.   

A VÁROS SZÁZESZTENDÕS LAKÓJA  

A kórus igazi közösséget alkot.

NEGYVENÉVES DALOS JUBILEUM
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A Nyíregyházi Fõiskola Turizmus
és Földrajztudományi Tanszéke, a
szerencsi Bocskai István Gimnázium
és a Magyar Földrajzi Társaság Nyír-
ségi Osztálya szervezett tudományos
konferenciát november 20-án. A
város középiskolájában megtartott
eseményen köszöntötték Frisnyák
Sándor professzort (fotónkon), aki
az idén töltötte be 75. életévét.

Az elmúlt években a szerencsi
Bocskai István Gimnázium – az or-
szág középiskolái közül szinte egye-
dülállóan – tudományos mûhellyé
vált. Gál András fõigazgató kö-
szöntõjében szólt arról, hogy eddig
hét alkalommal szerveztek a föld-
rajztudományhoz kapcsolódó ta-
nácskozásokat a középiskolában,
ahol akadémikusok, egyetemi taná-
rok, tudósok, professzorok tartanak
elõadásokat, osztják meg kutatási ta-
pasztalataikat. A rendezvénysoro-
zat ötletgazdája Frisnyák Sándor
volt, akirõl tantermet neveztek el a
gimnáziumban, példaképül állítva a
diákok elé. 

A konferenciákra rendszeresen
visszatérõk 75. születésnapja alkal-
mából köszöntötték a professzort. A

történeti földrajz kiemelkedõ egyé-
niségének ajándékokkal kedvesked-
tek a kollégák, az egykori tanítványok
– ma már a tudomány jeles mûvelõi
–, akik az eseményre tiszteletkötetet
jelentettek meg.  Rónavölgyi Endré-
né, Szerencs polgármestere kö-
szöntõjében kiemelte, hogy Frisnyák
Sándor több szállal kötõdik Sze-
rencshez, tudományos mûhelyt te-
remtett a Bocskai gimnáziumban, ami
gazdagítja a város szellemi  éle tét.       

Hanusz Árpád, a Nyíregyházi Fõis-
kola Turizmus és Földrajztudományi
Intézet igazgatója beszédében kie-
melte az ünnepelt emberi kvalitása-
it, méltatta tudományos és kutató-
munkáját, megemlítette, hogy Fris-
nyák Sándor negyven évvel ezelõtt
iskolát teremtett a Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskolán, ahol az elmúlt
kilenc évben professor emeritusként
heti rendszerességgel oktat. A kon-
ferencián Tóth József rector emeritus,
a pécsi Földtudományi Doktorisko-
la igazgatója „Európa a mega -
polisz-fejlõdés folyamatában” címmel
tartott elõadást, míg Klinghammer Ist-
ván akadémikus a tematikus kartog-
ráfia kialakulásáról értekezett. A ren-
dezvény keretében Süli-Zakar István
egyetemi tanár oklevelet nyújtott át
Rónavölgyi Endréné polgármesternek,
amit a városnak a közelmúltban ado-
mányoztak az Európai Határon Át-
nyúló Régiók szervezetének novem-
ber elejei, Belgiumban megtartott
közgyûlésén, a Szerencs–Rozsnyó
partneri együtt mûködésében kifej-
tett, a határon átnyúló kapcsolatok
ápolásáért. A rangos elismeréssel
évente összesen két európai telepü-
lést jutalmaznak. S. L.

Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium elkészítette a világörökségi
törvény tervezetét. Az elõterjesztésrõl
a Tokaji Történelmi Borvidék Világ -
örökségi Egyesület november 10-ei,
Tokajban megtartott közgyûlésén
fejtették ki véleményüket a részt-
vevõk.

A szerencsi szalmatüzelésû erõmû
építése körül kibontakozó vita indította
el azt a folyamatot, amelynek ered-
ményeként elkészült a világörökségi
törvény tervezete. Mivel korábban kö-
telezõ erejû, világörökségi szempon-
tú kezelési terv nem állt rendelkezés-
re a Tokaji történelmi borvidék kul-
túrtáj esetében sem, így az érdekelt fe-
lek sajátosan értelmezték a világ -
örökségi egyesület által, egyfajta elvi
deklarációként elfogadott szabályozást
és annak tartalmát. A kezelési terv jog-
szabályban való megjelenése a ki-
számítható, tervezhetõ és betartható
szabályozás alapja, így biztosított,
hogy mind az önkormányzatok, mind
a potenciális fejlesztõk-beruházók
elõtt is ismertté és egyértelmûvé vál-
janak az adott helyszínnel kapcsola-
tos lehetõségek és korlátok.

Rónavölgyi Endréné felszólalásá-
ban rámutatott, hogy akkor került iga-
zán elõtérbe a világörökségi törvény
hiánya, amikor Szerencsen felvetõdött
egy ipari beruházás terve. A város pol-
gármestere szerint ma már látható,
hogy minden jogszerû engedély elle-
nére több mint két esztendeje nem
kezdõdhetett meg a szalmatüzelésû
erõmû építése, ami komoly vesztesé-
get jelent Szerencsnek és a környezõ
településeknek egyaránt. Rónavölgyi
Endréné reményét fejezte ki, hogy a
világörökségi törvény megszületése
esetén nem fordulhat majd elõ ilyen
késedelem például a munkahelyte-
remtõ beruházások, vagy egyéb tervek
megvalósítása terén. A polgármester
hangsúlyozta: akkor lehet sikeres a vi-
lágörökségi törvény, ha minden féllel
megtörténik az egyeztetés. Példaként
említette, hogy Szerencs területének
mindössze hét százaléka szõlõterület,
így nem volna szerencsés ugyanolyan
szabályt kiterjeszteni a városra, mint
például a magtelepülésekre.

Koncz Ferenc arról beszélt, hogy
nem lehet egy kalap alá venni akár a
megyénkben található két világörök-
ségi területet sem. A Borsod-Abaúj

Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke
szerint a Balaton Fejlesztési Tervhez
hasonlóan egy Hegyalja Fejlesztési
Tervet kellene létrehozni, ami pénz-
ügyileg segítené a világörökségi érté-
kek megõrzését. Fejérdy Tamás, a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal el-
nökhelyettese többek között hangsú-
lyozta, hogy a tárgyalt törvény az ösz-

szes magyar világörökségi helyszínre
készül, ezért számos problémát a he-
lyi kezelési tervekben kell majd tisz-
tázni.

A közgyûlésen megfogalmazódott,
hogy a Natura 2000 területekre vo-
natkozó szigorú szabályok miatt
Zemplénben a bányászattal foglalko-
zó cégek fennmaradása is kétséges,

ami az emberek megélhetését is ve-
szélyezteti. A törvénynek meg kelle-
ne teremtenie a lehetõséget arra, hogy
ha egy település nem kívánja vállal-
ni a kötöttségeket, akkor kiléphessen
a világörökségi területbõl. A vitában
résztvevõk közül mások a jogszabály
alapján létrejövõ kezelõ szervezet
ügyfél-jogkörének a szükségességét vi-
tatták és fontosnak tartották a minisz-
teri rendeletek megszületését követõ
kezelési terv elfogadását, ami bizto-
sítja a táj védelmét, ugyanakkor nem
akadályozza meg a gazdaság fejlesz-
tését. A tanácskozáson jelenlévõ pol-
gármesterek hangsúlyozták, hogy nem
szabad veszélyeztetni az emberek
megélhetését és megállapították, hogy
sajnos a világ örökségi cím elnyerése
óta nem fejlõdött a vidék, a kisemberek
pedig nem érzik a cím elõnyeit. A vi-
lágörökségi egyesület közgyûlésén el-
hangzott véleményeket az egyesület
elnöksége eljuttatta a törvényt elõké-
szítõ Oktatási és Kulturális Miniszté-
riumhoz, hiszen a jogszabály-terve-
zethez a javaslatokat november 11-
ig lehetett megtenni. A törvény par-
lamenti vitája a jövõ évben várható.

M. Z. – S. L.

VÁROSÉPÍTÉS AZ ÉLET-
MINÕSÉG JAVÍTÁSÁÉRT

Az Egészséges Városok Hete el-
nevezésû programsorozat keretében
tartottak elõadásokat november 17.
és 19. között Szerencsen. 

A Népház nagytermében megren-
dezett nyitóeseményen Gyõrik Fe-
renc köszöntötte az érdeklõdõket. Az
Egészséges Városok Szerencsi Szer-
vezetének koordinátora többek kö-
zött kiemelte, hogy a várható, jelentõs
pályázati támogatásból megvalósu-
ló fejlesztéseknek köszönhetõen 2-
3 éven belül szinte teljes egészében
megújul a település, ami hozzájárul
az itt élõk életminõségének a javí-
tásához.

Szabó Lászlóné az elkövetkezõ
 idõ szak beruházásainak részleteivel
ismertette meg a hallgatóságot. El-
hangzott, hogy a már elnyert több
mint hárommilliárd forintos támo-
gatásból megújul a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca és a piactér, megtörténik
a szerencsi óvodák, a rendelõinté-
zet és a Rákóczi út 51. szám alatt ta-
lálható orvosi ügyelet épületének fel-
újítása. Ugyancsak jelentõs összeg áll
rendelkezésre a római katolikus
templom belsõ terének és elektromos
hálózatának a rekonstrukciójára, a re-
formátus templom és környéke fel-
újítására, a Rákóczi-vár tetõszerke-
zetének javítására. A városközpont-
ban átépül a Kossuth tér. Az elõ -
adássorozat november 18-án folyta-

tódott, amikor a gyerekek testi és lel-
ki egészségének védelmérõl, fej-
lesztésérõl Dorgainé Botos Hedvig
beszélt a hallgatóságnak. Az Egysé-
ges Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató vezetõje elõ -
adásában hangsúlyozta, hogy a gyer-
mekek egészséges fejlõdése szem-
pontjából az egyik legfontosabb té-
nyezõ, hogy milyen családi légkör-
be érkezik a baba. Ugyancsak jó ha-
tással van a szülõi érintés. Mint el-
hangzott, azok, akik gyermekkorban
több simogatást kaptak szüleiktõl, fel-
nõtt korukban ellenállóbbak a lelki
sérelmekkel szemben, jobb lesz a
stressztûrõ képességük. 

A november 15-i elõadás kereté-
ben arról hallhattak útmutatást a
résztvevõk, hogyan tehetõ szebbé és
boldogabbá az idõs emberek élete.
Sipos Attila többek között az örege-
dés biológiai folyamatáról szólt és fel-
hívta a figyelmet az ilyenkor ta-
pasztalható élettani jelenségekre. A
helyi Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ vezetõje
hangsúlyozta a család pótolhatatlan
szerepét az idõs emberek életében.
Elhangzott, hogy a nyugdíjas kor-
osztály életminõségének javítása ér-
dekében szükség van a jól kiépített
szociális ellátó rendszerre, a szín-
vonalas egészségügyi szolgáltatá-
sokra, amelyek biztosítottak Szeren-
csen. M. Z.

SZÜLETÉSNAPJÁN KÖSZÖNTÖTTÉK
A PROFESSZORT

A városfejlesztésekrõl szóló elõadáson zsúfolásig megtelt a Népház
nagyterme. 

Rónavölgyi Endréné szerint csak akkor lehet sikeres a világörökségi
törvény, ha minden féllel megtörténik az egyeztetés.

A szerencsi világörökségi kapuzat fo-
gadóépületébe invitálta az érdeklõdõ -
ket november 19-én a Hegyaljai Al-
kotók Társulása (HAT), valamint a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár. A
HAT és a Magyar Alkotók Internetes
Szövetsége immár kilencedik alka-
lommal jelenteti meg közös antológi-
áját. A legújabb kiadvány Aranyló bú-
zaszemek címmel látott napvilágot,
amelynek szerencsi bemutatóján Gaál
Ernõ, a HAT elnöke köszöntötte a részt-
vevõket. Elhangzott, hogy a kötet olyan
írások gyûjteménye, melyekben meg-
mutatkozik a térség tájainak szépsége.
A település önkormányzata nevében
Heves János alpolgármester örömét fe-
jezte ki, hogy a kötet alkotói az iro-
dalom útján is megörökítették Hegy -
alja sokszínûségét. Az esemény végén
az antológia verseibõl adtak ízelítõt a
közönségnek a szerencsi Bocskai gim-
názium diákjai.

ARANYLÓ BÚZASZEMEK

KÉSZÜLÕBEN A VILÁGÖRÖKSÉGI TÖRVÉNY

A Hegyaljai Alkotók Társulása már kilencedik alkalommal jelentetett
meg antológiát. 



HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
EGYSZER MÁTYÁS KIRÁLY. A

nagyváradi Kiss Stúdió elõadására in-
vitálja a közönséget december 3-án
18 órára a Rákóczi-várba a Sziget Ala-
pítvány. Kiss Törék Ildikó és Varga
Miklós elõadásában Egyszer Mátyás
király címmel reneszánsz színpadi já-
tékot láthatnak az érdeklõdök Arany
János, Czuczor Gergely, Harsányi
Zsolt, Jankovich Ferenc,  Kiss Dénes,
Kisfaludy Károly, Kocsis István, Len-
gyel Dénes és Móra Ferenc szövegei
alapján. Az elõadásra a belépés in-
gyenes. 

LÉGFEGYVERESEK IZGALMAS
LÉGKÖRBEN. Sportlövészek népesí-
tik be november 27–29. között a mis-
kolci városi sportcsarnokot. Az idei
légfegyveres országos bajnokság
kitûnõ alkalom arra, hogy a nagykö-
zönség élvezhesse a sportágat körül-
vevõ izgalmas légkört. A program
mindhárom napon ingyenesen láto-
gatható, ahol az események nyomon
követését kivetítõk segítik. 

A verseny programjai: 
November 27., 11–20 óráig: ifi fiú,

leány puska-pisztoly, férfi puska
November 9–20 óra: junior fiú-le-

ány puska-pisztoly, férfi-nõi nemzeti
versenyszámok.

November 29., 9–19 óra: férfi pisz-
toly, nõi puska-pisztoly. 

Akik szeretnének többet megtud-
ni az ob-ról vagy a sportlövészetrõl,
azok megtehetik a  www.hun -

shooting.hu címen a Magyar Sport-
lövõk Szövetsége honlapján. 

SAKKMECCS. Megkezdõdik a küz-
delemsorozat a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei sakk-csapatbajnok-
ságban. A szerencsi együttes novem-
ber 29-én 10 órától Encs gárdájával
mérkõzik a Népházban. 

JAVASLATOK KITÜNTETETTEKRE.
A város önkormányzata 2010-ben is
kitüntetésben részesíti azokat, akik hu-
zamosabb idõn keresztül kiemelkedõ
munkájukkal hozzájárultak Szerencs
fejlõdéséhez. A korábbi évek gya-
korlatának megfelelõen a díjak átadása
a városnapi ünnepi képviselõ-testületi
ülésen történik. 

A díszpolgári cím, a Pro Urbe Sze-
rencs, valamint a Humanitás Szol-
gálatában Szerencs Városért, a Sze-
rencs Város Közszolgáltatásáért, Sze-
rencs Városért a Köz Szolgálatában,
Szerencs Város Közoktatásáért, va-
lamint a Szerencs Város Sportjáért el-
nevezésû kitüntetés odaítélésére vo-
natkozó írásos javaslatokat részletes
indoklással december 15-ig kell el-
juttatni a polgármesteri hivatal szer-
vezési és jogi osztályára. A helyi el-
ismerések odaítélését szabályozó
helyi rendeletek megtalálhatók a vá-

ros honlapján (www.szerencs.hu). In-
nen letölthetõ a kitüntetési javaslat
formanyomtatványa, amit a szerve-
zési és jogi osztályon személyesen
is át lehet venni. 

TÛZOLTÓ-EMLÉKTORNA. Az
idén is megrendezi a Bodnár Ferenc
kispályás teremlabdarúgó-emlék-
tornát a Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság. 2005 nya-
rán tragikus balesetben vesztette
életét a testület egykori gazdasági
csoportvezetõje, akinek a tiszteletére
immár ötödik alkalommal hirdetik
meg a viadalt. A család megsegíté-
sét szolgáló jótékonysági rendezvény
december 12-én reggeltõl késõ dél-
utánig tart majd a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban.   

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Az Észak-
magyarországi Regionális Munka-
ügyi Központ helyi kirendeltségének
nyilvántartása alapján. Mûszaki-
bolt-vezetõ (Szerencs), minõség-
biztosítási rendszerasszisztens (Sze-
rencs), gépjármûtechnikai-szerelõ
(Szerencs), pék (Szerencs), felszol-
gáló (Szerencs). Fémfestõ (Mád),
pék (Bodrogkisfalud), felszolgáló
(Baskó), szakács (Tolcsva). Tel.:
47/361-999. 
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MIT JELENT ÖNNEK A 40 ÉVES
PEDAGÓGUS KÓRUS?

A 2010-es évre is kedvezménnyel fizethetik elõ ol-
vasóink a Szerencsi Híreket. Az újságot jövõre vál-
tozatlan áron, 150 forintért lehet majd megvásárol-
ni a boltokban és az újságárusoknál. Akik az éves vagy
féléves elõfizetés mellett döntenek, olcsóbban, da-
rabonként 131 forintért jutnak hozzá közéleti la-
punkhoz, amit a hírlapkézbesítõ házhoz visz.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen a Sze-
rencsi Hírek 2010-ben is összesen 21alkalommal je-
lenik meg. Januártól júniusig, valamint augusztus-
tól novemberig havonta két lapszám lát napvilágot,
júliusban a szerkesztõség munkatársainak éves sza-
badsága miatt szünet van és december közepén egy
ünnepi számot ad ki a szerkesztõség. A 21 db új-
ságért a 2010-es esztendõre vonatkozó kedvezmé-
nyes éves elõfizetés díj 2750 forint. A várostól tá-

vol élõ olvasónknak az elõfizetési díj és a feladási
költség befizetése mellett 2010-ben is postázzuk la-
punkat.  

Hogyan lehet a 2010-es évre kedvezményesen  elõ -
fizetni a Szerencsi Híreket?

– Régi elõfizetõinknek legegyszerûbb az õket fel-
keresõ hírlapkézbesítõnél. 

– Új elõfizetõknek a postán és a hírlapkézbesítõnél.  
– Telefonon a 47/561-180-as szám tárcsázásával. 
– Alapdíjas SMS-ben a 06-20/940-2066-os szám-

ra vagy e-mailt a szerhir@t-online.hu címre a név, a
pontos lakcím és a megrendelés idõtartamának meg-
jelölésével. 

Válassza az Önnek kényelmesebb megoldást!
Megtisztelõ bizalmukat elõre is köszöni: 

a szerkesztõség

Sándor Zoltán karnagy:
– Diákkoromban kezdtem kijárni Mis-
kolcról Szerencsre, amikor még Reményi
János vezette a kórust. Fõiskolásként kért
meg arra, hogy segédkarnagyként segítsem
a munkáját. Amikor õ Budapestre költö-
zött, én léptem az örökébe, aminek már
huszonöt esztendeje. Igazi családtagnak
érzem magam a kórusban, ami számom-
ra az elsõ perctõl hatalmas megtisztelte-
tés. A mai rohanó világban értékmegõrzõ
szerepe van az együttesnek, amelynek a
tagjai ugyan nem hivatásos énekesek, de
a dalok tolmácsolásával hozzájárulnak a
hazai kóruskultúra ápolásához. 

Czinkné Ronyecz Ildikó alapító tag:
– A kezdetektõl, immár negyven eszten-
deje járok rendszeresen a kórus próbái-
ra és a fellépésekre, ami a része lett az
életemnek. A második családomat jelenti
ez a közösség, ahol kollégákkal talál-
kozhatok és beszélgethetek. Gyerekko-
rom óta szeretem a zenét, már egészen
fiatalon szolfézsre jártam. A magyar–orosz
szakos tanári diploma megszerzése után
az ének-zene szakot is elvégeztem. Ami-
kor 1969-ben megtudtam, hogy Hagy-
mássy József elkezdett kórust szervezni,
azonnal jelentkeztem. Büszke vagyok

arra, hogy máig a kar tagja lehetek. 

Csáky Gáborné kóruselnök:
– Számomra a kórus kikapcsolódást, kö-
zösséget jelent. A próbákra nemcsak az
ének szeretete miatt járunk, az is fontos
számunkra, hogy egymás társaságában
töltsük az idõt. A dalban és az életben egya-
ránt megtaláljuk a közös hangot. Jó len-
ne, ha többen lennénk, fiatal, agilis tagokkal
egészülne ki az együttes. Közel két évti-
zede látom el az elnöki teendõket, ami nem
jár juttatással, de jólesõ érzés, hogy az ad-
minisztrációs és szervezési munkámmal –
amihez a többiektõl sok segítséget kapok
– segíteni tudom a kórust.

Kutas Gáborné:
Évtizedek óta rendszeres látogatója vagyok
a szerencsi kulturális rendezvényeknek.
A komolyzenei programok egyik állandó
szereplõje az idén jubiláló pedagógus ve-
gyeskar. Mindig felkészülten állnak ki a
közönség elé, színvonalas produkcióval
bizonyítva elhivatottságukat a magyar
kórusmûvészet értékeinek a megõrzésé-
re. Szerencsnek is messze földön jó hí-
rét viszi az együttes, hiszen nemcsak ha-
zánk különbözõ részein, hanem számos
európai országban is sikeresen szerepel-
nek.

December 15-én, 14 óra: adventi ját-
szóház. Karácsonyi díszek készítése a
gyermekkönyvtárban. 

December 15-én, 16 óra: a Népi Dí-
szítõmûvészeti Szakkör 45 éves jubi-
leumi ünnepsége. Népmûvészeti kiál-
lítás az árkádos teremben.  

December 17-én, 18 óra: kará-
csonyi hangverseny a Munkás Szent

József római katolikus templom-
ban. 

December 23., 14 óra: városi kará-
csony – mindenki karácsonyfája a Rá-
kóczi út várkert elõtti szakaszán. 

December 31-én 22 órától: óévbú-
csúztató koncert, tûzijáték, pezsgõs
koccintás, szerencseleves a Geisen-
heim téren. 

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT 

ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

Elkezdõdött az oktatási és nevelési
intézményekbe járók H1N1 influen-
zavírus elleni oltása Szerencsen. Az
egészségügyi és az oktatási tárca által
meghirdetett kampány keretében ön-
kéntes alapon kaphatják meg a diákok
a térítésmentesen biztosított vakcinát.
A város óvodáiban a szülõk közel ne-
gyede adta hozzájárulását ahhoz, hogy
gyereküknek az intézmény egészség-
ügyi szolgálatának a munkatársa be-
adja a H1N1 vírus elleni injekciót. Az
iskolásoknál 14 százalék ez az arány.
A Bolyai épületben november 20-án
81 diák élt a lehetõséggel, a Rákóczi
épületben november 25-én tartották az
oltást. A Bocskai gimnáziumban a
hatosztályos képzés elsõ két évfolya-
mára járó tanulók 30 százaléka kapta
meg az intézményben a vakcinát, az
 idõ sebb tanulóktól lapzártánk utáni  idõ -
pontig várták a középiskolában a szü-
lõi hozzájárulásokat.

A kormány döntése után a szakmi-
nisztérium oltópontokat hozott létre az
ország különbözõ térségeiben. No-

vember 27-étôl 8 órától 18 óráig a sze-
rencsi rendelõintézet földszintjén lévõ
 tü dõgondozóban jelentkezhetnek az
ingyenes oltásra nem jogosult, egész-
séges magyar állampolgárok, akiknek
háromezer forintot kell fizetniük a
H1N1vakcináért, valamint a beadásért

és csupán a taj-kártya bemutatására
van szükség. Szombaton és vasárnap
8–12 óra között a Rákóczi út 51. sz.
alatti egészségház emeleti gyermek-
rendelôjében adják be a vakcinát. A
szerencsi oltópont  de cember 22-ig
mûködik.

OLTÓPONT A RENDELÕINTÉZETBEN

SZERENCSI HÍREK ELÕFIZETÉSI
AKCIÓ A 2010 ÉVRE 

A Szerencsi Általános Iskola Bolyai épületében már megkezdõdött az oltás.

KÓRHÁZI „TELTLÁZ”
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A közelmúltban szakképzési kiál-
lítást rendeztek a miskolci városi
sportcsarnokban, amelyen a Sze-
rencsi Szakképzõ Iskola is bemutat-
kozott. A háromnapos rendezvé-
nyen különbözõ középiskolák kép-
zési kínálatával ismerkedhettek meg
az érdeklõdõk. A szerencsi oktatási
intézmény diákjai és tanárai több hé-
tig készültek az eseményre, hogy mi-
nél színesebb és részletesebb felvi-
lágosítást adhassanak a Szerencsen
oktatott szakmákról. A kiállításon a
pavilonunkban a pedagógusok mel-
lett maguk a tanulók mutatták be sa-

ját szakterületüket. A Szerencsi Szak-
képzõ Iskola esetében az ér-
deklõdõknek lehetõségük nyílt be-
tekinteni az informatika és az elekt-
ronika világába. Különbözõ plakátok
és kiállított szakmai eszközök, gépek
segítségével végigkövethették a lá-
togatók a technológia fejlõdését. A
nõies szakmák képviseletében az is-
kola fodrász tanulói a helyszínen ké-
szítettek divatos frizurákat és hasz-
nos tanácsokat adtak az érkezõknek.
Hasonlóan népszerûek voltak a nõi
szabók által kiállított ruhadarabok. 

Révész Marianna

SZAKKÉPZÉSI KÍNÁLAT
SZERENCSRÕL 

Esélyegyenlõségi konferenciát ren-
dezett november 11-én a Szerencsi Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat. A
Rákóczi-várban megtartott tanácsko-
záson az oktatás, a foglalkoztatás és a
pályázati lehetõségek témakörökben
tartottak elõadást szakemberek. Mint
elhangzott, az oktatási intézmények kö-
telesek egyenlõ bánásmódot biztosítani
a tanulóknak az intézményekbe történõ
felvételnél, a teljesítmény értékelése-
kor, a szolgáltatásokhoz és a juttatá-
sokhoz történõ hozzáférésben egya-
ránt. Szóba került, hogy a világválság
miatt az elmúlt idõszakban Szerencs
térségében nyolcszáz fõvel bõvült a re-
gisztrált álláskeresõk száma. Kedvezõ
ugyanakkor, hogy nem történtek tö-

meges létszámleépítések, miközben az
önkormányzatok napjaiban is jelentõs
létszámot foglalkoztatnak a közmun-
kaprogramban. Elhangzott, hogy a
Szerencsi Városgazda Nonprofit 
Kft.-nél a közfoglalkoztatásban részt-
vevõk kiválasztásában egyedüli szem-
pontként az elvégzett munka minõsé-
gét veszik figyelembe, tekintet nélkül
arra, hogy a cigány kisebbséghez,
vagy a többségi társadalomhoz tarto-
zik-e a jelentkezõ. Véleményként fo-
galmazódott meg, hogy a városban az
oktatásban és a foglalkoztatásban sem
mindig érvényesül az esélyegyen lõség.
A konferencia egyik célja is az volt,
hogy az azonos bánásmód fontossá-
gára felhívja a figyelmet. 

Napjainkban a régi szokások meg-
tartása a kulturális örökség ápolá-
sát, a gyökerek õrzését, megerõsí-
tését jelenti. Hagyományok nélkül,
innen-onnan átvett énekek, szoká-
sok mellett nem érthetjük híres köl-
tõink, íróink mûveit, a mindenna-
pokban használt közmondásokat.

Már az óvodában fontos tudatosí-
tani a gyerekekben, hogy a hétköz-
napok egyhangú ritmusát az ünne-
pek szakítják meg, azok teszik hu-
mánussá az egész életet. Ünnepi ké-
szülõdésünket átszövi a felfokozott
várakozás és aktivitás érzelmi hátte-
re, ami erõsíti az ünnep élményét, a
lelki töltekezést. Az óvoda csinosí-
tása, az ajándékok és vásárfiák ké-
szítése, a köszöntõk, énekek tanulása,
felfrissítése segítette a Márton-napi
hangulat megteremtését. Gyerme-
keink ezzel is megtanulják, hogyan
és mivel lehet emlékezetessé tenni
a hétköznapoktól megkülönböztet-
ni a jeles alkalmakat. 

Azokhoz az óvodapedagógusok-
hoz tartozom, akik hiszik, hogy a
jövõt építeni a múlt ápolásával le-
het, ami a gyerekek érzelmi, erköl-
csi és esztétikai nevelését egyaránt
szolgálja. Merítsünk bátran a népi élet
hagyományaiból, szokásaiból, örök
és gazdag cselekvés- és hangulatvi-
lágából! Ezzel rengeteg örömöt, cso-
dát, felfedeznivalót, érzelmi gaz-
dagságot vihetünk a csöppségek  éle -
tébe.

Óvodánk éves munkatervét úgy
építjük fel, hogy bõven jusson gyer-
mekeinknek a „tiszta forrásból”. Ter-
mészetesen ezek mellett fontosnak
tartjuk a csoportszokások kialakítá-
sát, melyek erõsítik a közösségi ér-
zést, táplálják a szeretetre nevelést,
közelebb hozzák egymáshoz a csa-
ládot és az óvodát.

Szent Márton életének célja az em-
berek segítése volt. Katonaként jól ke-
resett, de csak annyi pénzt tartott meg
magának, amennyire éppen szüksé-

ge volt, a többit pedig szétosztotta a
szegény emberek között. Késõbb a
papi hivatást választotta. A keresz-
tény hitet terjesztette, majd kolostort
alapított. Mindenhol tanácsadóként
és segítõként ismerték. Amikor püs-
pökválasztás következett, az em-
berek Mártont szerették volna a tiszt-
ségre, de õ ez elõl a libaólba me-
nekült. A ludak riadalma mutatta meg
Márton hollétét, így nem volt más vá-
lasztása, püspökké szentelték. Erre az
eseményre vezethetõ vissza a Már-
ton-liba kultusz.

Fontos mondanivalója van Márton
ünnepének: gondolnunk kell egy-
másra, nem szabad elfordulnunk
bajba jutott embertársainktól a mai
rohanó világunkban.

Az óvodában a november 11-ei
eseménynél nemcsak a kellékekre,
a díszítésre fektettünk hangsúlyt, de
az ételek választásánál is gondosan
jártunk el: volt libazsíros-libamájas
kenyér hagymával, ludaskása egya-
ránt. A gyerekekkel délelõtt megte-
kinthettük a Ludas Matyi címû elõ -
adást az általános iskola drámacso-
portjának tolmácsolásában, ami fan-
tasztikus élményt jelentett szá-
munkra.

Az ebéd utáni pihenés végeztével
beindult a sürgés-forgás, készülõdés
az ünnepre.

A kolléganõkkel közösen alakítot-
tuk ki a délutáni tevékenységek hely-
színeit és a programokat. A köszöntõt
követõen a Pillangó csoport kicsinyei
a „Szép Ilonka” címû libás jelenetet
adták elõ. A Ficánka csoportban
 tánc házat szerveztek, a Mini-Manós
óvó nénik ügyességi játékokkal szó-
rakoztatták a kicsiket. A Delfin cso-
portos kolléganõk vásárba hívogató
kiáltással invitálták a szülõket, a
gyermekeket és a vendégeket. A Gé-
zengúz csoportban lúdtalpméréssel
egybekötött barkácsolás kínált prog-
ramot, míg a Százszorszép csoport
óvónõi a liba hasznosságáról, fel-
használásáról meséltek. 

A vásár igazi színfoltja volt a terí-
tett asztal is, ahol libazsíros-libamá-
jas falatkákat kóstolgathattak lila-
hagymával, mellé forró teát szolgál-
tunk, a felnõttek az újbort is megíz-
lelhették. 

Nagy volt a nyüzsgés az intéz-
ményben, közel háromszázan voltak
kíváncsiak a változatos programok-
ra. Jelentõs érdeklõdés mutatkozott
a vásárfiák iránt. Sok, libával díszí-
tett kellék gyûlt össze az óvó nénik
keze munkájából: sütemények, te-
rítõk, kötények, párnák, függõdí-
szek, gipszképek, rizsbábok, hurka-
pálcika-bábok.

A Márton-napi rendezvényt lám-
pás felvonulás zárta, amikor a ke-
zükben lampionokat tartó kicsikkel
a fõutcára vonultunk énekelve, mó-
kázva. Az intézménybe visszatérve
a szülõk elégedettségüket kifejezve
köszöntek el, mondván, hogy jövõre
Márton napján találkozunk.

Angyal Györgyné

LUDASFESZTIVÁLON AZ ÓVODÁSOK

Elsõ alkalommal
rendeztek novem-
ber 12-én amerika-
nisztikai vetélkedõt
a szerencsi Bocskai
István gimnázium-
ban. A hagyo-
m á n y t e r e m t é s
szándékával életre hívott versenyen ti-
zenhárman tették próbára a tudásukat
az Amerikai Egyesült Államok kultú -
rá jából és az angol nyelv ismeretébõl.  

A szerencsi gimnáziumban szinte va-
lamennyi diák tanul angolul, amelynek
az eredményességét számos közép- és
felsõfokú nyelvvizsga bizonyítvány iga-
zolja. Takács Attila (fotónkon) az idén
szeptembertõl dolgozik nyelvtanárként
a Bocskaiban és fontosnak tartja, hogy
a tanulók minél többféleképpen adja-
nak számot megszerzett ismereteikrõl. 

– Jómagam hosszabb idõszakot töl-
töttem az USA-ban, megismerve a tá-
voli ország sajátos kultúráját – emelte
ki érdeklõdésünkre a szaktanár. Fon-

tosnak tartom, hogy mindazt, ami po-
zitívumként jelenik az amerikai érték-
rendben, Magyarországon is megho-
nosítsuk. Az Amerikai Egyesült Álla-
moknak az európai és a magyarorszá-
gi megítélése nem túl pozitív, pedig az
ottani életnek is vannak olyan sajátos-
ságai, amelyek a hazai ifjúság számá-
ra is példaként szolgálnak. Odakint, ha
valakinek támad egy remek ötlete,
nem kell gáncsoskodók hadával meg-
küzdenie, hanem azt mondják neki: csi-
náld meg a szerencsédet!
Azt szeretném, ha a di-
ákjaim közül minél töb-
ben tennék magukévá
ezt a szemléletet – emel-
te ki Takács Attila. 

A mostani megméret-
tetésen a tanulónak az
USA-hoz kapcsolódó té-
mában kellett 5-10 per-
ces prezentációt tarta-
nia, ami elõzetes kuta-
tómunkát igényelt. A pro-
dukciókat zsûri értékel-

te, vizsgálva az  elõ adás logikai felépí-
tését, tartalmát és a versenyzõ angol ki-
ejtését egyaránt. 

Az elsõ alkalommal meghirdetett
verseny sikeresnek bizonyult, amire ala-
pozva visszatérõen megtartják majd a
gimnáziumban angol nyelvet tanuló di-
ákok tudáspróbáját. A jövõben pedig
szeretnék megyei szinten is meghirdetni
az amerikanisztikai vetélkedõt, tovább
öregbítve a szerencsi Bocskai gimná-
zium hírnevét.

MESÉK AMERIKÁRÓL ANGOLUL

A helyi középiskola saját standon mutatkozott be a miskolci kiállításon. 

Megelevenedtek a Márton-napi hagyományok.

AZONOS ESÉLYT 
AZ ISKOLÁBAN, MUNKÁBAN 

Minden év bõvelkedik különbözõ vi-
lágnapokban, amelyek lehetõséget
biztosítanak arra, hogy valamire job-
ban odafigyeljünk. Az õszi idõszak is
bõvelkedik ilyen alkalmakban, ame-
lyek közül a zenéhez kapcsolódók iga-
zi élményekké váltak a kicsik számá-
ra a Gyárkerti óvodában.

A gyerekekkel való foglalkozást át-
hatja a zene, a dalos játékok, mondó-
kák, a hangok, a ritmus világa, a 
kapcsolódó mozgások, amelyek  öröm -
 források és a nevelés eszközei. Az iga-
zi csemegét azonban az jelenti az óvo-
dásoknak, ha a hangszereket élõben
szólaltatják meg az elõadók.

Október 1-jén, a zene világnapján
Osztás Tamás a helyi zeneiskola több
tanárával, valamint tanítványaikkal
igazi koncertélményt nyújtottak a gyer-
mekeknek.

Már a „mûvészek” érkezését is nagy
érdeklõdés kísérte: az óvodások el-
bûvölten figyelték, ahogyan a kisebb
és nagyobb rejtélyes fekete tokokból
elõ kerültek a különbözõ hangszerek
az ünneplõbe öltözött vendégek ke-
zei között.

A zeneiskolai növendékek és taná-
raik hangversenyén az óvodások meg-
ismerkedhettek a hangszerekkel, azok
hangjával, majd a bemutatkozásokat
követõen a komolyzenei koncert  dél -
elõtt a zenehallgatásban teljesült ki. Bi-
zony, a mocorgó apróságoknak a ko-
moly mûfajt is meg kell ismerniük
ahhoz, hogy zenei ízlésüket megala-
pozzuk, mert a mindennapok során a
könnyûzenén kívül mással alig-alig ta-
lálkoznak.

November 20-át, az ifjú zenebará-
tok napját népzenei bemutató tette
emlékezetessé. Száraz Melánia ta-
nárnõt ismerik az óvodásaink, hiszen
az õ védõ szárnyai alatt kezdhetik  hat -
éves kor után zenei tanulmányaikat
a gyermekek. A zeneóvodásaink a
magyar népzene gyöngyszemeibõl
énekeltek nekünk, de népi furulyán
el is játszották azokat. A kicsik most
„debütáltak”, mivel a nevelési évben
ez volt az elsõ nyilvános szereplésük.
Szüleik meghatott izgalommal fi-
gyelték az elsõ „zenei lépéseket”, a
kis mûvészek a hangverseny után már
hódolókat is begyûjthettek az óvodai
csoportból.

Nagyon örültek az ovisok azoknak
az elõadóknak, akik nemrég még az
óvodánkba jártak és szeptembertõl is-
kolások. Egy középsõ csoportos kisfiú
meg is jegyezte az egyiküknek: „úgy
hiányzol, mikor jössz már óvodába?”

Köszönet illeti a fáradtságot nem is-
merõ mûvésztanárokat, akik odaadó
munkájukkal kiteljesítik tanítványaik
életterét azzal, hogy birtokukba adják
a zenét, számunkra pedig igazi örö-
möket nyújtanak a hangversenyekkel,
alkalmi fellépésekkel. Köszönet illeti
a családokat is, akik türelemmel és se-
gítségadással támogatják gyermekeik
zenei tanulmányait, gyakran öltözte-
tik õket ünneplõbe a fellépések szín-
vonalának emelése érdekében. Mit is
tehetnénk mi, zenehallgatók mást:
ünneplõbe öltöztetjük a szívünket,
mikor hallgatjuk õket.

Nagy Lajosné (Gréti óvó néni)
Gyárkerti óvoda

A HANG, A RITMUS VILÁGA

A vetélkedô népszerûnek bizonyult.
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MI MEGVÁLTOTT EMBEREK VAGYUNK
(Folytatás az 1. oldalról.)

Ha egy fiatal úgy dönt, hogy elmegy
és meghallgatja, hogy mit mondanak, ak-
kor bizonyára vár valamit. Nemcsak azt,
hogy ránézzenek és fontosnak tartsák,
hogy õ ott legyen, hiszen elmennek utá-
na. Ha beteg, meglátogatják, szeretettel
fogadják és érzi, hogy itt valóban fontos
az õ személye. Talán ez hiányzik a mi
közösségeinkbõl. Talán éppen azért,
mert a nagy létszámú egyházak felhí-
gultak, nem ismerjük egymást szemé-
lyesen, vagy éppen mindenki igyekszik
a saját problémájával foglalkozni. Nem
figyelünk a másikra. Véleményem sze-
rint a siker záloga és a történelmi egy-
házak jövõje a személyesebb, ember-
központú közösségek kialakításában rej-
lik.

– Ön szerint mennyire befogadó az
egyház vezetése az efféle reformgondo-
latok iránt?

– Úgy érzem, hogy Ternyák Csaba egri
érsek úr még tapogatózik, keresi az utat.
Valljuk be õszintén: nem könnyû az õ
helyzete sem, hiszen tízéves vatikáni szol-
gálat után – és mivel õ a Dunántúlról szár-
mazik – szinte teljesen ismeretlen ez a
környék számára. Ennek ellenére azt gon-
dolom, hogy  az érsek úr hajlandó lesz
bizonyos kompromisszumokra.

– Sokan felfigyeltek Önre az utóbbi  idõ -
ben. A római katolikus egyházközség tag-
jai közül is többen örömmel látták fia-
talos lendületét, szemléletét. Egyszóval
megszerették a mindig mosolygó, élet-
vidám László atyát. 

– Jézus fõ parancsa, hogy szeresd az
Istent, az embertársaidat, teljes szívedbõl,
mindeneddel, ahogy van. De ezt meg-
elõzi egy nagyon fontos dolog: hirdesd
az evangéliumot. Az evangélium szó azt
jelenti, hogy örömhír. Joggal szemünk-
re vetheti akár Gandhi, vagy Nietsche hí-

res mondása, miszerint nem látom a ke-
resztényeken, hogy õk megváltott em-
berek, az örömhír emberei lennének.
Igen, ez így van. Életuntan, szomorkod-
va, netán megkeseredve jönnek ki az em-
berek a templomból és nem érzõdik raj-
tuk: itt mi kaptunk valamit! Mindenkit sújt
ezerféle probléma, de ne feledjük: mi
megváltott emberek vagyunk!

Szóval sok az örömtelenség bennünk.
Sokszor kérdezek fiatalokat, hogy mi jut
eszükbe, ha azt a szót hallják, hogy pap.
Legtöbbször ez a válasz érkezik: kopasz,
elhízott, veszekedõ, mogorva ember, aki
szinte megközelíthetetlen. Nos, ez a
helyzet! Ezen kell változtatni. Megjegy-
zem, hogy sok papra és rám is az a ve-
szély leselkedik, hogy nem tudunk iga-
zából optimisták lenni. Nem az Istenbe
vetett hitünket veszítettük el, hanem
annyi mocsok és teher nehezedik az em-
berre, hogy olykor föltesszük a kérdést:
Érdemes-e tovább csinálni? Persze, ez
nem azt jelenti, hogy bárki fel akarja adni
a hivatását, inkább más utakon akar el-
indulni. A hívõ közösségeknek is nagy
a felelõssége, hogy azt az embert, akiért
imádkozom, hogy legyen lelkipásztorunk,
tudom-e becsülni és elfogadni minden
emberi hiányosságával, erényével együtt.
Ez is fontos dolog. 

– Hogyan került Szerencsre? 
– Eddig elég kalandos életutam volt,

hiszen Szerencs a negyedik helyem pap-
ként. No, de kezdjük az elején. Egerben
születtem 1979-ben. Szüleim a Heves
megyei Tarnabodon laktak, három éve
költöztünk át Boconádra, õk jelenleg is
ott élnek. Általános és középiskolai ta-
nulmányaimat Hevesen végeztem, majd
az érettségi után egybõl az egri szemi-
náriumba jelentkeztem. Negyven év
után akkor nyitották meg elõször a váci
szemináriumot, majd ott kezdett a du-

náninneni egyházkerületek katolikus
papsága, így jómagam is. A papnevel-
dében görög és a római katolikusok vol-
tunk. 2003 nyarán felszenteltek, az elsõ
helyem Szendrõ volt. Tíz falu tartozott
hozzánk. Itt már lehetõségem volt meg-
ismerni különféle praktikákat: miként kell
beosztani az idõt, mire kell figyelni. Mint
kiderült, teljesen más az elmélet, mint a
gyakorlat. Nagy küzdelem volt szá-
momra a hittan. Ugyan a fõiskolán ta-
nulunk pedagógiát, de nem volt könnyû
az elméletet a gyakorlatban alkalmazni.
Szintén mélyvíznek bizonyultak az elsõ
prédikációk, de ma is azt mondom, hogy
életem egyik legmeghatározóbb helye
volt Szendrõ. Mindig szívesen gondolok
vissza arra az idõre. Kétévi szolgálat után
Gyöngyösre helyeztek a fõplébániára. Ott
csak hat hónapot töltöttem és onnan ke-
rültem Jászberénybe, aztán végül két és
féléves szolgálat után jöttem Szerencs-
re. Immár másfél éve, hogy itt vagyok.

– Említette, hogy az érettségi után azon-
nal jelentkezett a papneveldébe. 

– Nem a középiskolában kezdtem el
gondolkodni azon, hogy mi leszek, ha
nagy leszek. Én már kisgyerekkorban ezt
a pályát jelöltem ki magamnak. Talán
óvodás koromban kezdõdött. Furcsa,
hogy az ember így vissza tud emlékez-
ni, de akkor vitt el nagyanyám elõször
templomba, és bennem maradt a szép-
sége. Sok mindent nem értettem, de már
akkor megfogalmazódott, hogy pap sze-
retnék lenni. Ez végigkísérte a gyermek-
koromat. Voltak olykor megingások, de
az irányvonal mindig töretlen maradt ben-
nem. Ezt tudták rólam az általános is-
kolában, majd a késõbbi tanulmányaim
során is. Emlékszem: hetedikes voltam,
amikor fogalmazást írtunk a pályavá-
lasztásról. Természetesen én akkor is azt
írtam, hogy pap szeretnék lenni. Behí-
vott az igazgató beszélgetésre, de végül
nem lett következménye. Meglepõdtek
a pedagógusok, hiszen abban az isko-
lában nem találkoztak még olyan gye-
rekkel, aki erre a pályára készült volna.

– Jól választott?
– Igen. Amellett, hogy sok probléma

és keserûség van az ember életében, de
annál több az öröm. Egy gyónás, vagy
lelki beszélgetés alkalmával, esetleg a pré-
dikációban vagy hittanórán, netán a je-
gyesekkel való találkozáskor, vagy a jól
megszervezett táborban, közösségi ese-
ményen is meg lehet találni a szépséget,
a jót, a boldogságot. Istennek köze van
ahhoz, hogy így alakulnak a dolgok, hogy
most éppen Szerencsen vagyok. 

– A közelmúltban bált szervezett az
egyházközösség tagjainak.

– Sokféle megfontolásból lehet ilyen
eseményt rendezni, de én azt szerettem
volna, ha minél többen el tudnak jönni
olyanok is, akik bár fenntartással vannak
az egyház iránt, de kíváncsiak és szóra-
koznának kicsit. Megvan az ideje a ne-
vetésnek, az örömnek, és természetesen
megvan a helye és ideje az imádkozás-
nak is.

Nézzük csak az Ószövetséget, vagy a
Szentírás bármely iratát, vagy akár Jézust
a kánai menyegzõn. Nyilván õ is részt
vett az emberek életében, a minden-
napjaikban. Nem arra küld minket, a ké-
sei apostol-utódokat, hogy zárkózzatok
el a plébániára és éljétek önzõ életete-
ket. Szó sincs errõl! Ennek nem is volna
semmi értelme. 

– Hogyan fogadták Önt a szerencsi hí-
vek? 

– Ezt nem tudom, talán õket kellene
megkérdezni. Mindenesetre jól érzem
magam ebben a városban. Mint emlí-
tettem, több településen megfordultam
már és érzem, hogy minden helyen van
egy várakozás, vizsgálgatják az érkezõt.
Általában mindig az elõdjéhez mérik az
új jövevényt. Mivel nem vagyunk egy-
formák, én sem hasonlítok a szerencsi
elõdeimhez, mert én egy másik ember
vagyok.

M. Z.

Elsõsorban munkahelyteremtésre
használható fel 5,6 milliárd forint
Szerencsen és a környék települé-
sein önkormányzatoknak és vállal-
kozásoknak, hogy mérsékelje a Sze-
rencsi Cukorgyár bezárása miatti
foglalkoztatási veszteségeket. A pá-
lyázatokat december 15-ig nyújt-
hatják be a jogosultak a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
– hangzott el november19-én Sze-
rencsen megtartott sajtótájékozta-
tón.

A világörökségi kapuzatban szer-
vezett eseményen Rónavölgyi End-
réné hangsúlyozta, hogy a 119. éves
cukorgyár bezárása óriási veszteség
a dolgozóknak, a városlakóknak és
az önkormányzatnak egyaránt. A
polgármester szerint, mivel a tör-
ténteken nem lehet változtatni, ezért
napjainkban már inkább azért kell
dolgozni, hogyan lehet a kárt eny-
híteni. Ez utóbbit szolgálja a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által kidolgozott program,
ami pályázat útján megteremti a
pénzügyi lehetõséget arra, hogy új
munkahelyek jöjjenek létre, a meg-
lévõ vállalkozásoknál pedig bõvül-
jön a foglalkoztatás. 

Forgács Barna-
bás szakállamtit-
kár (fotónkon)
hangsúlyozta: a
minisztérium arra
számított, hogy
legalább két fel-
dolgozóüzem – a
kaposvári mellett a szerencsi – meg-
marad Magyarországon. Miután az
elmúlt évben négy cukorgyárat zár-
tak be a tulajdonosok, így a Nem-
zeti Diverzifikációs Program elõké-
szítése, a szabályozás részleteinek ki-
munkálása hosszabb idõt vett igény-
be, ezért az idén november 16-án lát-
tak napvilágot a részletek. Az Euró-
pai Bizottsággal történt alapos és szé-
leskörû egyeztetés eredményeként
alakult ki a pályázati struktúra. Di-
verzifikációs célokra a négy bezárt
cukorgyár által érintett területeken
összesen 17 milliárd forint áll ren-
delkezésre, amibõl 5,6 milliárd fo-
rint használható fel Szerencsen és tér-
ségében. Ebbõl az összegbõl a leg-
több forrás, mintegy 2,3 milliárd fo-
rint szolgál mezõgazdasági fejlesz-
tésekre, feldolgozó üzemek kor-
szerûsítésre. Mezõgazdasági termé-
kek értéknövelésének támogatására
840 millió forint fordítható. Továb-
bi közel 1-1 milliárd forint szolgál-
ja a mikrovállalkozások fejlesztését,
valamint a turisztikai tevékenységek
ösztönzését, miközben településfej-
lesztésre közel négyszázmillió forint,
a vidéki örökség védelmére pedig
csaknem 200 millió forint jut. Az
egyes jogcímeken belül – amennyi-
ben ez szükségessé válik – lehetõség
van a pénzügyi források átcsoporto-
sítására.  

Forgács Barnabás hangsúlyozta,
hogy egy hónap áll a kedvezmé-
nyezettek rendelkezésére, hogy ki-
munkálják fejlesztési elképzeléseiket
és az elõírt határidõre benyújtsák a
pályázataikat. Építési engedélyhez
kötött beruházásnál a jogerõs ható-
sági határozatot csak a kifizetési ké-
relemhez kell majd csatolniuk a
nyerteseknek. A szakállamtitkár ki-
emelte, hogy a kiírás szerint a nö-
vénytermesztésben, az állattenyész-
tésben és a kertészetben, valamint a
többi jogcímen is szinte minden re-
ális kezdeményezés támogatásra szá-
míthat, aminek a mértéke 40 száza-

lék, míg a településfejlesztésnél és az
örökségvédelemnél 100 százalék.          

Ficsor Ádám (fo-
tónkon) arra hívta
fel a figyelmet,
hogy a diverzifi-
kációs program-
ban Szerencs és
térsége számára
meghatározott 5,6
milliárd forint közel 10 milliárd fo-
rint értékû – többségében munka-
helyeket teremtõ – beruházás meg-
valósulását teszi lehetõvé. A cél az,
hogy legalább annyi munkahely ke-
letkezzen a program segítségével,
mint amennyi a cukorgyár bezárá-
sával elveszett. Ehhez a szükséges
pénz rendelkezésre áll, most már a
vállalkozásokon múlik, hogy éljenek
a lehetõséggel. 

A Nemzeti Diverzifikációs Program
szinkronban van az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programmal, így az
önkormányzatok, vállalkozók már az
eddig megszerzett tapasztalatok bir-
tokában készíthetik el a pályázatai-
kat. Erre nincs sok idõ, mert 2009.
december 15-ig kell benyújtani az
igényeket a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz. A tervek
szerint a pályázatok elbírálása két-
három hónapon belül megtörténik,
így már a jövõ tavasszal elkezdhetõk
a fejlesztések, amelyek megvalósí-
tására egy év áll rendelkezésre, mert
az Európai Unió elõírása szerint
2011 szeptemberéig le kell zárni a
programot és el kell számolni a mil-
liárdokkal. S. L.

A németországi Malchinban a tele-
pülés testvérvárosai – Itzehoe és Sze-
rencs – vezetõinek jelenlétében ren-
deztek megemlékezést november 7-én
a berlini fal leomlásának huszadik év-
fordulója tiszteletére. Az eseményen
Jörg Lange malchini és Marc Lies hes-
peringeni polgármesterek partnerségi
megállapodást írtak alá. 

A malchini városházán megtartott
eseményen az est díszvendége, a ko-
rábbi lelkész, a német SPD párt egyik
alapítója, a tíz évig belügyminiszterként
tevékenykedõ Gottfried Timm ünnepi
beszédében 1989 õszét idézte, emlé-
keztetve azokra a fekete-fehér fotókra,
melyek a keletnémet autósokról ké-
szültek, amikor elsõként hagyták el a
szocializmust a magyar-osztrák hatá-
ron keresztül. Gottfried Timm hangsú-
lyozta, hogy 1989. november 9-e a né-
metek szempontjából nagy jelentõségû
dátum. A szónok felidézte azokat az
eseményeket, amelyek elõbb de-
monstrációhoz, majd békés forrada-
lomhoz vezettek. Történelmi visszate-
kintésében kiemelte, hogy a malchini-
ak is kinyilvánították akaratukat: „Mi egy
nép vagyunk!”  Az elõadó beszédében
megemlítette Willy Brandt és Helmut
Kohl történelmi szerepét a német új-
raegyesítésben és hangsúlyozta, hogy
bár sok minden történt az elmúlt húsz
évben, azonban az biztosan kijelent-
hetõ: a körülöttük élõ nemzetekhez ké-
pest még mindig magasabb színvona-
lon élnek a németek. Gottfried Timm
szerint azonban nem szabad szem
elõl téveszteni fontos elveket. A de-
mokráciára vigyázni kell, amit újra és
újra meg kell tölteni tartalommal. Az
egykori belügyminiszter ugyanilyen
fontosnak nevezte a környezet védel-
mét és felhívta a figyelmet arra, hogy
az elidegenedõ világban elengedhe-
tetlen, hogy az emberek találkozzanak,

beszélgessenek egymással. Vélemé-
nye szerint ennek az egyik legjobb szín-
terei lehetnek a tartós nemzetközi pro-
jektek.

A beszédet követõn az ünnepségen
bejelentették, hogy Malchin és Hespe-
ringen testvérvárosi szerzõdést kötnek.
Jörg Lange, a házigazda német város
polgármestere emlékeztetett arra, hogy
a berlini fal leomlását követõen egyfajta
roham indult a kelet-németországi vá-
rosokból, hogy nyugat-európai testvér-
városi kapcsolatokat alakítsanak ki. A
kilencvenes évek közepén kezdõdött
meg a luxemburgi Hesperingen és a né-
met Malchin városok között az elsõ kap-
csolatfelvétel. A polgármester kiemel-
te, hogy a találkozást a magyarországi
Szerencs városának köszönhetik, majd
1996-ban, a városok akkori polgár-
mesterei, Magda Gábor, Alphonse 
Theis és õ úgy döntöttek, hogy épp itt
az ideje, hogy belevágjanak az Euró-
pai Unió keretei között egy program-
ba. A kísérletek végül 1999-ben értek

be, és az Europolis elnevezésû projekttel
kezdetét vette a három város szorosabb
együttmûködése. Ez idõ alatt megta-
nulták tisztelni egymást a városok tiszt-
ségviselõi és azok az emberek, akik be-
kapcsolódtak a programba. Az Europolis
projekt befejezésével egyértelmû volt a
közös vélemény: „Az nem lehet, hogy
véget érjen!” Ezt követte egy újabb kez-
deményezés és elindult az EUROPART
program, ami elmélyítette Szerencs,
Malchin és Hesperingen kapcsolatát.
Jörg Lange köszönetet mondott Marie
Thérése Gantenbeinnak, Hesperingen
elõzõ polgármesterének, hogy segítsé-
get nyújtott a németeknek. Kiemelte an-
nak a fontosságát, hogy a hivatalos lá-
togatások mellett egyre több, a civil szer-
vezõdésen alapuló kapcsolatfelvétel
történt, ezzel a települések lakói bará-
tokra találtak. – Errõl szól a közös Eu-
rópa: barátokról és partnerekrõl, mint-
sem egykori gyõztesekrõl és le gyõzöt-
tekrõl – jelentette ki Jörg Lange.

(Folytatás a 7. oldalon.)

KÁRENYHÍTÉS A BEZÁRT
CUKORGYÁRÉRT

TESTVÉRVÁROSOK EGYÜTT EURÓPÁBAN AZ ÉVFORDULÓN

A négy város polgármesterei. Balról: Rüdiger Blaschke (Itzehoe), Ró-
navölgyi Endréné, Jörg Lange (Malchin) és Marc Lies (Hesperingen).
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POS TÁ JÁ BÓLA

AZ ÁTJÁRÁS VESZÉLYEI

A legutóbbi számban megjelent Id-
õsek Otthonáról szóló levélváltás kény-
szerített e sorok megírására.

Ha már olyan magas itt az ellátás szín-
vonala, mint ahogy azt a intézmény-
vezetõ asszony írta válaszlevelében, ak-
kor miért kényszerülünk az ebédünket
– mint kívülrõl bejáró ebédelõk (sok
egészségügyi dolgozó) egy kb. 3 x 2 mé-
teres hideg helyiségben elfogyasztani?
Ebbe a kicsi, fûtetlen helyiségbe 2 asz-
tal és 7 szék van bezsúfolva. Amíg sor-
ba kell állnunk, addig a betegek vár-
nak… Ahol korábban ebédeltünk, most
akaratuk ellenére a gondozott idõsek ét-
keznek.

A másik, ettõl sokkal fontosabb do-
log: a szociális otthon lakói között sok
a nehezen mozgó, fájós lábú, fájós hátú
és derekú beteg. Esõben, sárban, hóban,
fagyban át kell járniuk reggelizni, ebé-
delni, vacsorázni. Korábban a szociá-
lis otthon épületében lévõ étteremben
tehették ugyanezt. Most nem lehet ne-
kik átvinni az ételt, és már elõfordult,
hogy az idõs beteg nem bírt átmenni
vacsorázni, és éhesen feküdt le. Más-
nap persze fájt a gyomra, a feje, lement
a vércukra, és szédelgett. Igazgató asz-
szony nem gondolt rá, hogy mi lesz,
ha jön a fagy? A csúszós, jeges-havas
úton hány betegnek kell elesnie ahhoz,
hogy belássa, hogy ez a döntése nem
volt szerencsés? Az idõs gondozottak
között soknak van csontritkulása, ha
elesnek, könnyen combnyaktörést,
boka- és csuklótörést szenvednek. Idõs
korban a csí põtáji törés könnyen vég-
zetes lehet az esetleg társuló tüdõ -
gyulladás és felfekvés miatt. Higgye el,
igazgató asszony, ha szép az idõ, aki
mozgásképes, úgyis kimegy sétálni.
Kérem, ne kényszerítse idõs gondo-
zottjait felesleges járkálásra hóban-
fagyban, esõben-sárban. 

Bölcs belátásában bízva üdvözlettel:
Dr. Riskó Ágnes

ortopéd és sportorvos szakorvos,
fõorvos

ELISMERÉS
AZ INTÉZMÉNYVEZETÕNEK
A Szerencsi Idõsek Otthona dolgo-

zói nevében köszönetet mondok Kovács
Istvánné intézményvezetõnek az eddi-
gi munkájáért, kedvességéért és meg-
értéséért. Jólesõ érzés, hogy mindenben
számíthatunk rá. Ha gondunk van,
nem nézi az idõt, hanem amiben tud,
segít. Ezúton kívánok neki erõt, egész-
séget az elkövetkezõ hosszú évekre!

Matolcsi Józsefné ápoló

KÖSZÖNET A SZERETETADÓ
MUNKÁÉRT

Régóta szerettem volna már a nyil-
vánosság elõtt is köszönetet mondani
a Szerencsi Idõsek Otthona minden dol-
gozójának. Sokféle indulattal fordul-
hatunk embertársaink felé, kezembe a
tollat a szeretet és a hála adta. 17 éve
járok az otthonba heti rendszeresség-
gel, lelki vigaszt, lelki táplálékot nyúj-
tani az ott lakó idõs embereknek. De a
bibliaórákon kívül is gyakran megfor-
dultam az intézményben. Immár 7 éve
a körzet megválasztott egyéni önkor-
mányzati képviselõjeként is szív-
ügyemnek tartom, hogy tájékozott le-
gyek és szerény lehetõségeim szerint se-

gítsem az otthon életét. Két éve köz-
vetlen hozzátartozóm is az intézmény
lakója, azóta úgyszólván naponta be-
járok oda. Tehát volt és van alkalmam
megismerni nemcsak a lakókat, de az
ott dolgozókat is. Naponta látom, ta-
pasztalom, és csak elismeréssel adóz-
hatok azért a lelkiismeretes, odafigyelõ,
szeretetet adó munkáért, amit az otthon
lakóiért végeznek. Azért az önzetlen,
segítõkész szolgálatért, amellyel igye-
keznek minél komfortosabbá tenni a rá-
juk szoruló idõs, megfáradt, sokszor be-
teg embertársaik életét. Teszik mindezt
minimális fizetségért, ráadásul a közis-
merten egyre romló anyagi körülmények
szorításában.

Tisztelettel hajtom meg elõttük a fe-
jemet, az én szívemben csak hála la-
kozik irántuk. Köszönöm az otthon va-
lamennyi dolgozójának!

Dr. Korondi Klára

ARANYOS TÁNCOS LÁNYOK
A Magyar Látványtánc Sport Szövet-

ség november 8-án rendezte meg or-
szágos bajnokságát Százhalombattán.
A rangos versenyen a szerencsi Cini-
Mini tánciskola lányai is részt vettek két
korcsoportban, akik a viadalon közel
egyéves munkájuk gyümölcsét aratták
le.

Fáradságot nem kímélve gyakorolták
hétrõl hétre a koreográfiákat. Eleinte ne-
hezen állt össze a mûsorszám, de Cini
(Kovács Annamária) és a lányok kitar-
tása meghozta a sikert. Vasárnap délelõtt
léptek színpadra a gyerek korcsoport
résztvevõi, akik elõször a Dance Show
Pop kategóriában az „Örök Mozgás-
ban”, majd a Tánctermi táncok – latin
formáció kategóriában a „Latin Mix”
címû koreográfiát adták elõ. A fiatalok
minden tudásukat beleadva küzdöttek
a jobb eredményért. Izgatottan vártuk
az eredményhirdetést. A rengeteg mun-
ka meghozta a várva várt elismerést, hi-
szen a lányok bronzkupát kaptak a tel-
jesítményükért.

Délután a junior korcsoportban mér-
hették össze tudásukat a lányok. A Tánc-
termi táncok – latin formáció kategóri-
ában az „Elsõ Lépések”, majd a Trend
táncok Hip-hop kategóriában a „Dan-
ce” címû koreográfia került a színpad-
ra. A fiatalok a legjobb formájukat
hozták, ami az eredményen is látszott.
A  szak avatott zsûri is hasonlóan véle-
kedett, hiszen a latin formációval arany-
kupát, a Dance formációval pedig
bronzkupát hoztak haza.

Mi, szülõk nagyon büszkék vagyunk
gyermekeinkre. Országos bajnokságon
láthattunk lányainkat, ahogy a dobogó
legfelsõ és a harmadik fokán állnak és
mosolyogva integetnek, ami felejthe-
tetlen pillanat. Köszönjük nekik, hogy
ebben a rohanó világban annyi örömöt
adnak nekünk. Hálásak vagyunk a
táncoktató Kovács Annamáriának,
„Cini”-nek a magas színvonalú tanítá-
sért, melyet a gyerekek eredményei mu-
tatnak. Az önkormányzatnak pedig kö-
szönettel tartozunk a szerencsi fiatalok
támogatásáért. 

A lányok, akikre büszkék vagyunk:
gyerek korcsoport: Bliszkó Zsófia, Bo-
ros Vanessza, Czink Helga, Cseppely
Viktória, Csupi Letícia, Gál Réka, Juhász
Zsófia, Kontra Kincsõ, Lakatos Bianka,
Vitelki Luca. Junior korcsoport: Csumita
Eszter, Fehér Klaudia, Hegedûs Viktó-
ria, Lakatos Evelin, Lantos Judit, Pallai

Patrícia, Rimán Réka, Sinka Dorina, Sí-
pos Noémi, Veres Andrea.

A szülõk nevében: Gál Gabriella

„CSAK ÉNEKELJ, MERT
AZ ÉNEKBEN SZÍV DOBOG!”
A múzsák találkozóhelyén, a szeren-

csi Rákóczi-vár történelmi falai között
2009. november 21-én délután a He-
gy alja Pedagógus Kórus 40. évforduló-
jának jubileumi hangversenyén fel-
csendült a dal, a zene, a Föld egyetlen
közös világnyelve, a lélek hangja.

A kórus a zene indulatait, a kották mö-
gött lévõ világot tárta fel elõttünk azért,
hogy ráébredjünk, mennyi rejtett szép-
ség lakozik a legnemesebb hangszer, az
emberi énekhang kifejezõ erejében. A
zene, a dal olyan, mint a világ: átöleli
az embereket, gondjainkban megköny-
nyebbülést ad, elûzi a lélek szomorú-
ságát, csillapítja az indulatot, egyetér-
tésben és barátságban tartja az ember-
eket. A dal a nép életének mélységes kút-
jából fakad, átszövi egész életünket szü-
letéstõl a halálig. Kifejezi érzéseinket, a
szerelem, részvét, öröm és bánat meg-
nyilvánulásait. „A zene múlhatatlan ré-
sze az emberi mûveltségnek, zene nél-
kül nincs teljes ember” – vallja találóan
Kodály Zoltán zenetudós. A Hegyalja Pe-
dagógus Kórus mûsoraiban egyaránt
szerepelnek egyházi mûvek, népdalfel-
dolgozások, madrigálok és spirituálék.
Külföldi vendégszerepléseikkel – Olasz-
országban, Franciaországban, Görög-
országban, Lengyelországban, Románi-
ában és Szlovákiában – öregbítették Ma-
gyarország hírnevét. Baráti kapcsolatot
tartanak fenn a sárospataki A Mûvelõdés
Háza Kamarakórusával, az Abaúji Ve-
gyeskarral, a Szerencsi Férfikarral, a
Miskolci Bartók Kórussal, a Hassler
Énekegyüttessel, a tiszaújvárosi Ének-szó
Baráti Körrel.

A Szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár fenntartásában négy évtizede
mûködõ vegyeskar a kórusmûvészet
magas szintû tolmácsolójaként méltán
érdemelte ki kétszer a „Kiváló együttes”
címet, nyolc alkalommal a Magyar Rá-
dió kóruspódiuma Arany plakettjét, a Ko-
dály-emlékérmet, a „Fesztiválkórus” fo-
kozatot, a „Pro Urbe Szerencs” kitünte-
tést. A kóruskultúra ápolásáért elévül-
hetetlen érdemeket szerzett néhai Hagy-
mássy József, a kórus alapító karnagya,
néhai Reményi János Liszt-díjas karnagy,
a karmesteri pálcát 1985-ben átvevõ Sán-
dor Zoltán európai hírû karnagy, Nagy-
né Osvay Márta, Murvai Dénes és Kar-
dos Zsuzsa másodkarnagyok. Elismerés
illeti a kórus vezetõségének, Csáky Gá-
borné kóruselnöknek több évtizedes te-
vékenységét.

Köszönetemet fejezem ki Sándor Zol-
tán karnagynak, aki közel negyedszá-
zada szakmai vezetõje a jubiláló együt-
tesnek. Az Internacionales Forum Jun-
ge Chormusik európai kórusszervezet
vezetõségi tagsága mellett karnagya, di-
rigense évi 150-200 hangversenynek. A
hazai és nemzetközi kórusversenyeken
elért számos I. helyezés, miniszteri di-
cséret, Miskolc város Reményi Ede Ze-
nei Díj, Szerencs Város Szellemi Alko-
tótevékenységéért Díj minõsítik a kó-
rusmûvészetben betöltött szerepét. Fil-
harmóniai hangversenyek, rádió, tele-
vízió és egyéb hangfelvételek, zene -
mûvek magyarországi õsbemutatója,
bel- és külföldi hangversenyturnék Eu-
rópa és Ázsia országaiban fémjelzik Sán-

dor Zoltán kimagasló szakmai tevé-
kenységét. 

Köszönetemet fejezem ki a családi ott-
hon melegét a kórusmuzsika oltárán fel-
áldozó kórustagoknak, mert hitet adtak
a kételkedõknek, vigaszt nyújtottak a szo-
morúaknak, szeretetet és örömet sze-
reztek az embereknek. Homérosz né-
zetével magam is osztozom: „az éne-
kesnek a tisztelet és a csodálat jár vala-
mennyi halandótól.” Hiszem és vallom,
hogy a Hegyalja Pedagógus Kórus nyo-
mot hagy maga után a Földön, az em-
berek szívében és gondolataiban, hang-
gal, zenével, a szenvedély nyelvével, a
lélek hangjával. 

Kívánok a kórusmûvészet magas szintû
tolmácsolóinak, támogatóinak jó egész-
séget, hitet, örömteli és sikerekben gaz-
dag életutat! 

Uray Attiláné igazgató,
Városi Kulturális Központ és Könyvtár

FÉL ÉVSZÁZADA
A SZAKSZERVEZETBEN 

Tíz évig volt a Szerencsi Csokoládé-
gyár dolgozója 1956 és 1966 között az
idén századik születésnapját ünneplõ
Nagy Andrásné, aki az üzembõl ment
nyugdíjba. Boriska néni a gyárba lépé -
sétõl tagja az Élelmiszeripari Dolgozók
Országos Szakszervezetén belül a sze-
rencsi alapszervezetnek. Ennek immár
53 esztendeje, amit ezúton is köszönünk.
Amikor a jubileum alkalmából felke-
restük, azzal búcsúzott tõlünk, hogy re-
méli, hogy százötödik születésnapján
újra találkozunk. Úgy legyen! Kívánunk
 Bo riska néninek további jó egészséget
és családja, unokái körében eltöltött bol-
dog éveket!

Drótár Ilona, 
a Nestlé Hungária Kft. Szakszerve-

zet és Üzemi Tanács elnöke

AZ INFORMATIKA
ÉS A TECHNIKA

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás informatika és technika mun-
kaközösségének november 18-ai közös
foglalkozását Maczkoné Matlák Julianna
Öveges professzor szavaival nyitotta
meg: „Az oktatás célja nem az, hogy be-
fejezett tudást adjon, hanem az, hogy szi-
lárd alapot teremtsen a továbbhaladás-
ra.”

A helyi általános iskola Bolyai épüle-
tében megtartott fórumon a térség sza-
kos tanárai tájékozódhattak a tovább-
képzésekrõl és a felmenõ rendszerû
szaktárgyi versenyekrõl. A meghívott el-
õadók megyei szaktanácsadók voltak,
akik a projektmunka hatékonyságáról és
a képességfejlesztés lehetõségeirõl tar-
tottak tájékoztatót. Az éves munkatervek
elfogadása utáni szakmai tapasztalat-

cserén a jelenlévõ pedagógusok el-
mondták, hogy rohanó világban a tudo-
mány és a technika fejlõdésével lépést
kell tartani, ha a tanulóknak korszerû tu-
dást akarnak biztosítani. A számítógép-
használat szinte már hozzátartozik a min-
dennapi élethez, azonban a gyerekek
többsége csak a játék és a szórakozás ked-
véért tölt naponta a megengedettnél
több órát a monitor elõtt. A fiatalokat meg
kell tanítani azokra az informatikai is-
meretekre, amelyek célszerû és okos szá-
mítógép-felhasználóvá teszik a tanuló-
kat.

Az informatika mellett fontos szerepe
lenne a manuális tevékenységnek, amit
technikaórán tanulhatnának meg a diá-
kok. Valamennyi résztvevõ pedagógus
közös problémája, hogy a nagy létszá-
mú csoportok esetében nehéz az egyén-
re szabott fejlesztés, a differenciálás, fõleg
ha ez anyag- és eszközhiánnyal páro-
sul. Többéves tapasztalat, hogy a tanu-
lók egyre kisebb hányadát lehet part-
nerként kezelni a tudás megszerzése ér-
dekében. A gyakorlati tevékenységet is-
kolás korban kell megszerettetni a gye-
rekekkel, így talán nagyobb az esély arra,
hogy felnõtt korukra jó szakemberré vál-
janak.  

Ráczné Váradi Éva,
munkaközösség-vezetõ

A MÁSSÁG ÉS AZ IDENTITÁS 
Szakmai tanácskozásra invitálta no-

vember 2-án Megyaszó önkormányza-
ta, a Mackó Kuckó Bölcsõde és Nap-
köziotthonos Óvoda, valamint a Mé-
száros Lõrinc Körzeti Általános Iskola a
térség közoktatási intézményeinek mun-
katársait „Másság és az identitás” cím-
mel. A rendezvényen több mint száz pe-
dagógus, közoktatási szakértõ, gyer-
mekjóléti munkatárs, védõnõ, cigány ki-
sebbségi önkormányzati tag, önkor-
mányzati, egyházi és szülõi közösségi
képviselõ népesítette be a Mûvelõdési
Ház nagytermét. 

A délelõtti elõadások az integrációról,
óvodai fejlesztõ programról, az iskolai
képesség-kibontakoztató és integrációs
felkészítésrõl, gyermekjogról szóltak. A
felkészült elôadók értékes tájékoztatói
megalapozták a délutáni szekcióülés si-
kerességét. Az intézmények komoly
munkát fektetnek ebbe a programba,
melyrõl számot adhattak nagyobb nyil-
vánosság elõtt. A mediátorok fontosnak
tartották, hogy a különbözõ települé-
sekrõl érkezõknek is lehetõséget adja-
nak a jó gyakorlatok bemutatására, a
problémák megbeszélésére. Azt is szin-
te minden résztvevõ elmondta, hogy ezek
a regionális találkozások lehetnének
gyakoribbak, amely eloszlatná a felme-
rülõ bizonytalanságot a programban
résztvevõk körében és bátorítaná azo-
kat a fenntartókat, intézményeket, akik
még nem kapcsolódtak be a közös
munkába.

Kertész Lászlóné,
a Mackó Kuckó Bölcsõde és 

Napköziotthonos Óvoda vezetõje

SZERKESZTÕI ÜZENET
A Szerencsi Hírek október 30-ai szá-

mában jelent meg a budapesti Poczko-
di Lajos olvasói levele „Budapestiek a
világörökségi kapuzatról” címmel. Ol-
vasónk kérésére közöljük, hogy az em-
lített levelet nem a szerencsi Poczkodi
Lajos írta.

Drótár Ilona ajándékcsomaggal
köszöntötte az ünnepeltet.
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A szerencsi önkormányzat no-
vember 19-ei ülésének elsõ napi-
rendi pontjaként a testület jövõ évi
költségvetési koncepcióját vitatták
meg a képviselõk. 

Ballók Istvánné, a polgármesteri hi-
vatal városgazdasági osztályvezetõje a
bizottsági üléseken felmerült kérdések-
re válaszolva ismertette, hogy a terve-
zett csapadékvíz-elvezetési beruházás
a város valamennyi fõ gyûjtõrendsze-
rét érinti. A volt Bocskai úti sporttelep
helyén az építési telkeket jövõ tavasszal
hirdetik meg. Egeli Zsolt észrevételez-
te, hogy a telekadónál az idei évre ter-
vezett 90 millió forinthoz képest októ-
ber 31-ig 66 millió forint teljesült. A
pénzügyi tervben a korábbi esztendõk-
höz viszonyítva több a bizonytalanság,
ezért a gazdálkodásban különösen nagy
hangsúlyt kell majd kapnia a takaré-
kosságnak. Visi Ferenc azt tette szóvá,
hogy az idei évre tervezett beruházá-
sok áthúzódnak jövõre. Hidegkúti Ákos
azt kifogásolta, hogy a városi kincstár
gépjármûbeszerzésérõl nem hozott dön-
tést a testület. Megkérdezte, hogy a pol-
gármesteri hivatal üzemeltetésében lévõ
15-20 személygépkocsit nem tartják-e
soknak. Fekete József azt javaslata,
hogy a cukorgyári épületetek, utak és a
vasúti sínek elbontása után újra hatá-
rozzák meg a telekadó alapjául szolgáló
terület nagyságát. Megkérdezte, hogy a
munkában részt vevõ cégektõl sikerült-
e iparûzési adót beszedni. 

Ballók Istvánné kiemelte, hogy a he-
lyi pénzügyi tervek koncepciójában
mindig sok a bizonytalanság, mert ilyen-
kor az ország költségvetésének még nem
ismertek a sarokszámai. Pályázatok ese-
tében a gépjármûbeszerzések a képvi-
selõ-testület elé kerülnek. A beruházá-
sok elõkészítései folyamatosak, azok
megvalósítása a hosszadalmas közbe-
szerzési eljárások miatt húzódik át a jövõ
esztendõre. Suskó Viktor arra hívta fel
a figyelmet, hogy az önkormányzat in-
tézményeiben összesen van húsznál
több jármû, amibe a tûzoltóság és a vá-
rosgazda kft. kocsijai is szerepelnek. A
kincstár autóját a kulturális központ, az
alapfokú oktatási és nevelési intézmé-
nyek egyaránt használják ügyintézésre.
Rónavölgyi Endréné összefoglalójában
arra hívta fel a figyelmet, hogy a testü-
let elõtt lévõ koncepció valójában a jö -
võre vonatkozó elképzeléseket tartal-
mazza az önkormányzat által ellátan-
dó feladatokról. A pénzügyi és gazda-

sági világválság kedvezõtlen hatásai a
várost sem kerülik el, ezért 2010-ben is
szigorú gazdálkodásra lesz szükség.
Béni Gyula adócsoport-vezetõ ismer-
tette: a telekadónál több cég kért és ka-
pott haladékot vagy részlefizetési le-
hetõséget, amelyek az év végéig telje-
sülnek. A cukorgyári bontások miatt jö -
võre 23 millió forinttal kevesebb épít-
ményadóval számolnak, miközben a te-
lekadó 10 millió forinttal emelkedik. A
területen dolgozó cégek ideiglenes ipar-
ûzési adót fizetnek az önkormányzat-
nak.     

Az elõterjesztést a testület jelenlévõ
tagjai – Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos, Ko-
rondi Klára, Takács István és Visi Ferenc
– tartózkodása mellett elfogadták.

Következõ napirendi pontként a 2009.
évi költségvetés 3. negyedéves teljesí-
tésérõl készült tájékoztatót vitatta meg
a testület. Visi Ferenc megjegyezte,
hogy az elõterjesztésben képviselõi-
alap-maradvány szerepel, holott tudo-
mása szerint a rendelkezésére álló pénz-
ügyi keretet mindenki felajánlotta. Ege-
li Zsolt azt tette szóvá, hogy a vállal-
kozási alapban maradt összegre nem ír-
tak ki munkahelymegtartó pályázatot.
Takács István arra volt kíváncsi, hogy
fajlagosan mennyiben került egy kan-
deláber lefestése a városban? Danyi Lász-
ló arról szólt, hogy az elmúlt két évben
többször is ajánlott fel pénzt a Hunya-
di utcai játszótér felújítására, de az nem
valósult meg. Uray Attiláné diszkrimi-
nációként értékelte, hogy az általa a vá-
lasztókörzetében közterületek rende-
zésére felajánlott képviselõi alapból
semmi nem valósult meg. Ballók Ist-
vánné emlékeztetett: voltak olyan kép-
viselõk, akik a tavalyi alapjuk egy ré-
szét idén ajánlották fel. A kandelábe-
rek lefestésének a költsége a városüze-
meltetõ társaság megrendelésére történt,
a költség a cég üzleti tervében szere-
pel. Suskó Viktor kiemelte: a városgaz-
da kft.-nél vannak azok a képviselõi ala-
pok, amelyeket közterületi munkára
ajánlottak fel a képviselõk, de azokat
még nem végezték el. A tájékoztatót az
önkormányzat Hidegkúti Ákos ellen-
szavazatával, Egeli Zsolt, Korondi Klá-
ra, Takács István és Visi Ferenc tartóz-
kodása mellett elfogadta.    

CIVILEK A VÁROSBAN 
Külön napirend keretében tárgyalták

meg a képviselõk a civil szervezetek
munkájáról szóló tájékoztatót. Egeli

Zsolt véleménye szerint a szerencsi ci-
vil szervezetek többségükben oktatási és
nevelési intézményekhez kapcsolódnak,
holott nem ez lenne a küldetésük. A kép-
viselõ kifogásolta, hogy egyes alapítvá-
nyok és egyesületek úgy kapnak pénzt
a város büdzséjébõl, hogy az önkor-
mányzat azt sem tudja, mire használ-
ják fel a közpénzt. Bíró István kérte, hogy
a jövõre tegyék kötelezõvé a város
büdzséjébõl támogatott civil szerveze-
teknek a kapott összeggel történõ el-
számolást. Gadóczi Bertalan jegyzõ
arra hívta fel a figyelmet, hogy a tele-
pülési önkormányzat két módon segít-
heti a civileket. Konkrét cél érdekében,
amelynek a teljesülését ellenõrizhetik,
vagy pedig tevékenységhez kapcsolód-
va, aminek a felhasználásáról szintén tá-
jékoztatást kérhetnek. Heves János al-
polgármester szerint az egyesületek és
az alapítványok szerteágazó tevékeny-
séget végeznek Szerencsen. Az elõter-
jesztõ Turcsányi László ismertette: a vá-
rosgazdasági osztályvezetõ tájékoztatása
szerint az érintettek a kapott összegek-
kel elszámoltak.  

Ezt követõen Egeli Zsolt képviselõi in-
terpellációjára adott tájékoztatást a vá-
ros jegyzõje arról, hogy a polgármeste-
ri hivatal korábbi építésügyi és város-
fejlesztési osztályvezetõjének 2008. ok-
tóber 1-jétõl megszûnt a köztisztviselõi
jogviszonya. A hivatalban pedig meg-
tették a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a jövõben az építés-
ügyi engedélyezési eljárásokban sza-
bálytalanságok ne történhessenek. 

CÉLKERESZTBEN A TÉRFIGYELÕK
Vitát kavart a szerencsi térfigyelõ

rendszer hasznosságáról készített tájé-
koztató. Lónárt László, a polgármeste-
ri hivatal építésügyi és városfejlesztési
osztályának munkatársa ismertette: pá-
lyázati támogatással épült ki Szerencsen
a hálózat, amelyhez húsz kamera csat-
lakozik. A központot a Szerencsi
Rendõrkapitányságon alakították ki,
ahol a felügyeletre jogosult személyek
figyelik a monitorokat. Jelenleg a rend-
szerhez két ondi kamerát telepítenének.
Hidegkúti Ákos emlékeztetett: a testü-
let 2008-ban határozta meg a kamerák
helyét, most egy olyan anyag került elé-
jük, ami alapján ezt újra megteszik, ami-
nek nem érti az okát. Személyes ta-
pasztalatából úgy vélte: a városban meg-
valósított térfigyelõ rendszer nem sokat
ér. Bíró István szerint a tájékoztatóból
is kiderül, hogy szükség volt a közte-
rületeket felügyelõ kamerákra Szeren-
csen. Ugyanakkor a tapasztalatok ösz-
szegzéséhez célszerû lenne az üze-
meltetést végzõk véleményét is kikér-
ni. Danyi László örömmel nyugtázta,
hogy Ond két csomópontjában is tér-
figyelõket helyeznek el. Egeli Zsolt arra
az ombudsmani ajánlásra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy ezeket az eszközöket
csak abban az esetben alkalmazzák az

önkormányzatok, ha minden más le-
hetõséget kihasználtak a bûnmegelõ zés
érdekében. Kifogásolta, hogy az egyik
politikai párt Huszárvár utcai irodájá-
ba belépõk azonosítására alkalmas
helyre telepített kamera mennyiben
szolgálja a bûnmegelõzést. Visi Ferenc
arról érdeklõdött, hogy a kamerák fel-
szerelési helyszíneit egyeztet ték-e a
rendõrséggel? Fekete József arra hívta
fel a figyelmet, hogy a térfigyelõ rend-
szer a közbiztonság erõsítését szolgál-
ja. Gadóczi Bertalan kiemelte, hogy a
térfigyelés szabályozása még nem kel-
lõen kimunkált Magyarországon. A té-
makörben több konferencián is részt vet-
tek, amelyek rendszeresen a rendõrség
és az ombudsman közötti vitába tor-
kolltak. A jegyzõ ismertette, hogy Sze-
rencsen a rendõrséggel közösen jelöl-
ték ki a kamarák helyét és a testület ki-
fejezett kérésére került a diszpécser-
központ a kapitányságra. Az alkalma-
zott kamerák a felszereléskor a legjob-
bak közé tartoztak, természetesen azó-
ta fejlõdött a technika. Most azért ke-
rült újra a helyszínlista a képviselõk elé,
hogy az állampolgári jogok biztosa ké-
résének eleget tegyenek. Lónárt László
kiemelte: a forgatható szerencsi kame-
rákkal háromszáz méterrõl meg lehet
állapítani, hogy az illetõ meg van-e bo-
rotválkozva, vagy sem. Rónavölgyi
Endréné kiemelte, hogy a térfigyelés a
közbiztonság javításának egyik, de ko-
rántsem az egyetlen módszere. A
rendõrségi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a közterületekre kihelyezett ka-
meráknak bûnvisszatartó erejük van. A
Huszárvár úti térfigyelô a mûemlék és
parkoló jármûvek védelmét szolgálja.
Az ombudsmani állásfoglalás figye-
lembevétele a rendõrségi javaslattal
kapcsolatban ugyan nem kötelezõ, de
eleget kívánnak tenni az országgyûlé-
si biztos ajánlásának. Az önkormány-
zat Visi Ferenc ellenszavazatával, Ege-
li Zsolt és Hidegkúti Ákos tartózkodá-
sával a szerencsi rendõrkapitány ja-
vaslatára meg erõsítette a kamerák el-

helyezésének korábbi helyszíneit és
hozzájárult ahhoz, hogy Ondra két új
térfigyelõt telepítsenek. 

AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG
PROGRAMJA 

Megvitatta a testület a város esély -
egyenlõségi programját. Visi Ferenc
megjegyezte: jó lenne, ha minden év-
ben választás lenne, mert akkor egyre
jobb lenne a foglalkoztatási helyzet az
országban, mivel egyre bõvülnének a
közmunkaprogramok. Egeli Zsolt kér-
dése arra irányult, hogy milyen létszá-
mú cigányság él Szerencsen, mert
2003-ban 600 fõre becsülték a létszá-
mukat. Korondi Klára arra hívta fel a
figyelmet, hogy napjainkban a hazai
egészségügyben nem érvényesül az
esélyegyenlõség. Hidegkúti Ákos azt ja-
vasolta, hogy a szerencsi Semmelwe-
is-napra ne csak a rendelõintézet, ha-
nem a város valamennyi egészségügyi
dolgozója kapjon meghívást. Porkoláb
Béláné, a polgármesteri hivatal köz-
igazgatási osztályvezetõje kiemelte:
Szerencsen a közmunkaprogramok-
ban résztvevõk száma az elmúlt idõ -
szakban minden évben 200-250 fõ kö-
zött alakult. A városban napjainkban
800 körüli lehet a cigány lakosság szá-
ma. Rónavölgyi Endréné szerint az esé-
lyegyenlõség biztosítása nemes törek-
vés, aminek azonban nem minden te-
rületen lehet maradéktalanul eleget
tenni. A hátrányos helyzetben lévõk se-
gítése komoly feladat, amihez azonban
a rászorulók megfelelõ hozzáállására
is szükség van. Szerencsen széleskö-
rûen kiépült és jól mûködik a szociá-
lis ellátórendszer, amihez a város ere-
jén felül is biztosítja a szükséges pénz-
ügyi forrásokat. A településen az egész-
ségügyi alapellátás jó színvonalú, ami-
nek a fejlesztésére komoly összegeket
fordított az önkormányzat. Az esélye-
gyenlõségi programot a testület Danyi
László tartózkodása mellett elfogadta. 

Á. A.–S. L.

KÉPVISELÕI HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK 
A legutóbbi önkormányzati ülésen

is számos képviselõi hozzászólás és
vélemény hangzott el. Hidegkúti Ákos
szóvá tette, hogy a közelmúltban a Rá-
kóczi út 51. szám alatti egészségház
udvarán kárt okoztak az egyik ott dol-
gozó autójában. Korlátozni kellene a
gépjármûvel ide történõ behajtást, il-
letve biztosítani a megfelelõ világítást.
A közelgõ beruházás kapcsán a
Bajcsy-Zsilinszky út csapadékvíz-el-
vezetésére oda kell figyelni. Bíró Ist-
ván ismertette, hogy az utóbbi idõ -
szakban rendszeressé váltak a csõtö-
rések a Fecskésen, de úgy tûnik, a
problémára sikerül a szolgáltatónak

megtalálnia mûszaki megoldást, majd
ismételten szóvá tette a patakmeder
gazosságát.  Korondi Klára azt kérte,
hogy a jövõben újra legyen lehetõsé-
gük a képviselõknek a helyi alapítvá-
nyok és egyesületek támogatására. Va-
szily Miklós egy Dózsa György úti la-
kos nevében azt nehezményezte,
hogy a szennyvízátemelõ áramfo-
gyasztásának a költsége az ingatlan-
tulajdonosokat terheli. Danyi László
az ondi faluõrség számára megfelelõ
helyiség, valamint alapvetõ eszközök
– többek között elemlámpák – bizto-
sítását kérte. A településrész felsõ
buszvárói között ismételten gyalog -

átkelõhely felfestését szorgalmazta. Si-
pos Attila kifogásolta, hogy a csõtö-
rések után ihatatlan víz folyik a csa-
pokból. A szennyezõdések a drá-
gább zuhanyozókat használhatatlan-
ná teszik. A közvilágítási hibák kija-
vítása akadozva történik. Arra kérte a
képviselõket, hogy mérjék fel: kör-
nyezetükben vannak-e olyan idõs
emberek, akik egyedülállók és nem
tudják ellátni a ház körüli teendõket.
Nekik ugyanis segítséget nyújtanak az
alapszolgáltatási központ mobil cso-
portjának a munkatársai. Visi Ferenc
köszönetet mondott az Árpád utcai fák
megmetszéséért.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK

A Dél-Zempléni Nektár LEADER
Helyi Akciócsoport (HACS) mûködé-
si területén az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program (ÚMVP) III.
tengelyében rendelkezésre álló összeg
mintegy 1,2 milliárd forint volt,
amelybõl eddig mintegy 886 millió fo-
rintnak történt meg a szétosztása – tá-
jékoztatta lapunkat Dóka János, mun-
kaszervezet-vezetõ. Ebbõl a forrásból
a legnagyobb összeg (490 millió Ft) a
turizmus fejlesztésére jutott. E jogcím
keretén belül valósulhat meg többek
között a monoki Kossuth Vendégház
felújítása, a tállyai Borok Háza be-
mutatótermének kialakítása, illetve a
Kékpárkány Üdülõház építése Rátkán.
Az elnyert támogatások összegét fi-
gyelembe véve a következõ jogcím a
falufejlesztés, melynek keretében kö-
zel 318 millió forint odaítélésérõl
született döntés. Ebbõl a forrásból –
a teljesség igénye nélkül – Mezõ -
zomboron közparkot fognak kialakí-
tani, Tarcalon jelentõs összeget for-
díthatnak új piac építésére, több te-
lepülésen is megújulhat egy-egy ját-
szótér, valamint Taktaharkány tele-

pülésmagja (a községháza és kör-
nyéke) is megszépülhet. A harmadik
jogcím a mikrovállalkozások létreho-
zására, fejlesztésére irányult. Az elnyert
65 millió forintból például egy takta-
szadai asztalosüzem megújult körül-
mények között mûködhet, míg a mádi
DEN Kft. a nõgyógyászati szakren-
delõbe diagnosztikai gép beszerzésére
pályázott sikeresen. Vidéki örökség
megõrzésére 13 millió forintot nyert
el Prügy önkormányzata, amibõl a Mó-
ricz-ház környezetét fejleszthetik. A
Dél-Zempléni HACS részére rendel-
kezésre álló 1,2 milliárd forintnyi for-
rásból – az elsõ fordulót követõen –
közel 343 millió forint maradvány ke-
letkezett, amire idén november 16-tól
december 20-ig újra pályázatokat le-
het benyújtani. Az elsõ körben a tu-
risztikai tevékenységek fejlesztése jog-
címre annyi igény érkezett, ami ki-
merítette a teljes keretet, így ezen a
jogcímen már nem lehet támogatást
nyújtani. A felmerülõ kérdésekkel
kapcsolatban a Dél-Zempléni Nektár
LEADER HACS munkatársai várják a
pályázók érdeklõdõdését.

ZEMPLÉNI VIDÉKFEJLESZTÉS

TESTVÉRVÁROSOK EGYÜTT 
EURÓPÁBAN AZ ÉVFORDULÓN

(Folytatás az 5. oldalról.)
Marc Lies, Hesperingen polgármes-

ter beszédében örömét fejezte ki, hogy
a két város éppen egy történelmi pilla-
natban, a berlini fal lebontásának hu-
szadik évfordulóján kötött testvérváro-
si megállapodást. Külön köszönetet
mondott Szerencsnek azért a segítõ köz-
remûködésért, amivel sikerült a lu-
xemburgi és a német települések kap-
csolatát elmélyíteni. A polgármester
emlékeztetett a demokrácia a fontos-
ságára, hangsúlyozta az Európai Unió
szerepét az együttmûködés kereteinek
a kiszélesítésében. Marc Lies méltatta

az ünnepségen jelenlévõ Marie There-
se Gantenbeinnek, Hesperingen korábbi
polgármesterének az érdemeit a test-
vérvárosi kapcsolatok ápolásában és ki-
szélesítésében, emlékeztetett az eddi-
gi együttmûködések nagyszerû tapasz-
talataira. 

Az ünnepséget követõen Rónavölgyi
Endréné polgármester a szerencsi mûvé-
szeti iskolások által készített tûzzománc
képet adott át Jörg Langénak abból az
alkalomból, hogy éppen húsz évvel
ezelõtt kötött egymással testvérvárosi
szerzõdést Szerencs és Malchin.

S. L.–B. A. 



Még az elmúlt év végén történt
Arlón, hogy egy állítólagosan el-
veszett karikagyûrû miatt egy 21
éves helyi lakosnak életveszélyes sé-

rülést okoztak, míg 23 éves barát-
ját könnyebben megsebesítették.
Az elkövetéssel gyanúsított 33 éves
helyi férfit a rendõrség rövid idõn
belül õrizetbe vette.

A nyomozás adatai szerint az esti
órákban a község egyik sörözõje
elõtti területen a sértettek szóvál-
tásba keveredtek két férfival, akik
közül az egyik egy késõbb magá-
hoz vett baltával mindkettõjüket
bántalmazta. Az egyik sértett élet-
veszélyes koponyacsont-sérülést
szenvedett, míg másikuk szintén a
fején szerzett 8 napon belül gyó-
gyuló, könnyû sérülést.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság a 33
éves B. Cs.-t a bûncselekmény el-
követése után bûnügyi õrizetbe vet-
te, majd a hatóság elõterjesztésére
a bíróság elõzetes letartóztatásba
helyezte. Az emberölés bûntett kí-
sérletének megalapozott gyanúja
miatt indított eljárás vádemelési ja-
vaslattal befejezõdött, a nyomozás
iratait a rendõrség megküldte az
ügyészségnek. 
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FATOLVAJOK
EXTRÉM SPORTJA

A rendõrök november 4-én állí-
tottak meg két, biciklit toló férfit a
Taktaszada és Taktaharkány közöt-
ti útszakaszon. No, nem azért, mert
a járõrök a kerékpársport és az
egészséges életmód ellenzõi len-
nének! Az igazoltatás oka valójában
az volt, hogy a páros számot adjon
a kerékpárvázon módszeresen, ke-
resztben elhelyezett tetemes meny-
nyiségû, karnyi vastagságú akácfa
eredetérõl. Az elszámoltatás során
hamar kiderült, hogy a tüzelõt Tak-
taszada külterületén található  erdõ -
részbõl vágta ki és tulajdonította el
a két helybéli, akik összesen 122 ki-
logrammot nyomó szerzeményü-
ket próbálták meg a lakásukra szál-
lítani. A kerékpározás ezen extrém
ága sok gyakorlást igényel, de nem
mindig kifizetõdõ. Az intézkedést
követõen K. József és V. Imre elõ -
állításáról, majd õrizetbe vételérõl
döntött a rendõrség, akik az éjsza-
kát mindketten Miskolcon, fogdában
töltötték. Másnap délután a Sze-
rencsi Városi Bíróság 15-15 ezer fo-
rint pénzbüntetést szabott ki az el-
követõkre.

A péntek, 13-a biztosan nem lesz
a szerencsenapja annak a két tak-
taharkányi férfinak, akiket a közsé-
gi önkormányzat mezõõre tartózta-
tott fel a település külterületén az
újharangodi úton. V. Rudolf Csaba
és R. Attila a kerékpárjukon 35-35
kg mennyiségû kivágott akácfát szál-
lítottak, melyrõl az erdõ tulajdono-
sa természetesen mit sem sejtett.

Az idõközben a helyszínre érkezõ
rendõrök a két férfit elõállították,
majd szabálysértési õrizetbe vették
õket. A hétvégét fogdán töltõ fatol-
vajok hétfõn álltak bíróság elé. A
Szerencsi Városi Bíróság mindket -
tõjüket 30-30 ezer forint pénzbün-
tetésre ítélte. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság az
idén õsszel összesen 38 fõ esetében
élt szabálysértési eljárás keretében
bíróság elé állítással, közülük 26
fõvel szemben gyümölcs-, illetve fa-
lopás miatt kezdeményeztek gyor-
sított eljárást.

BRUTÁLIS RABLÓK
RENDÕRKÉZEN 

A rendõrség elfogta annak a bûnö-
zõi csoportnak a tagjait, akik az el-
múlt idõszakban idõsek sérelmére
erõszakos bûncselekményeket kö-
vettek el Miskolcon. A kilenc gya-
núsított közül öten elõzetes letar-
tóztatásukból szabadulva hajtották
végre a rablásokat.

A Miskolci Rendõrkapitányság ki-
emelt ügyként kezelte annak a rab-
lássorozatnak a felderítését, ame-
lyeket idõs emberek sérelmére kö-
vettek el. Az elmúlt idõszakban két
miskolci és egy gesztelyi nyugdíjast
támadtak meg otthonában. Az elsõ
bûncselekményt augusztus 27-én a
hajnali órákban követték el Mis-

kolcon. A tettesek rátörtek az alvó
idõs nõre, akit bántalmaztak, majd
ékszert és készpénzt raboltak el
tõle. A második és harmadik eset
szeptemberben történt. Elõbb 17-én
a hajnali órákban Gesztelyben egy
idõs házaspárt lakásukban nem-
csak bántalmazták, hanem meg is
kötözték. Másnap késõ este Mis-
kolcon csaptak le, itt szintén ke-
gyetlenül alkalmazták a kötözõ zsi-
neget saját otthonában egy idõs
nõvel szemben. Az akkor még is-
meretlen elkövetõk gyorsak voltak
és brutálisak. A nagy erõkkel foly-
tatott nyomozás során felmerült a
gyanú, hogy az elkövetõk között al-
sózsolcai, parasznyai és miskolci fér-
fiak mellett három nõ is szerepel. A
Miskolci Rendõrkapitányság cso-
portosan elkövetett rablás és sze-
mélyi szabadság megsértése miatt
indított vizsgálatot a nyolc gyanú-
sítottal szemben. Korábban leg-
alább egyszer már mindegyiküket el-
ítélték, fõleg vagyon elleni bûncse-
lekmények miatt, de volt, aki kettõ,
négy, hét, illetve tizenkét alkalom-
mal állt bíróság elõtt. Más hatóság
öt gyanúsítottal szemben jelenleg is
folytat eljárást – korábban elköve-
tett – rablás és emberölés bûntette
miatt. Az ellenük folyó vizsgálat so-
rán azonban elõzetes letartóztatá-
suk elérte a maximális három évet,
így õket a törvényi rendelkezés
alapján szabadlábra kellett helyez-
ni júniusban, illetve augusztusban.
A börtönbõl kikerülve a gyanúsí-
tottak újabb bûncselekményeket
követtek el.

LEÜTÖTTÉK A NYUGDÍJAST 
Életveszélyes sérüléseket szenve-

dett az a 60 éves nyugdíjas, akit no-
vember 12-én Járdánházán megtá-
madtak. Az elkövetõket a rendõrség
alig 24 óra alatt elfogta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság életveszélyt
okozó testi sértés és rablás bûntette
miatt indított eljárást az akkor még
ismeretlen elkövetõkkel szemben. A
rendelkezésre álló adatok szerint Jár-
dánházán november 12-én az esti
órákban kiraboltak egy helyi férfit,
akitõl pár ezer forintot, két doboz ci-
garettát és két csomag nápolyit vit-
tek el. Az elkövetõk támadásának
durvaságára jellemzõ, hogy a más-
nap reggel megtalált sértett súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenve-
dett. A nagy erõkkel megindított nyo-
mozás során képbe került két férfi
és egy nõ, akik a gyanú szerint el-
követhették a bûncselekményt. A 23
éves F. N. ugyanis láthatta, hogy na-
gyobb összegû készpénz van a nyug-
díjasnál, aki miután végzett a vá-

sárlással, hazaindult. Néhány méter
megtétele után azonban leütötték, el-
vették értékeit, majd az úttól távo-
labb esõ területre vonszolták a 60
éves férfit. 

A nyomozás során beszerzett ta-
núvallomások, és a gyanúsítottaknál
tartott házkutatás eredményeként a
rendõrség a 23 éves F. N-t, a 31 éves
V. Z.-t, és a 16 éves F. A.-t bûnügyi
õrizetbe vette, egyben elõterjesztést
tett elõzetes letartóztatásukra, amit
a bíróság november 16-án elrendelt. 

Mindhárom gyanúsított büntetett
elõéletû. Többek között a 31 éves
nõ azért, mert korábban ellopta a
mostani ügy sértettjétõl annak bank-
kártyáját és jogosulatlanul használ-
ta azt. A nyugdíjas akkor feljelen-
tést tett, ami alapján a rendõrség el-
fogta V. Z.-t, akit a bíróság pénz-
büntetésre ítélt.

UTAT MUTATOTT A HATÁRKÕ
Gombázni indultak, de eltévedtek,

így az éjszakát a szabadban töltöt-
te a tornanádaskai gyermekotthon
öt lakója. A tizenéves fiatalokra
másnap reggel egy határkõ segítsé-
gével találtak rá a rendõrök.  

Az Edelényi Rendõrkapitányság-
ra november 17-én a délutáni órák-
ban érkezett bejelentés a tornaná-
daskai gyermekotthonból arról, hogy
az intézetben nevelkedõ öt, 14 és
17 életév közötti fiú engedéllyel ki-
rándulni ment a közeli erdõbe, de
onnan még nem érkeztek vissza. Az
egyiküknél lévõ mobiltelefonon si-
került õket elérni és elmondták,
hogy nagy a köd, sötét is van, va-
lószínûleg eltévedtek. Az edelényi
rendõrök nagy erõkkel kezdték meg
a kutatást a gyerekek után. Segítsé-
gükre voltak tûzoltók és polgár-
õrök, illetve két természetvédelmi õr
és egy erdész is. Sajnos, ekkor már
telefonon nem tudtak kapcsolatba
lépni a fiúkkal. A kutatást éjszaka
fél háromkor fel kellett függeszteni,
mert a sötétben és a ködben már a
keresõk sem nagyon tudtak tájéko-
zódni.

Szerdán a kora reggeli órákban
újra sikerült telefonos kapcsolatot
létesíteni a fiúkkal, akik elmondták,
hogy mindannyian jól vannak, nincs
sérülésük, de még mindig nem tud-
tak kijutni az erdõbõl. Nem sokkal
késõbb újra jelentkeztek azzal,
hogy találtak egy magyar határje-
let, ennek a számát is leolvasták. Ez
alapján az edelényi rendõrök be
tudták azonosítani a fiúk helyzetét,
akiknek már csak rövid ideig kel-
lett várniuk, hogy a járõrök értük
menjenek, majd épen, egészsége-
sen visszavigyék õket a gyermek-
otthonba. 

RENDÔRSÉGI HÍREK

A közelmúltban az internet ve-
szélyeirõl szóló, figyelemfelhívó ki-
adványt juttatott el az oktatási in-
tézményekhez a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Bûnmeg elõzési Osztálya.

A harmincoldalas füzetet a bûnme-
gelõzési szakemberek a megye va-
lamennyi általános- és középisko-
láknak megküldték, így csaknem
460 intézmény diákjai számára ad-
nak a pedagógusok bevonásával
hasznos tanácsokat. 

A kiadvány felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy egyes
weboldalakon a fiatalok
olyan tartalmakkal talál-
kozhatnak, amelyek ve-
szélyt jelenthetnek fejlõ -
désükre. A felnövekvõ
nemzedék napról napra
otthonosabban mozog az
elektronikus világhálón,
elõszeretettel igénybe vett
alkalmazásaik között a
tartalmi szolgáltatások
megtekintése mellett a
chatelés és az elektroni-
kus levelezés is szerepel.

A nem kívánt hatások
elleni védelemben szoft-
veres szûrõprogramok is
segítségre lehetnek, azon-
ban a technikai megol-
dások soha sem helyet-
tesíthetik a szülõi fel-
ügyeletet. A tisztességes
tartalmú weboldalak mel-
lett ugyanis könnyen megjelennek a
kép ernyõn olyanok is, amelyek meg-
tévesztõ, hamis információkat, vagy
a gyermekek egészséges erkölcsi és
szellemi fejlõdésére káros informá-
ciókat közölnek (pornográfia, erõ -
szak, szektatanok).

A tapasztalat azt mutatja, hogy a
szülõk ugyan megtanítják a gyere-
keket, hogy mit kell tenniük, ha az
utcán találkoznak egy rosszindula-
tú emberrel, de az interneten el-
õforduló hasonló szituációkra õk
sincsenek felkészülve. Nagyon fon-
tos, hogy az ilyen oldalak elkerülé-
se érdekében a felnõttek irányítsák
a fiatalok internetes tartalmakkal
kapcsolatos érdek lõdését, legyenek
a segítségükre felfedezni azokat a
honlapokat, amelyek számukra ér-

dekesek, hasznosak és szórakozta-
tóak.

Jó tanácsok szülõknek:
Szoktassa hozzá a gyermekét, hogy

az internetezés lehet közös program
és nem csak elvonulva, az egyedül-
lét titkosságában lehet élvezni!

A szülõ mindig legyen érdeklõdõ
akkor, ha a gyermek valamilyen, ál-
tala felfedezett netes újdonságról
számol be, vagy éppen valami olyan-
ról, amely neki nem tetszõ. Az ilyen
beszélgetések segíthetik az igényes

internetezés kialakítását. Ezen al-
kalmak lehetnek jók arra is, hogy
gyermekünkben tudatosítsuk, hogy a
zavaró, nem tetszõ oldalakat egy-
szerûen hagyja el, hiszen az inter-
netezés szabadsága éppen arra jó,
hogy azt tekintsük meg, ami szá-
munkra hasznos. 

Készítse fel gyermekét az internet
világára!  

Használjon megfelelõ szûrõprog-
ramokat!

Ajánljon megfelelõ alternatív prog-
ramokat a számítógépes játékok és
az internetezés túlzott használata he-
lyett! 

Amennyiben tudomására jut, hogy
a gyermekét bármilyen formában
zaklatják az interneten keresztül,
forduljon a rendõrséghez!

AZ INTERNET VONZÓ,
DE VESZÉLYES

Harminc doboz, az anyósülésre le-
dobott „alibi dohányáruval” pró-
bálta meg elterelni a vámosok fi-
gyelmét az illegális szállítmányról
egy csempész Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében.

Amikor a megállított ózdi férfitõl
megkérdezték a pénzügyõrök, hogy
van-e nála valamilyen jövedéki ter-
mék, beismerõ pillantások közepet-
te kinyújtotta az ablakon a mellette
lévõ három, „csík” adójegy nélküli
cigarettát. A zavartan viselkedõ 46
éves férfi azonban gyanús lett a vá-
mosoknak, ezért átkutatták az autó-
ját. A sebességváltó boxból, a cso-
magtartóból és a pótkerékbõl további
3 ezer doboz cigaretta került elõ. A
kihallgatáson kiderült: az anyósülésre
lerakott 3 csík, adójegy nélküli füs-

tölnivalóval próbálta meg a férfi a
csempészáruról elterelni a vámosok
figyelmét. Amikor megállították a jár-
õrök, azt mondta a pénzügyõröknek:
a miskolci piacon vette a cigit saját

használatra. Arra
számított, hogy a
30 doboz illegális
cigaretta átadása
után nem foglal-
koznak majd vele.
A terve azonban
dugába dõlt. A
pénzügyõrség ud-
varán 1850 doboz
Priluki, 1050 do-
boz LD és 108 do-
boz Viceroy ciga-
retta került elõ az
autó különbözõ
rejtekhelyeibõl. A

másfél millió forint értéket megha-
ladó illegális árut és a szállításhoz
használt Nissant lefoglalták a vá-
mosok, a férfi ellen pedig orgazda-
ság miatt indítottak eljárást.

PIACON VÁSÁROLT CIGI VOLT AZ ALIBI

GYÛRÛ HELYETT BILINCS
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MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

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

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

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

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍ RE
� November 19-én tartottuk az Aranyló búzaszemek címû H.A.T.- MAIT közös ki-

adású antológiánk bemutató ünnepségét. A rendezvény helyszíne a szerencsi Világ -
örökségi Kapuzat turisztikai fogadóépülete volt.

Schlosserné Báthory Piroska: Hegyaljai ívek.

Tárnok Mihály

M. BÓDI ISTVÁN
BARÁTOMHOZ

1.
Belefutottál szemembe „Öreg”,
Te magyart tudó tanult kollégám.
Míg bíbelõdöm a tirádákkal,
Okos intelmid’ zúdulnak reám.

Érzelmek gyûlnek robbanásig,
Feszülnek, már kitörni készek.
Nem harsányhangú fonetikák,
De szilárd, elvhû szerzemények.

A Te tudásod kalapot emel,
Én meg „csak” írok, hogy ne vesszek el…
És megcsalnak, mert úgy tudják rólam,
Hogy szebb a rím az Ady-s verseken.

Barátom, kedves cinkostársam!
Mi jól értjük a poétikát.
Vígjátékon sírni is tudunk:
Ez a mi nemes tragédiánk!

2. Epilógus 

Csillagtalan éjben köd permetez,
Benne egyedül, lidércként járok.
Köszöntsetek! Költõ voltam egykor…
Gúnyoljatok – sehol sincs barátok!

Vesztett reménybõl élek –– néha.
Itt zsibongnak régi szép szavak…
Éjszakának sötétje kérdi:
– Elfáradtál?! Betakarjalak?

Bényei Vera

A BÖLCSÔ
Csendben sziporkáznak az égen a csillagok,
Szemed sugarán át száll hozzád sóhajuk.
Hogy ûr van közöttünk, oly természetes,
Örök vágyódásunk, bölcsõnk titka ez.
Örök vándorlásunk, bölcsõnk titka lesz…

Bôhm András

GERGÔ
Ölembe felfészkelõdve,
a klaviatúrán matat.
Nagy komolyan magyarázza: 
betûkben versek alszanak. 

S mutatja: nyomkodjam õket.
Nem is kell különb bíztatás.  
Kikopogom mind belõlük, 
s ha sikerül a versvarázs,

tán egy-egy még fel is röppen,
a tág kékségbe zengeni.
S ha csak házi használatra… 
– akkor is köszönöm Gegi.

Gera Sándor

HA MAJD
Ha majd a keresztfán suttog a szél,
És bokrán nem hajt ki a kis levél,
Áldott kezed matat síromon,
Egy fûszálon csókomat felhozom.

Abda
– abrakadabra –,
hideg csövét a
tarkóra tartva,
öklét emelve jõ a vég.

Kezét egy percre mégis visszafogja,
– pedig, ugyan ki verné dobra? –,
most van még tán idõ
pár kósza sorra,
néhány levélre,
ritmusra, versre,
titokba rejtve;
hogy egyszer, ha kiássák,
s zsebében megtalálják,
– holtába’ bár – lehessen: újra õ.

Vers és levél –
másnak cimezve,
ám néked sír ma is
rongyos papírra írt
minden keresztje.

Bár írna még! –
sámán rikoltja
– abrakadabra –;
de már hiába…
Hiába mágia,
döntött a pisztoly:
út vége – Abda…

Abda
– abrakadabra –,
valaki lelke,

s ki lelke rajta?

Lakárdi Éva

MEDDIG
MOSOLYOGJUNK?

Egyik napilapban rövid közlemény jelent
meg: „A pszichológusok megállapítása sze-
rint minden mosoly további 3 perccel hosz-
szabbítja meg az életünket.”

Ez a rövid, homályos, mondhatnám: pon-
gyola közlés rengeteg nyitott kérdést hagy,
és tanácstalanul állunk a hasznos mosolyok
ismérvét, idõtartamát illetõen.

A pszichológusok elsõ teendõje az lenne,
hogy kívánságra kivel-kivel közöljék, hány
évig tartó élet jegyeztetett be számára abba
a bizonyos „nagy könyvbe”. Fontos lenne
ez azért, hogy az egyén ennek ismeretében,
szabad akaratából határozhassa meg elérni
kívánt éveinek számát. Mert, teszem azt, ha
az én számomra nyolcvan esztendõ íratott
meg, de én nagyon megelégszem a hetven-
nel, mínusz elõjellel kell mosolyognom.

Nem mulasztható el a hasznos mosolyok
precíz meghatározása sem. Mert mosoly sok-
féle van, kérem. Többek között: elnézõ, le-
nézõ, megmosolygó, lekicsinylõ, gúnyos, sõt
szemtelen mosoly is. E két utóbbi meglehe-
tõsen gonosz indulatokból fakad. Mélyreható
vizsgálat tárgyává kellene tehát tenni ered-
ményességének fokát.

Sokszor kerülünk olyan helyzetbe is, hogy
belülrõl majd szétvet a méreg, de valami-
lyen kényszerítõ okból mosolygunk fõnö-
künkre, vevõnkre, ügyfelünkre. Vajon az
ilyen mosoly hány percet ér?

Nem hagyható figyelmen kívül az a mo-
soly sem, amellyel egy fiatal lány csábít el
egy családapát. Ez a mosoly kinek az éle tét
hosszabbítja meg?

Javasolnám, hogy a pszichológusok rész-
letes és precíz, cikkelemekig lebontott cikk-
listát készítsenek az összes létezõ moso-
lyokról, hogy kedvünkre és céljainknak
megfelelõen választhassunk belõlük.

De nem utolsó szempont a hasznos mo-
solyok idõtartamának pontos meghatározá-
sa sem. Mert ha egyetlen óra viszonylatá-
ban vizsgáljuk a kérdést, egészen furcsa ered-
ményre juthatunk.

Ha ugyanis egy élni vágyó halandó egy
órán át tartósan mosolyog, ezzel csupán 3
percet nyer az életéhez. De ha egy másik,
egy órán belül, megszakításokkal tízszer
mosolyog, az már 30 perccel hosszabbít. E
körülmény azt a tényt látszik igazolni, hogy
az egyenletes, kitartó munka sokkal kisebb
eredményt hoz, mint az idõnkénti látványos
nekilendülés. A szorgalmasok tehát hátrányt
szenvednek a lusta és kapzsi, rafinált mosoly-
konjuktúralovagokkal szemben? E lovagok ta-
lán még azt a helyzetet is felismerik, hogy
ha egy mosoly 3 percet, egy nevetés min-
den bizonnyal legalább ötöt, egy jóízû ha-
hotázás pedig talán10-15 percet is megér.

Éppen ezért ugyancsak javasolnám egy
pontos és részletes tabella megszerkeszté-
sét, amely tartalmazza, hogy 3 perc élet-
nyeréshez mikor, milyen fajtájú és idõtarta-
mú mosolyt kell alkalmaznunk, illetve mi-
lyen mosolyfajtákkal nyerhetünk többet.

Ígérjük, ha ez a tabella elkészül, vala-
mennyien stopperrel felszerelve forgunk
majd a világban és számolgatjuk mosollyal
szerzett perceinket.

De mi lesz akkor, ha mosolymérés köz-
ben elüt egy gépkocsi, vagy fejünkre esik egy
tégla? Mosolygunk tovább?

Jegyzet: Megjelent az Észak-Magyaror-
szágban, 1970. május 17-én. (M. B. I.)

Jeney András

ABDA
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A tehetséggondozás volt a köz-
ponti témája annak a szakmai kon-
ferenciának, amelyet november 20–
21-én tartottak Mádon.

A kétnapos tanácskozás szervezõi
Debreceni Egyetem, a Magyar Te-
hetséggondozó Társaság Kelet-ma-
gyarországi Tagozata,
Mád önkormányzata,
valamint a helyi Ko-
roknay Dániel Tehet-
séggondozó és Általá-
nos Iskola voltak.   

A település mûvelõ -
dési házában megtartott
eseményt megnyitó
Nagy Kálmán, a Ma-
gyar Tehetséggondozó
Társaság Kelet-magyar-
országi Tagozatának el-
nöke fontosnak tartotta,
hogy tudósok és gya-
korló pedagógusok szót
váltsanak a gyerme -
kekben rejlõ különleges
képességek kibonta-
koztatásáról és megismerkedjenek
annak helyi módszereivel. Az elnök
felhívta a figyelmet arra, hogy a te-
hetséggondozásban az iskolai fog-
lalkozások mellett egyre nagyobb sze-
repük van a tanórán kívüli foglalko-
zásoknak. Ehhez azonban az okta-

tási intézmények és a civil szervezetek
közötti szorosabb együttmûködés
szükséges. Nagy Kálmán szerint a te-
hetség Isten ajándéka, az azzal való
sáfárkodás pedig szent ügy.  

Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat al-
elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy

a hazai oktatás rendszerében jelen-
leg a felzárkóztatás kap kiemelt
hangsúlyt, miközben a tehetséggon-
dozás a háttérbe szorul. Ezen pedig
változtatni szükséges.  

Galambosi Imre mádi polgármes-
ter köszöntõjében a 2500 lelkes te-

lepülés múltjával és jelenével is-
mertette meg a hallgatóságot. Hang-
súlyozta, hogy a helyi önkormány-
zat a község fejlesztése mellett az is-
kola mûködési feltételeinek a javí-
tására is figyelmet fordít és támogatja
a tehetséggondozó program helyi
mûködését. Ez utóbbinak a részle-

teivel Szepesi József-
né igazgató ismertet-
te meg a hallgatósá-
got, kiemelve, hogy
az oktatási intéz-
ményben különösen
nagy figyelmet fordí-
tanak a helyi törté-
nelmi hagyományok
ápolására, a szõlé-
szeti-borászati kultú -
 rával való megismer-
kedésre. A konferen-
cia rangját mutatja,
hogy elõadók között
több, nemzetközi el-
ismert szakember –
Czeizel Endre orvos-
genetikus, valamint

Franz Joseph Mönks, a Kiemelkedõ
Tehetségekkel Foglalkozó Európai
Tanács, az ECHA alelnöke – szere-
pelt.

Második alkalommal rendezett nép-
dalestet Tállyán a Zempléni Árpád Ál-
talános Mûvelõdési Központ és a he-
lyi Nefelejcs Népdalkör Egyesület. A
település közösségi házában novem-
ber 14-én megtartott eseményen a he-
lyi óvodások mûsora köszöntötte a kó-
rusokat, a Felsõ- és Alsózsolcáról, Mú-
csonyból, Monokról és Tardról érke-
zett hagyományõrzõket. A fellépõk so-

rát a házigazda együttes nyitotta meg.
A három esztendeje alakult, közös-
ség tizenkét fõs közösségben öt há-
zaspár található. A csoport ez alka-
lommal borsodi népdalcsokrot adott
elõ. A délután egyik meglepetés-pro-
dukciója a monoki Kossuth Népdal-
körhöz fûzõdött, akiknek a mûsorát
a szatmári összeállítás után kalotaszegi
diszkós színesítette.

Kétszáz millió forintot meghaladó
beruházás valósult meg az elmúlt  idõ -
szakban a prügyi Móricz Zsigmond Ál-
talános Iskolában, amelynek novem-
ber 11-én tartották az avató ünnep-
ségét.

Az oktatási intézmény megújult tor-
natermében szervezett eseményen a he-
lyi diákok az alkalomra összeállított
mûsorral köszönték meg az érdekükben
történt fejlesztést. Tiszlavicz Csaba igaz-
gató megnyitójában ismertette, hogy az
Észak-magyarországi Operatív Program
keretében megvalósult fejlesztéssel kor-
szerû körülmények között sajátíthatják
el az ismereteket a gyerekek. Boros-Les-
kó Géza polgármester avató beszédé-
ben arra hívta fel a figyelmet, hogy az
iskola 330 tanulójának 96 százaléka hát-
rányos helyzetû, több mint tíz százalé-
kuk sajátos nevelést igényel. A peda-
gógusok munkájának köszönhetõ, hogy
tavaly ennek ellenére valamennyi vég-
zett diák továbbtanult, többen érettsé-
git adó középiskolába nyertek felvételt.
A polgármester reményét fejezte ki, hogy

a megvalósított jelentõs fejlesztés is
hozzájárul ahhoz, hogy a végzett fiata-
lok képesek lesznek elfoglalni a társa-
dalmi munkamegosztásban a helyüket.
A településvezetõ szerint ehhez azon-
ban a szülõk megfelelõ együttmûködé-
se is szükséges.

Az ünnepélyes szalagátvágást kö-
vetõen a történelmi egyházak képvi-

selõi megszentelték és
megáldották a megújult
iskolát. Az elmúlt hóna-
pokban elvégzett beruhá-
zás során nyelvi laborral,
mûvészeti és tánc-, vala-
mint természettudományi
szaktantermekkel gazda-
godott az intézmény. Meg-
újultak a folyosók és a
mosdók, a tantermek és a
tornaterem új burkolatot
kapott. Megtörtént az épü-
let akadálymentesítése, az
oktatási eszközök moder-
ni zálása. Az energiataka-
rékosság jegyében új fûté-
si rendszert alakítottak ki

a kivitelezõk, elvégezték a falak külsõ
hõszigetelését, kicserélték az elavult
nyílászárókat és a villamosvezetéke-
ket, az egész épületben elérhetõvé vált
az internethálózat. A kettõszázmillió
forintot meghaladó fejlesztéssel a di-
ákok a 21. századi iskolának megfe-
lelõ körülmények között tanulhatnak
Prügyön.

Rövid idõn belül már a második
felújított szobrot avatták fel novem-
ber 18-án Mádon. A Nepomuki
Szent Jánost ábrázoló, 1778-ban ké-
szült alkotás restaurálását Hering
Zoltán végezte, aki a képzõmûvészeti
egyetem hallgatójaként jeles minõ -
sítést kapott diplomamunkájára. Az
ünnepségen Galambosi Imre pol-
gármester mondott köszönetet azért
az összefogásért, amely a több mint
kétszáz esztendõs riolittufa-szobor
eredeti állapotának a visszaállítása ér-
dekében megvalósult a Kulturális és
Örökségvédelmi Hivatal Miskolci
Irodája, a Budapesti Képzõmûvészeti
Egyetem és a mádi önkormányzat kö-
zött. Galambosi Imre köszönetet
mondott Gáthy Sándor alpolgár-
mesternek, aki a kõalak Budapestre,
illetve visszaszállításának a költségeit
finanszírozta.   

A helyi általános iskolások mûso-
ra után Darvas László római katoli-
kus plébános idézte fel a gyónási ti-
tok megõrzéséért vértanúságot vál-

laló Nepomuki Szent János alakját,
majd a szentelés után Tar László re-
formátus lelkipásztor áldotta meg a
felújított kõszobrot.

Ötven esztendeje annak,
hogy átadták az újonnan fel-
épített alapfokú oktatási in-
tézményt Megyaszón. A félév-
százados jubileumról novem-
ber 9–14. között tartó ünnepi
programsorozattal emlékeztek
meg a Mészáros Lõrinc Körzeti
Általános Iskolában.

Az ünnepi hét nyitó rendez-
vényét hétfõn délelõtt tartották
az általános iskola tornatermé-
ben. Az eseményen a környezõ
települések polgármesterei, a
helyi képviselõ-testület tagjai és
a társintézmények vezetõi mellett az ok-
tatási intézmény egykori és jelenlegi dol-
gozói foglaltak helyet. A diákok mûso-
ra után Csáki Barnabás polgármester kö-
szöntõjében arra hívta fel a figyelmet,
hogy az általános iskola fontos szere-
pet tölt be a település életében. Nem
véletlen, hogy az önkormányzat a pá-
lyázati lehetõségek kihasználásával fi-
gyelmet fordít az oktatási intézmény fej-
lesztésére. Többször bõvítették az épü-
letet, új tantermeket alakítottak ki. Ki-

cserélték a tetõt, oktatási eszközöket, szá-
mítógépeket szereztek be. A jelenleg
megvalósítás alatt lévõ több mint 238
millió forintos beruházás a kor köve-
telményeinek megfelelõ körülményeket
teremt az oktatáshoz, javulnak a mun-
kavégzés feltételei a konyhában, és a
pedagógusok továbbképzésére is nyer-
tek támogatást.    

A megyaszói Mészáros Lõrinc Kör-
zeti Általános iskola 387 tanulója kö-
zött magas a nehéz sorsú családokban

felnövõ fiatalok aránya – is-
mertette Vincze Szabolcs igaz-
gató, hozzátéve, hogy a fel-
készült pedagógusok min-
dennapos erõfeszítéseinek kö-
szönhetõen a diákok közül
mégis sokan érnek el kitûnõ,
illetve jeles eredményt és si-
keresen szerepelnek a külön-
bözõ tanulmányi és sportver-
senyeken.

Az ünnepségsorozat nyitó
rendezvényén nyugdíjas peda-
gógusok méltatták az 1959-es
iskolaépítés jelentõségét. A most
a település középpontjában

lévõ épület akkor a község szélén volt.
A program végén emléklapot és az

intézmény elmúlt 50 évének történetét
feldolgozó fotósorozatot tartalmazó
CD-t vettek át az egykori dolgozók és
mindazok, akik munkájukkal segítették
az oktatás színvonalának emelését Me-
gyaszón. Az esemény zárásaként a
résztvevõk az udvarra vonultak, ahol a
jubileumi emléktáblát a történelmi egy-
házak képviselõ megáldották és meg-
szentelték. 

A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. na-
pokban napvilágot látott felmérése sze-
rint a megkérdezettek 75 százaléka tá-
mogatja a szociális kártya bevezetését.
Ezt komoly fegyvertényként értékeli
Szepessy Zsolt, Monok polgármestere,
aki nemcsak kezdeményezte, hanem a
település képviselõ-testületével meg is
szavazta az újítást. A polgármester sze-
rint a felmérés is bizonyítja, hogy az em-
berek igazságérzetét nem lehet be-
csapni. A döntõ többség megérezte, hogy
a szociális kártya egyfelõl a családokat

védi, azokat a gyerekeket, akik elõl a
lumpen életmódot élõ szülõ eddig el-
ihatta, elgépezhette, uzsorásnak oda-
adhatta a segélyt. De ugyanakkor vé-
delmet biztosít a becsületes emberek ne-
hezen befizetett adóforintjainak is, hi-
szen nem azért dolgoztak, hogy aztán
a segélyeket – ami közpénz – egyesek
egy-két nap alatt elköltsék alkoholra, sze-
rencsejátékra, uzsorakamatra. Szepessy
Zsolt felszólította az Országgyûlést,
hogy záros határidõn belül alkosson tör-
vényt a szociális kártyáról. 

Adventi-karácsonyi koncertsorozatra invitálja az érdeklõdõket Monokon az
önkormányzat. November 29-én 15 órától a katolikus templomban a miskolci
Animus Csengettyû Együttes ad mûsort.  Egy hét múlva, december 6-án délután
fél öttõl a református templomban V. Molnár Judit énekmûvész koncertezik.
December 13-án 16 órától a mûvelõdési házban a Pesti Magyar Színház, a Gór
Nagy Mária Színitanoda és a Pécsi Sándor Guruló Színház növendékeinek pro-
dukciója szerepel a kínálatban. Advent utolsó vasárnapján, december 20-án 16
órától ugyancsak a mûvelõdési házban a Falukarácsony és betlehemes prog-
ramban a helyi népdalkör és a színjátszó csoport tagjai lépnek fel.

A KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGÛ GYEREKEKÉRT Tállya

NEFELEJCS-NÉPDALEST

Mád

MEGÚJULT A KÕSZOBOR 

A MEGYASZÓIAK ÜNNEPE
A SZOCIÁLIS KÁRTYA

ÜNNEPI KONCERTEK MONOKON

A konferencia résztvevõi a tehetséggondozás mûhely -
titkairól tájékozódtak.

A házigazda együttes borsodi népdalcsokorral szerepelt. 

Több mint kétszáz éve díszíti a
község közterületét Nepomuki
Szent János szobra.

Prügy 

A KÖZSÉG KORSZERÛ ISKOLÁJA

A nemzetiszín szalag átvágása után Boros-
Leskó Géza (jobbra) gratulált a beru há zás -
hoz Tiszlavicz Csaba igazgatónak. 

A helyi iskolások mûsorral köszöntötték a ju-
bileumi esemény résztvevõit.
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, legkö-
zelebb december 2-án 8–12 óráig.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: min-
den páros hét szerdáján 8–16 órá-
ig, legközelebb december 9-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb
december 9-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

büntetõ iroda, valamint pénztár csü-
törtökön 8–15 óráig, a hét többi mun-
kanapján 9–11 óráig. 

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legköze-
lebb december 7-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Vass Réka
hadnagy – minden hónap elsõ hét-
fõjén, legközelebb december 7-én 9–
12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.

REGIONÁLIS MUNKAÜGYI
KÖZPONT

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda:
8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd és csü-
törtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 óráig. 

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

November 30–december 6.: Cent-
rum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombaton 8–12 órá-
ig. Szerencs (ügyeletes): hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

December 7–13.: Centrum (ügye-
letes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

December 14–20.: Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 8–14 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákó -
czi út 75. Tel.: 47/362-054. Orosz-
lán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi
út 8. Tel.: 47/ 361-433. Szerencs
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, pén-
tek: 10–12 óráig. Kedden és csütör-
tökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kap-
csolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–
13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat:
hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig,
péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)
Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19.
Hétfõ 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 szombatig

12–20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS2
December

1. (kedd): Szerencs. 3.(csütörtök):
Tokaj. 10. (csütörtök): Rátka,

Golop. 15. (kedd): Tállya.

A KÉSZPÉNZ ÉS AZ ADÓHATÓSÁG

Egészségünkért 

A DIABETES VILÁGNAPJA
A cukorbetegség járványként ter-

jed Magyarországon és a világ
minden táján. Az elõrejelzések
szerint 2010-ben a diabétesze-
sek száma meghaladja a 239
milliót, 2013-ban már a 289
milliót. 

A legfontosabb teendõ
a betegség megelõzése,
amire a diabetes vi-
lágnapján, novem-
ber 17-én ország-
szerte több prog-
ram hívta fel a
figyelmet. A
2-es típusú
cukorbe-
tegség –
a m e l y -
nek ki-
alakulása a helytelen táplálkozással,
a mozgásszegény életmóddal függ
össze – néhány évvel ezelõtt még a
gyermekek és a tinédzserek körében
ismeretlen volt. Ma már ennél a kor-
osztálynál is jelentõs számban je-
lentkezik a kór. A család felelõssé-
ge, hogy a gyermek életmódját, táp-
lálkozását megfelelõ formában ala-
kítsa ki, segítse a fiatalok szerveze-
tének egyensúlyban tartását, az el-
hízás megelõzését. A már kialakult
cukorbetegség kezelése nem kép-
zelhetõ el a tabletta vagy inzulin al-
kalmazása mellett a megfelelõ dié-
ta nélkül. Ennek megvalósítása az
egyik legnehezebb feladat a beteg és
a családja számára.

Az ételek elfogyasztása a min-
dennapokban örömet szerez, de egy
kis odafigyeléssel az egészséges élet
alapfeltétele is. Ha a betegség késõbb,
idõsebb korban jelentkezik, akkor ne-
hezebb a szükséges módosításokat
megvalósítani. A megszokás, a téves
képzet, hogy „csak beveszem a

gyógyszert és minden rendben”,
sokat ronthat az anyagcsere-

egyensúlyon. Sokszor a kör-
nyezet hibás tanácsai is tév-

útra vezethetik a beteget.
A lazaság, miszerint sem-

mit sem kell tennem,
csak egy kicsit vagyok

cukros, vagy a má-
sik véglet, a na-

gyon szigorú elõ-
írások mind-

mind veszé-
lyesek le-

hetnek. A
legjobb

tanács
t a l á n
az, ha
az ét-

rendben a szükséges változtatásokat
a beteg igényeihez, szokásaihoz leg-
jobban igazodva valósítjuk meg. Az
egyik legfontosabb szempont, hogy
az energiatartalom feleljen meg a be-
teg tápláltsági állapotának, fizikai ak-
tivitásának. Testsúlyfelesleg esetén
fontos a fokozatos fogyás, a napi táp-
lálékmennyiség 400-600 kcal-val
történõ csökkentése, mert csak így ér-
hetõ el a hosszú távú eredmény. A
minõségi étrendre törekedve a táp-
anyagarányokra kell figyelmet for-
dítani. A szükséges energia 50-55 %-
át szénhidrátból, 15-20 %-át jó mi -
nõségû fehérjébõl, és 30 %-át zsír-
ból kell biztosítani. Természetesen ez
az arány módosulhat társbetegségek
esetén, a diéta szükségletének meg-
felelõen. Naponta legalább ötször
kell keveset étkezni. A reggeli, ebéd
és vacsora között a tízórai és az
uzsonna soha ne maradjon ki. Na-
gyon fontos, hogy a nassolásként fo-
gyasztott chipsek, rágcsák ugyanúgy
emelik a vércukorszintet, mintha

megfelelõ ételeket, nyersanyagokat
vennénk magunkhoz. A diétás édes-
ségek fogyasztása csak kis mennyi-
ségben ajánlott, mert kalóriát tartal-
maznak és emelik a vércukorszintet
is. Az alkohol fogyasztása nagy kö-
rültekintést igényel, amit minden-
képpen orvossal, vagy táplálkozási
szakemberrel kell megbeszélni. A cu-
korbetegség megelõzése, vagy a
szükséges kezelések nagy odafigye-
lést követelnek! Az egészséges ét-
kezéssel, a naponta legalább félórás
fizikai aktivitással, sétával, mozgás-
sal sokat tehetünk a megelõzésért, a
betegség kialakulása után pedig a ke-
zelés eredményességéért. Akinél már
emelkedettebb vércukorértéket mér-
tek, idõben kezdjen hozzá életvite-
lében a szükséges módosításokhoz.
Nem diétázni kell rövid ideig, hanem
életmódot váltani az egészségért,
amibe beletartozik a táplálkozás és
a mozgás is!

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (leg-
közelebb november 30-án és de cem-
ber 14-én) a szerencsi rendelõinté-
zetben Váradi Ferencné segítséget
nyújt a személyre szabott diéta ki-
választásában, lehetõség van a fel-
ve tõdõ problémák egyéni megbe-
szélésére. A rendelés beutaló nélkül
is igénybe vehetõ, társadalombizto-
sítási igazolványra azonban szükség
van, és a várakozás elkerülése ér-
dekében célszerû idõpontot egyez-
tetni.

Rovatunk megjelenését az
Oroszlán gyógyszertár támogatja. 

A vagyonosodási vizsgálat során az
adóhivatal a magánszemély bevéte-
leit – idõrendben – szembe állítja ki-
adásaival, úgynevezett „vagyon-
mérleget” állít fel. Teszi mindezt elé-
vülési idõn belül, tehát öt évre visz-
szamenõleg. De mennyi lehetett a
nyitó vagyon, azaz a legelsõ év ele-
jén rendelkezésre álló, elkölthetõ
pénzösszeg, azon belül kiemelten a
készpénzállomány? Ennek a hitelt ér-
demlõ bizonyítása a vagyonosodási
vizsgálat egyik kényes pontja mind
az adózó, mind az APEH részérõl.

A legnagyobb nehézség akkor áll
fenn, amikor az adózó életszerûtle-

nül nagy összegû, otthon tartott
készpénz-megtakarítást jelöl meg
nyitó vagyonként – áll az APEH
Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóságának tájékoztatójában.
Ez alapján a revizorok találkoztak
már bûncselekménybõl, „sefte-
lésbõl”, valutaváltásból, kölcsön -
adásból származó több tízmillió fo-
rinttal is. Az adóhatóság ez esetben
is a vizsgálat során feltárt és az adó-
zó által elõterjesztett tényállási ele-
meket egyenként és összességükben
mérlegeli. Azt vizsgálják, hogy az el-
lenõrzési idõszakot megelõzõen az
adózónak lehetett-e az általa nyi-
latkozott mennyiségû készpénze a
bevallásai, illetve életvitelre fordított
kiadásai alapján. A bírósági gyakorlat
következetes a tekintetben, hogy az
okiratnak van jelentõsebb bizonyí-
tó ereje. 

Példaként egy eset. A vizsgált adó-
zónál kiderült, hogy bevallott jöve-
delme a gépjármû vásárlásait és tagi
kölcsönnyújtásait csak részben fe-
dezte, ezért 1,7 millió forint adókü-
lönbözetet állapított meg az el-
lenõrzés. 

Az adózó, a 2003. január 1-jén
rendelkezésére álló nyitó megtaka-
rításként 14,7 millió Ft-ot jelölt meg.
Ennek forrását az alábbiakkal ma-
gyarázta: 1997. szeptember 23-án
egy kft. tulajdonrészét kívánta meg-
szerezni, melyért 28 millió forintot
fizetett. A cégbíróság a kft. válto-
zásbejegyzési kérelmét azonban el-
utasította, ezért a társaság a befize-
tett összeget részére 1999. február 15-
én visszafizette. Nyilatkozata szerint
ebbõl 2003. január 1-jén még 14,7
millió forintja megvolt.

A határozatban a nyitó megtaka-
rítást az adózó nyilatkozatával egye-
zõen fogadta el az adóhatóság. Az
érintett fellebbezést terjesztett elõ,
melyben a nyitó megtakarítással kap-
csolatban kifogással nem élt.

A másodfokú hatóság azonban –
e tekintetben – a határozatot meg-
változtatta. Kiemelte, hogy a 28 mil-
lió forint bizonyítottan csak egy na-
pig volt a társaság bankszámláján. Az
már okiratokon nem követhetõ nyo-
mon, hogy a tõkerész visszaszolgál-
tatása mikor és milyen módon tör-
tént. A bankszámláról való felvétel
nem bizonyítja a pénzösszeg vállal-
kozásból való kivonását, a társaság-
nál pedig olyan irat, nyilvántartás
nem volt fellelhetõ, mely alapján a
befizetett összeg sorsa nyomon kö-
vethetõ, illetve a visszafizetés idõ -
pontja egyértelmûen megállapítha-
tó lett volna. Ezek a körülmények azt
valószínûsítik, hogy adózó a 28 mil-
lió forinttal csak átmenetileg, rövid
idõtartamra rendelkezett. A pénz-
összegrõl nem derült ki egyértel-
mûen, hogy a 1997-tõl 2003-ig el-
telt hat év alatt – még ha az adózóé
volt is a megtakarítás – azt teljes egé-
szében nem használta fel.

A bizonyítottság hiánya miatt a má-
sodfokú adóhatóság a nyitó vagyont
háromhavi megélhetési költségnek
megfelelõ összeg alapulvételével vé-
lelmezte. A módosítás eredményeként
az adókülönbözet összege 8,2 millió
Ft-ra emelkedett, melyhez 5 millió fo-
rint bírság és a késedelmipótlék-fize-
tési kötelezettség kapcsolódik. 

Az adózó a másodfokú jogerõs
döntés bírósági felülvizsgálatát nem
kezdeményezte.

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET
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:

December 4.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
December 11.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
December 18.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT 
A szerencsi Városi Kulturális

Központ és Könyvtár képvisele-
tében köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik 2008. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-
át intézményünk javára ajánlot-
ták fel. Az ebbõl származó
43 355 Ft-ot, a fenntartásunk -
ban 45 éve mûködõ, „Örökösen
Kiváló Együttes”, „Pro Urbe Sze-
rencs” kitüntetésekkel elismert
Népi Díszítõmûvészeti Szakkör
foglalkozásaira, állandó nép -
mûvészeti kiállítás létrehozásá-
hoz szükséges anyagok és hím -
zõfonal vásárlására fordítottuk.

Uray Attiláné igazgató,
Városi Kulturális Központ

és Könyvtár
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MEGJELENTEK 
AZ ÔSZI/TÉLI KATALÓGUSOK!

ADVENT POZSONYBAN 2009. december 5.
Részvételi díj: 9500 Ft/fô  

ADVENT BÉCSBEN 2009. december 12.
Részvételi díj: 9500 Ft/fô

MINDKÉT ÚT SZERENCSI INDULÁSSAL!

Valutaváltás kedvezô áron!          

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

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, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
MAGYAR UTCA 54.: Zsadányi ingatlan. SÜRGÕSEN ELADÓ a
37-es fõközlekedési úttól a harmadik, 493 m2 telkes, kétla-
kásos, ‘89-ben épült, majd bõvített ingatlan. Az emeletes ház
3 szoba, amerikai konyha, nappali, kamra, 2 fürdõszoba,
WC, lépcsõház, közlekedõ helyiséges, összkomfortos (113
m2). Külön bejáratú garázs (szerelõaknával), kazánház. A
lakás szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, komfortos, kan-
dalló fûtésû (50 m2). Kereskedelmi szálláshelyként mûködik.
Befektetõk, összeköltözõ, többgenerációs családok vagy a
környékrõl Szerencsre költözni szándékozók figyelmébe is
ajánljuk, miután megfelelõség esetén beszámítanak szeren-
csi, vagy Szerencs környéki legalább, 2 szobás, akár komfort
nélküli ingatlant is. Irányár: 13 900 000 Ft. Tel.: 20/455-
3989.

RÁKÓCZI UTCA 108.: a fõutcáról nyíló, 3 lakásos közös ud-
varban, 2 szoba, konyha, fürdõszobás, komfortos, gázkon-
vektoros fûtésû, felújítandó társasházi lakás (53 m2). A szoba
parkettás. Az udvarra személygépkocsival be lehet állni.
Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 4 900 000 Ft. Tel.: 20/477-
6812.

RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtószám: 14 egységes, rende-
zett társasházban, felújítandó, nappali, szoba, konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba, WC helyiséges, összkomfortos,
gázfûtésû, lakás (55 m2) beépített szekrénnyel, konyhával,
gáztûzhellyel. Külön, zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ. 
Irány ár: 7 000 000 Ft. Tel: 20/967-7908.

LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a ‘70-
es években igényesen megépített, jó karbantartott, nappali,
3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba, helyiséges,
komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák, redõnyök. Tel-
jesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangulatos, dús nö-
vényzetû kert a zempléni hegyek panorámájával. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 20/980-6350.

KOSSUTH TÉR 2. : KERESKEDÕK, BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE! Jó
forgalmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk és  für -
dõszoba-felszerelés üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része
30 nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozá-
sok, egyedi központi fûtés, melegvízellátás) kialakítandó ÜZ-
LETHELYISÉG, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel. 2
nagyméterû kirakat. Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-
5258, munkahely: 47/362-702.

VERES PÉTER UTCA 1.: Eperjesi ingatlan 1110 m2 saroktel-
ken, emeletén: különbejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõtér,
2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra, elõ -
szoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjában: 2 kocsibeállású ga-
rázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyiséges
(130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, tehermen-
tes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás, redõ -
nyök, reluxák. Parkosított kert. Az ingatlan KERESKEDELMI
SZÁLLÁSHELY, PANZIÓ VAGY VENDÉGLÁTÁS CÉLJÁRA is kivá-
lóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). BEFEKTETÕK VAGY
ÖSSZEKÖLTÖZÕ, TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDOK FIGYELMÉBE
IS AJÁNLJUK! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3
szoba, nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant.
Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.

BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): a Keleti pályaudvartól 9
buszmegállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalatti
végállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 la-
kásos téglaépítésû társasházban 22 m2, szoba, konyha he-
lyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi lakás
közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került kialakí-
tásra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárolható
bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók vagy di-
ákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetés-
sel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 
6 500 000 Ft. Tel.: 20/4348-390.

LEGYESBÉNYE, MONOKI UTCA 7., Tóth Imréné: a hegyoldal-
ban 781 m2 telken, 2006. évben részbeni belsõ felújítású,
3,5 szoba, fürdõszoba, WC, konyha, spájz, elõszoba, folyosó
helyiségekbõl álló, összkomfortos családi ház (126 m2), ga-
rázs, zöldségtároló pince. Szõnyegpadlós szobák, redõnyök.
Konyhakert, gyümölcsfák, díszkert, pázsit. Buszmegálló két
percnyire. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban Bu-
dapest IX. kerületi vagy budapesti, legalább 2 szobás, ösz-
komfortos lakást. Irányár: 12 500 000 Ft. Tel.:
30/239-4571.

BÉRELHETÔ INGATLAN
BUDAPEST,VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatár-
sat keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv,
hûtõ, mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágy-
nemû, stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/529-
2827.

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

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

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 
Telefon: 20/430-9420. 

Emelõkosaras
gépkocsi 

bérelhetõ. 
Érd.: 

20/985-6000.

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.

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

ABLAKTÖRLÔK MÁR 750 Ft/db-tól
AUTÓFELSZERELÉS:

� Méretpontos üléshuzatok � Dísztárcsák 
� Csomagtértálcák 

� Fûthetô ülésvédôk � Gumiszônyegek

AUTÓALKATRÉSZEK:
� Fékbetétek, féktárcsák, fékpofák 

� Futómûalkatrészek, lengéscsillapítók 
� Fagyállók, 

téli szélvédômosó folyadékok 
� Szíjak, szûrôk, szimmeringek � Kerékcsapágyak

GYÁRI ALKATRÉSZEK:
VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, 

Citroën, Ford, Nissan

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu, 

info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

Minden, ami lemez!
ÉPÍTKEZÕK, LAKÁSFELÚJÍTÓK!
Rendelje meg a bádogosipari termékeket a gyártótól! 

Szegélyek, párkányok, küszöbök…
Mindenféle lemezbõl (hozottból is): alumínium, 

színes alumínium, horganyzott, Lindab, Stamina, Prefa, Inox, stb. 

MIELÕTT VÁSÁROLNA, KÉRJE AJÁNLATOMAT! 
Szviatkovszky József – bádogos

Telefon: 30/476-4876. 

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
AKCIÓS ÁRAK:

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

Csirkemell-filé 1150 Ft/kg
Csirkecomb 640 Ft/kg
Csirkeszárny 510 Ft/kg
Egész csirke 640 Ft/kg
Csirkemáj 610 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 940 Ft/kg
Csirkefarhát 190 Ft/kg 

Sertésoldalas 880 Ft/kg
Sertésláb 180 Ft/kg

Zsírszalonna 290 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló-szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1180 Ft/kg
Füstölt csülök 960 Ft/kg
Füstölt bordaporc 880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 
vödrös és poharas 
kiszerelésben 360 Ft/kg 

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

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. 

MMaanniikkûûrr,,   ppeeddiikkûûrr,,   
mmûûkköörröömmééppíí ttééss!!

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft

Pedikûr és lakkozás: 1200 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

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



Jól szerepel a NB II. keleti cso-
portjában a város férfi kosárlab-
dacsapata. 

* Az együttes december 7-én a Bé-
kési Szabadidõs és Sportjáték Klub ott-
honában 77–79 arányban bizonyult
jobbnak a házigazdáknál. A mindvé-
gig szoros találkozón a legtöbb sze-
rencsi pontot, szám szerint tizenhetet
Szárnya Gábor szerezte. 

*A csapat  november 15-én a DEAC-
Medikus gárdája ellen sorrendben a ha-
todik gyõzelmét szerezte meg a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban. Szerencs:
Endrész T. (25), Takács K. (15/3), Szár-
nya G. (17/3), Kovács Á., (6), Birk L.
(3), Jánossi T. (2), Takács P. Edzõ: Gu-
lyás László.  

Eddig mindössze az elsõ fordulóban
Kiskunfélegyházán elszenvedett vere-
ség árnyalja Gulyás László játékosai-
nak kitûnõ teljesítményét, amin a leg-
utóbbi találkozón hazai környezetben
sikerült tovább javítani. A többségében
fiatal kosárlabdázókból álló debrece-
ni együttes gyõzni jött Szerencsre,
amirõl a találkozó utolsó pillanatáig
nem mondtak le. Az elsõ negyedben
mindkét csapat sok hibát vétett, amit a
házigazdák használtak ki jobban, akik
elsõsorban Endrész Tamás találatainak
köszönhetõen 23–15 arányú elõnyre
tettek szerint. A második tíz percben
kiegyenlített volt a játék. A szerencsi-
ek között irányító poszton pályára lépõ

Takács Péter erõsítette a helybélieket,
miközben ebben az idõszakban a
pontszerzésben leginkább Szárnya Gá-
bor jeleskedett.  A félidõt ötpontos, 38–
33 arányú vezetéssel zárta a helyi
együttes. A harmadik játékrész elején
három pontra felzárkóztak a debrece-
niek, azonban rövid idõn belül újra ki-
lenc pontosra nõtt az ellenfelek közötti
különbség. A Kovács Sándor csapat-
kapitányt nélkülözni kényszerülõ ház-
igazdák az utolsó tíz percben növel-
ték az elõnyüket és az utolsó pillana-
tokban már kissé kiengedve végül 68–
59 arányban megnyerték a találkozót.
A legtöbb pontot – szám szerint 25-öt
– Endrész Tamás szerezte. A szerencsi

gárda ezzel a gyõzelemmel a második
helyre lépett elõre az NB II. keleti cso-
portjának tizenhat együttest felvonul-
tató tabelláján. 

A szerencsi kosárlabdacsapat életével
kapcsolatos hírekrõl folyamatosan ol-
vashatnak az érdeklõdõk a www.sze-
rencsikosar.eoldal.hu internes olda-
lon.  
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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

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

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

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

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

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

SUA VITA ORVOSI ELEKTROKOZMETIKA
Eszközök, szolgáltatások:

IPL villanófényes kezelések

– tartós szõrtelenítés – pattanásos bõr kezelése – herpesz, acne kezelése – pigmentfolt kezelés
– hegek kezelése – arcbõr rendellenességeinek kezelése (kipirosodás)

SOPHIDERM mikrodermabráziós kezelés

– elzáródott, tág pórusú acnés bõr kezelése – hegek kezelése
– pigment- és öregségi foltok halványítása, eltüntetése – striák kezelése, halványítása

– bõrfiatalítás – finom ráncok simítása – öregedõ bõr simítása, rugalmasságának növelése

LUX-STAR tû nélküli mezoterápiás módszer, 
a hatóanyagokat a bõr mélyebb rétegeibe juttatja

– izomerõsítés – bõrfeszesítés – bõrtisztítás – masszírozás – bõrtáplálás – sejtfeltöltés

VEINWAVE termokoagulációs kezelés (hamarosan!)

– bõrfelszíni érproblémák kezelése – tágult hajszálerek kezelése – érproblémák kezelése az egész testen
– arcbõr érproblémáinak kezelése – seprûvéna kezelés

Bõvebb információ, idõpont-egyeztetés:
Dr. Fodor Edit 30/955-2367
Vargáné Tímea 70/6567-308
Szalon: 3900 Szerencs, Széchenyi u. 57.

Gyorsabb internet, díjmentes te-
lefonbeszélgetések, és rugalmas ügy-
intézés, mindez Szerencsen – je-
lentõs megtakarításokkal. Ez a ho-
zadéka annak az együttmûködésnek,
ami a szerencsi önkormányzat és a
Btel (Business Telecom Távközlési
Kft.) között jött létre, egyrészt a hely-
hatóság és intézményei, másrészt a
helyi lakosság és a vállalkozói kör
számára biztosít kedvezményes szé-
lessávú internet- és vezetékestelefon-
elõfizetést.

Az együttmûködés aláírását köve-
tõen komoly távközlési beruházást,
és fejlesztést indított meg a Btel Sze-
rencsen, melynek eredményeként
megvalósította a teljes városi lefe-
dettségét, ezáltal a településen szin-

te minden háztartásban elérhetõvé
vált a gyors internet, kedvezõ áron.

Egy város versenyképességét alap-
vetõen meghatározza az ott rendel-
kezésre álló infrastruktúra, melynek
alapköve a kommunikáció. Gyor-
sabb, rugalmasabb, és olcsóbb in-
formációs rendszer épülhetett meg az
önkormányzat és a Btel együttmû -
ködésébõl, növelve ezzel a helyi vál-
lalkozások, és maga a település ver-
senyképességét.

Az újonnan kiépült hálózat új kor-
szakot indít a telekommunikációban:
nem csupán az önkormányzat és in-
tézményei, de a vállalkozások és a
lakosság is igénybe veheti a Btel szol-
gáltatását, mely keretében korlátla-
nul, díjmentesen telefonálhatnak
egymás között. Az általunk szolgál-

tatott szélessávú internet nem csupán
gyors és mindenki számára elér-
hetõ, hanem kedvezõ árakon bizto-
sítja társaságunk.

A Btel törekszik a gyors és rugal-
mas ügyfélkiszolgálásra, ezért egy he-
lyi vállalkozással, a NetCore Tech-
nologies Informatikai Kft.-vel közö-
sen térségi ügyfélszolgálati irodát
nyitott (Szerencs, Huszárvár u. 24.).
Az irodában nem csupán ügyinté-
zésre és szerzõdéskötésre van le-
hetõség, hanem az elérhetõ szol-
gáltatásokról teljes körû tájékoztatást
is biztosítanak munkatársaink.

A Btel bízik az újonnan indított szol-
gáltatások sikerében, és reméli, hogy
ügyfélcentrikus hozzáállásával és ked-
vezõ csomagjaival be tud olvadni a
helyi lakosság köztudatába. (x)

Két esztendeje jelent meg a HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. gon-
dozásában dr. Egedy Gergely: Beveze-
tés a nemzetközi kapcsolatok elméle-
tébe címû munkája. A 238 oldalas
könyv szerzõje történész, akinek fõ ku-
tatási területe Nagy-Britannia történe-
te, illetve az angolszász történelem és
politikai gondolkodásmód. Angliai és ír-
országi tapasztalatait, és az ott fellelhetõ
szakirodalmat felhasználva készítette el
könyvét, ami betekintést enged a nem-
zetközi kapcsolatok világába. 

Olyan jelenségeket elemez a kötet,
amelyek segítenek megérteni a nem-
zetközi kapcsolatok történetét, politikai
mozgatórugóit és eszköztárát. A nem-
zetközi kapcsolatok elmélete a politi-
katudomány segítségével mutatja be a
nemzetközi kapcsolatok rendszerét.  A
szerzõ jól ismeri a szakirodalom szé-
les skáláját, több oldalról is megvizs-
gálja a legfontosabb kérdésköröket.

A könyv felépítése világos, stílusa
egyértelmû és olvasmányos, ugyanak-
kor lényegre törõ. A szerzõ fejezetek-
re bontva sorra veszi a tudományág tör-
ténetét, a nemzetközi színtér legfonto-
sabb szereplõit, a külpolitika céljait és
eszközeit.  Bár gondolatmenetének kö-
vetéséhez mindenképp szükséges a
történelmi háttér legalább vázlatos is-

merete, hasznos és izgalmas olvas-
mány a más tudományterületek mûve-
lõi számára is. 

Tananyagként is kitûnõen hasznosít-
ható, hiszen az egyes fejezetek végén
rövid összefoglaló található a kulcsfo-
galmakról, a kérdéslista segítségével pe-
dig átismételhetõ a témakör. Külön fi-
gyelmet érdemel a könyv végén ösz-
szeállított szakirodalom, melynek ta-
nulmányozásával a téma iránt komo-
lyabban érdeklõdõ olvasó a felmerülõ
kérdéseire választ kaphat.

Nagy Anita 

Könyvajánló

NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK ELMÉLETE 

TÉRSÉGI TÁVKÖZLÉSI 
FEJLESZTÉSEK SZERENCSEN

100 órás kezdõ, alapfokú 
C típusú nyelvvizsgára 

felkészítõ angol 
nyelvtanfolyam indul 

Szerencsen szombatonként. 
A tanfolyam díja 70 000 Ft,
mely részletekben fizethetõ.

Érdeklõdni lehet 
Képes Tamásnénál 

a 30/824-5172-es számon.

Angol társalgási 
foglalkozások indulnak 

heti egy alkalommal 
(az esti órákban) Szerencsen.

Érdeklõdés és egyeztetés 
Képes Tamásnénál 

a 30/824-5172-es számon.

MENETELÉS AZ ÉLMEZÔNYBEN

Az elmúlt öt mérkôzését megnyerte a szerencsi csapat.
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– Budapesten, a Városliget közelében felújított ház II. eme-
letén 34 m2-es, egyszobás, jó beosztású utcai öröklakás 8,2
millió forintért tulajdonostól eladó. Érd.: 20/219-0199. (20)
– Szerencsen, a Kossuth úton 60 m2-es, I. emeleti társasházi
lakás eladó. Irányár: 10,2 M Ft. Érd.: 30/853-9929. (20)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon borospince és üveg-, mûanyag ballonok el-
adók. Érd.: 47/633-610. (20-21)

VEGYES
– Megyaszón alig használt „Kamino” típusú, 6 kW-os, önt-
vény kandalló újszerû állapotban eladó. Érd.: 20/437-7120. 
– Házi tej (120 Ft/l), túró (800 Ft/kg), tejföl (30 Ft/dl) kap-
ható! Házhoz szállítást vállalom Szerencsen. Érd.: 70/391-
3111. (20-21)
– 400 literes hûtõláda, jó állapotú, 35 ezer forintért eladó.
Érd.: 47/369-067, vagy 20/352-9404. (20)

KIADÓ
– Szerencs fõutcáján bevezetett víz-, gáz-, szerelvényüzlet
kiadó. Vizesblokk, riasztó, udvarhasználat. Az üzlet más te-
vékenységre is kiválóan alkalmas. Érd.: 30/985-9526. (20)

VÁLLAL
– Nyugdíjas házaspár vállal gyermekfelügyeletet, ház kö-
rüli munkát, üdülõgondnokságot, stb. Érd.: 30/291-6669. 

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen a Petrikovits utcában szintes családi ház eladó.
Érd.: 30/618-0963.20-21 

– Szerencs központjában háromszobás, gázfûtéses társas-
házi lakás eladó. Érd.: 30/460-9838, vagy 20/969-2856.
(20-21)

– Szerencsen háromszobás, gázos, garázsos társasházi
(kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 70/324-4728. (20-21)

– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejáratú 2 +
4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb
házat, lakást beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (20-21)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

EMLÉKEZÉS

ÖZV. KARSAI LÁSZLÓNÉ 
halálának harmadik évfordulójára. 

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

A szívünkben örökké élsz
Mert szerettünk nagyon.”

Tamás fia és családja 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az 52 éves korában elhunyt

KISS JÁNOS
bekecsi lakos temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Szeretõ szülei, nõvére, és családja.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. december 11-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

december 18., január 15.

500 forint

�

�

– Szerencs központi részén, kulturált környezet-
ben 2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gáz-
cirkó fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 9,9
M Ft. Nyékládházán az Öreg tónál 40 m2-es
üdülõ eladó. Ár: 4,5 M Ft. Kocsit beszámítok! Érd.:
70/618-1054. (20)

– Bekecsen elveszett egy fekete-fehér havanese
kutya. Kérem a becsületes megtalálót, hogy je-
lentkezzen. Tel.: 30/370-9595. (20-21) 

– Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák elõnyomását,
horgolt csipkék készítését vállalom. Érd.: 47/363-891. (20-
21)

– Idõsgondozást, valamint gyermekfelügyeletet vállalok,
lehet 24 órás is. Érd.: 47/361-921. (20)

KERES
– Saját gépkocsival, személy- és vagyonõr vizsgával munkát
keresek. Minden megoldás érdekel. Érd.: 70/246-1786. (20)

– 20 éves (érettségi van) és 23 éves fiatalemberek munkát
keresnek. Mindketten rendelkezünk személy- és vagyonõri,
valamint fegyvervizsgával és jogosítvánnyal. Érd.: 70/357-
7647, vagy 70/654-2488. (20)

TÁRSAT KERES
– Feleséget keres egy 50 éves, 168 cm magas, 75 kg súlyú
mozgáskorlátozott férfi. Villamos kerekes székkel közleke-
dek. 15 éve a Szerencsi Idõsek Otthonában élek. Tamás And-
rás, Szerencs, Bekecsi út 10., B épület, fsz. (20-21)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

Szerencs fôutcáján 20 m2-es helyiség nagy
kirakattal üzletnek vagy irodának kiadó.
Ár: 15 ezer Ft/hó. Érd.: 30/414-3699.

...szeretne egy ajándékot kapni?...

Egyéb kedvezményeinket és az akciók pontos részleteit
megtudhatja ha ellátogat üzletünkbe.

INGYEN 
SZEMÜVEGKERET!

Amennyiben nálunk készítteti szemüvegét,
megajándékozzuk Önt

TELJESEN INGYEN
egy második szemüvegkerettel,

melyet a megjelölt készletbõl Ön választhat ki.

Sõt! Amennyiben vékonyított, vagy fényre 
sötétedõ, vagy multifokális lencsét vásárol, 
az elsõ keret árából is elengedünk 30%-ot!
Az akciók december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

Szakorvosi szemvizsgálat minden kedden és csütörtökön, 
elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-47-362-300
Miért is várna ki hosszú sorokat az SZTK-ban, ha nálunk azonnal megvizsgálják?

AK CIÓ!

COOP, A JÓ SZOMSZÉD!
SZERENCSI ÉS TARCALI ÜZLETEINKBEN
NAGYSZABÁSÚ AKCIÓ NOVEMBER 30-IG!
Kaiser aranypulyka párizsi 1 kg 699 Ft
COOP pudingporok csokoládé 44 g, 
eper, rumpuncs, vanília 40 g 35 Ft

Egységár: 795 Ft/kg, 875 Ft/kg

COOP darált háztartási keksz 500 g 219 Ft
Egységár: 438 Ft/kg

Biopon takarékos mosópor 2 kg 799 Ft
Egységár: 399,50 Ft/kg

COOP, Maxi-, Szupermarket áruházakban:
Kaiser nyers füstölt kolbász 1 kg 1999 Ft
Pick Nosztalgia marhapárizsi 1 kg 1529 Ft
Pick chilis, fokhagymás szalámi 1 kg 2729 Ft
Pick téliszalámi szeletelt vf. 80 g 419 Ft

Egységár: 5238 Ft/kg

Pick virsli tartós bélben 1 kg 999 Ft
Clin ablaktisztító 500+500 ml, melybôl 250 ml ajándék 599 Ft

Egységár: 799 Ft (COOP, Maxi-, Szupermarket)

Keresse a hét minden napján településén 
a legközelebbi COOP üzletet, ahol az élelmiszerek választékában 

már most is több, mint 80% magyar termék!

Szilveszteri mulatság
A tavalyi nagy sikerű bulira tekintettel idén is

szilveszteri mulatságot szervezünk 
a középiskolai kollégium étkezdéjében. 
A zenét a Classic együttes szolgáltatja. 

Vacsora, pezsgő, műsor!
Jegyek korlátozott számban kaphatók! Ár: 5000 Ft/fő

EMLÉKEZÉS

BUHA ISTVÁN
halálának kilencedik évfordulójára

„Kilenc évre visszatekintve valami fáj,
Amit gyógyítani sosem lehet már. 
Te már nyugszol zúgó lomb alatt. 

Szeretetünk õrzi álmodat. 
Könnycsepp gördül végig arcunkon,

Mert hiányzol nagyon, nagyon.”

Lánya, Marika és családja 

Szviatkovszky József, tel.: 30/476-4876.
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Vízszintes 
1. Az idézet elsõ része. 13. Szemé-

vel érzékelõ. 14. Grafikailag megjele-
nítõ. 15. Kevert RTL. 16. Pénz, tõke. 18.
A végén blamál! 19. Ünnepélyesen átad.
21. Személyi hívó. 23. Német igen. 24.
Álgyógyszer! 27. Amerikai együttes.
29. Kutyája. 31. Románia nemzetközi
jele. 32. Minden örömben van némi
ilyen (ékezet nélkül)! 35. Csiga jelzõje.
37. Német producer, zenész. 39. Ritka
férfinév. 41. Csillogó. 44. Hevesen ás.
45. Új terepen vezet, megismertet. 47.

Ételízesítõ. 48. Irodalmi mû. 51. Iridi-
um. 52. Szlovákia nemzetközi jele. 54.
Trombitahang. 56. Az elején üget! 57.
Pan .., amerikai légitársaság volt. 59.
Gyors. 62. Asztácium. 63. Ementáli sajt
jelzõje. 66. Akármelyik helyen. 67.
Szintén.

Függõleges 
2. Lábon. 3. Hányad, arány. 4. Latin

és. 5. Foci lényege. 6. Hazai vasúttár-
saság. 7. ABC kiejtve. 8. Üres sír! 9. Nem-
zet. 10. A távolabbi. 11. Bús, szomorú.

12. Populáris dal. 15.
Az idézet második ré-
sze. 17. Fizetés alap-
ja. 20. Végein tép! 22.
Sürgõsségi belgyó-
gyászati osztály. 25. A
föld felé. 26. Bálna.
28. Település része
lehet. 30. Becézett
apa. 33. R.Á.O. 34.
Magyar Optikai Mû -
vek betûi keverve. 36.
Dokumentum. 37. Tö-
rök tiszti rang. 38. Alj-
növényzet. 40. Az idé-
zet harmadik, befe-
jezõ része. 42. Ma
már történelmi rang.
43. Gyerünk, angolul
(GO)! 45. Olimpiai
bajnok atléta. 46. Ide-
gen köszönés! 49. Fo-
gyassza! 50. Táblás
játék. 53. Mely sze-
mélyre? 55. Népszerû
autóverseny. 58. Friss.
60. Blokkolásgátló rö-
vidítése. 61. Deep
Heat Mining röviden.
64. Unió fele! 65. Sima hangzói!

A november 13-ai keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: „A házasságot nem a
szerelem, hanem a két fél tulajdonsá-
gai tartják össze.”

A helyes megfejtést beküldõk közül
a szerencsések jutalma: 2000 Ft-os vá-
sárlási utalvány: Sári Lászlóné, Bõcs,
Kossuth u. 26., 1500 Ft-os vásárlási
utalvány: Juhász Tiborné, Ond, Kos-
suth út 1/a, 1000 Ft-os vásárlási utal-

vány: Kiss Andrásné, Szerencs, Sza-
badság u. 11/4. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõk közül a 20/548-
0947-es telefonszám tulajdonosa 1500
Ft-os vásárlási utalványt nyert. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) december 1–11. között vehetik át.
A november 27-ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
december 11. Megfejtésüket SMS-ben
is elküldhetik a 20/940-2066 számra. 

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek ke resztrejtvényé-
nek aján déksorsolásán csak azok a
megfejté sek vesznek részt, ame lyekhez
mellé kelték ezt a szelvényt:

KERESZT REJTVÉNY
2009. november 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: Szegedi Adrienn

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

EGY BOLDOG...

A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA

A HOOLIGANS-ÉRZÉS

Elsõ koncert DVD-jét jelentette meg
november 8-án a hazai rockzene él-
lovas csapata, a Hooligans. A június
13-án a budapesti Petõfi Csarnok sza-
badtéri színpadán rögzített felvétele-
ket tartalmazó kiadvány nem csak egy
szimpla beszámoló az eseményrõl, hi-
szen a zenekar sikertörténetének leg-
fontosabb állomásait követhetjük nyo-
mon vele. Aki részese lehetett az em-
lített koncertnek, az ereklyeként õrzi
majd az exkluzív kiadványt, aki pe-
dig nem volt ott, most átélheti a hu-
ligánok által teremtett varázslatos
koncerthangulatot. 

A DVD megjelenése alkalmából
adott interjút lapunknak Kiss Endi, a
Hooligans dobosa, aki nagy lelkese-
déssel beszélt a legfrissebb albumról.

– Egyrészt azért is fontos számunk-
ra ez az anyag, mert köztudott, hogy
már vagy három évtizede együtt ze-
nélünk Tibivel és Csipával, és ez az
elsõ koncertlemezünk. Nem véletlen
tehát az izgalom, ami részünkrõl
megmutatkozik. A másik lényeges
szempont pedig, hogy mi továbbra is
koncertzenekarnak valljuk magun-
kat, hiszen a színpadon tudjuk meg-
mutatni a legjobban, hogy mi is az a
Hooligans-érzés! 

– Tudnia kell az olvasónak, hogy
egy kétórás koncertanyagot tartalmaz
a DVD – ami mellett pedig egy rövi-
dített, húsz számot tartalmazó CD-s
hanganyag található.

– Igen és vannak még extrák is, mint
például a riportfilm, aminek a címe:
„Tartson örökké”. Ebben a zenekar
négy tagja külön-külön megszólal, és

válaszokat adunk ugyanazokra a kér-
désekre. Aztán találhatunk rajta egy
videoklipet, a diszkográfiánkat, új fo-
tókat és sok-sok érdekességet. 

– Beszéljünk kicsit a közeljövõrõl.
Mi újság van még a Hooligans háza
táján?

– A legfrissebb hír, hogy hamaro-
san kezdjük az új lemez készítését. Né-
hány napon belül a próbaterembe köl-
tözünk és szeretnénk 2010 márciusára
kiadni a nyolcadik Hooligans-albumot.

– Milyen újdonságot tartogat a ze-
nétek 2010-re?

– Mint említettem, most kezdjük a
próbákat, így semmi konkrét dolgot
nem árulhatok el. Egy azonban bizo-
nyos: nálunk még soha nem volt két
egyforma lemez, így ismét ígérhetek
néhány újdonságot a jövõ évre. Mi
hûek vagyunk a szokásainkhoz! 

– Mostanában divat visszatérni a
gyökerekhez. A világban gyakori,
hogy a zenekarok 10-20 évvel ezelõtti
kezdetekre nyúlnak vissza és így ké-
szítik új lemezeiket. 

– Nekem is vannak olyan elképze-
léseim, hogy egy-két régi dalt újra fel
kellene dolgozni és azt hiszem, hogy
a zenénkben az egész pályafutásunk
alatt nyomon követhetõ az eredeti Ho-
oligans-hangzás. Egy biztos: vannak
még terveink, van jövõje a zenekar-
nak, és nem érezzük, hogy nekünk
vissza kellene tekinteni. Elõre né-
zünk és igyekszünk haladni ezen az
úton!

– Mi a helyzet a koncertekkel?
– Nem feledkezünk meg a rajon-

gókról és a koncertekrõl, mert a tur-
nénk év végéig tart, és várhatóan de -
cember 26-án Szerencsen is játszunk. 

– Ez jó hír. Várod már ezt a napot?
– Természetesen. Ezúttal kicsit ke-

zembe vettem az irányítást, mert azt
akarom, hogy mindenképpen ott le-
gyünk ezen a hagyományos karácso-
nyi programon. Korábban szó volt egy
tavaszi koncertrõl, aztán nyárra toló-
dott, majd az egész elmaradt. Ezúttal
azonban nagyon rajta leszünk, hogy
minden összejöjjön, tehát megígér-

hetem, hogy
december 26-
án Szerencsen
találkozunk a
régi barátokkal. 

– Mi a hely-
zet a másik ze-
nekaroddal? 

– A Holiday
Crüe egy régi-
régi álom, hi-
szen gyermek-
kori nagy ked-
vencem, a
Mötley Crüe
dalait dolgoz-

zuk fel néhány barátommal. Ha eset-
leg valaki kíváncsi erre a produkció-
ra, legközelebb november 27-én lát-
hat minket a miskolci Vian Clubban. 

– Aztán hallani még egy másik pro-
dukcióról, melyben Havasi Balázs
zongoramûvész, zeneszerzõ mellett
tûntél fel a közelmúltban. 

– Úgy hozta az élet, hogy egy na-
pon jó barátok lettünk a Balázzsal, az-
tán felkért egy közös produkcióra. Az
õ saját zenéjét játssza zongorán, a Doh-
nányi Szimfonikus Zenekar, japán do-
bosok és jómagam közremûködésével. 

– Mennyire áll közel hozzád a ko-
molyzene?

– Aki meghallgatja ezt a muzsikát,
azt mondja: Úristen, micsoda rock and
roll! Nekem nagyon tetszik, de ter-
mészetesen az emberek döntik el, hogy
kihez mennyire áll közel ez a zene.

M. Z.

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Fuss el végre. A helyes választ
beküldõk közül Lesinszki Lajosné,
Szerencs, Gyár út 7. szám alatti ol-
vasónk 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 30/276-2532-es tele-
fonszám tulajdonosa 1500 forintos vá-
sárlási utalványt nyert. Nyereményü-
ket november 17–20. között, mun-
kaidõben vehetik át a szerkesztõség-
ben. Új kérdésünk: Mikor jelent meg
a Hooligans elsõ koncert DVD-je? A
válaszokat postai borítékban vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesztõ-
ségünk címére, és arra írják rá: ZE-
NEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

NAGYSZÍNHÁZ

DECEMBER
3. (csütörtök) 19 óra: COSÍ FAN TUTTE (Nyilvános fõpróba)
4. (péntek) 19 óra: COSÍ FAN TUTTE (Bemutató bérlet)
5. (szombat) 19 óra: COSÍ FAN TUTTE („Miskolci Páholy” elõadás)
6. (vasárnap) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
8. (kedd) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Egyetemi bérlet)
9. (szerda) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)

10. (csütörtök) 18 óra: COSÍ FAN TUTTE (Schiller Ifj. bérlet)
11. (péntek) 19 óra: COSÍ FAN TUTTE (Vörösmarty bérlet)
12. (szombat) 19 óra: A „Bartók +” Miskolci Nemzetközi

Operafesztivál ünnepi gálakoncertje
13. (vasárnap) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
14. (hétfõ) 18 óra: SZEMÉLYES VALÓSÁGUNK: A SIKER

TITKA (Almási Kitti pszichológus beszélget
Baló Júliával, Horgas Eszterrel, Havas Henrikkel)

15. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
16. (szerda) 17 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
17. (csütörtök) 19 óra: COSÍ FAN TUTTE (Madách bérlet)
18. (péntek) 19 óra: COSÍ FAN TUTTE (Upor bérlet)
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Kos (III. 21. – IV. 20.)
Igyekezzen ebben az idõszak-

ban nyugodtan hozzáállni a dol-
gokhoz. A kapkodásnak most ne-
gatív következményei lehetnek. Ez

most nem az a periódus, amikor nyugodtan el-
intézhetné a feladatait annyival, hogy „majd lesz
valahogy”. Érdemes listát írni a teendõirõl és min-
den pontot kipipálni, hogy láthassa az eredmé-
nyeit. Ne felejtse el, hogy ezek nem egy nap meg-
oldandó feladatai, hanem hosszabb ideje van a
megoldásukra, különben hamar túlhajszolja ma-
gát, ami elvenné pozitív energiáit. Az is fontos
most, hogy komolyan vegye azokat a feladatait
is, amelyben együtt kell mûködnie valakivel. So-
kat elárul valakirõl, hogy mennyire képes szív-
ügyének érezni mások számára fontos dolgokat.

Bika (IV. 21 – V. 20.)
Ha azt tapasztalja önmagán,

hogy fáradékonyabb az utóbbi he-
tekben, az annak a jele, hogy
energiatartalékai fogytán vannak.

Ezért ebben a periódusban ne követeljen ma-
gától túl sokat. Erõsödjön minden szinten, fizi-
kailag, lelkileg, érzelmileg egyaránt. A fizikai ál-
lapotjavításhoz elengedhetetlen a megfelelõ, táp-
anyagdús étkezés, amiért talán nem ártana töb-
bet tennie. Ugyanilyen fontos, hogy eleget pi-
henjen, mégpedig zavartalanul. A lelki, érzel-
mi feltöltõdéshez szükséges némi önismeret, hi-
szen sokszor annak sem vagyunk tudatában, mi
milyen érzést kelt bennünk. Figyelje meg, ho-
gyan érzi magát bizonyos tevékenységek köz-
ben vagy után, és legyen ünnep minden olyan
program, amelyet szeret!

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Ez az idõszak nem éppen az ál-

modozásról fog szólni. Sokat kell
dolgoznia, sokat követelnek Öntõl,
de már most biztosan érezheti,

hogy megéri a fáradtságot. Ennek köszönhetõen
lelkesedése a legnagyobb hajtásban sem lohad
le és ez másokat is motivál. Ön is meglepõdve
tapasztalhatja, milyen sokat képes elérni kon-
centrált munkával és odafigyeléssel. Figyeljen oda
arra is, hogy kedvese tisztában legyen azzal, mi
tölti ki most ennyire az életét. Ha meg tudja osz-
tani vele az Önre háruló felelõsséggel kapcsola-
tos érzéseit, közös ügynek érezheti õ is. Emellett
azért arra is legyen gondja, hogy kapcsolatuk tüze
ne aludjon ki. Fontos, hogy mindkét fél érezze
a férfi-nõ kötelék jelenlétét is.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Be kell látnia, hogy idõnként

érdemes kikérni egy semleges
személy véleményét. Egy külsõ
szemlélõ más szemmel láthatja

a dolgokat, és jobban átlátja a cselekmény moz-
gatórugóit. Jó alaposan gondolja meg, hogy mit
fog tenni, és csak akkor lépjen, ha úgy érzi, belsõ
hozzáállása gyökeresen megváltozott. Ha nem
ennyire mélyreható a változás, rövid idõn be-
lül újra azon kapja majd magát, hogy már meg-
int ugyanaz a szituáció alakult. Az érzelmileg
vagy belsõ megérzésünkre hallgatva megtett lé-
pések sokszor pontosan megmutatják az irányt,
amerre haladnunk kellene, de ha nem vagyunk
még felkészülve a változásra és az azzal járó
„küzdelemre”, akkor könnyen kedvünket szeg-
hetik a nehézségek.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Bár a csillagok állása nyugta-

lan és türelmetlen idõszakot je-
lez, igyekezzen megõrizni józan
eszét. Ebben az idõszakban le-

hetõsége lesz olyan emberekkel együttmûköd-
ni, akik olyan területen vagy olyan pozícióban
dolgoznak, amelyet régóta szeretne közelebbrõl
megismerni. Belsõ feszültségei ellenére maxi-
mális az önfegyelme, józanul átlátja saját le-
hetõségeit és esélyeit, ezért csak azzal próbál-
kozik, ami valóban megéri a befektetett ener-
giát és idõt. Ezek a tevékenységek anyagi hely-
zetére is pozitívan hatnak. Új távlatok nyílnak
meg Ön elõtt, új lehetõségekben gondolkodik.
Pénze biztonságban lesz, és további lehetõsé-
gekhez viszi Önt közelebb.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Ha elébe menne a dolgoknak,

sokkal könnyebben boldogulna,
még a problémákkal is. Ha nem
rettegne görcsösen az újtól, talán

még élvezhetné is a történéseket, hiszen min-
den, ami történik, csak a javát szolgálja. Még
az is, ami pillanatnyilag kellemetlenséget okoz.
A kedvesével kialakuló konfliktusok például arra
jók, hogy jobban megismerjék egymás igénye-
it, és a heves viták után édes lesz a békülés.
Bár nem könnyû ezt szem elõtt tartani, amikor
valami mélyen érinti érzelmileg, mégis igye-
kezzen megõrizni objektivitását és nagyobb lép-
tékben szemlélni saját életének történéseit és
fordulatait. Használja ki, hogy most ennyire tele
van tetterõvel és energiával. Fordítsa mindezt
a megfelelõ cél elérésére!

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Elõszeretettel próbálgatja ere-

jét az ellenkezõ nem képviselõin,
és nem igazán éri be plátói kap-
csolatokkal. Ugyanakkor, bár vá-

gyik egy komoly kapcsolatra, valahogy senki sem
érinti meg annyira, hogy elkötelezze magát
mellette. Ennek oka lehet egy korábbi kapcso-
lat is. Ha egy elõzõ szerelem akadályozza a to-
vábblépésben, gondolja végig, mi az, ami
ennyire hiányzik Önnek. Ha nem talál rá ésszerû
magyarázatot, csak egy mély, megmásíthatatlan
érzés szól mellette, akkor nem tehet mást, mint
hogy kivár. Ha valóban van alapja ennek az ér-
zésnek, ki fogja állni az idõ próbáját is, ha pe-
dig csak a valóban arra érdemes személyt kell
kivárnia, idõvel képessé válik az új kapcsolatra.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Minden szerelmi kapcsolatnak

vannak magasságai és hullám-
völgyei, de Önnek most igazán
nincs oka panaszkodni, hiszen

kényeztetik és figyelnek Önre. Bõségesen van
része szeretetben és érzéki élményekben még
akkor is, ha esetleg nincs állandó kapcsolata.
Bár úgy tûnik, nincs sok ideje most a szerelemre,
mégis rengeteget ad Önnek. Egészen feltölti és
felvillanyozza ez a pozitív érzés. Már az idõszak
elején figyeljen oda, hogy határt szabjon kia-
dásainak, különben pénzügyi gondjai támad-
hatnak a hó vége felé. Hivatásában jó eséllyel
próbálkozhat feljebb lépni a karrierlétrán, de
ehhez szorosan együtt kell mûködnie fõnöké-
vel. Fokozatosan növelje az edzési mennyisé-
get, és ne arra figyeljen, ki milyen teljesítményre
képes.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Ha szeretné, hogy ebben a pe-

riódusban gyökeresen megvál-
tozzon szerelmi élete, Önnek
kell megtenni hozzá az elsõ lé-

pést. Vessen véget az eddigi tétlen várakozás-
nak és keresse a lehetõségeket az ismerkedés-
re, vagy ha már valaki felkeltette az érdeklõdését,
igyekezzen elérni, hogy minél több idõt tudja-
nak együtt tölteni. Tettereje megfertõzi partne-
rét is, ami még inkább felpezsdíti az Önök kö-
zött alapvetõen meglévõ kellemesen bizsergetõ
feszültséget. Arra figyeljen oda, hogy ehhez a
feszültséghez megfelelõ levezetõ csatornát ta-
láljanak, különben elõfordulhat, hogy elkezdik
egymást piszkálgatni ahelyett, hogy évõdnének
egymással és az érzéki feszültséget fokoznák.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Néhány napja vagy hete erõ -

sen befolyásolja egy új kapcso-
lat, amely valószínûleg nem a ha-
gyományos forgatókönyv szerint

alakul, mégpedig azért, mert felébresztette Ön-
ben a föld jegyûekre általában jellemzõ érzé-
kiséget. Szívesen hagyja magát sodortatni az ese-
ményekkel, még ha ez azzal jár is, hogy né-
hány elvét fel kell adnia. Élvezze ki a kezdeti
szenvedélyt és meglátja majd, ezek a heves ér-
zések nem múlnak el, inkább csak átalakulnak
egy sokkal mélyebb és meghittebb kapcsolat-
tá, miközben a tûz sem alszik ki kettejük kö-
zött. Valószínûleg mindkettõjüknek idõre van
még szüksége ahhoz, hogy igazán közel mer-
jen engedni valakit magához.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Hagyatkozzon ebben az idõ -

szakban nagyobb mértékben
megérzéseire. Jó ideje már inkább
ésszel hoz döntéseket és bár így

elkerült kellemetlen helyzeteket és problémá-
kat, mégsem érzi azt, hogy igazán azt az éle tet
élné, amire mindig is vágyott. Legyen bátrabb,
vegye észre saját érzéseit, lássa meg, mik az elsõ
reakciói. Idõvel legtöbbünk egyre többször fi-
gyelmen kívül hagyja érzéseit és az adott hely-
zetben elvárt módon reagál akkor is, ha ez eset-
leg szöges ellentétben áll azzal, amit szíve sze-
rint mondana vagy tenne. Ne klisék szerint cse-
lekedjen! Egyetlen helyzetben sincs elõírva, mit
kell tennie és az sem lehet mérvadó, hogy má-
sok hogyan cselekedtek hasonló helyzetben.
Csak az számít, hogy Ön mit érez!

Halak (II. 20. – III. 20.)
Újragondolja, hogyan alakul-

tak kapcsolatai az elõzõ hetek-
ben, mi minden befolyásolta
döntéseiben és vajon megalapo-

zott volt-e minden lépése. Tisztábban látja most
saját mozgatórugóit és a háttérben meghúzó-
dó motivációkat. Az elkövetkezõ hetekben va-
lószínûleg sokkal kevésbé foglalkoztatják ko-
rábbi álmai, vágyai, inkább a tervek érdeklik.
Párkapcsolatában nagyobb fontosságot nyer a
személyes szabadság. Nem tûri most partnere
részérõl a kontroll semmiféle megnyilvánulá-
sát, ugyanakkor nehézséget jelent másképp re-
agálni bizonyos helyzetekben. Sokszor azon
kapja magát, hogy épp azt mondja, amit sem-
miképp sem szeretne hallani partnerétõl.

HOROSZKÓP
november 27.  – december 18.

A szerencsi labdarúgócsapat nyer-
te meg az idén elsõ alkalommal ki-
írt Hegyalja Liga Kupát. Együttesünk
a háromfordulós küzdelemsorozat
döntõjében Golop együttesét 2–0
arányban gyõzte le. 

Az elsõ félidõben kiegyenlített volt
a küzdelem a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen lejátszott találkozón. A
szerencsi együttes többet birtokolta a
labdát, azonban az enyhe hazai
mezõnyfölény ellenére a többségében
fiatal játékosokból álló golopiak tá-
madásai voltak a veszélyesebbek. Az
elsõ gólig a 48. percig kellett várni,
Boncsér László félpályáról indította Ki-
rály Gábort, aki kis szerencsével az
érkezõ Fincziczki Kornél elé gurított.
A szerencsi játékos higgadtan továb-
bította a hálóba a labdát, vezetéshez
juttatva a házigazdákat. Tíz perc múl-
va tovább növelte az elõnyét a helyi
együttes, amikor közelrõl Király Gá-
bor vette be a golopiak kapuját. A hát-
ralévõ fél órában több, száz százalé-
kos helyzetet is elhibáztak a szeren-
csiek, a kapufát vagy pedig a vendé-
gek hálóõrét eltalálva, de a gyõzelem

már nem került veszélybe. Ezen a
mérkõzésen több ifjúsági korú játé-
kos is bebizonyította, hogy helye van
a felnõtt keretben. A mérkõzés végén

a versenysorozatot meghirdetõ Béres
András akasztotta a szerencsi játéko-
sok nyakába a kiérdemelt aranyér-
meket és adta át a kupát.

KUPAGYÕZTES LABDARÚGÓK 

A kupát a versenysorozatot meghirdetõ Béres András adta át Bon -
csér László szerencsi csapatkapitánynak (jobbra). A fotón balra
Lukács Bertalan edzõ és Tóth István szövetségi elnök. 

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
K. O. A PÁLYÁN 

Nagy gólkülönbséggel bizonyult
jobbnak ellenfelénél legutóbbi hazai
találkozóján Szerencs nõi kézilab-
dacsapata. A Szabolcs-Szatmár-Be reg
megyei bajnokságban szereplõ együt-
tesünk november 7-én Demecser gár-
dáját 28–9 arányban gyõzte le. 

A Kulcsár Anita Sportcsarnokban le-
játszott találkozón hamar kiderült,
hogy a vendégek számára ezen a
szombaton nem terem babér. A ti-
zenhatodik percig meg sem rezdült
a szerencsiek kapuján a háló, mi-
közben Marius Breazu tanítványai
nyolcszor voltak eredményesek. A he-
lyi lányok a félidõben már 14–2
arányban vezettek. A felszabadultan
játszó szerencsiek gyakorlatilag akkor
találtak be a demecseriek kapujába,
amikor csak akartak, miközben a ha-
zai hálóõrök, Fábián Lívia és Czagány
Nikoletta szinte minden vendégpró-
bálkozást hárítottak. Szinte alig volt
olyan helybéli játékos, aki ne vette vol-
na ki a részét a gólgyártásból. A leg-
több pontot hét találattal Katona
Krisztina szerezte. 

Szép pillanata volt a mérkõzésnek,
amikor a valamennyi hazai találkozón
résztvevõ kilencesztendõs Kamarási
Márton törzsszurkolói mezt vehetett
át a csapattól.  

TEREMKUPA 

A megyei III. osztályú bajnokság sze-
rencsi csoportjában szereplõ együt-
teseknek rendeznek teremlabdarúgó
tornát december és január négy va-
sárnapján a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban. A kilencfordulós küzdelem-
sorozat után az 1–5. helyezett ráját-
szásban dönti el az egymás közötti
végsõ sorrendet. A találkozók minden
nap 9 órától kezdõdnek. Játéknapok:
december 6., december 13., január
10., január 17.

HÍDÉPÍTÕK A PÁLYÁN 

A hatodik Hídépítõ – Betonplaszti-
ka Kupát rendezték meg november 14-
én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
A már hagyományos teremlabdarúgó
tornán összesen hét csapat lépett pá-
lyára. Négy együttes Bodrogolasziból,

Sárazsadányból, Füzérrõl és Sze-
rencsrõl vett részt a viadalon, míg a
többi gárda Budapestrõl, egy-egy híd-
építést végzõ cég képviseletében sze-
repelt. Az egymás közötti sorrendet
körmér kõzéseken döntötték el a csa-
patok, akik közül ez alkalommal a
Hídépítõ Zrt. gárdája szerezte meg az
elsõ helyet. A szerencsiek közül hát-
védként nyújtott teljesítményéért Gaz-
dag Attilát jutalmazták. 

A TABELLA ÉLÉN

Továbbra is vezeti a tabellát az NB
III Észak-magyarországi B csoportjá-
ban szereplõ szerencsi asztalitenisz-
csapat. Együttesünk november 14-én
hazai környezetben a Miskolci Hol-
cim gárdáját gyõzte le. Párosban még
osztoztak a vendégekkel a szerencsi-
ek, akik közül a Stadler–Korály kettõs
bizonyult eredményesnek. Egyéniben
Köllõ András ez alkalommal is maxi-
mális teljesítményt nyújtott. Korály Ti-
bor három mérkõzésen gyõzött, míg
Stadler Tamás és Filácz Attila egy-egy
ponttal járult hozzá a 10–8 arányú ha-
zai sikerhez. 

Az új idényben a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei bajnokságban szerepel
a város nõi kézilabdacsapata. A sze-
rencsi lányok a tabella ötödik helyén
várják a folytatást a kilenc együttest
felvonultató mezõnyben.  

A férfiak után tavaly már a nõi ké-
zilabdacsapatoknak sem szerveztek a
nevezõk alacsony száma miatt bajnoki
küzdelemsorozatot Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, ezért a szeren-
csiek a Heves megyei küzdelemso-
rozathoz csatlakoztak. A váltás azon-
ban elsõsorban a fogadó szövetség-
nél jelentkezõ szervezési problémák
miatt nem váltotta be a hozzá fûzött
reményeket, így az együttes az idén
õsztõl már a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei nõi kézilabdacsapatok
mezõnyében szerepel, ahol örömmel
fogadták az új versenytársat.

– Nagyon jó hangulatú idény van a
hátunk mögött, nem merült fel prob-
léma a szövetséggel, a játékvezetõkkel
és a többi csapattal sem – emelte ki
lapunknak nyilatkozva Marius Brea-
zu edzõ. – Úgy gondolom, hogy azok-
nak sem lehetett oka panaszra, akiket
hazai környezetben, a szerencsi Kul-
csár Anita Sportcsarnokban fogad-
tunk. Nyolc mérkõzést játszottunk,
amibõl ötöt megnyertünk, hármat pe-
dig elveszítettünk. A bajnokság el-
kezdése elõtt úgy gondoltam, hogy hat
találkozón sikerül majd diadalmas-
kodnunk és mindössze két vereségre
számítottam. Ez nem teljesült, de ta-
vasszal még lehetõségünk van javíta-
ni a mérlegen. A bajnoki tabella elsõ
öt együttese között nincs nagy kü-
lönbség, így jó teljesítménnyel akár
még a második helyezést is megsze-

rezhetjük. Sajnos – mint minden
amatõr csapatnál –, a játékosok egyéb
elfoglaltsága miatt nálunk is gondot je-
lent az edzések látogatása. Elõfordult,
hogy mindössze néhány lány jelent
meg egy-egy tréningen, ami gátolja a
felkészülést. Amennyiben ezen a te-
rületen sikerül elõbbre lépni, az bi-
zonyosan a pályán mutatott teljesít-
ményre is jótékony hatással lesz. A baj-
nokság április elején kezdõdik, így van
még elég idõnk a fejlõdésre.

A csapat karácsonyig heti egy alka-
lommal, csütörtökönként 17 órától
tréningezik a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban. Az edzések nyitottak, szíve-
sen várnak a soraikba minden kezdõ,
vagy már tapasztalattal rendelkezõ fi-
atal és idõsebb jelentkezõt egyaránt, aki
a jövõben szívesen lépne pályára ké-
zilabda-mérkõzésen a város színeiben.

A KÖZÉPMEZÕNYBEN ZÁRTÁK AZ IDÉNYT
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. december 18-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
HOMLOKZATJAVÍTÁS

Talán sokan felfigyeltek az elmúlt
napokban arra, hogy felállványozták
a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületét. Történt mindez azért, mert
a napokban megkezdõdött a hom-
lokzati hibák kijavítása. A város a ko-
rábbi kivitelezést végzõ cég garan -
ciális munkáinak az elmaradása mi-
att bírósági útra terelte az ügyet,
azonban a további állagromlás meg-
akadályozása érdekében elvégezteti
a vakolat leváló részeinek a javítását,
a több mint kettõezer négyzetméter-
nyi felület üvegszövettel történõ bo-
rítását és az épületnek az újraszíne-
zését. A felmerülõ költségeket a ko-
rábbi fõvállalkozóval szemben jogi
úton érvényesíti az önkormányzat.     

A CSALOGÁNY UTCA
FEKVÕRENDÕREI

Régi probléma látszik megoldód-
ni a szerencsi Csalogány utcában. Az
elmúlt idõszakban már többször fog-
lalkoztunk azzal, hogy a jármûvek
sebességének a csökkentésére az
aszfaltba beépített szegélykövek nem
felelnek meg az elõírásoknak és az
autókban kárt tehetnek, a motoro-
soknak és kerékpárosoknak pedig
balesetveszélyesek. 

A korábban elhelyezett három las-
sítóból az óvoda elõtti szakaszon asz-
faltból készített, a korábbinál sokkal
„barátságosabb” fekvõrendõrt hoztak
létre, a napokban pedig hozzáláttak
a maradék két forgalomlassító át-
építéséhez.

HADD FOLYJON A VÍZ!

A Rákóczi út kátyúzása után az el-
múlt héten megkezdte a kivitelezõ
a régi csapadékvíz-elvezetõ aknák ki-
emelését. Nagy szükség volt erre, hi-
szen egyrészt fontos, hogy esõzések
idején a víz utat találva eltûnjön a
csatornába és az autósok is bosz-

szankodtak mostanában a megsüly-
lyedt kanálisok miatt.

FIGYELEM, KERÉKPÁRÚT!

A szerencsi kerékpárutak siralmas
állapotáról van szó. A Bekecsi út men-
tén kiépített aszfaltcsík is hagy némi
kívánnivalót maga után, de rendkívül
rossz a helyzet a Kassa utcában. Nem
véletlen, hogy csak a legbátrabb bi-
ciklisták használják a kijelölt sza-
kaszt, mert nem csak balesetveszélyes,
de a sûrû bukkanók között hamar tönk-
re is mennek a drága kétkerekûek. Ta-
lán éppen ezért a kijelölt kerékpárút
ellenére közlekednek az úttesten a bi-
ciklisták. Igaz, most közeleg a tél és
már-már véget ért a szezon, de re-
ményeink szerint 2010-ben ismét lesz
tavasz és a városi útfejlesztési prog-
ramok közepette jut egy kis figyelem
azokra is, akik nem autókkal közle-
kednek Szerencsen. 

HORGÁSZOKNAK
Haltelepítést végzett november 9-

én a Szerencsi Horgászegyesület. Há-
rom mázsa pontyot és hatvan kilo -
gramm csukát helyeztek el a Ho-
mokos tóba, a Szerencs patakba két
mázsa ponty és negyven kilogramm
csuka került. A telepítés utáni néhány
napos tilalom lejártával újra birtok-
ba vehették kedvenc horgászhelye-
iket a szerencsi pecások.

BEFOGOTT KÓBOR KUTYÁK 

A Szerencsi Városgazda Nonpro-
fit Kft. végzi a kóbor ebek befogását
a településen. A cég alkalmazásában
lévõ mezõõr a napokban több, köz-
területen csatangoló kutyát altató lö-
vedékkel kábított el. A jószágok be-
kerültek a társaság telephelyén ki-
alakított kennelekbe, ahol két napig
megfigyelés alatt tartották a kutyákat.
Ez idõ alatt a gazdák 15 ezer forint
befizetésével és az oltási papírok be-
mutatásával válthatták ki az állatot.
A tulajdonos jelentkezésének a hiá-
nyában a harmadik napon a kutyá-
kat a Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzatának Közterület- és Piacfel-
ügyelõsége elszállította Szerencsrõl.
A befogott kutyákról a Szerencsi Te-
levízió képújságján és a városgazda
kft. honlapján, a www.szerencsiva-
rosgazda.hu címen tájékozódhatnak
az érdeklõdõk.

Sorozatunkban
azokat a beruhá-
zásokat mutatjuk
be, amelyet az el-
következõ idõ -
szakban jelentõs
pályázati támo-
gatás felhaszná-
lásával valósít
meg az önkor-
mányzat Sze ren-
csen. 

A szerencsi ren-
delõintézet felújí-
tása három kistérség 31 településen
élõ közel hatvanezer ember járóbe-
teg-ellátásának a magasabb szintre
emelését szolgálja. Ennek a célnak
a megvalósítása az épület átalakítá-
sával, felújításával, új szakellátások
bevezetésével, kapacitásbõvítéssel,
valamint a meglévõ eszköz- és
mûszerállomány jelentõs bõvítésével,

minõségi cseréjével történik. A pro-
jekt egyik  legjelentõ sebb eredménye
az egynapos sebészet, valamint a kú-
raszerû ellátás bevezetése lesz, ami-
hez a helyet az épület eredeti alap-
területének a megtartásával a szak-
rendelõk és egyéb helyiségek teljes
átalakításával, átszervezésével te-
remtik meg. A beruházás tartalmaz-

za a homlokzat
hõszigetelését, az
épületgépészeti
rendszerek kor-
szerûsítését, va-
lamint a teljes
körû akadály-
men tesítést. A
tervezett építési
munkák költsége
450 millió forint,
a mû szer- és esz-
közbeszerzésre
300 millió forin-
tot fordítanak. Ez

utóbbiból csaknem valamennyi szak-
rendelõ részesül. A minõségi beteg-
ellátást szolgálja a pályázatban sze-
replõ informatikai fejlesztés. A teljes
projekt összköltsége 837 millió fo-
rint, amihez az Észak-magyarorszá-
gi Operatív Program keretében 795
millió forint támogatást vehet igény-
be az önkormányzat. 

A Szociális Munka
Napja alkalmából
rendeztek ünnepséget
november 18-án a
polgármesteri hivatal
Rákóczi út 63. szám
alatti épületében. Az
eseményen a Szeren-
csi Egyesített Szociá-
lis és Egészségügyi In-
tézet keretében mû -
ködõ alapszolgáltatá-
si központ dolgozóit
Rónavölgyi Endréné
köszöntötte. A pol-
gármester beszédében
elismeréssel szólt

azok nak a szociális területen
dolgozó szakembereknek a
munkájáról, akik fáradságot
nem ismerve gondoskodnak
az elesettekrõl, a támogatásra
szoruló idõs szerencsi lako-
sokról. 

A program további részében
a Bocskai gimnázium diákjai
adtak mûsort. Az összeállítás-
ban versek hangzottak el, a fel-
csendülõ musical dallamai
után fuvolajáték és néptánc-
bemutató szórakoztatta az ün-
nepelteket, akiket a rendez-
vény végén rétessel láttak ven-
dégül a szervezõk.

Antal Béláné nyugalmazott tanárt látogatta meg
november 17-én a város polgármestere.

Rónavölgyi Endréné virágcsokorral érkezett a
Bocskai gimnázium egykori pedagógusához, aki
október 18-án, a Debreceni Egyetemen vette át
aranydiplomáját, annak emlékére, hogy ötven esz-
tendõvel ezelõtt, 1959-ben ebben a felsõoktatá-
si intézményben kapta meg magyartanári okle-
velét. A látogatáson elõkerültek a régi fényképek,
fiatalkori emlékek. A vendéglátó felidézte a múl-
tat, beszélt életérõl, pedagógusi pályája alakulá-
sáról. Antal Béláné férjével a hatvanas évek vé-
gén költözött Szerencsre, elõször a Hunyadi is-
kolában helyezkedett el, majd a Bocskai gimná-
ziumban kapott állást, ahonnan 1992-ben vonult
nyugdíjba.

Immár két esztendeje annak,
hogy az aikidó helyi mûvelõi klu-
bot hoztak létre Szerencsen. A kö-
zösség tagjai heti két alkalommal
a Bocskai gimnázium tatamiter-
mében gyakorolják a japán ere-
detû harcmûvészetet.

Krajnyák Istvánban és Kunder
Péterben 2007-ben született meg
az elhatározás, hogy önálló aiki-
dó-csoportot hozzanak létre Sze-
rencsen. A sikeres szervezésnek
köszönhetõen még az év novem-
berében megkezdõdtek az edzé-
sek, amelyek vezetõ instruktora a
Miskolci Aikidó Egyesületet irá-

nyító Csáki István, harmadik da-
nos mester.  

Az aikidó gyakorlati technikái a
kifinomult mozgáson, az ellenfél
erejének érzékelésén és elvezeté-
sén, valamint annak szétszórásán
vagy a támadóra való visszafordí-
tásán alapulnak. Erre a küzdõsport-
ra nem jellemzõ az agresszió,
nem véletlen, hogy az elmúlt két
esztendõben nem történt sérülés az
edzéseken. A kedden délután fél
héttõl, csütörtökön pedig hat óra-
kor kezdõdõ tréningeket 10-12 fõ
látogatja, akik közül a legfiatalabb
nyolcéves, míg a legidõsebb 51
esztendõs.

Szerencsi beruházások II.

A RENDELÕINTÉZET FEJLESZTÉSE

Közel nyolcszázmillió forint fejlesztés valósul meg az egészségügyi
intézményben.

A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK MEGBECSÜLÉSE 

Áldozatos munkával nyújtanak segítséget a  rá -
szorulóknak. 

ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUS KÖSZÖNTÉSE

A jubiláló tanárnõhöz virágcsokorral érkezett a város
polgármestere.

AIKIDÓSOK A TATAMITEREMBEN
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. december 18-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

december 11., 10 óra.

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

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

� Bankok által visszavett 
gépkocsik széles választékban

� használt autó beszámítással
akár 0 Ft kezdőbefizetéssel

� AUTOMATA VÁLTÓS 
gépkocsik korlátozott 
darabszámban

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI 
UTALVÁNYOK beszámítása.

Az AA-MED Kft. örömmel
értesíti régi és új kedves betegeit, hogy
szolgáltatásainak a körét bõvítette!

� Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ és axilla
UH, emlõváladék citológia, cysta punctio, biopsziák, stb.),

� CT-vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.),
� Ultrahangvizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.),
� Vesekõ – mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés),
� 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben!

Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!

MAGÁNRENDELÉSEINK:

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!

Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/ 277-00-12, valamint www.aa-med.hu

CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház � Csabai kapu 9-11.

A nyeremény minden 
termékpartnernél felhasználható!

Nyerjen most havonta akár 
450 000 Ft-ot a Lyoness-szel!

Mától minden hónapban megvan az esélye, hogy
akár 450 000 Ft-ot nyerjen. Hogyan? Vásároljon
továbbra is a Lyoness-en keresztül!

Minden vásárlási tranzakciót elfogadunk, melyet
Cashback Kártyával, a termékpartnerek eredeti
utalványaival, áfás számla alapján (direkt elszá-
molás), vagy a Lyoness Online shopon keresztül
bonyolít le. Így egy kis szerencsével Ön is a nyer-
tesek között találhatja magát! Minden hónapban 10
vásárlót sorsolunk ki, akiket a következõ hónapban
telefonon értesítünk nyereményükrõl.

… részletek a www.lyoness.hu weboldalon
1. díj: 450 000 Ft
2. díj: 300 000 Ft
3. díj: 150 000 Ft

4–10. díj: 30 000 Ft

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, 
illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig

Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

� KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKTÁRGYAK,
EGYEDI KARÁCSONYFA-
DÍSZEK

� ADVENTI KOSZORÚK ÉS
EGYEDI ASZTALDÍSZEK

� MIKULÁSNAPI 
KÜLÖNLEGES 
AJÁNDÉKOK 

� GÉPI HÍMZÉS 
� PÓLÓK FELIRATOZÁSA, 

SZITÁZÁS AKÁR 
NAGY TÉTELBEN IS 

� PATCHWORK
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