
Szerencs szlovákiai testvérvárosá-
ban február elsõ hetében tartották a
városnapi rendezvénysorozat prog-
ramjait. Ez alkalomból kérdeztük az
ünneprõl, a két település  együtt -
mûködésérõl Vladislav Laciak pol-
gármestert (fotónkon), aki azt sze-
retné, ha a szerencsi fiatalok és fel-
nõttek Rozsnyón mindig úgy éreznék
magukat, mintha otthon volnának. 

– Milyen történelmi hagyományhoz
kötõdik Rozsnyó város napja?

– Tizenhat évvel ezelõtt a helyi ön-
kormányzat úgy döntött, hogy egy je-
les történelmi esemény évfordulóját
– amikor az utolsó Árpád-házi ural-
kodó, III. Endre Ladomér esztergomi
érseknek adományozta a települést
– városnappá nyilvánítja. Rozsnyó
már a tizenharmadik század elõtt is
létezett, de elõször ebben az 1291-
ben keltezett adománylevélben sze-
repel úgy, mint város. Február ele-
jén az idõjárás általában zord, de az
okmány keletkezése ehhez a dá-
tumhoz kötõdik, így ekkor ünnepe-
lünk. 

– Melyek a fõbb, állandó rendez-
vények a programsorozatban?

– Egész hetes rendezvénysorozat-
ról van szó. Idén január 31-én, va-
sárnaptól a következõ szombatig tar-
tanak a programok, melyek kiterjed-
nek társadalmi, kulturális és a sport-
eseményekre egyaránt. A hét csúcs-
pontja a szombat, amikor átadják a
legmagasabb szintû városi kitünteté-
seket. Örömömre szolgál, hogy az
idén a legmagasabb elismerések egyi-
kében Szerencs polgármestere, Ró-
navölgyi Endréné részesült, akit Rozs-
nyó város díszpolgárává választot-
tunk.  Természetesen vannak más jel-
legû programok is, ilyen volt a feb-

ruár 3-ai helytörténeti vetélkedõ a két
testvérváros diákjai között. Tekintet-
tel a két ország közötti feszültségek-
re, azt gondolom, akár az állami te-
levízió figyelmét is kiérdemelhette
volna a rozsnyói esemény. 

– A két város történetében talán az
elsõ kétoldalú együttmûködés való-
sul meg pályázati támogatással je-
lenleg.

– A Magyarország–Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttmûködési Prog-
ram 2007–2013 elnevezésû pénzügyi
forrás támogatja azt a projektet, mely-
nek a mai ifjúsági rendezvény is ré-
sze. Ezúton is köszönjük, hogy a sze-
rencsi pedagógusok és diákok elfo-
gadták a kétnapos programra szóló
meghívásunkat. Ezen kívül folya-
matban van egy úgynevezett Európai
Területi Együttmûködés létrehozása,
melynek a székhelye Rozsnyón lesz,
de vezetõje a szerencsi polgármes-
ter. A szervezõdésnek köszönhetõen
közösen újabb európai uniós támo-
gatásban részesülhetnek városaink,
valamit Rozsnyó és Szerencs koor-
dinálásával további szlovákiai és ma-
gyarországi települések.  

– Hogyan látja Rozsnyó és Szerencs
testvérvárosi kapcsolatának fejlõdé-
sét?

– Hiszem és bízom benne, hogy ez
a kapcsolat még tovább fog fejlõdni,
melynek egyik elõnye a települések
földrajzi közelsége is. A szerencsi em-
berek mentalitása is kedvez az
együttmûködésnek, fõleg azok után,
hogy lényegében semmilyen határ
nem választ el minket egymástól. Bí-
zom benne, hogy még ennél is tovább
lehet mélyíteni ezt a partnerséget,
melynek ékes bizonyítéka az a gye-
rekek közötti vetélkedõ, amikor a két
testvérváros diákjai úgy versengtek,
hogy nem különültek szlovákiai, ma-
gyarországi csoportokba, hanem ve-
gyes csapatok alakultak és mûködtek
együtt a megoldások során. Ez volt
benne a legfelemelõbb, legszebb ér-
zés számomra. Azt gondolom, hogy
ezen az úton kell tovább haladni. Nagy
örömömre szolgálna, ha Szerencs és
Rozsnyó közös együttmûködésébõl a
magasabb szintû politika is példát ven-
ne. Végezetül pedig szeretném, ha
megjelenne lapjukban, hogy Rozsnyó
azon városok közé tartozik Szlováki-
ában, ahol bárki, bármikor, bármit el-
mondhat és intézhet a saját anya-
nyelvén. 

Turcsányi László
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A meteorológiai elõrejelzésnek
megfelelõen január 30-án délután in-
tenzív havazás kezdõdött térségünk-
ben. A lehullott hóréteg vastagsága
már ekkor elérte a húsz centimétert,
miközben a hõmérõ higanyszála mí-
nusz tíz Celsius-fok alatti értéket mu-
tatott. Vasárnap újra szállingózni
kezdtek a hópelyhek, amit szinte víz-
szintesen sodort a feltámadó szél, ami
a városban és a külterületen egyaránt
buckákat épített. Vasárnap délután-
ra helyenként már nehezen volt jár-
ható Szerencs és Miskolc között a 37-
es számú fõút, amit hosszabb-rövi-
debb idõre a rendõrség lezárt a for-
galom elõl. A közútkezelõ társaság

a jeges úttest és a helyenkénti hóát-
fúvások miatt a tervezett utazás el-
halasztására kérte az autósokat. Sze-
rencsen a közterületek rendben tar-
tásáért felelõs társaság a 24 órás ügye-
leti rend szerint látott hozzá a hó el-
takarításához. 

– Ez azt jelenti, hogy a gépeink szá-

mottevõ havazáskor a riasztást kö-
vetõen 40-50 percen belül kint vol-
tak a város utcáin – emelte ki lapunk
érdeklõdésére Tóth István, a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetõ
igazgatója. – Sürgõsségi alapon öt
részre osztottuk fel Szerencset. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A testvérvárosok együttmûködésé-
ben a polgármesteri hivatalok és in-
tézményeik kapcsolattartásán és ta-
pasztalatcseréjén túl létfontosságú a
jövõ európai nemzedékét képviselõ
 fiatalok egymással való megismerke-
dése: az õ együttgondolkodásuk és
kapcsolatuk biztosíthatja a jövõben a
közös európai öntudat megszilárdítá-
sát, amiben fontos szerepet játszik egy-
más személyiségének, kultúrájának,
hagyományainak közvetlen megis-
merése.

Ez alkalommal Rozsnyó Város Nap-
jának rendezvénysorozatán vettek
részt szerencsi diákok. 

Szerdán délelõtt a frissítõ és a reg-
geli elfogyasztása után a polgármes-
teri hivatal dísztermében tartottak
helytörténeti, helyismereti vetélkedõt,
ahol a résztvevõknek Rozsnyó és
Szerencs történelmérõl, kultúrájáról,
nevezetességeirõl szerzett ismeretei -

rõl kellett számot adniuk, a tájéko-
zottságukat bizonyító feladatokat kel-
lett megoldaniuk. A három csapat tag-
jait úgy válogatták össze a szervezõk,
hogy azokban rozsnyói és szerencsi
gyerekek vegyesen szerepeltek. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Valódi téli idõjárás nehezítet-
te a közlekedést január utolsó
hét végéjén Szerencsen és kör-
nyékén. A két nap alatt lehullott
30 centiméter hó és az erõs szél
helyenként járhatatlanná tette az
utakat. A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. gépei vasárnap a
város valamennyi utcájában egy
nyomon letolták a havat az asz-
faltról, majd a cég munkatársai
a buszmegállók környékét és a
Rákóczi úton lévõ parkolók ta-
karítását végezték.        

ROZSNYÓI KITÜNTETÉS 
A SZERENCSI POLGÁRMESTERNEK 

Harminchat szerencsi fiatal
érkezett látogatóba február 3-án
Rozsnyóra. A vendégség az egyik
állomása volt annak a rendez-
vénysorozatnak, amit  Magyar-
ország–Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program
keretében elnyert pályázati tá-
mogatás révén valósít meg a két
város önkormányzata.  

SZERENCSI FIATALOK A TESTVÉRVÁROSBAN

A 37-es számú fõúton okozta a legtöbb gondot a téli idõjárás. 

EMBEREK ÉS GÉPEK A HÓBAN  

Szerencsi és rozsnyói gyerekek közös csapatban vettek részt a
vetélkedõn.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A többek között idegenvezetést,

fényképkirakást és címerkészítési fel-
adványokat meghatározott idõn be-
lül kellett elvégezniük a diákoknak,
a megoldásokat szakértõ zsûri bírál-
ta el. A vetélkedõben részt vevõ gye-
rekek a korábbi hetekben kísérõikkel
együtt ellátogattak egymás testvérte-
lepüléseire, hogy a hazai elméleti fel-
készülés mellett a különbözõ neve-
zetességekrõl személyesen is isme-
reteket szerezzenek. 

A zsûri pontozása alapján a Bocs-
kairól elnevezett csapat nyert, de ter-
mészetesen senki nem távozott üres
kézzel. A vetélkedõ eredményhirde-
tése alkalmával Laczó Árpád rozsnyói
iskolaigazgató, önkormányzati kép-
viselõ és Kardos Ferenc alpolgár-
mester gratulációit fogadva vala-
mennyi résztvevõ ajándékot vett át.
A tanulók teljesítményének elisme-
réseként pedig a rozsnyói és a sze-
rencsi igazgatóknak egy-egy virág-
csokorral gratuláltak a vendéglátók.

Az eredményhirdetés után a helybe-
li gyerekek énekes és táncos mûsor-
ral mutatkoztak be, majd a szeren-
csi mûvészeti iskola drámatanszakos
diákjai szerepeltek. A produkciót
hosszan tartó tapssal díjazta a kö-
zönség. 

Délután az óvárosháza dísztermé-
ben folytatódott a kulturális program,
ahol a hangszeres zenei és táncos
mûfaj iránt érdeklõdõk gyülekeztek.
Elsõként a szerencsi zeneiskola fú-
vósai léptek színpadra, akik hatalmas
sikert arattak változatos mûsorukkal.
A rendezvény folytatásaként szlová-
kiai gyermek-folklór csoport és népi
zenekarok és felnõtt együttesek lép-
tek színpadra. Másnap a szerencsiek
a betléri kastélyt, valamint nagy él-
ményként a Zöldfa utcai általános is-
kolát látogatták meg hazaindulásuk
elõtt. 

Áprilisban és júniusban Szeren-
csen készülnek a rozsnyói fiatalok
részvételével a programokra.

T. L.

SZERENCSI FIATALOK 
A TESTVÉRVÁROSBAN

Talán ebben az évben kisebb sajtó-
nyilvánosság elõtt, némi szervezési
gondokkal, de elindult az ötödik Bu-
dapest–Bamako Rally. Az Afrikai–Ma-
gyar Egyesület (AHU) adományokkal
teli kamionját idén tizenegy fõbõl álló
csoport kísérte, amelynek négy sze-
rencsi tagja Szerbin Judit, Kisvárdai Ti-
bor, Sélley Csaba és Balogh Sándor vág-
tak neki a több ezer kilométeres afri-
kai utazásnak. A csapat hazaérkezése
után beszélgettünk az AHU elnökével
élményeirõl, az út tanulságairól.

– Újra botránnyal kezdõdött a futam,
hiszen az indulás elõtti sajtótájékozta-
tón jelentették be a szervezõk, hogy a
külügyminisztérium – egyetértésben a
belügyi, hadügyi tárcával, illetve a tit-
kosszolgálatokkal – arra figyelmeztetett,
hogy nem támogatják a magyar ál-
lampolgárok átlépését Maliba, Mauri-
tániába, mivel nem tartják biztonsá-
gosnak a rally eredeti útvonalát – kezd-
te beszámolóját Balogh Sándor. – A
szervezõk hosszas tanakodás után arra
jutottak, hogy új útvonalat jelölnek ki,
amely Marokkó viszonylag nagy terü-
letére, az Atlasz-hegységbe, a Szaha-
rába, és egyéb, embert próbáló helyekre
helyezte át a versenyt, törölve a mau-
ritániai és a mali szakaszokat. 

– Mi volt a feladata az Afrikai–Ma-
gyar Egyesületnek?

– Az AHU vállalta, hogy a verseny-
zõi felajánlásokat eljuttatja a Mauritá-
nia – Mali – Marokkó térségbe. Azok-
ra a helyekre, amelyeket elõzõleg a Bu-
dapest–Bamako szervezõivel, illetve az
ottani hatóságok együttmûködésével
meghatároztunk magunknak. A mi fel-
adatunk volt kitalálni azt, hogy a 221
autó mintegy 700 résztvevõje mit ajánl-
jon fel, mivel nem akartunk fölösleges
dologgal kiutazni. Volt tehát egy in-
tézménylistánk és a résztvevõk meg-
választhatták, hogy az általunk java-
soltak közül mit tudnak felajánlani. En-
nek köszönhetõen vittünk például tan-
szereket, szemüvegeket, egészségügyi
eszközöket, élelmiszert, ruhanemût,
hogy csak néhányat említsek. 

– Ha jól értem, a korábbi években
az adományozási vonal nem volt eny-
nyire megszervezve?

– Így igaz. Mindenki azt adott, amit
õ gondolt. Az évek alatt kiderült, hogy
ez is komoly tervezést igényel. Régen
bebizonyosodott például, hogy aratás
elõtt nem szabad élelmiszert adomá-
nyozni egy-egy országban, mert akkor
a betakarítás elvégzetlen marad, elfo-
gyasztják a kapott élelmiszert, és a föl-
deken hagyják a termést. Ezért mon-
dom, hogy nem mindegy, mikor és mit
viszünk magunkkal. Nos, errõl szólt a
mi feladatunk, illetve arról, hogy az ado-
mányokkal teli kamiont elkísérjük a cél-
területre.

– Az útvonal átszervezése tehát fel-
borította az Önök teveit is.

– Eleinte úgy tûnt, hogy igen, mivel
a mi szállítmányunk 95 százalékát
Marokkón kívül esõ vidékre kellett
vinni, a futam jelentõs része pedig a

biztonságosnak ítélt Marokkóban ma-
radt. Ekkor álltunk a következõ dilem-
ma elõtt: az önkénteseinkkel magunk-
ra vállaljuk, hogy végigmegyünk az ere-
deti útvonalon, és elszállítjuk a több
mint 20 tonna, kb. 86 köbméter ado-
mányt, vagy feladjuk. A csapatunk 11
tagja úgy határozott, hogy az eredeti
terv szerint végigkísérjük a kamiont.
Nem csatlakoztunk a résztvevõkhöz,
nem vártuk el a szervezõktõl, hogy ne-
künk kíséretet adjanak, hanem az Af-
rikai–Magyar Egyesület saját kapcso-
latrendszerét felhasználva szerveztük
meg a saját utunkat. Végül úgy alakult,
hogy Marokkónál átléptük a határt, ott
fegyveres kíséret várt minket, két mo-
toros rendõr, valamint két dzsip tizen-
egynéhány katonával, õk kísértek be az
elsõ szálláshelyre. Ettõl kezdve így ha-
ladtunk egészen a mali átlépésig. Én azt
gondolom, hogy kapcsolatainkat jól fel-
használva elintéztük azt, amit a szer-
vezõk nem tudtak biztosítani.

– A csapat minden tagja tisztában volt
azzal, hogy mit vállal?

– Igen, tudtuk, de volt egy gyenge
pontja az útnak, ez pedig a kamion. Mi-
vel annak vezetõje a saját jármûvét tet-
te kockára, nem kényszeríthettük arra,
hogy az általunk ajánlott útvonalat vá-
lassza, így mi csak azt vállalhattuk, hogy
elkísérjük, ameddig õ megy. Szeren-
csére sikerült, és végül biztonsági at-
rocitás nélkül érkeztünk meg Bama-
kóba. Minden és mindenki célba ért.

– Ön sikeres üzletember, az Afrikai–
Magyar Egyesület elnöke. Miért gondolta
azt, hogy személyesen kell részt ven-
nie a csapatban és átautózni Afrikán? 

– Elõször is, az AHU-nak szüksége
van arra, hogy mindenki lássa: nem
csak beszélünk Afrika segítésérõl, ha-
nem akár egy ilyen futam révén konk-
rét részesei is vagyunk az esemé-
nyeknek. Meg akartuk mutatni azt is,
hogy a média által gerjesztett hírek sok-
szor eltérnek a valóságtól. Igen, elõ -
fordult, hogy tavaly Mauritániában és
Maliban elraboltak három embert, egy
konvoj utolsó tagjait, de ez nem jelenti
azt, hogy nem lehet Maliba bemenni.
Lehet, hogy nálunk is kiraboltak néhány
embert Budapesten, akkor mondjuk
azt, hogy Magyarország nem bizton-
ságos, kerülje el mindenki? Szó sincs

errõl. Én negyedik alka-
lommal mentem végig
ezen az úton, még soha
nem kérdezte meg senki,
hogy mit keresek itt, és mi-
ért nem megyek haza.
Bárki, akivel találkoztam,
segítõkész volt, és nem ta-
pasztaltam ellenséges
szándékot. Ez volt tehát az
egyik oka annak, hogy
magam is vállalkoztam az
útra. A másik: én az üz-
leti vállalkozásaim miatt
nem szoktam ilyen hosszú
idõt távol tölteni Magyar-
országtól, most azonban
nem vállalhattam azt – ha
véletlenül mégis történik

valamilyen atrocitás, vagy bármi prob-
léma – hogy nem vagyok ott az em-
bereimmel. Ez esetben azt mondhat-
ná mindenki, hogy gyáva vagyok. Egy-
szóval mennem kellett, mert egy ve-
zetõnek ez a dolga.

– Jól érezte magát az úton?
– Igen. Azt azért tudni kell, hogy nem

a kényelemrõl szól egy ilyen „kirán-
dulás”. Igazából csak kitartás kell hoz-
zá. Elindultunk a mínusz 10 oC fokból,
és amikor megérkeztünk, 42 Celsius-
fokos hõség várt minket. Több mint ki-
lencezer kilométeres utat tettünk meg,
és nem a 37-es fõút aszfaltján, ennél
valamivel mostohább körülmények kö-
zött. A legnagyobb kockázat abban volt,
hogy ne történjen semmilyen baleset
és ne szoruljunk egészségügyi ellátás-
ra, mert ez esetben csak nehezen és na-
gyon drágán tudjuk ellátni az embe -
reinket, vagy akár saját magunkat. A ma-
gyar külügyminisztérium mentségére le-
gyen mondva, a marokkói magyar
nagykövetség, Papp László nagykövet
vezetésével sok segítséget nyújtott mind
a rally, mind pedig az AHU számára.
A hivatalos csatornákon keresztül õ is
tájékoztatta az érkezésünkrõl Mali és
Mauritánia különbözõ minisztériuma-
it, hatóságait, annak ellenére, hogy ezt
mi, saját kapcsolataink révén szintén
megtettük. A kihívás abban volt, hogy
ha elindultunk, akkor végig kell csinálni.
Nincs hova kiszállni, nem lehet abba-
hagyni, tartani kell az átlagsebességet.
A csapatnak végig együtt kellett lennie,
és fontos volt az állandó kommuniká-
ció egymással. Azt gondolom, igazából
ez nem túl bonyolult, de figyelmet és
állandó készenlétet igénylõ feladat,
amit tizenegynéhány napon keresztül
kell elvégezni, úgy, hogy idõközben egy
táska ruhából kell öltöznöd, és esetleg
akkor tudsz enni, amikor éppen nem
történik semmi, és kinyitsz egy kon-
zervet. 

(Folytatás a 11. oldalon.)

ÖRÖMTÕL SUGÁRZÓ SZEMEK KÖZÖTT

A magyar kultúra napja tiszteleté-
re rendezett szavalóversenyt január
21-én a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár. A hagyományos progra-
mon a Szerencsi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás településeirõl összesen tíz
általános iskola 26 tanulója vett
részt. A diákok két korcsoportban lép-
tek a zsûri elé. A 11-12 éves kate-
góriában József Attila: Gyöngy címû
költeményét kellett elõadniuk a fia-
taloknak, míg a 13-14 éveseknél Re-
ményik Sándor: A város túl messze

van címû verse volt a kötelezõ fel-
adat. Ezek mellett minden résztvevõ
egy-egy szabadon választott mûvet
is elmondott. Az ötödik-hatodik osz-
tályosok között a tállyai Kalina Fru-
zsina szavalatát értékelte legjobbnak
a zsûri, második helyen végzett Top-
lenszki Zalán Rátkáról és harmadik
lett a szerencsi Pelbárt Enikõ. A he-
tedik-nyolcadik évfolyamosok kate-
góriájában a tiszalúci Budai Csilla lett
az elsõ, a szerencsi Rubi Kinga és Mé-
hész Fanni elõtt.

KISTÉRSÉGI SZAVALÓVERSENY
A RÁKÓCZI-VÁRBAN

Mint arról lapunkban már beszá-
moltuk, a január 15-ei határidõig ösz-
szesen 443 pályázat érkezett be a
Szerencsi Cukorgyár termeltetési te-
rületérõl a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal B.-A.-Z. Megyei
Kirendeltségére. A szervezetnél je-
lenleg a támogatási igényekkel kap-
csolatos döntés-elõkészítési munkát
végzi több mint harminc dolgozó –
tájékoztatta lapunkat Mészáros Pé-
ter kirendeltség-vezetõ. Megtörtént a
pályázatok iktatása, az oldalak szken-
nelése, az adatok elektronikus rög-
zítése. A szakemberek vizsgálják,
hogy mely igényléseknél van szük-

ség elõzetes helyszíni szemlére. Ami-
kor ezekkel a feladatokkal végeznek,
akkor kezdõdhet el annak a vizsgá-
lata, hogy a pályázatok megfelel -
nek-e az elõírt formai és tartalmi kö-
vetelményeknek. A kirendeltség-ve-
zetõ kiemelte: március közepére va-
lamennyi benyújtott pályázat eseté-
ben lezárják a támogatásról szóló
döntés elõkészítését.    

A diverzifikációs program kereté-
ben a Szerencsi Cukorgyár termel-
tetési körzetébõl igényelt támogatá-
sok együttes összege 11,3 milliárd fo-
rint, ami több mint a kétszerese a ren-
delkezésre álló összegnek.

Az elõzõ napokban lehullott hó mi-
att február elején kétszeresére emelke-
dett a csukló- és bokatörést szenvedett
betegek száma a szerencsi rendelõin-
tézet sebészeti szakrendelõjében. Az ese-
tek többségét sikerült helyben ellátás-
ban részesíteni, de olyan súlyos sérülés
is elõfordult, ami kórházi beavatkozást
igényelt. Elcsúszás miatt többnyire idõs
emberek jelentkeztek a sebészeten, a fi-
ataloknál elsõsorban a sportolás, külö-
nösen a szánkózás bizonyult veszély-
forrásnak. A fûtési szezonban a tüzelõ
aprítása közben többen szenvedtek ujj-
sérülést, amit szintén a sebészorvosnak
kellett ellátnia. A csúszásveszély miatt
a szerencsi mentõknél is megnõtt a for-
galom, a sérülteket többnyire a helyi ren-
delõintézetbe, súlyosabb esetben a me-
gyei kórház baleseti sebészetére szállí-
tották. A mentõket az elmúlt  idõ szakban
az átlagosnál több balesethez riasztot-
ták, amelyek között volt, ami tragédiá-
val zárult. Az eltört bokára gipsz kerül.

TÖRTEK A BOKÁK, CSUKLÓK

ELBÍRÁLÁS ELÔTT

Huszonhat diák vállalkozott a megmérettetésre.  

Szerencsiek a Bamako Rally-n Afrikában.



HÍREK RÖVIDEN
REGISZTRÁCIÓSJEGY-VÁLTÁS

KÖTELEZÕ. Tavasztól a díjmentes
utazásra jogosultaknak térítésmentes
jegyet kell váltaniuk a vonatokra és
a helyközi buszjáratokra. Március 1-
jétõl valamennyi közlekedési társa-
ságnak biztosítani kell a hat éven alu-
liaknak, a 65 éven felülieknek, va-
lamint a menekülteknek és a hadi-
gondozási igazolvánnyal rendel-
kezõknek a regisztrációs jegy meg-
váltását, ami a járatok valós utasfor-
galmának a megállapítását szolgál-
ja. Minden utazáshoz külön meg kell
majd váltani az ingyenes szelvényt,
aminek a meglétét az egyéb jegyek-
hez és bérletekhez hasonlóan el-
lenõrzik majd a közlekedési társa-
ságok. Akit pedig mulasztáson érnek,
annak a türelmi idõszak lejártával,
vagyis július 1-je után ötszáz forint
pótdíjat kell fizetnie. 

ONDI ISKOLÁSOK JÁTSZÓHÁ-
ZA. A Szerencsi Általános Iskola
Ondi tagintézményének diákjai ér-
keztek február 2-án a világörökségi
kapuzat fogadóépületébe. A rend-
hagyó játszóházi foglalkozás kere-
tében a pedagógusok irányítása mel-
lett farsangi álarcokat készítettek a
gyerekek. 

A TÁJHÁZ ÉRTÉKEI. F. Tóth Ba-
lázs sárospataki etnográfus, a Magyar
Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeu-
mának munkatársa ingyenes, vetített
képes elõadást tart a népi építészet
hagyományairól és a helyi tájház kin-
cseirõl február 17-én (szerda) 16.30
órától a bodrogkisfaludi közösségi
házban (Kossuth út 71.) A tájházban
(Sallai út 8.) a Mûvészeti és Sza-
badmûvelõdési Alapítvány által tá-
mogatott elõadás elõtt 15 órától me-
leg teával, értékes látnivalókkal vár-
ják a szervezõk az érdeklõdõket!

BÖLCSÉSZTOBORZÓ. A Miskol-
ci Egyetem kínálatával ismerkedtek

a közelmúltban a Bocskai gimnázi-
um végzõs diákjai. A tájékoztatón a
felsõoktatási intézmény tanárai  el sõ -
sorban a bölcsészkar kínálatát is-
mertették. A szerencsi középiskolá-
ban közel negyven tanuló vett részt
a bemutatón, várhatóan közülük
többen kezdik majd az új tanévet a
Miskolci Egyetemen. 

ÁLLÁSAJÁNLAT. Az Észak-ma -
gyar országi Regionális Munkaügyi
Központ helyi kirendeltségén nyil-
vántartott állásajánlatok alapján  Sze -
rencsen termelési mûszak ve ze tõ -
ként, projektmérnök gyakornokként
és pékként lehet elhelyezkedni.
Abaúj kéren fizika–informatika–német
szakos középiskolai tanárt, Tállyán
erdészeti szakirányítót, Baskón fel-
szolgálót, Bodrogkisfaludon péket al-
kalmaznának. Taktaszadán mezõ -
gaz dasági erõgépvezetõnek, Tol cs -
ván szakácsnak, Megyaszón pedig
darukezelõnek kínálnak állást. Tel.:
47/361-909. 

ÚJ TANKÖNYVEKKEL ISMER-
KEDTEK. Elsõsorban az alapfokú ok-
tatási intézmények pedagógusait vár-
ta február 3-án a Nemzeti Tan-
könyvkiadó a Szerencsi Általános Is-
kola Rákóczi épületébe. Hofbauer Jó-
zsef tanácsadó, szerkesztõ a követ-
kezõ tanév legújabb kiadványait
mutatta be a résztvevõknek, akik az
elõadás után ismerkedtek a kiadó ál-
tal kínált taneszközökkel.

BIRKÓZÓK SIKEREI. Rangos ver-
senyeken szerepeltek a közelmúltban
a városi sportegyesület birkózó-szak-
osztályának növendékei. Az Érden
megrendezett, 540 résztvevõt felvo-
nultató nemzetközi kupán az 59 ki-
logrammosok között Golopi József a
dobogó harmadik fokára állt fel, míg
a 66 kilogrammosok mezõnyében
Koncz Bence ötödik lett. 

A Diósgyõri Birkózó Klub színeiben,
de önálló gárdát kiállítva vett részt a
szakosztály a Budapesten megren-
dezett országos diák-csapatbajnok-
ságon. A számos újoncot felvonulta-
tó szerencsi együttes végül a 11. he-
lyet szerezte meg a 24 résztvevõt fel-
vonultató mezõnyben. Az együttes
tagjai Balázs Ákos, Balázs Petra, Har-
kály István, Kecskés Marcell, Sztan-
kovics Attila, Sztankovics Márta, To-
kár László és Vinnai Patrik voltak.    

TEREMLABDARÚGÓK. Az idén
immár huszonötödik alkalommal ren-
dezte meg a Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Labdarúgó-szövetség a Dr. Bo-
rosi László teremlabdarúgó-emléktor-
nát. A rangos verseny egyik területi se-
lejtezõjét január 24-én tartották Sze-
rencsen. A Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban megyei elsõ, másod- és har-
madosztályban szereplõ csapatok lép-
tek pályára. A területi selejtezõt végül
Tarcal nyerte meg, bejutva a megyei
döntõbe. A Zemplén-Bekecs együtte-
se a második helyen végzett a hat csa-
patot felvonultató mezõnyben. 
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MILYEN ÉLMÉNYEKET SZERZETT
A ROZSNYÓI LÁTOGATÁSON? A Szerencsi Hírek szerkesztõsége a 2010. évi or-

szággyûlési képviselõ-választásokra az alábbi jogi és eti-
kai normákat tartja magára nézve kötelezõnek:

1. A Szerencsi Hírek kéthetente megjelenõ újság nem
politikai, hanem közszolgálati médium. Szakmai mun-
kájával igyekszik elõsegíteni, hogy a választópolgárok
körében tudatosuljon a választás fontossága. Ennek a cél-
nak a hiteles és objektív tájékoztatással tud megfelelni.

2. Alapkövetelménynek tartjuk, hogy a hivatalos vá-
lasztási eljárásban és azon kívül is betartsuk a Magyar
Köztársaság törvényeit.

3. Kéthetente rendszeresen tájékoztatjuk az olvasókat
a választási elõkészületekrõl és a közérdekû tudnivalókról.

4. Politikai hírek között, tárgyszerûen és röviden kö-
zöljük a politikai pártok, szervezetek, jelöltek által szer-
vezett események idõpontjait, helyét, témáját, elõadóit,
amennyiben ezeket az információkat a szervezõk lap-
zártánkig eljuttatják szerkesztõségünkhöz. Politikai gyûlé-
sekrõl, eseményekrõl rövid tudósítást készítünk, ameny-
nyiben a jelölõ szervezetek azokról elõzetesen értesítést
küldenek. Híradásainkban kerüljük mind a negatív,
mind a pozitív diszkriminációt, valamint a politikai és
személyes hitelrontást.

5. Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a válasz-
tásokban érdekelt pártok, szervezetek közleményeit, ál-
lásfoglalásait, nyilatkozatait szó szerint jelentessük meg.
Nem közöljük tételesen a pártok, szervezetek és képvi-
selõ-jelöltek programjait.

6. A választási kampány kezdetétõl 2010. április 30-
ai számunkig bezárólag a képviselõ-jelölteknek semmi-
lyen írását nem jelentetjük meg.

7. A Szerencsi Hírek számaiban a fizetett politikai köz-
leményeket a „POLITIKAI HIRDETÉS” megjelöléssel
tesszük közé.

8. A Szerencsi Hírek fõszerkesztõje és munkatársai a
pártok képviseletében a kampányban nem vesznek részt.

9. A Szerencsi Hírek szerkesztõsége a március 26-
ai számának választási oldalain lehetõséget biztosít a
11. számú választási körzetben induló országgyûlési
képviselõ-jelölteknek arra, hogy bemutassák magukat
és céljaikat, ismertessék, értelmezzék politikai prog-
ramjaikat. 

Térítésmentesen biztosítjuk az alábbi felületet: 
– A/4-es papíron, 40-45 gépelt sor, egy sorban 75-80

leütés.
– Fotó (mérete: 6,5 x 8 cm)
– A párt emblémája (mérete: 6,5 x 8 cm)
A jelölteket alfabetikus sorrendben mutatjuk be. A szer-

kesztõséghez eljuttatott anyagokat, amennyiben meg-
felelnek az etikai és jogi normáknak, szó szerint adjuk
közre.  

10. A megjelenõ írásokban és a fizetett politikai hir-
detésekben etikátlannak tekintjük a politikai és szemé-
lyes hitelrontást. A hitelrontás körébe tartozik különösen
a jelöltnek a bûncselekmény elkövetésével történõ igaz-
talan megvádolása, mentesítése (rehabilitációja) esetén
korábbi elítélésre való utalás, jó hírnevének kétségbe-
vonása, illetve magánéleti viszonyainak a személyiségi
jogokat sértõ kiteregetése és az ezekkel való lejáratás.
Nem tartozik a hitelrontás körébe a jelöltek korábbi po-
litikai tevékenységének ismertetése.

11. Az április 30-án megjelenõ számunkban bemu-
tatjuk a körzet megválasztott országgyûlési képviselõjét.

A Szerencsi Hírek megjelenésének idõpontjai a vá-
lasztások idõszakában (zárójelben a lapzárta): február 26.
(február 19.), március 12. (március 5.), március 26., (már-
cius 19.).

Szerencsi Hírek szerkesztõsége
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85
Telefon: 47/561-180, fax: 47/361-527. 

E-mail: szerhir @t-online.hu

Sándorné Lakatos Marianna tanár:
– A Rozsnyón eltöltött két napnak több hasz-
na is volt. A történelmi vetélkedõ kapcsán
a rozsnyói és a szerencsi gyerekek kölcsö-
nösen megismerték egymás városának tör-
ténelmét, kultúráját. Az elmélyült tanulást
az is szolgálta, hogy mi is elutaztunk Rozs-
nyóra a vetélkedõ elõtt egy héttel, ahol egy
helyi történész segítette a munkánkat. A ve-
télkedõben a csapatok vegyes összetételûek
voltak: három rozsnyóival három szeren-
csi diák. A csaknem kétórás küzdelem be-
bizonyította, hogy a nyelvi nehézségeken,
az országok közötti politikai feszültségeken felülemelkedik a gyerekek kö-
zött kialakulóban lévõ barátság, a csapatban való együttmûködés.

Nagy Regina diák:
– Jól éreztem magam a kétnapos progra-
mon. A betléri kastély megtekintése kü-
lönösen elnyerte a tetszésemet. Jól érez-
tem magam azon a vetélkedõn is, ahol a
szerencsi és a rozsnyói diákok vegyes csa-
patokban adtak számot a két városról szer-
zett ismereteikrõl. A mindvégig szoros
eredmény azt mutatta, hogy minden fia-
tal alaposan felkészült, a pontszerzésben
sokat számított az idõ, a gyorsaság. A ve-
télkedõt követõ mûsor után lehetõségünk
volt a szlovák fiatalokkal az ismerkedés-

re, ahol e-mail címeket, telefonszámokat cseréltünk. 

Nagy Annamária diák:
– A korai kelés ellenére vidáman indul-
tunk Rozsnyóra, ahol a polgármesteri hi-
vatalban frissítõvel és gyümölccsel fogadtak
minket. A helytörténeti vetélkedõben má-
sodikak lettünk, majd népes nézõsereg elõtt
adtuk elõ Arany János: A bajusz címû szín-
darabját. A hosszas tapsból ítélve a kö-
zönség is elégedett volt a produkciónkkal.
Ebéd után a zenészek elõadását hallgat-
tuk végig a városnapi rendezvénysorozat
keretében az Óvárosházán. Szintén itt tap-
solhattunk a rozsnyói gyermek tánccso-
portnak. Különleges és megható volt a sérült emberek fellépése, de íze-
lítõt kaptunk a szlovák népi táncokból is. Másnap a betléri kastélyban
bepillantást nyertünk az Andrássy család mindennapjaiba. Nekem leg-
jobban a hatalmas, több ezer kötetes könyvtár tetszett. 

Kovács Péter diák:
– A mûvészeti iskola fúvószenekarának tag-
jaként számos fellépésen szerepeltem már
hazánkban és külföldön egyaránt. Ez al-
kalommal Szerencs szlovákiai testvérvá-
rosában, Rozsnyón mutatkozhattunk be.
Lelkesen készültünk az eseményre, ahol
sikerült tovább öregbíteni az intézmé-
nyünkben folyó zeneoktatás jó hírnevét.
A programok érdekesek voltak, bár a vá-
rakozás olykor próbára tette a türelmün-
ket. Vendéglátóink gondoskodtak róla,
hogy egy szlovák nemzeti ételt, a knédlit

megismerjük, ami sok diáktársamnak elnyerte a tetszését. A két nap bõvel-
kedett eseményekben, mindannyian élményekkel gazdagodva tértünk haza. 

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Egri Vince, Halász Ádám, Tóth Jázmin, Szabó Levente,

Németh Bence.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Oláh Anett – Németh Luigi.
Elhunytak: Ledács-Kiss Dezsõ Zoltánné (Bodnár Katalin) 75 éves,

Putnoki Gyuláné (Berta Erzsébet) 79 éves, Dudás János 63 éves.

VÁLASZTÁSI ETIKAI KÓDEX

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány az eddig beérkezett kérelmek fi-
gyelembevételével már 55 000, szoci-
álisan hátrányos helyzetben élõ személy
1,3 milliárd Ft összegû üdülési támo-
gatásáról döntött. 

A napokban kapják meg a támoga-
tásról szóló értesítõ leveleket a pályá-
zati kiírásnak megfelelõ, alacsony jö-
vedelmû nyugdíjasok, a legalább két
kiskorú gyermeket nevelõ munkavál-
lalók, a fogyatékossággal élõk és a szak-
iskolai tanulók. 

Az 5–15 ezer forint közötti önrész vál-
lalását egyre több együttmûködõ civil
szervezet, alapítvány, szakszervezet,
önkormányzat vagy támogató család-
tag biztosítja a pályázónak. A 25–40
ezer forint összegû üdülési csekkel a
támogatott személyek közel 15 ezer bel-
földi szolgáltatónál pihenhetnek, üdül-

hetnek, kikapcsolódhatnak, mûvelõd-
hetnek.

Az alapítvány évrõl évre egyre na-
gyobb forrást biztosít saját gazdálko-
dásának eredményébõl a szociálisan
hátrányos helyzetben élõk üdülési tá-
mogatására. A kérelmezõk 2010 évben
3,2 milliárd forint üdülésicsekk-támo-
gatáshoz juthatnak pályázati úton.

Az alapítvány továbbra is várja a szo-
ciálisan hátrányos helyzetben élõk je-
lentkezését, mivel annak benyújtási ha-
tárideje folyamatos, a pályázati keret
kimerüléséig – de nem késõbb, mint
2010. szeptember 15-ig – tart.

A pályázatok részletes kiírásai és pá-
lyázati adatlap megtalálható a közlö-
nyökben, az ügyfélszolgálati irodá-
kon, Tourinform irodákban, az együtt -
mû ködõ civil szervezeteknél és a
www.udulesicsekk.hu weboldalon.

ÜDÜLÉSI CSEKK 
RÁSZORULÓKNAK
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A SZAKKÉPZÕ KÍNÁLATA  
Hat szakmacsoportra várja a je-

lentkezõ nyolcadik osztályosokat a
Szerencsi Szakképzõ Iskola. Az ok-
tatási intézmény több tanmûhelyben
biztosít lehetõséget a fiataloknak az
eredményes szakmunkásvizsgához
szükséges gyakorlati ismeretek meg-
szerzésére.

Az idén közel hétszáz diákja van
a szerencsi középiskolának, akik kö-
zül 624-en nappali, 71-en pedig esti
tagozaton végzik a tanulmányaikat.
A kilencedik és tizedik évfolyamos
oktatás mellett huszonhárom osz-
tályban szakközépiskolai és szak-
képzõ iskolai képzés történik az in-
tézményben. 

– Szakközépiskolai oktatásban in-
formatikai és elektronikai szakma-
csoportokat kínálunk a nyolcadik
osztályos általános iskolásoknak, bár
az utóbbi képzés az idén sajnos nem
szerepel a hivatalos tájékoztatókban.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján
mégis reméljük, hogy lesz rá elég je-
lentkezõ – tájékoztatta lapunkat Ko-
vács Julianna igazgató. A szakisko-
lai képzésben villanyszerelõnek, fod-
rásznak, bútorasztalosnak, nõi sza-
bónak, központfûtés- és csõhálózat-
szerelõnek tanulhatnak nálunk a fi-
atalok. Számukra a 9-10. évfolyamon
heti 25 órában közismereti tárgyakat
tanítunk, 5 órában szakmai orientá-
ciót végzünk. A konkrét szakma ok-
tatása a 11. évfolyamtól történik. 

A Szerencsi Szakképzõ Iskola je-
lentõs segítséget nyújt a fiataloknak
a szükséges gyakorlat megszerzésé-
ben. A nõi szabók, fodrászok, vala-
mint a központfûtés- és csõhálózat-

szerelõk az intézmény saját  tan -
 mûhelyébe járhatnak, a villanysze-
relõk az ÉMÁSZ helyi telephelyén ki-
alakított korszerû létesítményt ve-
hetik erre a célra igénybe. A faipa-
ri szakmacsoportot választókat pe-
dig különbözõ mûhelyekbe helyezi
ki az iskola. 

Az igazgató szerint napjainkban
gondot jelent, hogy a fizikai mun-
kának nincs meg a becsülete, pedig
jól képzett szakmunkások nélkül el-
képzelhetetlen a gazdaság fejlõdése.
Ebben társadalmi szemléletváltásra
van szükség. Az iskola tervei szerint
a jövõben új képzéseket is kínálnak
majd Szerencsen. Ezek között sze-
repel a biztonságtechnikai  szere lõ-,
-kezelõ szakma, emelt szintû nyelvi
képzésben és testnevelésben is gon-
dolkodnak, de ezekhez a feltételek

sajnos még nem állnak rendelke-
zésre.   

A Szerencsi Szakképzõ Iskolába
azokat várják, akik érdeklõdnek az
informatika és az elektronika iránt,
vagy villanyszerelõnek, fodrásznak,
bútorasztalosnak, nõi szabónak, köz-
pontfûtés- és csõhálózat-szerelõnek
készülnek. Az oktatási intézményben
a személyi és a tárgyi feltételek
egyaránt adottak ahhoz, hogy az is-
kola falai között eltöltött évek alatt
megszerezzék a fiatalok a tudást ah-
hoz, hogy jó szakemberekké válja-
nak, akiknek a többsége álláshelyek
közül is válogathat.   

FÉLÉVI MÉRLEG AZ ISKOLÁKBAN
Félévzáró tantestületi értekezletet

tartottak a közelmúltban a Bocskai
István gimnáziumban. A tanácsko-
záson Gál András értékelte az elmúlt
hónapok munkáját, kiemelve, hogy
a 2010-es esztendõ is számos új fel-
adatokat ró majd a pedagógusokra,
hiszen a következõ tanévtõl bioló-
gia tagozattal bõvül az iskola kíná-
lata. A  fõ igazgató szerint az oktatás
színvonalának emeléséhez járulnak
hozzá az elmúlt idõszak eszközfej-
lesztései. 

Ugyancsak a 2009/2010-es év elsõ
felének pedagógiai munkája volt a
téma január 25-én a Szerencsi Álta-
lános Iskola Rákóczi épületében. Fá-
bián Ottóné szerint ahhoz, hogy év vé-
gén sikeres munkáról számolhasson be
a tantestület, a félév eredményeit is ele-
mezni szükséges. A fõigazgató beve-
zetõje után Juhász Tiborné és Ráczné
Váradi Éva igazgatóhelyettesek szá-
moltak be az évfolyamok tanulmányi
eredményeirõl.

A szerencsi középiskolai kollégi-
umban február 1-jén tartottak érte-
kezletet. A tanácskozáson az idén is
teltházas intézmény nevelõi adtak szá-
mot az elmúlt hónapokban végzett
munkáról, az elért eredményekrõl és
a problémákról. Elhangzott, hogy az
elsõ félévben alig volt kiköltözés, ami
miatt még mindig van felvételre váró

diák. Az intézmény lakói a helyi gim-
náziumba és a szakképzõ iskolába jár-
nak. A kollégium elsõ féléves tanul-
mányi átlaga 3,4 volt, amelyen a ne-
velõk szándéka szerint az év végére
javítani kell a diákoknak. Ennek ér-
dekében az elõzõ idõszakhoz ha-
sonlóan együttmûködnek mindkét
helyi középiskola tantestületével. Csi-
der Andor intézményegység-vezetõ is-
mertette, hogy a szülõk körében nép-
szerûnek bizonyult a digitális napló,
a kollégium által az idei tanévtõl biz-

tosított új szolgáltatás. Az adatbázis-
ból a hozzátartozók az interneten ke-
resztül bármikor naprakészen tájé-
kozódhatnak a gyerekek tanulmányi
eredményeirõl, hiányzásairól. A kol-
légium pedagógusai megállapították,
hogy a diákok között félévkor magas
volt a bukottak száma, ami megha-
tározza az elkövetkezõ hónapok fel-
adatát: egységes követelményrendszer
alapján, következetes nevelõ -
munkával javítani a tanulók iskolai
eredményét.

SZÜLÕK 
AZ ÓVODÁBAN 

Szülõi értekezletet tartottak febru-
ár 1-jén a Napsugár óvodában. A Mi-
nimanó és a Százszorszép csopor-
tokban az óvónõk értékelték az anyu-
kák és apukák elõtt az elmúlt félév
nevelõmunkáját és tájékoztatást ad-
tak az elkövetkezõ hónapok esemé-
nyeirõl, feladatairól. Felidézték, hogy
tavaly õsszel a már megszokott prog-
ramok mellett a Márton-naphoz kap-
csolódva elsõ alkalommal elevení-
tették fel a ludakhoz kapcsolódó ha-
gyományokat az intézményben, ami
a gyerekek és a szülõk körében egya-
ránt nagy sikert aratott. 

Az óvodapedagógusok folyama-
tosan végzik a csöppségek felkészí-
tését az iskolai életre, kitüntetett fi-
gyelmet fordítva a nagycsoportosok
fejlesztésére, iskolaérettségük meg-
állapítására. Az elkövetkezõ hetek
programjai között szerepel a kisze-
báb-égetéssel, karnevállal és elõ -
adásokkal színesített farsangi hét. A
Napsugár óvodában idén is lesz
nyílt nap, egy délelõttre pedig a nagy-
szülõket is meghívják majd az uno-
kákhoz, ami reményeik szerint egy
újabb sikeres program lesz a cso-
portok életében.  

MEDVE-NAPI KALAMAJKA

A városban mûködõ nevelési in-
tézmények pedagógusait látta ven-
dégül január 27-én a szerencsi Nap-
sugár óvoda. A rendhagyó esemé-
nyen Mészáros Sándorné Medve-
napi játszóház címmel tartott vizu-
ális munkaközösségi foglalkozást a
meghívott óvónõknek. A program
elsõdleges célja volt, hogy a nevelõk
tapasztalatokat szerezzenek egymás

munkájáról, új módszereket ismer-
jenek meg, melyeket hasznosítani
tudnak majd mindennapi munkájuk
során. 

Másnap a Kalamajka Bábszínház
tartott elõadást az intézmény gyer-
mekeinek. A rendhagyó mesedél -
elõtt keretében a Kacor király tör-
ténetével ismerkedtek meg az óvo-
dások.

Bemutató órán
vettek részt január
25-én a Bocskai Ist-
ván Gimnázium pe-
dagógusai. A közép-
iskolában félévente
rendeznek nyílt fog-
lalkozásokat, melye-
ken egy kiválasztott
tanórát tekinthetnek
meg az intézmény
tanárai. Ezúttal Ta-
kács Attila angol fog-
lalkozását látogatták meg a kollégák.
A visszatérõ programok elsõdleges
célja, hogy a gimnázium oktatói

megismerjék egymás pedagógiai
módszereit, új gyakorlati tapaszta-
latokat szerezzenek a tanításban.

KÉMIÁBÓL JELESKEDTEK 

A Hevesy György Országos Ké-
miaverseny kistérségi fordulóját feb-
ruár 3-án tartották a Szerencsi Ál-

talános Iskola Rákóczi épületében.
A hetedik és nyolcadik évfolyamos
diákoknak meghirdetett tudáspróbán
a városból, valamint Bekecsrõl és
Tállyáról összesen tizennyolc tanu-
ló vett részt. A fiatalok szaktanára-
ik segítségével alaposan felkészül-
tek a versenyre. Közülük teljesít-
ményük alapján négyen – Kiss Vik-
tória, Bodnár Patrícia, Tímár Erhard
Bence és Bodnár Barbara jutottak be
a megyei vetélkedõbe.  

Az évfolyamonkénti eredmények: 
7. osztály: I. Kiss Viktória (Sze-

rencs, általános iskola), II. Bodnár
Patrícia (Szerencs, Bocskai gimná-
zium), III. Tímár Erhard Bence (Sze-
rencs, általános iskola). 

8. osztály: I. Bodnár Barbara (Be-
kecs, általános iskola), II. Ducsai
Dóra Sára (Szerencs, Bocskai gim-
názium, III. Viola Szabolcs (Sze-
rencs, Bocskai gimnázium). 

Ösztöndíjprogram indult a hiány-
szakmát tanuló szakiskolai hallga-
tóknak. Februártól nyár végéig egy-
ségesen tízezer forint támogatást
kaphat minden hiányszakmát tanu-
ló diák, akinek a tanulmányi átlaga
meghaladja a 2,5-öt. A következõ
tanévtõl a támogatás a tanulmányi
eredmény alapján differenciálódik.
Jó vagy jeles tanuló esetében az ösz-
töndíj 25-30 ezer forintot is elérhet. 

A program célja, hogy vonzóvá te-
gye a szakmunkás életpályát, visz-

szaállítsa a képzés presztízsét. Cél
az is, hogy a hiányszakmák felé te-
relje a fiatalokat, ösztönözze a kép-
zésbe való belépést, és ezáltal a
munkaerõpiac valós szakmunkás-
igénye szerint alakuljon a képzés. A
hiányszakmákat a regionális fej-
lesztési képzési bizottságok jelölik
ki, minden évben összesen 10-et egy
adott régióban. A Szerencsi Szak-
képzõ Iskola diákjai közül a vil-
lanyszerelõ-tanulók részesülhetnek
a juttatásban. 

A tanmûhelyekben a szakma gyakorlati fogásait sajátítják el a diákok. 

Az anyukák az elkövetkezõ hónapok programjáról is tájékozódtak. 

TÁMOGATÁS 
A HIÁNYSZAKMÁT TANULÓKNAK

ANGOLUL MINDENKINEK
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elsõ kategóriába a nagyobb for-

galmú utak, valamint a mentõk,
tûzoltók és a rendõrség környéke tar-
tozik. Ezt követõen látunk neki a
szûkebb, nehezen járható hegyolda-
li részeknek és haladunk a sík terü-
letek felé. Ehhez azonban természe-
tesen idõre van szükség, ráadásul a
hófúvásban a város kritikus pontjai-
ra többször is vissza kell térni. 

A járdákat egy kis gép tolta végig.
A legutóbbi havazás éppen hétvé-
gére esett, amikor a szokásosnál ke-
vesebb élõmunkaerõ áll rendelke-
zésünkre. A frekventáltabb helyeken
20-25 lapátos ember is dolgozott, de
a közmunkások többsége hétfõn
reggel jelentkezett a mûszakra. En-
nek ellenére vasárnap felszabadí-
tottuk a fõutcai parkolókat, majd a

következõ napokban eljutottunk a
mellékutcákba és már a nagy hó-
kupacok kiszállítását is megkezdtük
a belvárosból.   

A közútkezelõ társasággal kötött
megállapodás alapján a Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. takarítja a 37-
es számú fõút átkelési szakaszát, az
Ondi utat és a település fõutcáját. A
hétvégi dömpingben a cégnek ön-
kéntes segítõi is akadtak. Bíró István
önkormányzati képviselõ a gépével
többek között a lakókörzetében és a
Felsõkert utcában tolólapozta a hó-
torlaszokat. Hétfõn már az üzletek tu-
lajdonosai is takarították az üzletek
elõtti járdaszakaszokat, csütörtökön
pedig már a nagy hókupacok kiszál-
lítása is megkezdõdött a belvárosból.
Ekkorra már a település minden ut-
cájában lehetett közlekedni.

EMBEREK ÉS GÉPEK A HÓBAN  SZERENCSI TEHETSÉGEK: TAKÁCS CINTIA
A tizenhét éves diáklány évek óta

állandó szereplõje a Bocskai gimná-
zium iskolai mûsorainak és a városi
rendezvényeknek. Ismerjük meg ez-
úttal a mindig mosolygó, gyönyörû
hangú Takács Cintiát (fotónkon).

– Mióta énekelsz? 
– Az általános iskola harmadik osz-

tályába jártam, amikor elkezdtem
egyre többet énekelni. Talán azt is
mondhatom, hogy Sike Istvánné ta-
nárnõ fedezett fel, hiszen tõle kaptam
az elsõ biztató szavakat, majd az elsõ
szólót, amit egy szülõi munkaközös-
ségi bálon adtam elõ. 

– Tehát Sike tanárnõ szerettette
meg veled az éneket.

– Már azelõtt is szerettem a dalokat,
úgy emlékszem, már óvodában is az
volt a vágyam, hogy egyszer híres el-
õadómûvész legyek! Ez végigkísérte ed-
digi életemet, sokat szerepeltem az óvo-
dai, iskolai programokon.

– Melyik fellépésed jelentette szá-
modra az elsõ sikert? 

– Talán amikor 2005-ben egy bal-
lagáson adtam elõ a Honfoglalás
címû dalt. Több ezer ember hallotta
és nagy sikerem volt. Akkor úgy gon-
doltam: ezt mindenképpen folytatnom
kell.

– A városi rendezvények rendsze-
res fellépõje vagy, ahová mindig a szü-
leiddel érkezel. Támogatják a mûvé-
szi ambícióidat? 

– Igen. A szüleim amellett, hogy
anyagilag is támogatnak a tudásom fej-
lesztésében, mindig mellettem álltak
és mindenben segítenek engem, ami-
ért köszönettel tartozom nekik. Ahhoz,
hogy én énekelhessek, otthon is ko-
moly felszerelésre van szükségem.
Hangfalakat, erõsítõt, keverõt, mikro-
fonokat vásároltak nekem. Minde-
nem megvan ahhoz, hogy otthon is
gyakorolhassak. 

– Apropó gyakorlás. Menyit éne-
kelsz naponta?

– Nem napi rendszerességgel. A fel-
lépések elõtt akár két órát is gyakor-
lok, de vigyáznom kell a hangomra,
mert ha megerõltetem, akár el is
tûnhet. 

– Honnan lehet azt tudni, hogy mi-
kor kell befejezni a gyakorlást? 

– Én ezt érzem magamban. Tudom,

hogy mennyit lehet, hogy hol van az
a pont, amikor kicsit le kell állnom. 

– Említetted, hogy szüleid minden-
ben támogatnak. Adott a technikai hát-
tér, szép az énekhangod. Egyáltalán
mi az, amire még szükséged van?

– A gyakori szerepléseknél nagyon
fontos a megjelenés is. Az is számít,
hogy milyen ruhákban lépek szín-
padra, hogyan vagyok sminkelve,
egyszóval oda kell figyelni a külsõm-
re. Ez számomra nagyon fontos. Az,
hogy én énekelek és talán ismertebb
vagyok a társaimnál, megköveteli,
hogy a hétköznapokban se engedjem
el magam. Tehát iskolában is úgy kell
megjelennem, mintha a színpadra
készülnék…

– Ha már az iskolánál tartunk. Te
most a Bocskai gimnázium diákja
vagy. Hogy megy a tanulás?

– Köszönöm, nagyon jól. Kitûnõ vol-
tam idáig és remélem, ez így is ma-
rad. A közgazdasági tagozat 10. osz-
tályába járok, a közgazdaságtannal
szeretnék majd foglalkozni. Van még
idõm, de már tudom, hogy a Buda-
pesti Corvinus Egyetemre jelentkezem,
vagy esetleg a Budapesti Gazdasági
Fõiskola jöhet szóba.  Elõ ször min-
denképpen diplomát akarok szerez-
ni, mivel a tárgyilagos tudást könnyebb
elfelejteni, mint mondjuk az éneket.
Ha pedig megvan az elsõ diplomám,
akkor egy magánének szakos oklevél
megszerzése lesz a cél, hogy én is ta-
níthassam a növendékeket. 

– Ha jól értem, az éneket nem aka-
rod abbahagyni. Mi szeretnél lenni va-
lójában? 

– Könyvelõnek készülök, emellett pe-
dig énektanárnak. Régen voltak ilyen
álmaim, hogy színésznõnek menjek,
de errõl letettem, mert rengeteg ma-
gánéleti lemondással jár, ha valaki szí-
nészi pályára készül. Természetesen
szívesen veszek majd részt fellépés-
eken, ha lesz ilyen felkérés.

– Napjainkban is gyakran láthatunk
a színpadon és már nem csak a város-
ban, hanem a környék településeinek
a rendezvényein is rendszeres fellépõ
vagy.

– Ezt Laczkó Tihamérné ta nár nõ nek
köszönhetem. Van egy kis csa patunk
az iskolában, amit õ hozott össze. A
társaimmal gyakran veszünk részt
különbözõ falunapokon, idõsek nap-
ja és egyéb rendezvényeken.

– Milyen dalokat szeretsz leginkább
énekelni?

– Talán a populáris szerzeménye-
ket, azok tetszenek nekem. Nagyon
szeretek angolul énekelni. Talán job-
ban, mint magyarul.

– Van példaképed?
– Nagyon jó kérdés, de nincs. Én a

nyolcvanas évek énekesnõit szeretem,
mint például Kim Wilde, Samantha
Fox, Sabrina, vagy Sandra. Õket szí-
vesen hallgatom. 

– Melyik fellépésedre vagy leg-
büszkébb?

– A 2008-as szülõi munkaközössé-
gi bálon, itt a Bocskaiban Whitney Ho-
ustontól énekeltem az I’ll always love
you címû dalt. Hatalmas sikerem
volt. Máig szívesen emlékszem rá. Pel-
bárt Ádám jóvoltából egy hangfelvé-
tel is készült errõl. Erre nagyon büsz-
ke vagyok. 

– A kereskedelmi televíziók min-
denféle tehetségkutatóktól zengnek.
Nem gondoltál még arra, hogy neked
is meg kellene próbálnod? 

– Gondoltam rá, de akkor nagyon
kiesnék a tanulásból. Rengeteget ron-
tanék a jegyeimen, ezt pedig nem sze-
retném, hiszen akkor mi lenne a köz-
gazdasági terveimmel? A tévés sze-
replés vagy bejön, vagy nem. Az elsô
a biztos jövõ! Nekem nagyon fontos
a dal és mindenképpen része marad
az életemnek, hiszen az éneklés meg-
nyugtat és általa kiadom magamból
a feszültséget.

M. Z. 

A Szerencs és Környéke Fejlõdé-
séért Egyesület február 4-ei találko-
zóján a Rákóczi-várban a település el-
következõ években történõ fejlesztési
terveirõl tájékozódtak a résztvevõk. 

Szabó Lászlóné szólt azokról a be-
ruházásokról, amelyeket az önkor-
mányzat sikeres hazai – és többségé-
ben európai uniós – pályázatokon
nyert több mint hárommilliárd forint-
ból valósít meg. A polgármesteri hi-
vatal építési és városfejlesztési osz-
tályvezetõje tájékoztatójában hang-
súlyozta, hogy a helyhatóságok  el -
sõsorban infrastrukturális beruházá-
sokra és a közszolgáltatásokhoz kap-
csolódó projektekre igényelhettek tá-
mogatást, a helyi gazdaság erõsítésé-
ben pedig a vállalkozásoké volt a
fõszerep. Az osztályvezetõ ismertet-
te a Bajcsy-Zsilinszky Endre út és a
37-es fõút szerencsi átkelési szaka-
szának terveit, a református és a Kis-
boldogasszony római katolikus temp-
lomok felújításának a részleteit. Sza-
bó Lászlóné szólt a Rákóczi-várnak,
a Kossuth és Erzsébet tereknek, vala-
mint környéküknek az átépítésérõl, a
piac bõvítésérõl, az óvodák felújítá-
sáról, a rendelõintézet és az orvosi
ügyelet korszerûsítésével az egész-
ségügyi szolgáltatások bõvítésérõl, a
tûzoltóság épületének a rekonstruk-
ciójáról, a felszíni csapadékvíz-háló-
zati rendszernek a bõvítésérõl és a kis-
térségi igazgatási központ kialakítá-
sáról. Az egyesület tagjainak kérdé-
seire adott válaszokban elhangzott,
hogy a munkák a sikeres közbeszer-
zési eljárások után ütemezve való-
sulnak meg, az útépítések elõtt a
szolgáltató kicseréli az ivóvízvezeté-
ket, a telefon- és elektromos hálózat
a föld alá kerül, a városközpontban a
személygépjármûvek számára bõvül
a parkolási lehetõség, a Kossuth tér
építése a 76 fából mindössze hármat
érint, de helyette újabbakat ültetnek,
õshonos növényeket telepítenek és a
városban növekszik a zöldfelület.

Ezt követõen Hujber Ottó, a BHD
Hõerõmû Zrt. elnöke tájékoztatta az
egyesület tagjait a Szerencsi Ipari
Parkban épülõ szalmatüzelésû erõmû
munkáinak az ütemezésérõl. A be-
ruházó cég képviselõje hangsúlyoz-
ta, hogy miután a borászok képvise-
lõinek tiltakozására a japán befek-
tetõk kiszálltak a fejlesztés finanszí-
rozásából, a Magyar Villamos Mûvek-
kel egyeztettek, akik gazdaságilag  elõ -
 nyösnek értékelték a projektet, kom-
munikációs szempontból azonban
kockázatosnak tartották, ezért nem
került sor a szerzõdés megkötésére.
Ezt követõen egy angol céggel foly-
tattak sikeres tárgyalásokat, amely
hatmilliárd forintnak megfelelõ eu-
róval szerez megközelítõleg 20 szá-
zalékos tulajdonrészt a létesítmény
megvalósítására létrehozott társa-
ságban. A fejlesztés finanszírozásá-
hoz szükséges további összeg pedig
banki kölcsönnel biztosítható. Huj-
ber Ottó elmondta: a tervek szerint
az idén áprilisban munkához látnak
és 27 hónap alatt készül el a terve-
zetthez képest feleakkora, 25 mega -
wattos erõmû. Az építkezésen ezer-
nél több embert foglalkoztatnak majd,
akiknek az ellátását és a szállását is
helyben kell a fõvállalkozónak biz-
tosítani.

Az egyesület tagjai egyhangúlag el-
fogadták a borászokhoz intézett fel-
hívást, amelyben hangsúlyozzák, hogy
több változtatásnak köszönhetõen –
így például a létesítmény áttervezé-
sével, a teljesítményének a csökken-
tésével, az ehhez szükséges tüze -
lõanyag mennyiségének a mérséklé-
sével teljesültek a borászok képvise-
lõinek a korábbi követelései, valamint
a világörökségi hatástanulmányban
megfogalmazott javaslatok.

A civil szervezet szerint a borászok
egyes képviselõi békétlenség szításá-
val ellenséges hangulatot teremte-
nek, eltaszítják a környékrõl a befek-
tetõket és kockáztatják a világ örökségi
címet.   S. L.

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY A PÉNZÜGYÕRÖKNÉL  
Eredményesen zárta az elmúlt évet

a Vám- és Pénzügyõrség Észak-ma-
gyarországi Regionális Parancsnoksá-
ga. A gazdasági válság érezhetõ hatá-
sai ellenére a testület teljesíteni tudta
az elõirányzott bevételeket – hangzott
el a február 17-én Miskolcon megtar-
tott sajtótájékoztatón. 

Az elmúlt évben az ország költ-
ségvetésének több mint tizenöt szá-
zalékát, nettó több mint 1267 milli-
árd forintot fizetett be a Vám- és Pénz-
ügyõrség a központi büdzsébe. A ha-
zai gépjármû-értékesítés jelentõs visz-
szaesése miatt ugyan a tervezett re-
gisztrációs adónak alig több mint
negyven százaléka (33 milliárd forint)
érkezett be, azonban a jövedéki adó-
nál (868 milliárd forint), a környe-
zetvédelmi termékdíjnál (29 milliárd
forint) és a dohánytermékek áfabevé-
telénél (92 milliárd forint) túlszár-
nyalták az elõirányzott összegeket a
pénzügy õrök – ismertette Nagy János
országos parancsnok. Az altábornagy
szerint a testület a fekete gazdaság fe-
hérítésében is jelentõsen elõre lépett.
Példaként említette, hogy tavaly az
elõzõ évinél tíz százalékkal több,
171 millió szálat meghaladó meny-
nyiségû adózatlan cigarettát foglaltak
le, miközben 2009-ben a dohányter-
mékek forgalmazásából több jövedé-

ki adót szedtek be csökkenõ fo-
gyasztás mellett.

Nagy János ismertette, hogy idén ja-
nuár 1-jétõl az országban mûködõ
vám- és pénzügyõri hivatalokban mo-
bil ellenõrzõ alosztályokat hoztak lét-
re, hogy eleget tudjanak tenni új fel-
adatuknak, a fémhulladék-kereskede-
lem ellenõrzésének. Emiatt a testület-
nél 250 fõs létszámfejlesztést valósíta-
nak meg. 

A regionális parancsnokság 2009-es
teljesítményét átlagon felülinek minõ -
sítette az altábornagy, az itteni pénz-
ügyõrök munkájukkal jelentõs mér-
tékben hozzájárultak a testület ered-
ményes mûködéséhez. 

Észak-Magyarországon a gazdaság
hét százalékos visszaesést mutatott
2009-ben, miközben a Vám- és Pénz-
ügyõrség bevételei összességében vál-

tozatlanok maradtak – is-
mertette Szabó Zsolt regio-
nális parancsnok. A vámok-
nál közel egyharmados nö-
vekedést regisztráltak, ami
azt mutatja, hogy a hazai
vámrendszer rugalmasságá-
nak és megbízhatóságának
köszönhetõen a térségben
mûködõ nagyvállalatok már
nem az Európai Unió határ-
ain, a kikötõkben, hanem
Magyarországon tesznek ele-

get kötelezettségüknek. A környezet-
védelmi termékdíjból származó összeg
csaknem kétharmadával múlta felül az
elõzetes terveket, de több pénz folyt be
bérfõzési szeszadóból is. A megye sör-
gyárának jelentõsen visszaesett a for-
galma, ugyanakkor a borkereskede-
lemnél bõvülést regisztráltak a pénz-
ügyõrök.       

Jelentõs eredményeket ért el a  re gio -
nális parancsnokság a jövedéki és más
bûncselekmények felderítésében, ahol
a nyomozásoknál a nagyobb elköveté-
si értékû ügyek kerültek az elõtérbe. Ilyen
volt a közelmúltban felgöngyölített több
tízmillió forintos vesztegetési ügy, ami
során egy nemzetközi vegyipari cég két
korábbi vezetõjét vették õrizetbe a vá-
mosok. A gyanúsítottak elõzetes letar-
tóztatását a napokban hosszabbította
meg a bíróság.   Á. A.

A testület országos és regionális vezetõi
egyaránt elégedettek voltak a pénz ügy -
õrök eredményeivel. 

A VÁROS FEJLESZTÉSE 
ÉS AZ ERÕMÛ ÉPÍTÉSE

Az egyesületi tagokat Hujber Ottó tájékoztatta az erômûberuházásról.
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Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy
innen elszármazott városlakókat muta-
tunk be, akiknek eddigi pályafutása ta-
nulságul szolgálhat az utánuk következõ
generációknak. 

– 5387-es számú Hu-
nyadi János Úttörõcsapat,
vigyázz! Fogadás kö-
zéprõl, zászlónak tiszte-
legj! Kiss Endi ütötte a
csapatdobot, trombitá-

sok fújták a rezet, mi csipkedtük a lá-
nyok fenekét a sorban, osztályfõnö-
künk, Kiss Olga tanárnõ ravaszul, ezt ész-
revéve osztogatta jutalmul a suhintó fe-
jeseket, Juhász bácsi mérte a felülmúl-
hatatlan fagylaltját a triciklirõl. Ki tudná
elfelejteni ezeket az évnyitó ünnepsé-
geket – idézi fel diákkorát az Amerikai
Egyesült Államokban, Los Angelesben élõ
Zemlényi Zoltán (képünkön). Az emlé-
kek között vannak a simai úttörõtábo-
rok, számháborúk és az azt követõ, még
mindig bujkáló csapattagok felkutatása
az erdõben. Túrázás a hegyekben a fák-
ra festett nyomokat követve, amiket Sári
László igazgató úr és Szántó László ta-
nár úr néha eltévedve hagytak hátul. Az
éjszakai õrség ellopása és bújtatása a te-
metõben, ami miatt az egész tábort fel-
vertük, hogy eltûnt társaink keresésére
induljanak. Akadályversenyek az erdei
tornapályán, majd azt követõen jóízû
ebédek, a repetázókat Klinkó néni za-
varta ki sodrófával.

– Autószerelõként végeztem, majd a
Szerencsi Autójavító Kisipari Vállalatnál
helyezkedtem el – kezdte el életpályá-
ja ismertetését Zemlényi Zoltán. – Alig
töltöttem be a korhatárt, mikor teher-
autóra jogosítványt szereztem és Ger-
gely Gézához szegõdtem sofõrnek. A bá-
jos, világoszöld IFA-jával bejártuk Ma-
gyarországot széltében-hosszában, kel-
lemes emlékeket szerezve. Késõbb nyi-
tottam egy kis ruhásboltot az egykori Szi-
várvány irodaház oldalában Galileo
néven, amelyet a barátaim át is nevez-
tek „Gagyileo”-nak. Sajnos, akkoriban
még nehézkes volt a ruhaimport Olasz-
országból, így idõvel véget kellett vet-
ni az üzletnek. Ezek után egy szeren-
csés lehetõséget megragadva, ipari al-
pinista vizsga megszerzése után he-
lyezkedtem el egy budapesti székhelyû
cégnél. Ez a hivatás szerelemmé vált,
mert munka közben itt lehet a legtöb-
bet lógni, illetve lábat lógatva pénzt ke-
resni. Az eltelt idõszakban sikerült be-
járnom majd az egész Európát és né-
hány tengerentúli országot. A munkám
kapcsán kerültem ki Kanadába, Spa-
nyolországba, Olaszországba és jelen-
leg az Egyesült Államokba – folytatta
Zemlényi Zoltán. Rengeteg tapasztalat-
tal, három elsajátított idegen nyelvvel és
jó néhány baráttal gazdagodtam, akik
bemutatták országukat, hagyományai-
kat. Legszívesebben a Spanyolország-
ban eltöltött idõre emlékszem vissza,
ahol szintén Szerencsrõl származott is-
merõst találtam: Tóth Zoltánt, az egy-
kori Messiás együttes gitárosát. Kana-
dában együtt dolgoztam Csengõ Gabi
barátommal, aki idõvel Los Angelesbe
került. Gabival ápoltuk a jó kapcsola-
tot, szinte naponta szót váltottunk az in-
terneten keresztül. Egyik alkalommal
megkérdezte, volna-e kedvem kiköltözni
az Amerikai Egyesült Államokba, mert
a cég, ahol dolgozik, éppen alpinistát
keres. Fél másodperces habozás után
igent mondtam. Sok veszíteni valóm
nem volt, így három héten belül Los An-
gelesben landolt a gépem.

A cég alapvetõen ablakmosással és
épület-karbantartással foglalkozik. Ga-
bival ketten vagyunk alpinisták. Olyan
épületeken dolgozunk, ahol leghatéko-
nyabban ipari alpintechnikát alkalmaz-
va lehet elvégezni a feladatot.

– Az itteni életem csak egy icipicit kü-
lönbözik az otthon megszokottól – emel-
te ki Zemlényi Zoltán. – Alapvetõen mun-
kával töltjük a hétköznapjainkat. A hét-
végén igyekszünk kirándulni, minél töb-
bet felfedezni ebbõl a világból. Míg ott-
hon mindenki a politikával van elfog-
lalva és keresi az újabb adómegtakarí-
tási lehetõséget a megélhetésért, addig
itt mindenki éli a megszokott, nyugodt
életét. Amíg van munkád, addig köny-
nyedén meg tudod keresni a megélhe-
téshez szükséges pénzt. 

Los Angeles a mozi és a showbusi-
ness világa. Nap mint nap találkozunk
sztárokkal az utcán és az ügyfeleink kö-
zött. A város alapterülete 1200 négy-
zetkilométer, becslések szerint 17,5
millióan laknak itt. Los Angelesen be-
lül a Santa Monica városnegyedben la-
kom, ennek 80 ezer lakosa van. Az itt
készült filmek külsõ felvételeinek a 90
százalékát ebben a városrészben for-
gatják. Egy egészen más jellegû, rend-
kívül színes világba csöppentem. Az ut-
cák tiszták, rendezettek. A tömegköz-

lekedés szervezett, az emberek segítõ -
készek. A város két anyanyelvû. Hiva-
talosan az angol a beszélt nyelv, de a
bankokban és egyéb hivatalos helyen
angolul és spanyolul is kiírják a köz-
lendõket, illetve segítik a lakosságot. Mi-
vel mindkét nyelvet jól beszélem, köny-
nyedén tudok tájékozódni és kommu-
nikálni. A város az óceánparton fekszik,
így a levegõ egy nagyvároshoz képest
egészen tiszta. Szerencsénkre ritkán
esik az esõ és mindig meleg van. Az  idõ -
járás miatt nem kényszerülünk munka-
szünetre. Míg otthon jelenleg havazik
és hideg van, addig mi itt egész évben
napozunk. A téli idõ szakban tavaszias
az idõ. Egész évben virágoznak a nö-
vények. Ha éppen síelni támad kedvem,
mintegy másfél óra autóútnyira havas
lejtõket találok. Azt hiszem, kevés or-
szágnak vannak ilyen természeti adott-
ságai.

Rengeteg magyarral találkoztam ittlé-
tem során. Sok idõt töltöttem már kül-
földön, és idõvel megtanulja az ember,
hogy mennyire fontosak egymásnak az
igaz barátok. Itt Santa Monicán hárman
vagyunk szerencsiek, Csengõ Gabi, Gör-
csös Rita, és jómagam. Igyekszünk ösz-
szetartani és segíteni egymáson, amiben
csak tudunk. Szinte családdá kovácso-
lódott össze ez a kis csapat. Az interne-
ten keresztül minden otthon maradt ba-
ráttal és családtaggal tartjuk a kapcso-
latot. 

– Szeretném beutazni ezt a földrészt
és Dél-Amerikát – tért át a terveire Zem-
lényi Zoltán. Akad itt néhány híres szik-
lafal, amiket még nem hódítottam meg.
Természetesen a távlati elképzelésem kö-
zött szerepel a családalapítás. Néha pe-
dig jó lenne hazalátogatni kis városunkba,
melyre szívesen emlékszem vissza.

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban

ZEMLÉNYI ZOLTÁN 

Csengõ Gáborral és Görcsös
Ritával az óceánparton.

FELEJTHETETLEN KIRÁN-
DULÁS A TESTVÉRVÁROSBAN 
A Szerencs és Rozsnyó önkor-

mányzatai együttmûködésében meg-
valósuló, országhatárokon átnyúló
programnak köszönhetõen lehetõség
nyílt arra, hogy február 2-án szlovákiai
testvérvárosunkban fogyatékkal élõ
gyermekekkel és kísérõikkel egynapos
kiránduláson vehessünk részt. A nyolc
szerencsi fiatal és hozzátartozóik reg-
gel 6 órakor izgatott várakozással in-
dultak a hosszú útnak. Megérkezé-
sünkkor Vladislav Laciak polgármes-
ter fogadott minket, majd kísérõinkkel
együtt egy csodálatos síparadicsomba

látogattunk el. A szállodaigazgató ma-
gyar mulatós zenével kedveskedett
nekünk. Ezután színes programok vár-
tak minket, melyek fõleg mozgásjáté-
kokból álltak, pl. háló segítségével át-
mászni egyik helyrõl a másikra, a vé-
gén megszólaltatni a felakasztott
csengõt, hóban elrejtett játékokat kel-
lett minél elõbb megtalálni, sílécen négy
fiatalnak kellett egyszerre áthaladni a
célon. Kis csapatunkat kettéosztották
a szervezõk és hólabdáztunk egymás
ellen. A gyerekek nagyon élvezték, és
aktívan vettek részt minden játék-
ban. Ezek után nagyon jól esett az
ízletes ebéd. Kis pihenés után indul-
tunk el a „ranch”-ra, ahol lovasszán

várt, amivel körbejártuk a csodálatos,
hegyközti tanyát. Itt lehetett még szán-
kózni, csúszkálni, és késõbb megme-
legedni forró csokoládé mellett egy rön-
kökbõl összerakott fakunyhóban. Kis-
sé fáradtan értünk vissza a szállóra, ahol
kíváncsian vártuk a vacsora után ránk
váró programot. A Kínából átvett szo-
kás szerint kívánsággömböket en-
gedtünk a levegõbe. Ezek után meg-
gyújtottuk az egyméteres csillagszórót,
és tûzijátékkal ért véget ez a csodála-
tos nap. A gyerekeknek és a kísérõk-
nek jólesett kikapcsolódni a hétköz-
napokból és fáradtan, de élményekkel
gazdagodva tértünk haza.

Oroszné Nagy Gabriella,
a Szerencsi Támogató Szolgálat

személyi segítõje

ÖRÖK ÉLMÉNY 
Köszönetemet szeretném kifejezni a

családok nevében Rónavölgyi Endré-
né szerencsi polgármesternek és az ön-
kormányzatnak, hogy minden évben
megemlékeznek a sérült, fogyatékkal
élõ gyermeket nevelõ családokról, fi-
gyelemmel kísérve az életüket. Nagyon
örültünk, hogy pályázat útján elnyert
támogatásból ellátogathattunk Rozsnyó
csodálatos síparadicsomába. Felejthe-
tetlen élmény volt a szép táj és a kö-
zös program a szlovák gyerekekkel, va-
lamint a testvérvárosban tapasztalt va-
lóban testvéri fogadtatás, ellátás.

Török Béláné, szülõ

VADASPARKBAN
AZ ÓVODÁSOK

A Napsugár óvoda Gézengúz és
Mini Manó csoportosai  a közel-
múltban nagy izgalommal várakoz-
tak az intézmény udvarán, aminek
oka a miskolci vadasparkba tervezett
kirándulás volt. A vadasparkban a Mi-
kulás várta a látogatókat. A óvodások
itt is megmutatták, mennyi gyönyörû
dalt tudnak, és ezért jutalmul cso-
magokat kaptak. 

Ezzel nem ért véget a kirándulás! For-
ró tea elfogyasztása után a kis vendé-
gek meglátogattak minden állatot. A va-
daspark lakói sem maradtak ajándék
nélkül, hisz az ovisok róluk is gon-
doskodtak. Répát, almát hoztak nekik
szüleik segítségével. A séta után arc-
festés és hüllõsimogatás következett.
Majd a nap fénypontja, a fenyõdíszí-
tés zárta a kirándulást. Ez remekül si-
került: a Mini Manó és Gézengúz cso-
port II. helyezett lett a meghirdetett ver-
senyben, melynek nyereménye egy
20 000 forintos buszutalvány és egy
ingyenes játékdélelõtt a miskolci Mini
Manó játszóházban. Köszönet a fe-
lejthetetlen élményért a szervezõ Ara-
nyosi Évának, a miskolci vadaspark
igazgatójának, Jánosi Ferencnek, va-
lamint a segítséget nyújtó szülõknek és
óvó néniknek, akik vállalták e szép ki-
rándulás nehézségeit.

Konter Márta, 
a szülõi munkaközösség elnöke

(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg.
Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétle-
nül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.)

POS TÁ JÁ BÓL

Negyedik alkalommal rendezett tán-
cos mulatságot február 6-án a Bocskai
gimnázium aulájában Szerencs Város
Sportegyesülete. A bál keretében hét
fiatalt jutalmaztak, akik az elmúlt esz-
tendõben kiemelkedõ teljesítménnyel
öregbítették Szerencs és a sportegye-
sület hírnevét. Elismerésben részesül-
tek az edzõk is.

Heves János beszédében a szülõi ál-
dozatvállalást méltatta. Az alpolgár-
mester szerint ez, valamint a trénerek
felkészültsége és elhivatottsága, a gye-
rekek tehetsége és szorgalma vezethet
el a sikerhez. A város sportélete kie-
melkedõ eredményekkel büszkélkedhet,
amit világbajnokságon elért helyezések,
országos döntõkrõl elhozott érmek és
a nemzeti bajnokságokban való ered-
ményes szereplések bizonyítanak. He-
ves János kiemelte, hogy a város to-
vábbra is biztosítja a helyi sportéletnek
azt a széles körû infrastrukturális hát-

teret, amivel kevés hasonló nagyság-
rendû település büszkélkedhet. Az ön-
kormányzat pedig a nehezebb pénzügyi
helyzetben is a tavalyival azonos nagy-
ságrendû támogatást biztosít az egye-
sületnek.     

Az alkalomra készült plaketteket és
okleveleket a karatézó Árvay Bálint, a
labdarúgó Barna Gergõ, a súlyemelõ
Balla Dávid, a sakkozó Gál László, az
úszó Tamás Ádám, a teniszezõ Takács
Márk és a kosárlabdázó Marton Bence
érdemelte ki. Trénerként Varga Csaba,
Lukács Bertalan, Fekete László, Balogh
Imre, Farmosi István, Takács István és
Gulyás László részesült elismerésben.
Kormos Sándor sportegyesületi elnök
megköszönte az önkormányzatnak, a
megyei közgyûlésnek és a szponzo-
roknak a civil szervezet mûködéséhez
nyújtott támogatást, külön kiemelve
Braun Miklóst, aki helyi vállalkozóként
tavaly kétmillió forinttal segítette a
szakosztályok eszközbeszerzését. 

SIKERES SPORTOLÓKAT
JUTALMAZTAK 

A kitüntetéseket átvevõ sportolók, szülõk és edzõk. 

A
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat fontos-

nak tartja a település határába ter-
vezett szalmatüzelésû erõmû meg-
építését, erkölcsi támogatást biztosítva
a város iparfejlesztéséhez. Az errõl
szóló határozatot a képviselõk több-
ségének igen szavazatával január 28-
ai ülésén fogadta el a testület. 

A polgármester elõterjesztésében fel-
idézte, hogy 2007-ben jelentkezett be
az önkormányzatnál a Szerencsi Ipa-
ri Parkban szalmatüzelésû erõmû épí-
tésének a szándékával egy vállalko-
zás. A testület akkor egyhangúlag tá-
mogatásáról biztosította a beruházót.
Azóta számos esemény volt az
ügyben, az erõmûépítés ellenzõi min-
den lehetséges módon igyekeztek
megakadályozni a megvalósítást. A be-
ruházó igyekezett figyelembe venni az
ellenérveket: a világörökségi szem-
pontok figyelembe vételével átter-
veztette az erõmûvet, az elképzelé-
sek szerint az eredetileg tervezett 50
megawatt helyett 25 megawatt lenne
a létesítmény kapacitása, amit majd
a tapasztalatok birtokában késõbb
bõvíthetnének tovább. A napokban a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíró-
ság nem találta megalapozottnak az
ombudsmannak az erõmû egységes
környezethasználati engedélyének a
felülvizsgálatára benyújtott keresetét,
ezzel lezárultak a jogi lehetõségek az
építkezés megakadályozására. A pol-
gármester azt kérte a képviselõktõl: eb-
ben a helyzetben állásfoglalásban ad-
janak erkölcsi támogatást az erõmû
megépítéséhez. Visi Ferenc szerint jó
lett volna, ha a beruházó jelen van az
ülésen és kifejezi szándékát az erômû
megvalósítására, valamint tájékozta-
tást ad arról, hogy ehhez rendelkezésre
áll-e a szükséges pénz. Egeli Zsolt sze-
rint az elõterjesztés nem felel meg az
önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatának. Az írásos anyag az
ülés elõtt került a képviselõk asztalá-
ra, arról egyetlen bizottság sem tár-
gyalt, a dokumentumon pedig nincs
rajta a jegyzõi ellenjegyzés. Koncz Fe-
renc azt kifogásolta, hogy az eddigi
tájékoztatások szerint az erõmûnek
minden engedélye érvényes volt, most
meg azt hallják, hogy tisztázódott a
jogi helyzet. Nem derül ki számára,
hogy mekkora erõmû létesül majd, an-
nak hol lesz a helyszíne, és miként
szállítják be az alapanyagot. A mos-
tani elõterjesztés nem segíti, hanem
gátolja a beruházást. Olyan projekt
mellett törjenek lándzsát, amit a he-
gyaljai borászok is támogatnak, kü-
lönben el fog bukni az erõmû ügye.
Kalina Lajos emlékeztette: a szeren-
csi önkormányzat korábban egyhan-
gú szavazással már letette a voksát a
beruházás mellett, amit most  megerõ -
sítenének. A bírósági eljárás lezáru-
lása tiszta jogi helyzetet teremtett. A
képviselõk feladata a város fejlõdé-
sének, a munkahelyteremtésnek az
 elõ segítése. Fekete József arra hívta fel
a figyelmet, hogy az ugyancsak a vi-
lágörökség részét képezõ Pannon-
halmi Fõapátságban a közelmúltban
adtak át egy biomassza-erõmûvet,
ami ellen senki nem tiltakozott. Ez pe-
dig több mint érdekes. A szõlõsgaz-
dák fûtési szezonban akár a szeren-
csi lakások hõkibocsátása ellen is til-
takozhatnának. Bíró István úgy vélte:
az önkormányzatnak most újra ki
kell állnia a munkahelyteremtés mel-
lett. Takács István politikailag alapo-
sabban körbejárná az erõmû kérdé-
sét. Heves János szerint a mostani ha-
tározat arról szól, hogy az önkor-
mányzati tagok a szerencsi és kör-
nyékbeli emberek megélhetését akar-
ják-e elõsegíteni vagy sem. A borá-

szokat erõmû-ügyben nem lehet
meggyõzni, ez világosan kiderül a nyi-
latkozataikból. Most minden képvi-
selõnek a saját véleménye alapján kell
állást foglalni. Visi Ferenc a határo-
zathozatal elnapolását javasolta, hogy
megfontolják: vállalják-e a konfron-
tációt. Vaszily Miklós az elõterjesztés
elfogadása mellett érvelt. Gadóczi
Bertalan jegyzõ kiemelte: a szervezeti
és mûködési szabályzat szerint a pol-
gármesternek joga van szóbeli elõ -
terjesztést tenni. Ez esetben ez történt,
az írásos anyag csak a jobb érthetõ -
séget szolgálja. A jegyzõ szerint tör-
vényes az elõterjesztés, ami a szer-
vezeti és mûködési szabályzatnak is
megfelel. Rónavölgyi Endréné szerint
súlyos kérdésekben nehéz színt val-
lani. Amikor feketén-fehéren ki kell
mondani, hogy szeretnének-e mun-
kahelyeket, dönteni kell, hová kerül
a voks, vagy elfutni a szavazás elõl.
A polgármester szerint az önkor-
mányzatnak Szerencs érdekeit kell
képviselnie, ami persze nem lehet el-
lentétes a környezet véleményével. Az
erõmû ügye az elmúlt két évben szá-
mos fórumot megjárt, most olyan
végsõ pontra jutott, amit az ombuds-
man is tudomásul vett. 

A testület a határozati javaslatot ti-
zenegy igen szavazattal elfogadta.
Hidegkúti Ákos nem vett részt az ülé-
sen, Koncz Ferenc pedig a voksolás
elõtt távozott a terembõl. Egeli Zsolt,
Korondi Klára és Takács István nem
vett részt a szavazásban.

NAGYÍTÓ ALATT
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Ezt követõen a polgármesteri hiva-
tal tevékenységérõl készített tájékoz-
tatót vitatta meg az önkormányzat. Ga-
dóczi Bertalan ismertette, hogy a mun-
kaszervezet minõségbiztosítási rend-
szer alapján végzi a tevékenységét.
Emellett sikeres európai uniós társfi-
nanszírozású pályázatnak köszönhe-
tõen folyamatban van a hivatal szer-
vezetfejlesztése, ami többek között az
ügyfélközpontúság további erõsítését,
a hatékonyság javítását szolgálja. Kor-
mány Tamás, a projekt vezetõ szer-
kesztõje szerint jó döntést hozott a sze-
rencsi önkormányzat, amikor a helyi
közigazgatás fejlesztése érdekében
pályázat benyújtásáról határozott. Az
elnyert támogatás felhasználásával ko-
moly vizsgálatok tárják fel a tartalékokat
és újításokat is javasolnak a polgár-
mesteri hivatal eredményesebb mûkö-
dése érdekében. Gál András, az
ügyrendi és oktatási bizottság elnöke
elismeréssel szólt a polgármesteri hi-
vatal dolgozóinak munkájáról. Kérte,
hogy a jövõben a jogszabályváltozá-
sokról ne csak az oktatási-nevelési in-
tézmények, hanem a Városi Kulturá-
lis Központ és Könyvtár is kapjon tá-
jékoztatást. Sipos Attila elnök a szo-
ciális és egészségügyi bizottság ülé-
seinek alapos elõkészítését méltatta,
hozzátéve, hogy intézményvezetõként
mindig a felmerülõ problémák meg-
oldását keresõ magatartást tapasztal a
polgármesteri hivatal munkatársai ré-
szérõl. Bíró István, a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság elnöke hason-
lóan kedvezõ tapasztalatokról szá-
molt be. Visi Ferenc szerint a polgár-
mesteri hivatalnál alkalmazott tanács -
adókat állományba kellene venni. Ta-
kács István a vállalkozásokkal való ha-
tékonyabb együttmûködést szorgal-
mazta és kérte: a havi juttatással járó
megbízási szerzõdésekrõl kapjon lis-
tát. Egeli Zsolt szerint, ha a pályázat-
ban megfogalmazott célok teljesülnek,
akkor a polgármesteri hivatal tevé-
kenységében jelentõs elõrelépés tör-

ténik. A képviselõ szerint az itteni mun-
katársak számos olyan feladatot is el-
látnak, amirõl a lakosságnak nincs tu-
domása. 

Gadóczi Bertalan jegyzõ hangsú-
lyozta, hogy tevékenységükkel igye-
keznek megfelelni az önkormányzat
és a lakosság elvárásainak. A jövõben
szeretnének elõbbre lépni a vállal-
kozókkal és a civilekkel való együtt -
mûködésben. Az ezen a területen el-
ért eredmények jelentõs részben elõd-
je, Bíró László címzetes fõjegyzõ ér-
demei, aki az elmúlt év októberéig volt
tisztségben. A hivatal dolgozói meg-
felelõ tudással rendelkeznek, de idõn-
ként olyan feladatok is felmerülnek,
ami külsõ szakértõ bevonását teszi
szükségessé. A jegyzõ kiemelte: hiá-
ba van több kollégájának is jogász
végzettsége, bírósági gyakorlattal egyi-
kük sem rendelkezik. Így a peres
ügyek sikeres lezárása érdekében
ügyvédet alkalmaznak. Olykor a pá-
lyázatok készítését is külsõsökre bíz-
zák az ilyen területen dolgozók le-
terheltsége miatt. Gadóczi Bertalan ki-
emelte: a közelmúltban megtartott
ISO-minõsítés a polgármesteri hiva-
tal munkájában gyakorlatilag nem ta-
lált hibát.    

Rónavölgyi Endréné szerint a város
alkalmazásában lévõ köztisztviselõk
munkájának a törvényesség mellett a
lakosság megítélése az egyik érték-
mérõje, amirõl pozitív kicsengésûek
a visszajelzések. Az elmúlt években
a sikeres pályázatoknak köszönhetõen
folyamatosan javultak a munkavégzés
feltételei. A tájékoztatót a testület
egyhangúlag tudomásul vette. 

A tanácskozás végén zárt ülésen
döntött az önkormányzat a helyi ki-
tüntetések idei odaítélésérõl. 

Á. A.–S. L.

Szerencs polgármestere szerint
az országgyûlési képviselõválasztá-
sok közeledtével került újra az ér-
deklõdés középpontjába a szerencsi
szalmatüzelésû erõmû ügye. Róna-
völgyi Endréné (képünkön) úgy lát-
ja, hogy a szálakat a háttérbõl po-
litikai törekvések mozgatják. 

A város polgár-
mestere közlemé-
nyében ismerteti,
hogy a szerencsi ön-
kormányzat január
28-ai ülésén a je-
lenlévõ 16 képviselõ

közül 11-nek az igen szavazatával
egy tartózkodás mellett megerõsítette,
hogy továbbra is támogatja a város
ipari parkjában a szalmatüzelésû
erõmû megépítését. A napirend tár-
gyalásánál jelenlévõ Koncz Ferenc
a szavazás elõtt távozott – majd pén-
teken délelõtt sajtótájékoztatót tartott
–, míg három, a csoportjához tarto-
zó képviselõ nem vett részt a vok-
solásban. A polgármester kiemelte,
a B.-A.-Z. Megyei Bíróság január 21-
én jogszabálysértés hiányában jog-
erõsen elutasította a jövõ nemzedé-
kek országgyûlési biztosának az
erõmû egységes környezethasznála-
ti engedélyének a megsemmisítésé-
re benyújtott keresetét. Ez a jogerõs
döntés, valamint a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Fõügyészség által
az ügyben két esetben folytatott tör-
vényességi vizsgálatok is megerõsí-
tették, hogy az erõmû engedélyez-
tetési eljárásában nem történt jog-
szabálysértés, a beruházásról a vá-
ros önkormányzata is a jogszabá-
lyoknak megfelelõen döntött. 

Rónavölgyi Endréné szerint a ta-
vaszi országgyûlési képviselõvá-

lasztások közeledtével azonban is-
mét hisztériakeltés kezdõdött az
építkezés körül, amelybõl  meg -
gyõzõdése szerint egyes politikusok
kívánnak maguknak tõkét ková-
csolni. 

A polgármester szerint Koncz Fe-
renc január 29-ei sajtónyilatkozatá-
ból egyértelmûen kiderül, hogy a
nyilvánosság elõtt látszólag az erõmû
megépítését támogatja a hozzá csat-
lakozó öt képviselõvel együtt, csak
nem ott, ahová a jogerõs építési en-
gedélye szól a beruházónak. Ez azt
jelenti, hogy az ország területén
bárhol épüljön meg az erõmû, csak
ne Szerencsen! Bármelyik más, az
engedélyben foglalttól eltérõ hely-
színen ugyanis új hatósági eljárá-
sokra van szükség. A 2009 májusá-
ban elfogadott megyei területren-
dezési terv  elõ írásai – amelyet a
B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés alelnö-
keként Koncz Ferenc támogatott –
kifejezetten tiltják már a kiserõmûvek
építését is területünkön. A beruhá-
zás korábban nyilvánosságra ho-
zott szakmai és pénzügyi befektetõit
pedig sikerült elriasztani, ezzel aka-
dályozva a beruházást, a munka-
helyteremtést. A polgármester le-
szögezte: továbbra is harcolni fog
azért, hogy a meglévõ értékek meg-
õrzése mellett az iparfejlesztés foly-
tatódjon Szerencsen. Az egyik új
 ipar ág éppen az energetika lehet,
ezért a várost fogadóképessé kell ten-
ni a megújuló energiaforrások – kö-
zöttük a zöld energia – felhaszná-
lására. Ebbe illeszkedik a szerencsi
szalmatüzelésû erõmû megépítése,
amely mellett a 17 fõs testületbõl 11
képviselõtársával és a szerencsi em-
berek döntõ többségének támoga-
tásával kiállnak.

POLITIKAI VIHAR
AZ ERÕMÛ ÉPÍTÉSE KÖRÜL 

Nem ért egyet a helyi önkor-
mányzat január 28-ai, a szalmatü-
zelésû erõmû megépítésével kap-
csolatos határozathozatalával az
Összefogás Szerencsért képviselõ -
csoport és többek között a város
polgármesterét okolják a beruházás
késedelméért.

A képviselõcsoport tagjai január
29-én az erõmû-beruházás tervezett
helyszínénél tájékoztatták vélemé-
nyükrõl a sajtó képviselõit, ahol –
mint fogalmaztak –, idén januártól
már mûködnie kellene az  üzemnek.
Közleményük szerint a befektetõ
BHD Hõerõmû Zrt.-nek nincs anya-
gi háttere az erõmû megépítéséhez,
hiszen a külföldi szakmai és pénz-
ügyi befektetõk még 2008. évben ki-
hátráltak a beruházás mögül.

Az állami tulajdonú Magyar Vil-
lamos Mûvek (MVM) korábban
ugyan fontolóra vette a beruházás
finanszírozását, azonban nem ho-
zott a beruházás szempontjából
kedvezõ döntést. A képviselõcsoport
tagjai szerint, amíg a beruházó nem
tudja az erõmû-megvalósítás biztos
finanszírozási hátterét felmutatni a
– korábban jóindulatúan – beruhá-
zásnak helyet biztosító szerencsi ön-
kormányzatnak és a város félreve-
zetett lakosságának, addig felesle-
gesnek és elhibázottnak tartanak
minden önkormányzati nyilatkoza-
tot, legyen az támogató vagy eluta-
sító – áll a képviselõk nyilatkozatá-
ban. Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Korondi Klára, Egeli Zsolt, Takács
István és Visi Ferenc szerint az el-
múlt években a szalmatüzelésû
erõmû beruházással kapcsolatban

számtalan esetben szerepelt Sze-
rencs neve negatív hírrel összefüg-
gésben az országos médiában a pol-
gármester szerencsétlen nyilatko-
zataival, a városi köztisztviselõk
jogellenes szerepvállalásával, vagy
a köztársasági elnök és a jövõ nem-
zedékek országgyûlési biztosának
„kioktatásával”.

A képviselõcsoport helyteleníti a
szerencsi képviselõ-testület január
28-ai ülésén az erõmûépítés támo-

gatásáról szóló kidolgozatlan, he-
venyészve összeállított nyilatkozat
képviselõi többség általi – vélemé-
nyük szerint a szervezeti és mûkö-
dési szabályzattal ellentétes mó-
don történt – elfogadását, mert a do-

kumentum nem tartalmazza a be-
ruházás alapvetõ mûszaki mutató-
it, helyszínét és az alapanyag-be-
szállítás módját sem.

A képviselõcsoport tagjai felszó-
lítják a beruházót és a polgármes-
tert, hogy hozzák nyilvánosságra a
befektetõ személyét, nevezzék meg
a pénzösszeget és a megvalósítás
konkrét idõpontját.

Koncz Ferenc a sajtótájékoztató
helyszínén újságírói kérdésre vála-

szolva kiemelte: támogatják a szal-
matüzelésû erõmû megépítését, de
nem a jelenlegi helyszínen, az ere-
detileg tervezettnél kisebb kapaci-
tással és vasúti alapanyag-beszállí-
tással. 

LÁNGRA LOBBANT SZALMABÁLA

A képviselôcsoport tagjai szalmabálát gyújtottak.



2010. FEBRUÁR 12. SZIRÉNA8

RENDÔRSÉGI HÍREK
A TALÁLT NEGYEDMILLIÓ

Tállya egyik középületének bizton-
sági kamerája buktatott le egy tolvajt
a napokban. Egy rátkai férfi a munka-
helyére indult január 25-én, de útba
kellett ejtenie a tállyai idõsek otthonát
is. Itt néhány perc alatt végzett, beszállt
autójába és folytatta útját. Csak a nap
végén vette észre, hogy nincs meg az
irattárcája, benne személyes papírja-
ival és közel 250 ezer forint készpén-
zével. Kétségbeesetten kezdte keres-
ni tárcáját és értesítette ismerõseit an-
nak reményében, hogy valaki hátha
szolgál használható információval a
bukszáról. Miután nem jutott ered-
ményre, az esetrõl bejelentést tett a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság Tállyai
Rendõrõrsén. Ezzel szinte egy idõben
kapott egy telefonhívást, mely szerint
a közeli középület biztonsági kame-
rája tartalmazhat információkat, hiszen
nagyon közel van ahhoz a helyhez,
ahol H. József reggel megállt a gép-
jármûvével. A felvételt visszanézve lát-
ható volt, amint reggel a férfi elhajt a
gépjármûvével, majd néhány másod-
perc múlva egy idõsebb nõ a földrõl
felvesz valamit és sietõsen távozik. A
helyi nyomozók a kép alapján felis-
merték a helyi B. Rudolfnét, aki ele-
inte tagadta, hogy bármit is talált vol-
na. A lakásán megtartott házkutatás-
kor viszont elõkerült a készpénz, ami
az ágynemûk között a kispárnában volt
elrejtve. B. Rudolfné a kezdeti taga-
dások után végül elismerte, hogy va-
lóban õ találta meg a tárcát és nem is
volt szándékában azt visszaszolgáltatni
a tulajdonosának. A Szerencsi Rend-
õrkapitányság Tállyai Rendõrõrse jog-
talan elsajátítás bûntette miatt gyorsí-
tott eljárásban vádemelési javaslattal
megküldte az iratokat a Szerencsi Vá-
rosi Ügyészségnek.

LEBUKTATTA A KACSAFOTÓ 
Készpénzt és különbözõ fagyasztott

élelmiszereket loptak el egy abaúj-
szántói idõs nõ lakásából. Az össze-
hangolt nyomozás eredményeként a
rendõrök megállapították, hogy az el-
követõk között volt a sértett lányuno-
kája is. 

Egy abaújszántói nõ a napokban arra
ébredt, hogy lakásából az éjszakai
órákban hívatlan látogatók ellopták na-
gyobb mennyiségû készpénzét, illet-
ve különféle fagyasztott és becsoma-
golt húskészítményeinek is csak hûlt
helyét találta. Jégszekrényébõl többek
között darált húst, kolbászt és kacsát
vittek el. A 76 éves sértett a Tállyai
Rendõrõrsön tette meg feljelentését.
Az információgyûjtés során a nyo-
mozók értékelhetõ adatokhoz jutot-
tak. Ezzel párhuzamosan a Tokaji
Rendõrõrs járõrei ellenõriztek egy
autót, illetve annak három férfi- és egy
nõutasát. A jármû csomagterében kü-
lönbözõ fagyasztott húskészítmények
voltak, amelyekrõl úgy nyilatkoztak,
hogy azokat egyik rokonuktól kapták.
A járõr rögzítette az autóban ülõk ada-
tait, és fényképfelvételt készített a
csomagtartóban talált élelmiszerekrõl.
A fotókat a rendõrök ezt követõen be-
mutatták az abaújszántói sértettnek,
aki egyértelmûen felismerte hûtõ-
szekrényének tartalmát. A Tokaji
Rendõrõrsön elõállított gyanúsítottak
az eléjük tárt bizonyítékok hatására el-
ismerték tettüket. A Szerencsi Rend-
õrkapitányság lopás miatt indított el-
járást a négy hajdúdorogi elkövetõvel
szemben, akik között van a sértett lány-
unokája is.

TETTEN ÉRT BETÖRÕK
Sóstófalván a szolgálatot teljesítõ

polgárõr tett bejelentést a Szerencsi

Rendõrkapitányságra azzal a gyanú-
val, hogy betörtek egy jelenleg la-
katlan hétvégi házba.

A gyors telefonhívásnak köszön-
hetõen a kiérkezõ rendõrök tetten ér-
ték az elkövetõket, akik éppen a mit
sem sejtõ tulajdonos étkészletét és
egyéb értéktárgyait akarták magukkal
vinni. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság lo-
pás miatt indított eljárást 21 és 14 éves
fiatalemberekkel szemben. Az ügy ér-
dekessége, hogy a gyanúsítottakat
egy gyermekkorú kislány is segítette.

VACSORACSATA
A tarcali polgárõröknek gyanússá

vált, hogy a családi házból világos-
ság szûrõdik ki. Miután értesítették a
Szerencsi Rendõrkapitányság ügye-
letét, a kiérkezõ járõrök a helyszínen
találták az elkövetõt, aki mint kide-
rült, korábban is járt az épületben,
ahol megvacsorázott, s most újra
visszatért, hogy ezúttal még több
élelmiszert tudjon magával vinni. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság lo-
pás miatt indított eljárást a helyi fér-
fival szemben.

TOLVAJ A PARKOLÓKBAN
A hajléktalan férfi a bevásárlóköz-

pontokban leparkolt és rövid idõre
nyitva hagyott autókra specializáló-
dott. A rendõrség kezdeményezte a
tolvaj elõzetes letartóztatását.

Egy 47 éves miskolci férfi fõleg a
nagyobb bevásárlóközpontok parko-
lóiban kéregetett a megyeszékhe-
lyen, miközben kifigyelte azokat az
autókat, amelyeket tulajdonosaik rö-
vid idõre nyitva hagytak. A sofõr pél-
dául nem zárta kulcsra a jármûvet,
amíg visszavitte a bevásárlókocsit.
Ezen rövid idõ alatt a tolvaj mindent
elemelt a kocsiból, amit csak el tu-
dott érni. Legutóbbi miskolci akció-
ja során egy néhány percre nyitva ma-
radt autóból majd 100 ezer forint ér-
tékben lopott el készpénzt és külön-
féle személyes tárgyakat. A Miskolci
Rendõrkapitányság nyomozói már
rajta voltak az ügyön. Ennek ered-
ményeként január 27-én elfogták és
bûnügyi õrizetbe vették a többrend-
beli lopással megalapozottan gyanú-
sítható férfit.

GERINCTÖRÕ DRÓTSZAMÁR
Kerékpárt dobtak egy férfi felé, el-

tört a gerince, sörösüveget hajítottak
egy másik sértett felé, betört az orra.
Mindez egy lány miatt. 

Az Encsi Rendõrkapitányság fel-
fegyverkezve elkövetett csoportos ga-
rázdaság miatt indított eljárást. A na-
pokban külföldiek egy csoportja ér-
kezett Hernádszurdokra, hogy kelle-
mes környezetben és hangulatban tölt-
senek el pár napot. A fiatalok megis-
merkedtek egy helyi lánnyal, akit mu-
latni hívtak maguk közé. Ezt rosszal-
lóan figyelte a lány 61 éves hozzá-
tartozója. Minden azzal kezdõdött,
hogy a másik visszaütött! A konflik-
tus során az egyik külföldi állampol-
gár sörösüveget dobott egy helyi fér-
fi felé, akinek emiatt eltört az orra. Egy
másik férfi kerékpárt hajított a 61 éves
férfire, aki nyolc napon túl gyógyuló
gerincsérülést szenvedett el a tettle-
gességig fajuló nézeteltérésben. Má-
soknak egy kézzel irányított seprûnyél
okozott sérüléseket. A hernádszurdoki
csetepatéban többen vettek részt, a
pontos számot a rendõrségi eljárás hi-
vatott kideríteni. Az Encsi Rendõrka-
pitányság felfegyverkezve elkövetett
csoportos garázdaság miatt indított el-
járást, amely tisztázza az ügy pontos
részleteit. 

A Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskola által használt ingatlan felújítá-
sával megkezdõdött a Készenléti
Rendõrség objektumának a kialakítása
a megyeszékhelyen.

A bevetési osztályon százan kezdik
majd meg szolgálatukat a rendõrségi
szakközépiskolák végzôs tanulói ál-
lományából, valamint miskolci és a
környéken lakó készenléti rendõrökbõl
– ismertette Papp Károly dandártá-
bornok, a Készenléti Rendõrség pa-
rancsnoka a január 26-án, Miskolcon
megtartott sajtótájékoztatón.

A hideg januári napokban is dol-
goztak a kivitelezõk Miskolcon az
Eperjesi utcában, hogy a március 31-
ei határidõig elkészüljenek a Ké-
szenléti Rendõrség X., miskolci be-
vetési osztály kötelékébe kerülõ rend-
õrök elhelyezési körletével. – Az itt
majdan szolgálatot teljesítõ – Szom-
bathely, Gyõr és Nyírbátor után – sor-
rendben a negyedik vidéki osztály
olyan, jól felkészített és kiképzett
rendõri kötelék lesz, amely a kiala-
kult válsághelyzeteket a követelmé-
nyeknek megfelelõen tudja majd ke-
zelni – ismertette a dandártábornok.
A Készenléti Rendõrség Miskolcon
felállítandó bevetési osztálya részt
vesz majd különbözõ demonstráci-
ók és rendezvények biztosításában.
A százfõs egység felét a budapesti be-
vetési egységekbõl vezénylik majd
ide, akik jellemzõen a megyeszék-
helyen vagy annak környékén ren-
delkeznek állandó lakóhellyel. A hi-
ányzó ötven fõt a rendészeti szak-
középiskolák végzõsei közül vá-
lasztják ki.  

Az egységnél szolgálatot teljesítõk a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend -
õr-fõkapitányság és a Heves Megyei

Rendõr-fõkapitányság
alárendeltségében be-
kapcsolódnak a közte-
rületi szolgálat ellátá-
sába, a fokozott el-
lenõrzésekbe és a sze-
mélyszállító vonatokon
is találkozhatnak majd
velük az állampolgá-
rok. Ugyanakkor a he-
lyi kapitányságok be-
osztottjait sem vezény-
lik majd el csapaterõs
feladatokra. Mindezek
alapján több rendõr tel-
jesít majd szolgálatot a
közterületeken, ami a

bûncselekmények megelõzését, a jobb
közbiztonságot jelentheti a megye te-
lepülésein.                             S. L.

Halálos áldozatot
követelõ közúti baleset
történt február 1-jén
délelõtt a 37-es számú
fõúton. Az újharango-
di és a gesztelyi elága-
zás közötti szakaszon a
Miskolc irányába ha-
ladó Opel Corsa a ha-
vas, latyakos úttesten
megcsúszott és áttért a
menetirány szerint bal
oldalra. Ekkor ért oda
a szembõl szabályo-
san érkezõ Suzuki SX4-
es, ami az eléje pördülõ kocsi oldalá-
ba rohant. Az ütközéstõl az Opel jobb
elsõ ülésen utazó nõ olyan súlyos sé-

rüléseket szenvedett, hogy a helyszí-
nen elhunyt. A nyári gumival szerelt
kocsi vezetõjét súlyos, életveszélyes,
míg a vétlen sofõrt könnyû sérülések-
kel szállították kórházba a mentõk. A
tragikus kimenetelû baleset körülmé-
nyeit a rendõrség igazságügyi szakértõ
bevonásával vizsgálja.

A középfokú oktatási intézmények
közül, az országban elsõként, az Aba-
újszántói Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium csatlakozott az
„Egy iskola – egy polgárõr” akció-
programhoz. Az errõl szóló megálla-
podást február 2-án írta alá Néposz-
né Gombás Katalin iskolaigazgató és
Szentmártoni György, az Abaújszán-
tói Polgárõr Egyesület elnöke.

Az együttmûködés célja a tanuló fi-
atalok törvénytiszteletre nevelése,
bûnelkövetõvé, áldozattá válás elke-
rülése, az ifjúságvédelem, a drogpre-
venció, a polgárõrség népszerûsítése
és a testület utánpótlásának biztosítá-
sa. Az együttmûködési megállapodás
aláírása elõtt Bujdosó Ferenc,
a B.-A.-Z. Megyei Polgárõr Szövetség
kistérségi felelõse arról szólt, hogy az
Országos Polgárõr Szövetség (OPSZ)
által 2006-ban a kedvezõ megyaszói
tapasztalatok alapján elindított „Egy is-
kola – egy polgárõr” akcióhoz több
mint 300 általános iskola csatlakozott.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 20
településen mûködik a program. A sze-
rencsi kistérség kilenc általános isko-
lájában segítik polgárõrök az oktató-
nevelõ munkát. 

A megállapodás aláírása után Né-
poszné Gombás Katalin igazgató rö-
viden ismertette a megyei önkor-
mányzat által mûködtetett iskola tör-
ténetét, szólt az oktató- és nevelõ -
munkáról. Több mint 60 településrõl
járnak tanulók az iskolába, akik közül
sokan kollégisták, egész héten keresz-
tül az intézményben tartózkodnak. A
polgárõr-program segítséget adhat a di-
ákok közösségi neveléséhez. Szent-
mártoni György kiemelte, hogy az ak-
cióprogram keretében szeretnének lét-
rehozni egy ifjúsági tagozatot, amely
az iskolai rendezvények biztosításán túl

a város közterületein is segítené a jár-
õrözést. Nem titkolt cél, hogy a váro-
si, de a tanulók lakóhelye szerinti
egyesületek utánpótlásai legyenek azok,
akik vállalják a polgárõri szolgálatot.

Csóra György megyei polgárõr elnök
gratulált és sok sikert kívánt az együtt -
mûködõ feleknek, kérve, hogy kellõ tar-
talommal, hasznos módszerekkel tölt-
sék meg a programot. A megvalósí-
táshoz a megyei polgárõr-szövetség tá-
mogatásáról biztosította az iskolát és
az egyesületet. Ennek elsõ megnyilvá-
nulásaként Csóra György 20-20 darab
„Polgárõrség Ifjúsági Tagozat” feliratú
pólót, láthatósági mellényt, polgárõr-
ségnek rendszeresített jelzõtárcsát és író-
eszközt adott át Néposzné Gombár Ka-
talin igazgatónak.

Madár György, Abaújszántó pol-
gármestere örömét fejezte ki, hogy a
városi polgárõr-egyesület és az iskola
ilyen módon is együtt kíván dolgozni.
A településvezetõ ígéretet tett arra, hogy
az akcióprogram megvalósítását ön-
kormányzatuk is támogatja.

A Tiszaújvárosi  Rend -
õrkapitányság Bûnügyi
Osztálya közigazgatási
eljárást folytat Nagy Eri-
ka (17 éves) hejõsza-
lontai lakos, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvé-
delmi Központ neveltjének eltûnésé-
vel kapcsolatban. A fiatal lány 2009.
december 10-én a Miskolc, Károly utca
12. szám alatt lévõ Befogadó Otthon-
ból engedély nélkül távozott. A rendõr-
ség kéri azon személyek jelentkezését,
akik Nagy Erika tartózkodási helyével
kapcsolatban bármilyen információval
rendelkeznek. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztályán, telefonon
a 49/544-290-es számon, a 107-es,
112-es segélyhívószámokon, illetve
bármely rendõri szervnél.

KÉSZENLÉTI RENDÕRÖK A MEGYÉBEN

Papp Károly (középen) nem látta akadályát,
hogy az új miskolci bevetési osztály a tervezett
idõpontra birtokba vegye a laktanyáját.

NYÁRI GUMIVAL A HALÁLBA 

ELTÛNT LÁNYT
KERESNEK

POLGÁRÕR-KÉPZÉS
A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN

Az elsõdleges vizsgálatok szerint
kihûlés miatt veszítette életét egy 49
éves férfi Tolcsván. A téli hónapok-
ban már kilenc ilyen jellegû eset tör-
tént Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. A férfira az ismerõsei találtak rá
még január 27-én az otthonában. Az
ágyán feküdt mozdulatlanul. Az elsõd-
leges szakvélemények a kihûlést ál-
lapították meg a halál okaként. A
rendõrségi vizsgálatok során idegen-
kezûségre utaló körülmény nem me-
rült fel, ezért a Sárospataki Rendõr-
kapitányság közigazgatási eljárás ke-
retében vizsgálja az eset körülményeit.
A helyszíni szemle alkalmával a rend-

õrök többek között megállapították,
hogy a tragédiához hozzájárulhatott,
hogy a lakóhelyiségben semmilyen
fûtõtest, vagy fûtésre szolgáló beren-
dezés nem volt. A különbözõ egyedi
esetek vizsgálata során a rendõrség azt
tapasztalta, hogy míg korábban és jel-
lemzõen közterületen következtek be
ilyen jellegû elhalálozások, addig az
elmúlt év téli hónapjaiban elsõsorban
saját tulajdonú ingatlanokban fordul-
tak elõ kihûlések. Az idei télen két ki -
hûlés történt közterületen, a többi in-
gatlanban vagy annak udvarán, és
fõleg az idõsebb korosztály veszé-
lyeztetett.

KIHÛLÉS TOLCSVÁN
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Ennek a nyugati határ mellett, a
Kõszegi-hegység lábánál lévõ tele-
pülésnek a nevét talán életem végéig
sem ismertem volna meg, ha nem
kezdek el túrázni.

Amikor az elsõ alkalommal in-
dultunk el, innen kezdtük, mert ez
az egyes számú túra. Késõ délután
érkeztünk meg a faluba és pecséte-
lés után azonnal nekivágtunk a Szent
Vid dombjának. Rendesen szuszog-
tunk a csúcsra érve, ahol megtalál-
tuk a túra nyugati végét jelzõ em-
lékmûvet. Az elsõ túrafüzetemben
még nincs jelölve az Írott-kõ. Foly-
tattuk utunkat a Borha-forrásig, ahol
találtunk egy esõbeállót és mivel köz-
ben ránk esteledett, álomra is haj-
tottuk a fejünket. Másnap tovább gya-
logolva többször elmotoroztak mel-
lettünk emberek, puskával a hátukon.
Mivel nem viseltek egyenruhát, így
azt hittük, hogy vadászok. Késõbb az-
tán kiderült, hogy határõrök voltak.
Nem igazoltattak, de szemmel tar-
tottak bennünket.

Amikor harmadszor jártam be a
nagy kéktúrát, akkor Keszthely felõl
érkeztünk Velembe, gyalog. Ekkor már
felmehettünk az Írott-kõn lévõ kilá-
tóba, ami már a határon túl van. Ren-
des este lett, mire a faluba értünk és
innen nem terveztünk további gya-
loglást, de haza sem indultunk. Ér-
deklõdve megtudtuk, hogy a faluban
van egy táborozó hely, ahol felver-
hetjük sátrunkat. Hamar meg is ta-
láltuk és szívesen fogadtak bennün-
ket a már ott lakók, akik az épület-
ben voltak elhelyezve. A felnõtt cso-
port tûzrakáshoz készült és elég bu-
lizós hangulatban voltak. Ez a tûz éle-

désével és az egyre fogyó sörrel egye-
nes arányban nõtt. Aludni próbáltunk
a sátorban, amikor elindult a nótázás.
Különösen egy nõi hang vitte a prí-
met, a jó hangja mellett, belekapva
egy-egy strófába. Valahogy így:
„….asszony lesz a lányból....”, „…ha
végigmegyek rajtad én....”. Azóta
sem tudom, hogy humorból direkt csi-
nálta, vagy spontán jött a dolog.
Szurkoltunk, hogy adjanak még neki
inni, hátha hamarabb elalszik. Azt sem
tudom, hogy végül ki aludt el hama-
rabb. Reggel egy kerti csapnál pró-
báltuk kiûzni az álmosságot a sze-
münkbõl. Itt fedeztem fel, hogy a kö-
zelben egy gyümölcsfa van, alatta sok
hullott almával. Nagyon finom, puha,
édes nyári alma volt. A reggelihez
szedtünk néhányat tea helyett. A
gyümölcsök elég férgesek voltak, de
az megnyugtatott, hogy legalább nem
volt permetezve. Néztem a fát, ami
gyerekkoromra emlékeztetett. Ilyen al-
mán éltem egy hétig, a felsõ fogso-
romhoz dörzsölve. Ugyanis fejre áll-
tam kerékpárral és sokáig nem tud-
tam kinyitni a számat. Azóta sem ta-
lálkoztam ilyen almával. A dolognak
az lett a vége, hogy levágtam a fáról
néhány fiatal hajtást, becsomagoltam
benedvesített papírzsebkendõbe és
betettem egy mûanyag tasakba.

Hazaérve az volt az elsõ dolgom,
hogy ráoltottam egy almafára a ker-
tünkben. Több hajtás megeredt és
már szépen terem a téli alma mel-
lett. Errõl néhány hajtást átoltottam
egy körtefára is. Itt is megfogant több
oltás és remélem, ezt is hamarosan
megkóstolhatjuk. Ezek tehát igazán
élõ velemi emlékek.

Szádváry Gyula

Kéktúra XXXIII.

VELEMI EMLÉKEK

A köztársasági elnök 6/2010.
(I. 22.) KE határozatával az or-
szággyûlési képviselõk 2010. évi
általános választása elsõ forduló-
jának idõpontját 2010. április 11.
napjára (vasárnap), második for-
dulójának idõpontját április 25.
napjára (vasárnap) tûzte ki.

A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei 11. számú országgyûlési egyé-
ni választókerületi választási iro-
da vezetõje, valamint a szerencsi
helyi választási iroda (HVI)  vezetõ -
je: dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ.

Általános helyettese: dr. Barva
Attila aljegyzõ. 

Informatikai helyettese: Fazekas
László vezetõ informatikus. 

Az OEVI és a HVI címe: 3900
Szerencs, Rákóczi út 89. 

Elérhetõségei: telefon: 47/565-
206, fax: 47/565-209, e-mail:
oevk@szerencs.hu

Szavazni a szavazás napján 6
órától 19 óráig lehet.

A Helyi Választási Iroda (továb-
biakban: HVI) a névjegyzékbe tör-
ténõ felvételrõl szóló értesítõt az
ajánlószelvénnyel együtt 2010.
február 8. és február 12. között kéz-
besíti a választópolgároknak.

A szavazásra jogosultak név-
jegyzékét 2010. február 10-tõl feb-
ruár 17-ig lehet megtekinteni a he-
lyi választási irodánál.

A névjegyzékbõl való kihagyás,
törlés vagy a névjegyzékbe való fel-
vétel miatt 2010. február 10-tõl feb-
ruár 17-én 16 óráig lehet kifogást
benyújtani a HVI-hez.

A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételt a választópolgár a
lakcíme szerint illetékes HVI ve-
zetõjétõl 2010. március 19-én 16
óráig kérheti. 

A külképviseleti névjegyzékbe
felvett választópolgár 2010. már-
cius 19-én 16 óráig módosíthatja
annak a külképviseletnek a meg-
nevezését, ahol a választójogát
gyakorolni kívánja, vagy kérheti
törlését a külképviseleti névjegy-
zékbõl és visszavételét a lakcíme
szerinti névjegyzékbe. 

Igazolást – a választás elsõ és
második fordulójára egyaránt –
személyesen vagy meghatalma-
zott útján legkésõbb 2010. április
9-én 16 óráig, ajánlott levélben pe-
dig úgy lehet kérni, hogy az leg-
késõbb 2010. április 6-án megér-
kezzen a HVI-hez. 

Igazolást – a választás elsõ és
második fordulójára is – legkésõbb
2010. április 9-én 16 óráig lehet
kiadni.

A HVI vezetõje 2010. április 8-
án 16 óráig – a kiadott igazolás be-
vonásával egyidejûleg – kérelmé-
re egy alkalommal visszaveszi a
névjegyzékbe azt, akit igazolás
kiadása miatt onnan törölt. 

A módosított névjegyzék 2010.
április 9-én 16 óráig és április 23-
án 16 óráig tekinthetõ meg a HVI-
nél.

A választási kampány 2010. áp-
rilis 9-én 24 óráig és április 11-én
19 órától április 23-án 24 óráig tart. 

Kampányt folytatni 2010. ápri-
lis 10-én 00.00 órától április 11-
én 19 óráig és 2010. április 24-én
00.00 órától április 25-én 19 órá-
ig tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte,
vagy akinek érdekében elhelyez-

ték, 2010. május 25-ig köteles el-
távolítani. 

Jelöltet ajánlani 2010. március
19-én 16 óráig lehet.

A jelöltet legkésõbb 2010. már-
cius 19-én 16 óráig lehet bejelen-
teni az illetékes választási bizott-
ságnál.

A be nem nyújtott ajánlószelvé-
nyeket 2010. március 22-én 16
óráig a jelöltnek meg kell semmi-
síteni. Az errõl készült jegy-
zõkönyvet 2010. március 25-én 16
óráig kell átadni a választási bi-
zottságnak.

A választás elsõ fordulójában a
külképviseleteken 2010. április 4-
én helyi idõ szerint 6 és 19 óra kö-
zött lehet szavazni. Az amerikai
kontinensen létesített külképvise-
leteken 2010. április 3-án, helyi idõ
szerint 6 és 19 óra között lehet sza-
vazni.

A választás második fordulójá-
ban a külképviseleteken április
25-én helyi idõ szerint 6 és 19 óra
között lehet szavazni. Az amerikai
kontinensen létesített külképvise-
leteken 2010. április 24-én, helyi
idõ szerint 6 és 19 óra között le-
het szavazni.

Azok a választópolgárok, akik
igazolással rendelkeznek, illetve
lakcímkártyájukon csak a telepü-
lés neve szerepel, a 2. számú sza-
vazókör szavazóhelyiségében (Sze-
rencs, Rákóczi út 100., Általános
Iskola) szavazhatnak.

A mozgásában gátolt választó-
polgár mozgóurnát írásban kérhet
a HVI vezetõjétõl, illetõleg a sza-
vazás napján a szavazatszámláló
bizottságtól.

A szavazókörök felülvizsgálata
alapján mind a szavazóhelyiségek
címében, mind pedig a szavazó-
körökhöz tartozó utcák vonatko-
zásában változás történt az aláb-
biak szerint: 

1. számú szavazókör –  Rendelõ -
 intézet Szerencs, Bekecsi út 10. 

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Bekecsi út páros házszámok, Elõ -
hegy utca, Felsõkert utca, Hársfa
utca, Határõr utca, Hidegvölgy
utca, Kárpát utca, Laktanya utca,
Mikszáth Kálmán utca, Példánykert
köz, Példánykert utca, Radnóti
utca, Rakodó utca. 

2. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi út 100. 

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Alsópincesor utca, Árpád köz, Ár-
pád utca, Bakó József utca, Béke
utca, Bényei utca, Felsõpincesor
utca, Határ utca, Hivatal köz, Hu-
nyadi köz, Hunyadi utca, Kés-
márk utca, Kórház köz, Kossuth tér,
Kossuth Lajos utca 1–17/B., Kos-
suth Lajos utca 23. végig, Kossuth
utca páros, Lajos köz, Monoki
utca, Pince köz, Pincemester utca,
Rákóczi út 1–89., Széchenyi köz,
Széchenyi utca. 

Az igazolással rendelkezõ, illet-
ve azon választópolgárok számá-
ra kijelölt szavazókör, akiknek lak-
címkártyája csak a település nevét
tartalmazza.

3. számú szavazókör – Bocskai
István Gimnázium, Szerencs, Ondi
út 1. 

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Csokonai utca, Erdei Ferenc utca,
Fenyves utca, Fery Antal utca,

Landler Jenõ utca, Ondi út 13. vé-
gig, Ondi út 54. végig, Petrikovits
László utca, Szemere Bertalan
utca, Szilas A. Pál utca, Váci Mi-
hály utca, Veres Péter utca.

4. számú szavazókör – Bocskai
István Gimnázium, Szerencs, Ondi
út 1. 

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Árpád hegy, Hegy utca, Korvin
Ottó utca, Kossuth Lajos köz, Kos-
suth Lajos utca 19–21., Kölcsey
utca, Malom utca, Ondi út 1–11.,
Ondi út 2–52/B., Szabadság utca,
Vajda János utca. 

5. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi út 100. 

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Bethlen Gábor utca, Bocskai utca,
Dózsa György utca, Eperjes utca,
Kolozsvár utca, Magyar utca,
Nagyvárad út, Nyár út, Rákóczi út
91–129., Rákóczi út 104. végig,
Rákóczi út 135–139., Zrínyi utca. 

6. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi épület
(Rákóczi Zs. tér 1.).

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Arad utca, Bajcsy-Zsilinszky utca,
Bástya köz, Bástya utca, Bors Kál-
mán utca, Csalogány köz, Csalo-
gány utca, Erzsébet köz, Erzsébet
tér, Erzsébet utca, Huszárvár utca,
Jókai utca, Kisvásár tér, Molnár Ist-
ván utca, Perc utca, Petõfi utca,
Posta utca, Rákóczi út 30–96., Ság-
vári utca, Sallai utca, Szûk utca,
Takta utca, Tatay Zoltán utca, Ta-
vasz utca. 

7. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi épület
(Rákóczi Zs. tér 1.).

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Alkotmány köz, Alkotmány utca,
Bartók Béla utca, Bekecsi út pá-
ratlan házszámok, Fürst Sándor
utca, Gárdonyi utca, Gyár út, Kas-
sa utca, Móra Ferenc utca, Móricz
Zsigmond utca, Rákóczi út 2–28.,
Rákóczi Zsigmond tér, Vörösmarty
utca.

8. számú szavazókör – Általános
Iskola, Szerencs, Rákóczi épület
(Rákóczi Zs. tér 1.).

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Gépállomás, Hámán Kató utca,
Igló utca, Kállai Éva utca, Kilián tér,
Kilián György utca, Kinizsi Pál
utca, Lipták köz, Lipták János utca,
Lõcse utca, Nagyvárad köz, Po-
zsonyi út, Rózsa utca, Szegfû utca,
Táncsics Mihály utca.

9. számú szavazókör – Idõsek
Klubja Szerencs, Dobó Katica utca
24. 

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Ady Endre utca, Arany János utca,
Dobó Katica út, József Attila utca,
Kandó Kálmán út, Kazinczy utca,
Malom tanya, MÁV-telep, MÁV-ál-
lomás, vasútállomás, Rákóczi út
131–133., Szivattyú telep. 

10. számú szavazókör – Idõsek
Klubja Szerencs-Ond, Fõ út 71. 

Szavazókörhöz tartozó utcák:
Fõ utca, Görgey utca, Ond – Ady
Endre utca, Ond – Hunyadi utca,
Ond – Jókai utca, Ond – Kossuth
Lajos utca, Ond – Monoki utca,
Ond – Petõfi utca, Ond – Széche-
nyi utca. 

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK 2010
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

A 2010. ÉVI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSÁHOZ

Késõ délután érkeztünk a faluba…

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT 
A szerencsi Bocskai István Gimnázium Alapítványa ezúton mond

köszönetet mindazoknak, akik 2009-ben adójuk 1%-ával támogatták
alapítványunk mûködését. A befolyt összeget az alapító okiratban fog-
laltaknak megfelelõen használjuk fel. Kérjük, továbbra is támogassák
alapítványunkat. Adószámunk: 18412877-1-05

Gál András, a kuratórium elnöke

A „Mezõzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola Tanulóiért” Ala-
pítvány nevében megköszönjük mindazon támogatóink segítségét, akik
a 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak aján-
lották fel. A befolyt összeget iskolai versenyek nyerteseinek jutalma-
zására fordítottuk. Adószámunk:1841 8725-1-05

Az alapítvány elnöksége

A Mezõzombori Óvodásokért Közalapítvány nevében megköszön-
jük mindazon támogatóink segítségét, akik a 2007. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át civil szervezetünknek ajánlották fel. Az ebbõl
származó pénzt az óvoda eszköztárának fejlesztésére fordítottuk. 

Az alapítvány elnöksége
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

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

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

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

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A  H. A. T. HÍ RE
� A Hegyaljai Alkotók Társulása tagjai részére H.A.T.-emblémát formázó jelvényt csinál-
tatott. A kitûzõk kiosztása folyamatosan történik.

Bódi László

A BOHÓC
A cirkuszi porond közepén
Egy bohóc áll ijedten,
Kifestett arcával körbenéz,
S hirtelen megretten.
A publikum õrjöng, tapsol
Jutalmaz, mint gyermeket,
A bohóc nem csinál semmit
Csak fájdalmasan nevet.
Taps tapsot követ
Érzi már az ember,
Tenni kéne olyat, mit még nem
Csupán csakis egyszer.
A kupola tetejére mászik,
S kötél a hintája,
De fent a könnye csorog
Ezt senki sem látja.
Aztán zsupsz. Lezuhan a mélybe,
Elnémul minden hirtelen.
Még él a bohóc de könnye pereg
És mosolyog, mint a Nap keleten.

Bodnár Edit (Dite)

EGY NEMZET HALÁLÁRA
Egyszer minden véget ér,
az álomból felébreszt a reggel.
A múlt ajtaját bezárjuk,
s menetelünk megfáradt sereggel.
Hol vannak a fényes lobogók?
Íme zilált, meggyötört zászlak.
Erõt mi ad a puszta kéznek,
s ki lobogtatja meg a fakult vásznat?

S míg büszke fejek
most némán a földre hullnak,
nemzet jajong, reményei kihunynak,
s porba hullnak ahonnan vétettek.
Vétküket Istenük hagyja,
méltósággal porba taposva?
Hogyan tûnhet egy nemzet el,
ez már senkit, de senkit nem érdekel?

Hazánk és életünk e föld,
melybõl testünk és lelkünk vétetett,
jajongó szél süvít a puszták fölött,
s a himnusz szavára a keselyû ünnepel.

Kardos István

SIKOLY
A melegbõl tudom,
itt vagy
ne mozdulj! 
nekem jó így, hogy
hagyod sürgetni 
az elmúlásomat

Csenddel indult és
azzal lesz vége
a kettõ közötti sikolyra
emlékszel?
a legszebb ajándék
amit valaha kaptam Tõled
bárkitõl

A végsõ búcsúzáskor
visszakapod
bánj vele bõkezûen
ne hallgass másra
Keveseknek adatik meg
e sikoly ajándékozása

Szontágh Emil 

SZEGÉNYSORS
Korunk pöttöm emberkéje
Anyja karján kapaszkodik
Látom sovány kezecskéje
Mily görcsösen ragaszkodik

Ruháján a szegénysége
Folt a folttal találkozik
Lába fagyos ernyedtsége
Fájdalomról árulkodik

Gémberedett kis kezével
Egyre jobban kapaszkodik
Szíve mélyén szép reménye
Melegségrõl álmodozik

Sírva tûri szenvedését
Oltalomra vágyakozik
Elûzi a gyengeségét;
Közben halkan imádkozik

Érezhetné melegségét
Szíve ébren álmodozik
Elfeledné szegénységét;
Lélekben már gazdagodik

Meddig bírja szenvedését
Korgó gyomra lázadozik
Dédelgeti reménységét
Szebb életrõl ábrándozik

Fetykó Judit

SZORONGÁS
Tehetetlen, égõ, céltalan, emésztõ,
önmagába visszatérõ,
fölösleges utakat keresõ,
bízni, hinni nem tudó a lelkem.

Láttam, ó már láttam,
nem ezt hittem, vártam,
mindenben mást találtam,
talán még sosem szerettek, szerettem.

Csak a honnan biztos,
a hová homályos,
cél nincs, nem világos,
kell-e célt keresnem.

Nagy Edit

LETT VOLNA
Volt zsenge hajtás: beérett;
Beérett s hajtott új leveleket,
De miként nem kell a Holnap,
Nem kellett senkinek;

Ahol pénzt, sikert, hatalmat
Szoptat már a tejes-bögre!
Alkotás! Jövõ! – a törvény 
Okán egyenest kukába lökve,

De istenítés, a becézett tudásalap
Hátsóbejáratos vakablakainak –
Ahol hiszékenységgel szemellenzõs
Újabb ragályokat osztogatnak.

Lett volna! Míg, a végsõ lángolás
Hamura váltotta életét, hitét –
Konokul egész magát égette, szórta
Hintette a nagyvilágba szerteszét –

S hozzá a megszállottak
Utolsó, végsõ énekét –
Mintha visszahozhatná:
A Föld kizsigerelt hitét!

Vengrinyák János

A FANTÁZIA
Nem kell ami régi,
Vesszen mely megszokott!
Taposs le az égrõl 
Minden kopott csillagot!

A fantázia színei
Töltsék ki lelkedet,
Ne utánozz senkit, 
De legyen képzeleted.

A mezõk tarka virági’: 
Az ég kékje, sötétje,
A szíved rezgõ húrjai
Az elméd vezérelje.

Nem kell egyéb e célhoz,
Csupán fantázia!
Játékosan komolyan kell venned!
Mert az élet egy komédia…

Viczai Henrietta

IMA A
MÉLYSÉGÉRT

Nézd, itt a völgyünk felett
Tágul már a napfelkelte.
Szûk ösvényen, óvatosan
Tedd a kezedet kezembe.

Áldás ezért a mélységért,
Megtudhassam, mi az ember.
Görcsös szívét takargatni,
Ha álmából felkel.

Imát írok a kezével
Új lelkemmel végleg.
Köszönöm, ha cipelem is
E nehéz örökséget.

Schlosserné Báthory Piroska: Kollégiumban
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(Folytatás a 2. oldalról.)
– A híradásokból kiderült, hogy az

indulás után akadtak mûszaki problé-
mák az autókkal. 

– Sajnos igen. Az elsõ adománybu-
szunk Szlovéniában a mínusz nyolc fok-
ban feladta, próbáltuk megjavítani, de
nem sikerült, végül tréleren kellett ha-
zaküldeni. Két másik autónknak el-
romlott a fûtése, tehát elég kalandosan
indult minden. Ennek ellenére is azt
mondom: nem egyéb ez, mint annak
idején egy úttörõfeladat: felkészültség,
állandó készenlét és figyelem kell
hozzá. 

– Hogyan válogatták ki a csapat tag-
jait?

– Teljes egészében önkéntesek al-
kották a csoportot. Szükség volt olyan-
ra, aki a térképészet és tájékozódás te-
rületén van otthon, aztán aki némi  hely -
ismerettel rendelkezik arrafelé. Itt sze-
retném megemlíteni a szintén szeren-
csi Sélley Csabát, aki pilótaképzésen
vett részt Amerikában, õ tervezte az út-
vonalat, õ alkotta a kommunikációs
rendszert. Velünk volt például a ma-
gyar iszlám egyház örökös fõpapja,
Mihálffy Balázs sejk is, aki a muszli-
mokkal, illetve az ottani egyházakkal
való kapcsolattartásért felelt. Talán az
õ segítsége jelentette a legtöbbet, hi-
szen az arab tudása, jó kapcsolatteremtõ
készsége nagy hasznunkra volt az út
során. Olyan is volt velünk, aki mûsza-
ki ismeretekkel rendelkezik, és olyat is
vittünk magunkkal, aki ez alkalommal
lépett elõször Afrika földjére. 

– Összegezte már magában az idei
misszió tanulságait?

– A tanulság talán annyi, hogy szük-
ség van az efféle segítségre. Várnak min-
ket, számítanak ránk. Örömmel ta-
pasztaltam, hogy néhány ottani intéz-
mény – ahol korábban magam is több

alkalommal jártam – jól fejlõdik.
Helyesen használják fel az adomá-
nyainkat. Ugyancsak örömmel láttam,
hogy szeretnek, ismernek minket ezen
az útvonalon. Én azt gondolom, hogy
ez öregbíti a magyar nép hírét annak
ellenére, hogy sok helyen ma sem tud-
ják, merre is lehet az a Budapest.
Csupán arra gondolnak, jönnek vala-
mi emberek, segítenek, hoznak aján-
dékokat, építenek. Örömmel tölt el az
is, hogy Diema-ban – ez egy nagyjá-
ból Szerencs méretû észak-mali kisvá-
ros – sikerült olyan kapcsolatokat kié-
píteni az út során, amelynek köszön-
hetõen az Afrikai–Magyar Egyesület vár-
hatóan ott egy kórház építésbe kezd a
jövõben. Ebben a 11 ezer lakosú vá-
rosban nincs egyetlen orvos sem. Van
egy kórháznak nevezett épület, ahol
négy matracon lehet várni, hogy tör-
ténjen valami. Diema 400 km-re fek-
szik a fõvárostól, és belátható közel-
ségben se orvos, se mentõautó. A köz-
lekedési balesetek mostanában elég
gyakoriak ott és egyszerû sérülésbe is
sokan belehalnak, mert nem kapnak
egészségügyi ellátást.

– Szereti Afrikát?

– Igen. Nem tudom, miért. Talán,
mert más. Mert nézzük csak, mi is van
nálunk? Az állandó küszködés, a prob-
lémák, a másokra való mutogatás, az
állandó irigység és a folyamatos küz-
delem, ami része az életünknek. 

Ha valaki Afrikába utazik, más di-
menzióban találja magát, másképp látja
onnan saját életét, munkáját, családját.
Van az a mondás: „nem tudom, meny-
nyire hiányzol, ha sose mész el”. Én azt
gondolom, hogy néha az embernek ki
kell lépnie saját életébõl, megszemlél-
ni, hogy az kívülrõl milyen lehet. Tudom,
ez nem könnyû, de szerintem ezért kell
Afrikába menni. Ott sokkal mélyebb, na-
gyobb és majdhogynem orvosolhatat-
lan problémákkal küzdõ emberek is tud-
nak nevetni. Azt nem tudom megítélni,
hogy õk boldogok-e vagy sem, de
látom, hogy örömet sugároznak, és
csak sejtem, hogy az élet legapróbb dol-
gaiban is igyekeznek megtalálni a szé-
pet és jót. Amikor egy ilyen útról haza-
térek, ez az öröm hónapokig kitart ben-
nem. Kívánom, hogy sokan eljussanak
erre a földrészre, hogy értékelni, vala-
mint átértékelni tudják saját életüket.

Muhi Zoltán

Felhívással fordult Tokaj-Hegyalja
sportszerû és szabálytisztelõ borá-
szaihoz február 4-én a Szerencs és
Környéke Fejlõdéséért Egyesület.

A civil szervezetek által a szeren-
csi szalmatüzelésû erõmû megépíté-
se ellen Budapestre hirdetett de-
monstrációra válaszolva közlemé-
nyükben megfogalmazzák, hogy a
program szervezõi csak az ellenfél tel-
jes megsemmisítését tekintik elfogad-
ható eredménynek. Az elmúlt idõ -
szakban teljesültek a világörökségi ha-
tástanulmányban megfogalmazott ja-
vaslatok, így bizonyossá vált, hogy a
beruházás nem veszélyezteti a Toka-
ji borvidék kultúrtáj világörökségi cí-
met. Az erõmû tájépítész bevonásá-
val áttervezésre, lesüllyesztésre került.
Tíz méterrel csökkent a magasság,
dombokkal veszik körbe, ahová õsho-
nos növényeket telepítenek. Az elsõ
ütemben fele teljesítményû, 25 meg-
awattos erõmû épül, majd ellenõrzött
mûködésének tapasztalatai után szü-
lethet döntés arról, hogy egyáltalán
megvalósul-e második ütem. Ezzel
párhuzamosan kevesebb tüzelõ -
anyagra lesz szükség, így csökken a
közúti beszállítás, amit racionalizál-

nak. Nem fognak energiafüvet fel-
használni az üzemben, ezzel nem vál-
tozhat meg a hegyaljai táj arculata. Az
erõmû mûködése során keletkezõ
úgynevezett „hulladékhõ” felhaszná-
lására kertészet létesülhet, ezzel to-
vábbi munkahelyek teremthetõk. 

A Szerencs és Térsége Fejlõdéséért
Egyesület szerint a megszületett ered-
ményt az eredeti beruházás ellenzõi
és támogatói egyaránt akár gyõze-
lemként is értékelhetnék. Csakhogy
vannak, akik nem veszik tudomásul
a szabályokat, méltatlan és sport-
szerûtlen magatartás, hogy a jogerõs
bírói ítélet megszületése után az el-

lenfél rugdosásával, vagy a téren – ahol
most a bor folyik – adnak hangot nem-
tetszésüknek. Ezért arra kérik a sport-
szeretõ és a (jog)szabálytisztelõ bo-
rászokat,  hogy ne tûrjék el, hogy csa-
patukat olyan játékosok képviseljék,
akik árnyékot vetnek a szakmájukra,
akik a küzdelem pályán kívüli folyta-
tásával, az egyes szurkolótáborok kö-
zötti békétlenség szításával ellenséges
hangulatot teremtenek, eltaszítják a
környékrõl a munkahelyeket teremteni
szándékozó befektetõket és kockáz-
tatják a világörökségi címet – áll a Ta-
kács Zoltán elnök által aláírt felhí-
vásban.

Értelmi fogyatékosok nappali ellá-
tását végzõ intézmény mûködik Be-
kecsen az egykori öregek napközi ott-
honában.

A két esztendõvel ezelõtt megala-
kult, szerencsi székhelyû Együtt a Sé-
rült Emberekért Alapítvány azzal a
céllal jött létre, hogy segítséget nyújt-
son a családoknak az oktatási rend-
szerbõl már kikerült különleges gon-
doskodást igénylõ fiatalok ellátásá-
hoz és fejlesztéséhez. 

A szerencsi Merkuridiák Alapítvány
minden esztendõben igyekszik anya-
gi támogatást nyújtani a rászorulók-
nak. Idén a bekecsi szervezetre esett
a választásuk. Lakatos Istvánné elnök

tájékoztatójából kiderült, hogy a kö-
zelmúltban jótékonysági bált szer-
veztek, amelynek bevételét és a tá-
mogató jegyekbõl befolyt pénzt, ösz-
szesen 300 ezer forintot adtak át feb-
ruár 5-én a sérült embereknek. A
 házi gazdák nevében Bárányné Ba-
logh Melinda intézményvezetõ kö-
szönte meg az adományt, ami nagy
segítséget jelent a költségeik fede-
zéséhez. A húsz férõhelyes otthon to-
vábbra is várja a szolgáltatás iránt ér-
deklõdõ családok jelentkezését és
szívesen fogadják a támogatókat,
akik az Együtt a Sérült Emberekért
Alapítvány mûködéséhez járulnak
hozzá.

Télikabátot, esõköpenyt, kesztyût,
láthatósági mellényt, bakancsot,
kesztyût és téli sapkát is tartalmaz-
tak azok a dobozok, amelyeket a na-
pokban vettek át a szerencsi pol-
gármesteri hivatalban a téli-tavaszi,
illetve roma közmunkaprogramban
érintett települések.

Az elnyert pályázati támogatás a
szabadban dolgozók számára meg-
felelõ ruházat és a foglalkoztatáshoz
szükséges eszközök beszerzésére is

fedezetet biztosított. A január 15. és
június 15. között megvalósuló téli-
tavaszi közmunkában a szerencsi
kistérség 18 településén összesen
109-en vesznek részt. A roma köz-
munkaprogramot a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás gesztorsá-
gával az encsi, abaúj-hegyközi, szik-
szói, tiszaújvárosi, sátoraljaújhelyi
kistérségek és a Bodrogközbõl Ricse
önkormányzata közösen valósítják
meg.

A január végén hirtelen jött téli csapadék csak azokat érhette váratlanul,
akik nem figyelték a meteorológiai szolgálat elõrejelzéseit, hiszen napok-
kal korábban már figyelmeztettek az idõjósok, hogy a januári utolsó hét-
végén jelentõs mennyiségû hó várható. Bekecsen elõre felkészültek a rend-
kívüli idõjárási viszonyokra. Szombaton és vasárnap a község traktorja és
az egyik helyi vállalkozó munkagépe, valamint 10-12 közmunkás dolgo-
zott a közterületeken. Így nem csoda, hogy valamennyi helyi utca járható
volt a községben.

ÖRÖMTÕL SUGÁRZÓ SZEMEK KÖZÖTT

A KÖVETELÉSEK TELJESÜLTEK

– A szerencsi szalmatüzelésû hõ -
erõmû környezetvédelmi engedé-
lyének kiadását jogszerûnek mi nõsítõ
bírósági ítélet újra rámutat a hazai
világörökségi értékek védelmét biz-
tosító jogszabályok hiányosságaira.
A borvidék értékeinek védelmét fel-
vállaló borászok továbbra is elfo-
gadhatatlannak tartják a beruházás
megvalósítását – fogalmaz január

25-ei közleményében a Tokaj Re-
neszánsz – Tokaji Nagy Borok Egye-
sülete és a Tokaji Bormívelõk Tár-
sasága. A két civil szervezet szerint
a Magyar Köztársaság kormánya és
parlamentje két jogi mulasztást vé-
tett: 1985 óta nem alkotta meg a vi-
lágörökségi értékek védelmét bizto-
sító törvényt (Magyarország ekkor
csatlakozott az UNESCO 1972. évi
világörökségi egyezményhez); vala-
mint amikor a Tokaj-hegyaljai törté-
nelmi borvidék világörökségi címet
kapott (2002), nem gondoskodott an-
nak megfelelõ, nemzeti szintû jogi
védelmérõl. A közlemény kiadói
szerint a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által készített „világöröksé-
gi szempontú hatástanulmány”
(2009), továbbra is a világörökségi
értékeket veszélyeztetõ beruházás-
ként értékeli az erõmû esetleges
megépítését, és többek közt azt is ki-
mondja, hogy annak új helyszínt len-
ne szerencsés találni.

BORÁSZEGYESÜLETEK
A CÍM VÉDELMÉÉRT

A szerencsi erõmû megépítése ellen tüntettek civilek február 5-én Bu-
dapesten. A demonstráción a Magyar Távirati Iroda helyszíni tudósítása
szerint kb. negyvenen vettek részt, akiknek a képviselõje petíciót adott
át Szedrák Csillának, az Országgyûlés Civil Irodája megbízott vezetõ -
jének, aki ezt továbbítani fogja Katona Bélának, a parlament elnökének.
A dokumentum többek között tartalmazza: arra kérik a magyar kormányt,
kövessen el mindent annak érdekében, hogy a „Tokaj-hegyaljai borvi-
dék világörökségi értékeit és a Zemplén természeti kincseit visszavon-
hatatlanul károsító beruházások ügye megnyugtatóan lezáródjon, és a
szerencsi szalmatüzelésû hõerõmû építése lekerüljön a napirendrõl.” 

FÕVÁROSI TILTAKOZÓK

HÁROMSZÁZEZER FORINT
A SÉRÜLT EMBEREKÉRT

Az összegyûjtött pénzt Lakatos Istvánné alapítványi elnök (jobbra)
adta át Bárányné Balogh Melinda intézményvezetõnek.

Megyaszó

AZ EGÉSZSÉGÜGY
FEJLESZTÉSE

Kistérségi fogorvosi rendelõt avat-
tak január 28-án Megyaszón. Az ün-
nepélyes eseményen Csáki Barnabás
polgármester és a kivitelezõ cég kép-
viseletében Tóbiás Dániel vágták át
a nemzetiszín szalagot, amely után
a résztvevõk megtekintették a köz-
ség új létesítményét. 

A történet elõzménye, hogy a je-
lenlegi doktor, Varga Ferenc nyug-
díjazás elõtt áll, és az otthonában ki-
alakított fogászaton magánrendelést
folytat a jövõben. – Elhatároztuk, ha
megfelelõ pá-
lyázati lehe -
tõség kínálko-
zik, létre hoz-
zuk a saját köz-
ségi rendelõn-
ket – tájékoz-
tatta a Szerencsi
Híreket Csáki
Barnabás. En-
nek reményé-
ben készítette el
pályázatát a he-
lyi önkormány-
zat, és végül az
Észak-magyar-

országi Regionális Operatív Program
keretében közel harmincmillió fo-
rintot nyertek a beruházás megva-
lósítására. A saját tulajdonú épület-
ben – az említett összegbõl, illetve
az öt százalékos saját erõ felhasz-
nálásával – megtörtént a teljes fel-
újítás és akadálymentesítés. A költ-
ségek mintegy hatvan százalékát új
fogászati eszközök beszerzésére köl-
tötték. A kivitelezõ az elmúlt év szep-
temberében látott munkához, és
idén január 15-én fejezõdött be az
építkezés.

Az új fogorvosi rendelõ pályázati támogatásból épült. 

BEKECSI HÓLAPÁTOLÓK

VÉDÔRUHA KÖZMUNKÁSOKNAK



A magánszemélyeknek ebben az
évben is lehetõségük van arra, hogy
a személyi jövedelemadó-bevallási
kötelezettségüket az önadózás ke-
retén belül az állami adóhatóság
közremûködésével teljesítsék.

Az egyszerûsített bevallás elké-
szítését kérõ nyilatkozat megtételé-
re a 0953-NY jelû nyomtatvány
szolgál, amely megtalálható a ko-
rábban kipostázott bevallási egy-
ségcsomagokban vagy beszerezhetõ
az APEH ügyfélszolgálati irodáiban,
illetve a www.apeh.hu honlapról le-
tölthetõ. A kitöltött, aláírt nyilatko-
zat személyes benyújtásának, pos-
tára adásának, illetve elektronikus
úton történõ visszaküldésének ha-
tárideje 2010. február 15.  Ennek el-
mulasztása esetén a bevallási köte-
lezettség a 0953-as nyomtatvány
kitöltésével teljesíthetõ.

Az egyszerûsített bevallást a ma-
gánszemély akkor választhatja, ha
nem kért munkáltatói adómegálla-
pítást és az adóévben kizárólag
olyan jövedelmet szerzett, amelybõl
a kifizetõ (munkáltató) adót,  adóelõ -
leget vont le, nem volt egyéni vál-
lalkozó, mezõgazdasági õsterme-
lésbõl adóköteles bevétele nem szár-
mazott vagy jövedelmére vonatko-
zóan nemleges nyilatkozatot ad.
Nem zárja ki az egyszerûsített be-
vallás alkalmazását, ha a magán-
személynek ingó vagyontárgy, in-
gatlan, vagyoni értékû jog átruhá-
zásából származó jövedelem miatt
van adókötelezettsége, adókedvez-
ményt érvényesít vagy adójáról ön-
kéntes pénztárba, nyugdíj-elõtaka-

rékossági számlára rendelkezik. A
magánszemély nyilatkozhat akkor is,
ha 2009-ben olyan bevallásköteles,
adóterhet nem viselõ járandóságban
részesült – pl. nyugdíj –, ami miatt
nem kérhet munkáltatói megállapí-
tást.

Adóhatósági megállapítás kérhetõ
a termõföldnek nem minõsülõ in-
gatlan bérbeadásából, kifizetõtõl
származó bevallásköteles jövede-
lemre – ebben az esetben feltétel,
hogy az adózó nem választhat téte-
les költségelszámolást, illetve a ki-
fizetõ az adót, elõleget levonta.

Nyilatkozat adható az adóévben
alkalmi munkavállalói könyvvel tör-
ténõ foglalkoztatás révén szerzett, to-
vábbá osztalékból, életjáradékból
származó jövedelemre, illetve ha a
magánszemélynek visszafizetendõ
adókedvezménye keletkezett (pl.
biztosítási szerzõdés megszüntetése
miatt).

Nem adható egyszerûsített beval-
lásra nyilatkozat, ha a magánszemély
külföldi illetõségû, vagy árfolyam-
nyereségbõl, tõzsdei ügyletbõl szár-
mazott jövedelme, illetve fizetõ-
vendéglátó tevékenységre tételes
átalányadózást választott. Szintén
nem lehet az adóhatóság közremû -
ködését kérni, ha az adózónak 2009.
évre áthúzódó végkielégítés miatt is
van adókötelezettsége, illetve a
2009. évben kapott végkielégítését
az adóévek között megosztja. Öna-
dózással kell az adót megállapítani,
ha a magánszemély a bevételét ter-
helõ adóelõleg megállapításakor a
kifize tõnek tett nyilatkozatában költ-
ség levonását kérte.

Az adóhatóság a beküldött, aláírt
nyilatkozatokat feldolgozza, majd a
0953E bevallás ajánlatát 2010. áp-
rilis 30. napjáig megküldi az ügyfél
által megadott postai vagy e-mail
címre, elektronikus tárhelyre. Azok-
nak a magánszemélyeknek, akik az
ajánlat megküldéséhez e-mail címet
adtak meg, egy 8 karakterbõl álló
azonosítót küld az APEH egy hivat-
kozással (linkkel) együtt, amely az
adóhivatal honlapján található fe-
lületre történõ bejelentkezést bizto-
sítja, ahonnan az egyszerûsített be-
vallás ajánlata letölthetõ. Fontos
tudnivaló: a letöltés feltétele, hogy
a felhasználó gépére az Abevjava ke-
retprogram, valamint a 0953-as be-
vallás kitöltõ programja telepítve
legyen.

Amennyiben a magánszemély
nem ért egyet az ajánlatban fel-
tüntetett adatokkal, azokat javít-
hatja, vagy kiegészítheti. Az aján-
lat mellékleteként az adóhatóság
közli a rendelkezésére álló adat-
szolgáltatásokat, továbbá az adó-
kedvezményekre jogosító igazolá-
sok adatait, amelyeket az érintett a
birtokában lévõ igazolásokkal ösz-
szevetheti. Ezért fontos, hogy az
adózó a nyilatkozat mellé igazolást,
vagy egyéb iratot ne küldjön az
APEH-nak.

Az egyszerûsített bevallást – szük-
ség esetén a javított adatokkal –
2010. május 20. napjáig kell be-
nyújtani. Az e-mail címre kapott
ajánlatokat az ügyfélkapuval nem
rendelkezõ magánszemélyek csak ki-
nyomtatva, aláírva küldhetik vissza
az adóhatóságnak.
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb március 3-án 8–12 óráig.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: min-
den páros hét szerdáján 8–16 órá-
ig, legközelebb február 24-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb feb-
ruár 17-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
csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi
munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb március 1-jén 9–12 órá-
ig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb már-
cius 1-jén 9–12 óráig tart fogadó-
napot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtö-
kön 8–15.30 óráig.

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Február 15–21: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–pén-
tek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hét-
fõ–péntek 8–19 óráig, szombat–va-
sárnap 8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Február 22–28.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–

11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–pén-
tek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig.
Szerencs (ügyeletes): hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztással,
valamint a gyógyszer-engedélye-
zéssel kapcsolatos ügyintézés: hét-
fõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pén-
teken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig,
kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csü-
törtök: 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 csütörtök 8–
12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013. Nyitva tartás: hét-
fõ–szombat 12–20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Testünk egészét kí-
vülrõl bõr borítja. Egy át-

lagos felnõtt ember mintegy két
négyzetméternyi bõrfelülettel ren-
delkezik, ami nemcsak érzékszerv-
ként mûködik, hanem felépítésébõl
adódóan védõszerepet is játszik! Óv
a mechanikai hatásoktól és szabá-
lyozza a test hõmérsékletét. A zord
idõjárás, a vitaminhiányos táplálko-
zás, a mozgásszegény életmód tes-
tünket is megviseli, de a tél nyomai
a bõrünkön tükrözõdnek leginkább.

A helyes bõrápolás javítja közér-
zetünket és betegség kialakulását is
megelõzhetjük vele.

A bõr kémhatását befolyásolja az
elfogyasztott táplálék, valamint a kör-
nyezeti tényezõk: szél, napsütés,
hõmérséklet, a levegõ nedvességtar-
talma, a környezet szennyezettsége.

A téli hónapokban nagy kihíváso-
kat kell legyõzni bõrünknek a hideg,
csípõs levegõ, a szél, a csapadék mi-
att. Ha elhanyagoljuk az ápolását, az
akár hosszú távra is komoly problé-
mát okozhat. A hideg hatására, fõként
a ruhával nem borított felületeken,
 elõ ször száraz viszketés jelentkezik,
majd fájdalmassá váló seb is kelet-
kezhet. 

A tél nyoma az arcunkon is látszik,
sápadtabbá válik, csökken az ellen-
álló képessége, és a hideg hatására
akár gyulladásos területek is kiala-
kulhatnak. A nagy hideg, a szél, a hó,
az ónos esõ, a köd, és a központi fûtés
száraz levegõje is gyakran okoznak
bõrelváltozásokat.

Ezért fontos a bõr védelme az idõ -
járás viszontagságai ellen. Ebben az
évszakban gyakrabban kenjük a
bõrünket, inkább kisebb víz- és na-
gyobb zsírtartalmú krémmel. Az ajak
ápolása is elengedhetetlen, az ajakí-

rek nagy választékban állnak rendel-
kezésünkre.

A zord idõjárásban a táplálkozá-
sunk is vitaminban szegényebb, ke-
vesebb a szabadban való mozgás, a
napsütés hiánya pedig az egész szer-
vezetünket is megviseli.

Télen a zöldségek, gyümölcsök vá-
lasztéka csökken, vagy a kaphatóak
vitamintartalma lesz kevesebb a tá-
rolás során. Ezért alkalmazhatunk A-
vitaminos pakolásokat is bõrünk vé-
delme érdekében.

A bõr egészségéhez és szépségéhez
szükséges vitaminok: az A- vitamin
a bõr vízháztartásában játszik szere-
pet, az E-vitamin védelmet nyújt az
UV-sugárzás ellen. A C-vitamin fenn-
tartja a bõr nedvességét, szerepet ját-
szik a feszességének megtartásában
is. A B-vitamin védõréteget képez a
bõr felületén és segít megõrizni a ned-
vességtartalmát is, bevitele a rostokat
tartalmazó gabonafélék fogyasztásá-
val növelhetõ.

A változatos étkezéssel, az alkal-
mazott vitamin-komplexekkel hoz-
zájárulunk a bõrünk megfelelõ vé-
delméhez is! Ne feledkezzünk meg
még télvíz idején sem a megfelelõ
mennyiségû folyadék fogyasztásá-
ról! A napfényszegény idõszakban a
bõr táplálása mellett az idegek ápo-
lására is figyeljünk oda. Egy-egy cso-

kis keksz, a jó minõségû csokoládé-
ból egy-két kocka jót tesz a léleknek
is! Egészséges torkoskodás a sült
gesztenye fogyasztása, mert értékes
flavonoidokat és szénhidrátot is tar-
talmaz. A tisztító hatású illóolajok pá-
rologtatása a bõrünket is védi a szá-
raz levegõtõl és az ilyenkor gyakori
megfázások gyógyítására, az általá-
nos állapot javítására is alkalmasak.
A citrusfélék olajának alkalmazása,
és magának a citrusféléknek a fo-
gyasztása is tanácsos ebben az idõ -
szakban.

Télen a csecsemõk és kisgyerme -
kek bõrápolására, védelmére még
fokozottabban kell figyelni. A babák
bõre érzékenyebb, mint a felnõtteké,
ezért a séta elõtt mindig be kell ken-
ni õket megfelelõ krémmel!

A testünk védelmét mind kívülrõl,
különbözõ készítményekkel, vagy
természetes alapanyagokkal való pa-
kolásokkal, mind belülrõl, a táplál-
kozásunk megfelelõ formájával, vi-
taminok fogyasztásával mi magunk
biztosíthatjuk! 

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden hónap elsõ és második pén-

tekjén (legközelebb március 5-én és
12-én) a szerencsi rendelõintézetben
Váradi Ferencné segítséget nyújt a sze-
mélyre szabott diéta kiválasztásá-
ban, lehetõség van a felvetõdõ prob-
lémák egyéni megbeszélésére. A ren-
delés beutaló nélkül is igénybe ve-
hetõ, társadalombiztosítási igazol-
ványra azonban szükség van, és a vá-
rakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.

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

VÉRADÁS
FEBRUÁR

16. (kedd): Bekecs
23. (kedd): Taktaharkány
25. (csütörtök): Szerencs,

7–11 óráig: tûzoltóság,
12–15 óráig: rendõrség

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától

kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszü-
neti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az
öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18
óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõs-
ségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sü tõ Szil vesz ter vá ro si szak fel ügye lõ fõ or vos

Február 19.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Február 26.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.

Egészségünkért 

SZERVEZETÜNK VÉDÕPAJZSA: A BÕR

ADÓBEVALLÁST KÉSZÍT AZ APEH
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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!

MMaanniikkûûrr,,   ppeeddiikkûûrr,,   
mmûûkköörröömmééppíí ttééss!!

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

Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

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, közlekedõhelyiséges, összkomfortos (113 m2).
Külön bejáratú garázs (szerelõaknával), kazánház. A lakás
szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, komfortos, kandalló
fûtésû (50 m2). Kereskedelmi szálláshelyként mûködik. Be-
fektetõk, összeköltözõ, többgenerációs családok vagy a kör-
nyékrõl Szerencsre költözni szándékozók figyelmébe is
ajánljuk, miután megfelelõség esetén beszámítanak szeren-
csi, vagy Szerencs környéki, legalább, 2 szobás, akár kom-
fort 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
helyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi
lakás közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került ki-
alakításra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárol-
ható bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók
vagy diákok részére ideális. Megfelelõség esetén érték -
egyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irány -
ár: 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

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
RENDKÍVÜLI AKCIÓ FEBRUÁR 10-TŐL

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

Sertéscomb 980 Ft/kg
Sertéslapocka 790 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 960 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1060 Ft/kg
Sertéstarja 790 Ft/kg
Sertésoldalas 750 Ft/kg
Sertésdagadó 790 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 650 Ft/kg
Sertéscsülökhús 750 Ft/kg
70%-os kolbászhús 680 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 190 Ft/kg
Sertésfej 140 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 300 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 550 Ft/kg
Zsírszalonna 290 Ft/kg

Csirkemell filé 1080 Ft/kg
Csirkecomb 580 Ft/kg
Csirkeszárny 480 Ft/kg
Egész csirke 580 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 900 Ft/kg
Csirke farhát 160 Ft/kg 

Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt csülök 960 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) vödrös 
és poharas kiszerelésben 440 Ft/kg

Új szolgáltatás 
a szerencsi Szinva Optikában
(Szerencs, Rákóczi út 118., a cukorgyári körforgalomnál, 

a Rossmann mellett)

SZAKORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT
(szemüveg, kontaktlencse felírása)

Rendel: dr. Várhegyi Zsolt
Rendelési idõ: minden hónap utolsó kedd 16–18 óráig 

bejelentkezés alapján

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT
Minden szerdán: 11–13 óráig
Minden pénteken: 14–16 óráig

Bejelentkezés: 47/361535, vagy 20/669-0182

Tájékoztatjuk kedves jelenlegi és jövõbeli pácienseinket, hogy a 

tokaji PÁLINKÁS FOGORVOSI PRAXIS
újra teljes és pontos programmal indul,

Dr. PÁLINKÁS ANDRÁS és Dr. PÁLINKÁS ÖRS 
közremûködésével, ÁLTALÁNOS FOGÁSZATBAN

(foghúzás, fogtömés és fogpótlás) és FOGSZABÁLYOZÁSBAN!
Mindez gyerekeknél, felnõtteknél és nyugdíjasoknál!

A munkák rövid határidõvel és elérhetõ árakon készülnek!

Célunk a legmagasabb szakmai minõség!

Kapcsolatfelvétel és bejelentkezés személyesen 
és a következõ telefonszámokon : 

Dr. Pálinkás András: 30/9457-992   Dr. Pálinkás Örs: 30/375-5456
� Fog- és szájbetegségek szakorvosa � Általános fogorvos
� Konzerváló fogászat szakorvosa � Fogszabályozó rezidens orvos
� Fogpótlástan szakorvosa
� Fogszabályozó szakorvos

Rendelõ címe: 3910 TOKAJ, Bethlen Gábor u. 24. 
Tel.: 47/352-514. 

RENDELÉSI IDÕ: 
KEDD: 17–20 óráig (késõbb bõvül)

CSÜTÖRTÖK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
PÉNTEK: 17–20 óráig (késõbb bõvül) 
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AK CIÓ!

Rendkívüli hetivásár valamennyi
COOP üzletünkben február 14-ig!
Minna túró 250 g 199 Ft

Egységár: 796 Ft/kg

Normál kristálycukor 1 kg 179 Ft
Tipp sonkás csemege 1 kg – Debr. Csop. 1199 Ft
Füstölt oldalas 1 kg – Sajóhús Kft. 1199 Ft
Szendvicssonka 1 kg – Szerencsi Mg. 1299 Ft
Erdélyi szalonna 1 kg – Sajóhús 899 Ft
Lenor öblítõk 1 liter (Summer, Spring, 
Sensitive, Jungle, Elegant feel) 399 Ft

Tõkehúst árusító üzleteinkben:
Sertéslapocka 1 kg – Debreceni Csop. 799 Ft

Keresse a hét minden napján településén 
a legközelebbi COOP üzletet, ahol 

az élelmiszerek választékában 
már most is több mint 80% magyar termék!

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. 

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

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.

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Eng.sz.: R-1787/1998

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI KIRÁNDULÁS
szerencsi indulással 

május 20-24. 43 500 Ft/fô

Irodánkban jegyek
válthatóak: koncertekre,

színházi elôadásokra,
sportrendezvényekre

VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.

Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

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

Honlap: www.zemplentourist.hu
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NEGYEDSZÁZAD AZ ÉPÍTÕIPARBAN 
Huszonöt esztendõs fennállását

ünnepli idén a szerencsi Szivárvány
Építõipari Kft. A cég jogelõdje 1985-
ben a helyi termelõszövetkezetbõl ki-
válva kezdte meg az önálló tevé-
kenységet. A vállalkozás az eltelt ne-
gyed évszázadban igényes munka-
végzéssel szerzett jó hírnevet magá-
nak nemcsak a városban és térségé-
ben, hanem az ország távolabbi vi-
dékein is. Nem véletlen, hogy az ága-
zat mély recessziója ellenére tavaly
eredményesen gazdálkodott a társa-
ság, nyolcvanöt dolgozónak és csa-
ládjának biztosítva megélhetést.   

Boros István (fotónkon) ügyvezetõ
igazgató büszke arra, hogy miközben
az országban számos építõipari vál-
lalkozás ment és megy tönkre, a sze-
rencsi Szivárvány Kft.-nek az elmúlt
esztendõben sem csökkent az árbe-
vétele. A válság azonban a céget sem
hagyta érintetlenül: számos takaré-
kossági intézkedést kellett meghoz-
niuk, és a csúcsidõszak 100-120 fõs
foglalkoztatásához képest csökken-
tették az alkalmazottak számát.

– Valójában annak a bizalmi tõké-
nek voltunk a nyertesei, amit az el-
múlt huszonöt évben a térségben
megvalósuló nagyberuházások gene-
rál-kivitelezõjeként szereztünk ma-
gunknak – emelte ki lapunk érdek -
lõdésére Boros István. – Számos ön-
kormányzatnak dolgoztunk, gazdasági
társaságoknak, agrárvállalkozásoknak
építettünk magtárakat, hizlaldákat.
Megrendelõink valamennyien elége-
dettek voltak az általunk elvégzett
munkákkal. Ennek köszönhetõen ta-
valy január elejétõl december végéig
sikerült folyamatos elfoglaltságot biz-
tosítani a dolgozóinknak és több mun-
kánk áthúzódott az idei esztendõre is.
Közbeszerzési eljárás keretében sike-
rült elnyernünk a megyaszói iskola re-
konstrukcióját és bõvítését, aminek a
vállalási értéke meghaladja a 220 mil-
lió forintot. Az európai uniós elõírá-
sok szerint az állattartóknak úgy kell
gondoskodniuk a trágya elhelyezé-
sérõl, hogy az a földekre történõ ki-
szórásig ne szennyezze a környeze-
tet. Az elmúlt évben három nagy tá-
rolót építettünk és egy hatalmas siló-
zó kialakítása is a mi nevünkhöz
fûzõdik a térségben. Ugyancsak köz-
beszerzés keretében nyertük el egy
apróhomoki tehenészeti telep teljes fel-
újítását, amire 250 millió forint ér-
tékben kötöttünk szerzõdést. Egy ko-
rábbi abaújszántói beruházás kapcsán
kerültünk kapcsolatba azzal a keres-
kedelmi társasággal, akinek most hét

nagy pályázó cég közül mi építjük sá-
rospataki raktárát. Boldogkõújfalun
már az ötödik magtárat létesítjük, mi-
közben a nevünkhöz fûzõdik a falu-
ban az orvosi rendelõ bõvítése és fel-
újítása harmincmillió forint értékben.
A napokban értesültünk róla, hogy itt
egy tájház teljes körû rendbetételét is
elnyertük. Hernádvécsén szintén or-
vosi rendelõt építünk. 

A tavaly megkezdett beruházások
között szerepel Prügyön egy sertéste-
lep teljes rekonstrukciója közel 400
millió forint értékben. Jelenleg az
utolsó istálló felújítását végezzük,
amivel március 31-ére kell végeznünk.

Boros István szerint biztató, hogy
2010-re már közel 350 millió forint
értékû munkára sikerült szerzõdést köt-
niük. Folyamatosan lapozgatják a
közbeszerzési értesítõket és pályáznak.
A Szivárvány Építõipari Kft. az elmúlt
huszonöt esztendõben Szerencsen is
letette a névjegyét. Az utóbbi évekre
tekintve a cég építette fel a világ -
örökségi kapuzatot, az Ondi úti bér-
lakásokat. Generál-kivitelezõként õk

végezték a községi fürdõ épületének
rekonstrukcióját, amiért 2008-ban
elnyerték a Magyar Építész Kamara ní-
vódíját.   

– A város pályázatot írt ki a három
óvodaépület felújítására és bõvítésé-
re, amit helyi vállalkozásként szeret-
nének elnyerni – ismertette az ügyve-
zetõ igazgató. – Mi kilencven száza-
lékban szerencsi embereket foglal-
koztatunk, ide fizetjük az adót, így ta-
lán nem túlzott a várakozásunk. Bí-
zunk abban is, hogy a Rákóczi út 51.
szám alatti egészségháznál és a ren-
delõintézetnél megvalósuló beruhá-
zásból is kivehetjük a részünket. A Sze-
rencsi Mezõgazdasági Zrt. számára
sertéshizlalda és terménytároló léte-
sítésére adtunk ajánlatot, aminek fo-
lyamatban van az értékelése. Ameny-
nyiben a fenti lehetõségek többségét
sikerül elnyernünk, biztos vagyok
benne, hogy az idén nem kénysze-
rülünk arra, hogy dolgozókat bocsás-
sunk el. 

A cég az elmúlt évben elkezdte zsa-
luzó betonelemek gyártását a Keleti
Ipartelepen lévõ keverõüzemükben. A
recesszió miatt az elmúlt idõszakban
erre ugyan nem volt nagy kereslet, de
a drága faanyagok kiváltása miatt az
építkezéseknél egyre inkább elõtérbe
kerül ez a technológia. Terveik között
szerepel mederlapok készítése is arra
alapozva, hogy a közeljövõben a tér-
ség több településén – köztük Sze-
rencsen, Megyaszón, Taktakenézen,
Prügyön történik majd meg a csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszer felújítása, ki-
alakítása, ahol nagy mennyiségben
lesz szükség ezekre a termékekre.

Betonüzemünk tavasszal újraindul,
ellátva cégünk ezirányú igényeit, a tér-
ség más építôipari vállalatait és a la-
kosságot egyaránt.

A NYERÉS ÖRÖME 
Közel tizenhárom milliárd forint ér-

tékû nyereményt fizetett ki az elmúlt
évben Borsod-Abaúj-Zemplén, Haj-
dú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Nógrád és Heves megyében a Sze-
rencsejáték Zrt. A cég miskolci terü-
leti igazgatóságának területén tavaly
a társaság országos árbevételének
egyötödét, azaz 30,1 milliárd forintot
áldozott Fortuna oltárán a lakosság.

Az elmúlt évet értékelõ
sajtótájékoztatón 2010.
január 28-án, Miskolcon
Veres István (fotónkon),
az igazgatóság vezetõje
felidézte, hogy tavaly
100 ezer forintról 200
ezer forintra emelkedett
az azonnal kifizethetõ,
úgynevezett kisnyere-
mények értékhatára. A
skandináv lottó kombi-
nációban, a Luxor pedig
az interneten is játszható lett. Novem-
bertõl a cég termináljain keresztül le-
hetõséget biztosít mindhárom nagy ha-
zai mobilszolgáltató telefonkártya-
egyenlegének, illetve univerzális belsõ
egyenlegének feltöltésére. Ugyancsak
ekkortól segédsorsjegyei is vannak az
ötös, a hatos és a skandináv lottónak.
Veres István kiemelte, hogy 2009-ben
a régióban az ötös lottón több mint két-
milliárd forintos volt a csúcsnyere-
mény, a hatos és a skandináv lottón

egyaránt 400 millió forintot meghala-
dó volt a legnagyobb elvitt összeg. Ta-
valy összesen 16 országos és két regi-
onális akció kínált extra nyerési lehe -
tõ séget a játékosoknak, fogadóknak. A
régiónak kedvezett a szerencse: az
igazgatósághoz tartozó megyékben hu-
szonnégy autó, 157,5 millió forint kész-
pénz, öt utazás, hat sorsjegycsomag, há-
rom utazási, hét vásárlási utalvány és
0,85 kilogramm arany talált gazdára. A

Szerencsejáték Zrt. a tér-
ségben huszonnégy ala-
pítványnak, egyesület-
nek és közhasznú szer-
vezetnek összesen 34,6
millió forint szponzorá-
ciót biztosított.

Az idei évrõl szólva az
igazgató kiemelte, hogy
februártól 200 forintról
250 forintra emelkedett a
három lottójáték részvé-
teli díja, amivel arányo-

san a nyeremények összege is nagyobb
lett. Ebben az esztendõben átlagosan
kéthavonta frissül majd a Szerencsejá-
ték Zrt. sorsjegy-palettája és számos ak-
ciót szerveznek. Szinte minden hó-
napban lesznek szerencsepercek, ami-
kor bizonyos napokon extra nyeremé-
nyeket kínálnak. Áprilisban–májusban
újra indul a „Megállítjuk egymillióért!”
játék, novemberben pedig az ötéves Put-
tó születésnapja alkalmából várják majd
kellemes meglepetések a játékosokat.  

FARSANGI KÖNYVAJÁNLÓ
Ha farsang, akkor eszem-iszom, vi-

dámság és mulatozás, busójárás, kar-
neválok és nem utolsósorban fánk! Bár
a naptár szerint hivatalosan január 6-
ával veszi kezdetét a farsangolás  idõ -
szaka, a bálozás és karneválozás feb-
ruár hónapjára jellemzõ. Az ebben az
idõszakban tartott ünnepségek a ta-
vasz születését, a világosság sötétség
feletti gyõzelmét hirdetik. Ehhez kap-
csolódván az évezredek és évszáza-
dok folyamán számos népszokás ala-
kult ki a különbözõ társadalmakban. 

A farsang történetérõl és a hozzá
kapcsolódó szokásokról olvashatnak,
valamint ötleteket adunk jelmezek és
maszkok készítéséhez alábbi könyv-
ajánlónkban:

Az ünnep eredetével és történeté-
vel foglalkozó könyvek: Farsangi nép-
szokások (Ujváry Zoltán). Farsangi
mulatságok (Takács Erika). Régi és mai
magyar népszokások (Dömötör Tek-
la). Naptári ünnepek – népi színját-
szás (Dömötör Tekla). Magyar nép-
szokások (Dömötör Tekla). Népi ka-
lendárium (Penavin Olga).

Álarcok és jelmezek, kreatív ötle-
tek.

Jelmezek és sminkek: Gyerekzsúr-
ra és farsangra (Maria Eigl). Farsangi
papírálarcok (Hornyákné Sebestyén
Éva, Hornyák Dóra). Álarcok (Dréher
Ildikó). Farsangi jelmezek (Stephanie
Göhr). Velencei álarcok (Erdei Diá-
na). Maskarák (Apostol Éva).

Arcfestés (Wolfanger–Kleist–Schlitt).
Maskarában: Jelmezek, álarcok, arc-
festés farsangra és más mulatságok-

ra. Fantasztikus jelmezkönyv: Har-
minckét bámulatos és szórakoztató
farsangi maskara.

Versek, dalok, jelenetek: Farsan-
goló: Iskolai segédanyag. Itt a farsang!
Áll a bál!

Szeretettel várjuk kedves olvasóin-
kat a Városi Kulturális Központ és
Könyvtárban!

Szepessy Zsolt vagyok,
Monok polgármestere, az
Összefogás Párt elnöke.
Polgármesterségem eltelt
négy évében sajnos rá
kellett döbbennem, hogy
a magyar vidék napról
napra nagyobb gondokkal
küzd. A munkahelyek fo-
lyamatosan szûnnek meg,
az emberek életszínvona-
la rohamosan csökken,
ezáltal nõ a bûnözés, a
családok kiszolgáltatottsága és létbizony-
talansága. Polgármesterként minden erõm-
mel azon vagyok, hogy mindezeket meg-
akadályozzam. 

Az elsõ perctõl fogva felléptem a köz-
biztonság fejlesztéséért (polgárõrséget
hoztam létre), a munkahelyek teremtésé-
ért és a létbiztonság megteremtéséért.
Mindezek bizonyítékaként megalkottam a
szociális kártyát, ami csak és kizárólag a
családok érdekeit szolgálja. Bevezettem a
közmunkaprogramot (melynek értelmében
csak az kap segélyt, aki dolgozik), amivel
száznál is több embernek adtam munkát
helyileg, több tízezer embernek pedig or-
szágosan. Felléptem a megélhetési bûnö-
zés ellen, védve ezzel az emberek ma-
gántulajdonát. Jogi segítséget nyújtottam
a kesznyéteni Barna bácsiként ismertté vált
idõs embernek, aki pusztán magántulaj-
dona védelme miatt került bajba. Kiálltam
Pásztor Albert miskolci rendõrkapitány mel-
let is, akit a cigánybûnözésre tett kijelen-
tése miatt hurcoltak meg. Polgármester-
ként volt alkalmam megtapasztalnom azt
a mélyszegénységet, ami ebben a me-
gyében emberek, családok tízezreit érin-
ti. Felléptem az uzsorások ellen is, ezzel
családok ezreinek sikerült visszaadni a re-
ményt. 

Ez ellen egy ember ke-
vés, összefogásra van
szükség, különösen ak-
kor, ha a politikai elit nem
hallja, nem látja az átlag-
ember mindennapos
gondját-baját. Ez vezetett
arra az elhatározásra,
hogy pártot alapítok, mert
országgyûlési képviselõ -
ként munkásságomat és
céljaimat eredménye-
sebben tudom megvaló-

sítani. Ezért szeretnék képviselõjelöltként
indulni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
11. sz. választókerületben, a vezetésem-
mel létrehozott Összefogás Párt színeiben.
A magyar politikai életben szükség van a
megújulásra, a változtatásra, ugyanis a mai
helyzet kialakulásáért döntõen felelõsek
azok a politikai erõk, amelyek az elmúlt húsz
évben felváltva kormányozták az országot.
Az ismert pártok és politikusok bebizo-
nyították alkalmatlanságukat.

Ezáltal kérem Önöket, hogy tiszteljenek
meg bizalmukkal, azaz ajánlószelvényeik-
kel (kopogtatócédulájukkal), amelyeket
akár személyesen is be tudnak hozni Sze-
rencsen a Rákóczi út 82. szám alatt ta-
lálható kampányirodánkba. Tel.: 06-47/
560-312; 06-47/560-313. Szelvényeiket
átadhatják önkénteseinknek is.

Tisztelettel:
Szepessy Zsolt

országos elnök, képviselõjelölt

Kedves Barátaim, 
Tisztelt Választópolgárok!

Február 24-én (szerdán) 18 órakor Szerencsen, a Sörházban (Petõfi u. 5.)

ÉLET A VILÁG TETEJÉN
Nepál és a Himalája címmel

elkezdjük világjáró sorozatunkat. Bemutatjuk a nepáli fõvárost, meg-
jelenítünk dzsungeltúrát. Utunkat királyi városokban folytatjuk. El-
jutunk Pokharába, a himalájai hegymászók városába is. Közben hall-
hatunk egy távoli világ életérõl, szokásairól, kultúrájáról.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Tavaly az ötös lottón több mint kétmilliárd forint volt a csúcsnyeremény.

POLITIKAI HIRDETÉS



2010. FEBRUÁR 12. HIRDETÉS16

VEGYES
– CAM BREVETTO, nagy alapterületűállóka eladó. Oldala hálós,
pereme párnázott. Érd.: 70/340-0374. (3-4)

– 2009 szeptemberében vásárolt, 4 hónapig üzemelt Kamino
7 kW-os öntvény kandalló jótállással eladó. Irányár: 50 ezer Ft.
Érd.: 30/606-5105. (3-4)

– Villanyvarrógép (10 ezer Ft), 70 literes eperfahordó pálinka
érlelésére eladó. Érd.: 47/361-299. (3)

– Egész dió 150 Ft/kg áron eladó. Érd.:47/362-260. (3)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen az Alkotmány utcában 2+2 szobás, összkomfor-
tos családi ház nagy kerttel, garázzsal eladó. Érd.: 70/340-
0374. (3-4)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó két család
részére kialakított, külön bejáratú, 2 + 4 szobás családi ház,
akár vállalkozásra is. Érd.: 20/4464-662. (3-4)
– Szerencs központjában 2 szobás, kertes, összkomfortos lakás
eladó. Ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/543-1666, vagy 47/363-523.
(3-4)
– Tiszalúc, Jókai út 4. szám alatti kertes családi ház eladó. Érd.:
30/263-5752. (3-4)
– Szerencsen a Gyár utca 3. szám alatt lévõ társasházban
71m2-es földszinti lakás eladó. A lakás 2009-ben teljesen fel lett
újítva. 2 szoba, 1 konyha, 1 spájz, 1 fürdõszoba és 1 WC ta-
lálható a lakásban. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 20/389-8878,
vagy 20/558-0506. (3-4)
– Szerencsen az Ondi úti részen 762 m2-es építési telek eladó.
Érd.: 20/549-3878. (3)
– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, téglaépítésû, ga-
rázsos, gázos társasházi (kulcslyukas) lakás eladó. Érd.:
70/324-4728. (3)
– Szerencsen az Alkotmány út 32. szám alatt eladó egy szoba-
konyhás ház melléképülettel, kerttel. Irányár: 1,5 millió Ft.
Érd.: 30/408-7765. (3)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 km-re nyara-
lónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás parasztház 2233
m2 telken eladó. I. ár: 2,9 M Ft. Telefon: 20/563-3852, Sze-
rencsen.

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon – a Jókai út lakóházainak közvetlen szom-
szédságában – 800 négyszögöl beállt vegyes gyümölcsös,
málna, valamint 1-1 sor termõ csemege- és vörös szõlõ eladó.
Érd.: 30/278-5650, vagy 20/973-8912. (3)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotó-
val jelentetjük meg az el adás ra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épüle te ket.
Ennek költsége hozott fény kép es-
etén alkalmanként 500 Ft,
 amennyiben a fotót munkatársunk
készíti el, akkor 700 Ft. Ezért az
összegért egyszer jelentetjük meg
hirdetését, ami az internetes honla-
punkra is ilyen formában felkerül. 

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. február 19-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

február 26., március 12.

500 forint

�

�

– Hévíz-Dobogómajor üdülõfaluban minden év 36. hetére
(szeptember elsõ hete) szóló üdülõjogomat eladnám vagy el-
cserélném. Érd.: 30/278-5650, vagy 20/973-8912.

– Tíztagú olajtöltésû villamos radiátor, elektromos tûzhely, for-
gónyársas, grillezésre alkalmas sütõvel eladó. Érd.: 47/363-
415. (3)

JÁRMÛ
– Suzuki Navara robogó eladó. Érd.: 70/330-7240. (3)

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.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

MEDVE ÁRPÁDNÉ,
Etelka óvó néni

temetésén részt vettek, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

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

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

� VALENTIN-NAPI
MEGLEPETÉSEK

� NÉVRE SZÓLÓ 
FÉNYKÉPES 
EGYEDI 
AJÁNDÉKOK

� KELETI 
AJÁNDÉK-
TÁRGYAK

� PATCHWORK
� GOBELIN 

ALAPANYAGOK
� PÓLÓK 

FELIRATOZÁSA, 
SZITÁZÁS

� GÉPI HÍMZÉS

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

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.



Vízszintes 
1. Az idézet elsõ része. 12. Égõ. 13.

Nem okos. 14. Angol tíz 15. Római
1100. 16. Robbanóanyag. 17. Nátrium.
18. Kötõszó. 19. Jód, alumínium. 21. Ki-
ejtett „x”! 23. Asztácium. 25. Magyar
Tudományos Akadémia. 26. Fül tehe-
ti. 29. Amerikai nagyváros. 31. Akinek
nem …, ne vegye magára! 32. Onga
hangzói! 33. Hideg idõszakonként. 35.
Orr jelzõje lehet. 38. Rag, a -nek pár-
ja. 39. Háromtagú alakulat. 41. Váradi
Nándor. 42. Cselekvést kifejezõ szó. 44.

Részben utal! 46. Büszkeség. 47. Au-
tósiskolánk volt. 49. Felsõoktatási in-
tézményhez kapcsolódó. 51. Afrika
egyik folyója. 53. Hannibal … portas!
54. Osztrák, svéd gépkocsik jelzései. 56.
Rangjelzõ. 57. Becézett Enikõ. 59. Ki-
ejtett „z”! 61. Középen piszkol! 63. Rész-
vénytársaság. 64. Nem mozog. 66. Rag,
a -ve párja. 

Függõleges 
2. Cirmos. 3. Kettõs mássalhangzó. 4.

A távolabbit. 5. Kistestû ló. 6. Társada-

lombiztosító. 7. Becézve:
meló. 8. MÁV partnere.
9. Nátrium. 10. Pakson
ezt használják! 11. Fel-
sõfok egyik jele. 15. Az
idézet második, befejezõ
része. 20. Gonosztevõ,
rabló. 21. Ezen a helyen
(népies). 22. Zacc végei!
24. Becézett Trabant. 25.
Massachusetts Institute of
Technology röviden. 27.
Törmelék, salakanyag.
28. Páratlanul nagy! 30.
Fényképet készít róla. 34.
Lappangás, rejtettség. 36.
Árasztja. 37. Dobó váro-
sa. 40. Idõ egynemûi!
43. Egerben van! 45. Far-
mermárka. 48. Valós. 50.
Részben gyanús! 52. Tá-
volba. 55. Cigarettázik.
57. Motorkerékpár-már-
ka. 58. Amely személy.
60. Az elsõ nõ! 62. Kén,
hidrogén. 63. Tetejére.
65. Részben angol! 

Sz. A.

A január 29-ei kereszt-
rejtvény helyes megfejté-
se: A mosoly egy görbe vonal, amely
egyenesbe hozhat mindent. A helyes
megfejtést beküldõk közül Péter Lász-
lóné, Szerencs, Szabadság u. 9/4. szám
alatti olvasónk, valamint a megfejtést
SMS-ben beküldõk közül a 30/487-
1232-es telefonszám tulajdonosa nyert.

A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) február 15–19. között vehetik
át. A február 12-ei keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: febru-
ár 19. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.

HIBÁK

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

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

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

A BETELJESEDETT ÁLOM!

Lapzártánk elõtt érkezett a hír: 2010.
február 26-án a szerencsi Idiot Side alá-
írta a kiadóval a lemezszerzõdést. Ezen
a napon jelent meg a zenekar elsõ kis-
lemeze is, amelynek két dala várha-
tóan a legtöbb rádiócsatornán hama-
rosan hallható lesz. Egy szó mint száz,
jól indul a 2010-es év a szerencsi fiúk
számára. Így vélekednek õk is a fel-
gyorsult eseményekrõl, amelynek van
némi elõzménye is. 

A szerencsi fiúk 2004-ben alakítot-
ták meg a modern rockzenét játszó
együttest. A kitartó menedzseri mun-
kának és persze az Idiot Side zenéjé-
nek köszönhetõen egyre többet kon-
certeztek az elmúlt évek során. Gyak-
ran lépnek fel a Hooligans elõzeneka-
raként, ami szintén hozzájárult ahhoz,
hogy egyre nagyobb népszerûségre te-
gyenek szert az egész országban. – Na-
gyon jó érzés volt például, amikor az
elmúlt nyáron elutaztunk Isaszegre, és
ott is ugyanúgy énekelték a dalainkat,
mint a szülõvárosunkban – idézték fel
élményeiket a fiúk.

A Barna Balázs, Gönczy Gergõ, La-
pis Botond és Tóth Roland által alko-
tott formáció életében új fejezet kez-

 dõdik. A közelmúltban megjelent kis-
lemez elsõ dala a „Könnyen jön”,
amelyhez tavaly már videoklip készült
és látható volt az egyik hazai zene-
csatorna mûsorán. Az „Álarc” címû
szerzemény klipjét a napokban for-
gatják és várhatóan Indián rendezõi te-
vékenységének köszönhetõen ismét re-
mek anyag került majd a televíziókba. 

Az egyik dalhoz videoklip is készült,
ami tavaly is futott az egyik zenecsa-
tornán, a másikhoz, az Álarc címû
számhoz pedig most készül az új vi-
deoanyag és hamarosan ezt láthatjuk
a televízióban.  A single megjelenése
csupán beharangozója a készülõ nagy-
lemeznek. A dalokat már felvették, de
folyamatosan készülnek az Idiot Side
új számai is, így elõfordulhat, hogy egy-
egy friss szerzemény miatt változik a
korong repertoárja. Információink sze-
rint összesen tizenhárom track hallható
majd az albumon. 

Arra a kérdésre, hogy miért fontos
számukra a nagylemez, az Idiot Side
egyhangúlag így válaszolt: úgy érez-
zük, minden egyes dalunknak el kell
jutni a hallgatósághoz.

SADE: SOLDIER OF LOVE
Talán a 2010-es év legnagyobb

visszatérése Sade nevéhez fûzõdik
majd, hiszen 10 év után jelenteti meg
legújabb, Soldier Of Love címû, im-
máron hatodik stúdióalbumát. Az al-
bum elsõ kislemezdala a címadó „Sol-
dier Of Love”, melynek társproduce-
re Mike Pela volt, s szövegét Sade ko-
rábbi szerzõtársaival (Andrew Hale,
Stuart Matthewman és Paul Spencer
Denman) írta. A pulzáló dob alapra
épülõ dal, Sade összetéveszthetetlen
hangjával kiegészítve, decemberben
került a rádiókhoz világszerte. Az új
lemezt Angliában rögzítették. Az idõt-

len és egyedi hangzásáról is ismert Sade
eddigi 25 éves karrierje során hatal-
mas sikereket ért el nemzetközi szin-
ten és az USA-ban is. Debütáló albu-
muk, az 1984-es Diamond Life óta az
együttes mind az öt lemeze bekerült
a Billboard Top200 Album lista Top10-
ébe, és több mint 50 millió albumot
adtak el világszerte. Jelölve voltak
American Music Awardsra, MTV Vi-
deo Music Awardsra, és nyertek há-
rom Grammy-díjat is – az elsõt 1986-
ban a Legjobb új elõadó kategóriában,
majd 1994-ben a Legjobb R&B elõ-
 adás/duo vagy együttes kategóriában,
illetve 2002-ben a Legjobb pop album
kategóriában a „Lovers Rock”-kal.
(forrás: www.sonymusic.hu)

SCREAMWORKS: LOVE IN
THEORY AND PRACTICE

A HIM vadonatúj albuma várható-
an lapunk megjelenésével egyidõben
kerül a boltok polcaira. A „Scream-
works: Love In Theory and Practice”
címû albumra 13 új felvétel került fel,
melyek közül az elsõ kislemez a
„Heartkiller” címû szerzeménybõl ké-
szült. A digipack csomagolásban meg-
jelenõ speciális változat második CD-
jén az új dalok akusztikus változatai
hallhatóak. (forrás: www.warnermu-
sic.hu)

GRAMMY-DÍJÁTADÓ
Idén 52-ik alkalommal, január 31-

én rendezték meg a zenei élet egyik
legkiemelkedõbb eseményét, a
Grammy-díjátadót. A ceremóniának a
Los Angeles-i Staples Center adott ott-
hont, és a nyertesek között olyan  elõ -
adók szerepelnek, mint David Guet-
ta, Lady Antebellum, Keith Urban, He-

ather Headley és a The Beatles. A
Grammy-díjátadó (eredeti nevén Gra-
mophone Awards) a National Aca-
demy of Recording Arts and Sciences
of the United States által évente kerül
megrendezésre a zenei életben kima-
gasló eredményeket elért elõadók
megjutalmazásáért. Az 1958-ban lét-
rehozott Grammy Awards-ot legelõ -
ször 1959. november 29-én sugároz-
ták televízión keresztül. Az idei cere-
mónia különleges pillanatai között
szerepelt, hogy Neil Young-ot, a Mu-
siCares Person of The Year-nek (zenei
és jótékonysági díjazás) választották,
és többek között Leonard Cohent és
Michael Jacksont is életmûdíjjal ho-
norálták. Az estély megható pillanata
volt, mikor Michael Jackson gyerme-
kei személyesen vették át apjuk élet-
 mûdíját, valamint, mikor Carry Un-
derwood, Celine Dion, Usher, Smo-
key Robinson és Jennifer Hudson kö-
zösen adta elõ Michael Jackson egyik
legszebb dalát, az Earth Song-ot,
amelyhez készült kisfilmet a közön-
ség az elõadás alatt 3D-ben nézhetett
végig. (forrás: www.emimusic.hu)

JÁTÉK
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Végtelen érintés. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Lesinszki Csa-
ba, Szerencs, Gyár út 7. szám alatti
olvasónk, valamint a megfejtést SMS-
ben beküldõ 70/940-4266-os tele-
fonszám tulajdonosa nyert. Nyere-
ményüket február 15–19. között,
munkaidõben vehetik át a szerkesz -
tõségben. Játékunk következõ kérdé-
se: Melyik dalához készíti új video -
klipjét az Idiot Side? A válaszokat pos-
tai borítékban vagy levelezõlapon jut-
tassák el szerkesztõségünk címére, és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

NAGYSZÍNHÁZ

FEBRUÁR
13. (szombat) 19 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Egressy bérlet)
14. (vasárnap) 15 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
16. (kedd) 19 óra: COSÍ FAN TUTTE (Egyetemi bérlet)
17. (szerda) 18 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Ferenczy ifj. bérlet)
18. (csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
19. (péntek) 19 óra: Tánchétvége Miskolcon: A HALÁL ÉS A LÁNYKA,

KAKAS (a Gyõri Balett vendégjátéka)
20. (szombat) 19 óra: COSÍ FAN TUTTE (Csiky bérlet)
21. (vasárnap) 19 óra: A BUDAPEST KLEZMER BAND hangversenye
23. (kedd) 15 és 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

(vendégjáték a tokaji Paulay Ede színházban)
24. (szerda) 17 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Lehár ifj. bérlet)
25. (csütörtök) 17 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Latabár ifj. bérlet)
26. (péntek) 17 óra: COSÍ FAN TUTTE (Laborfalvi ifj. bérlet)
28. (vasárnap) 15 óra: COSÍ FAN TUTTE (Déryné bérlet)
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2010. február 12.
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HOROSZKÓP
február 12.  – február 26.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
EZÜSTÉRMES FUTBALLISTÁK   

Második helyen zárta a futsal diákolimpia megyei küz-
delemsorozatát a Szerencsi Általános Iskola csapata. Az Uray
Attila és Rábai Attila által felkészített 4. korcsoportos együt-
tes nyolcvanöt induló közül veretlenül jutott el a döntõ mér-
kõzésig, amit a futsal Európa-bajnoksághoz kapcsolódva Ti-
szaújváros gárdája ellen játszottak a debreceni Fõnix csar-
nokban. A továbbjutást eldöntõ találkozón ez alkalommal
alulmaradt a szerencsi együttes a korábbi fordulóban már
legyõzött tiszaújvárosiakkal szemben, így az ezüstérmet sze-
rezték meg a népes megyei mezõnyben. 

GYALOGTÚRA A BÜKKBE 

A Taktaközi Kulturális és Szabadidõsport Egyesület feb-
ruár 20-án (szombaton) gyalogtúrát szervez a Bükkbe. A
túra útvonala: Miskolc, Majális park – Szeleta-tetõ – Csó-
kás-forrás – Dante pokla – Forrás-völgy – Kecskelyuk – Va-
daspark (10-15 km). Ajánlott felszerelés: „túlélési csomag”:
ennivaló, meleg ital termoszban, tubusos méz, citrom. Ré-
teges, meleg öltözék (át nem ázó lábbeli és/vagy nylonzacskó
a zokni és a cipõ közé, tartalék zokni), nagyobb mûanyagzsák
(hóval megtöltve szánkózni). Utazás Miskolcra autóbusszal
vagy vonattal, a létszámtól függõen. Gyülekezés a szeren-
csi vasútállomáson reggel fél 8-kor. Hazaérkezés este 6 óra
körül. A túrán bárki részt vehet. Az útiköltség maximum
2000 Ft. Jelentkezni és érdeklõdni lehet telefonon (06/47/361-
086; 06/20/982-1149) vagy e-mailben (klausz.zoltan@fre-
email.hu) Klausz Zoltánnál vagy személyesen a túra nap-
ján, az állomáson.

KICSIN MÚLT A BRAVÚR
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sakk-csapatbajnokság

negyedik fordulójában a szerencsi együttes Kazincbarcikára
látogatott. A január 23-ai találkozón a négy meghatározó
játékosát nélkülözõ csapatunk célja a tisztes helytállás volt.
Kis szerencsével ennek ellenére akár meglepetés-eredmény
is születhetett volna a végül 6,5–5,5 arányú, vegyészváro-
si gyõzelemmel záruló találkozón. A szerencsiek közül if-
jabb Balogh Imre, Balogh László és Újházi Dávid volt ered-
ményes, döntetlenre Balogh Imre, Tóth Levente, Jakab Já-
nos, Samók Csaba és Samók Balázs mérkõzött.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Különös érzékenységet tapasz-

tal most önmagában. Jobban ész-
reveszi maga körül az embereket,
sokkal inkább meglátja, mire van
szükségük, mit miért tesznek,

mire vágynak. Ez kicsit befelé fordulóbbá teheti,
hiszen a saját mozgatórugói is világosabbá vál-
nak. Több olyan összefüggést is felfedezhet ezen
a téren, amelynek egyáltalán nem volt tudatá-
ban, és amelyek hátráltatták, vagy megakadá-
lyozták abban, hogy túllépjen korábbi
tör ténéseken. Az okokat megértve könnyebben
megteheti, illetve elvarrhatja azokat a szálakat,
amelyek még mindig hozzákötik az adott em-
berekhez vagy helyzetekhez. A régi kötések fel-
oldása nélkül nem tud életének új fejezetébe
lépni, hiszen visszatartják félelmei vagy vágyai.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Bár alapvetõen nem jellemzõ

a Bikákra a versengés, most
mégis belemegy több ilyen játsz-
mába is. Kapcsolatán belül is sok-
szor érzi azt, hogy rivalizálnak

egymással, vagy azon kapja magát, hogy min-
denképp be akarja bizonyítani: Önnek van
igaza. Emiatt komoly vitáik is lehetnek. Mielõtt
nagyon belelovalná magát a versenybe, gon-
dolja végig, érdemes-e ilyen apróságok miatt
harcolni és vegye észre, ha olyan ponthoz ér-
keznek, amikor már bántják egymást szavaikkal.
Gondolkodjon el rajta, mi zavarta össze önérté-
kelését annyira, hogy minden helyzetben bizo-
nyítania kell! Találja meg újra azokat a
forrásokat, amelyek feltöltik, azokat az embe -
reket, akik felnéznek Önre, akik értékelik mind-
azt, amit képvisel.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Minden olyan tevékenységnek

kedvez ez az idõszak, amely
szervezést, gondos elõkészítést
igényel. Ez vonatkozhat szakmai
elõmenetelének átgondolására

éppúgy, mint elmaradt tennivalóinak számba-
vételére és elintézésére. Most nem csak hogy
nem jelentenek terhet ezek a feladatok, hanem
kimondottan élvezi is õket, különösen, amikor
jótékony hatásuk is jelentkezik. Olyan ez, mint
egy tavaszi nagytakarítás. Idõnként a feladataink
között is rendet kell raknunk, hogy lássuk, mi az,
ami valóban fontos, mi az, amivel nem kell fog-
lalkoznunk, és mi az, amitõl tartunk, pedig nem
lenne szabad sokáig halogatni. A kemény
munka után megérdemelné a pihenést, de való-
színûleg nem fog pihenésre gondolni.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Ez az idõszak most egyértel-

mûen az élvezetekrõl szól
Önnek. Érzékei élesebbek, mint
valaha, így a legkisebb impulzus
is elég, hogy észrevegye a lehe-

tõségeket és éljen velük. Nyitottsága az élet min-
den területén megmutatkozik. Bátran próbál ki
új ízeket, új színeket, tevékenységeket, és olyan
szerelmi kalandokba is belebocsátkozhat, ame-
lyekre korábban nem gondolt volna, pedig a le-
hetõségek mindvégig ott voltak Ön elõtt. Az
idõszak legnagyobb felfedezése éppen ez lesz,
hiszen megérti, hogy nem az impulzusok hiánya
miatt maradt ki mindebbõl eddig, hanem az Ön
nyitottsága hiányzott. Megtanulja más szemmel
nézni azokat az embereket, akik odafigyelnek
vágyaikra és nem szorítják háttérbe õket.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Most felébred Önben a csa-

ládhoz tartozás erõs érzése. Va-
lamilyen látványos módon akarja
a többiek tudtára adni, hogy fon-
tosak Önnek és emlékeztetni sze-

retné õket arra, hogy a család pótolhatatlan
kincs. Legyen megértõ, ha õk most nincsenek
erre hangolva és nem akarnak azonnal minden
hétvégét együtt tölteni. Szervezzen közös prog-
ramokat, látogassa meg szeretteit, amikor jóle-
sik és amikor õk is szívesen látják, de senkire se
kényszerítse rá az akaratát! Tartsa tiszteletben,
hogy mindenki éli a saját életét és ne próbáljon
meg a mindennapok részese lenni, ha nincsenek
napi kapcsolatban! Természetesen Ön is vendé-
gül láthatja családtagjait. Higgye el, ezt min-
denki értékelni fogja!

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Az Ön hangulatára mindig is

erõsen hatott a környezete. Ha
úgy érzi, ideje lenne újítani vala-
mit otthonában, de még túl korán
van a tavaszi dekorációhoz, ta-

láljon ki apróbb változtatásokat! Vásároljon új
ágytakarót vagy függönyt, esetleg rendezze át
azt a helyiséget, ahol többnyire tartózkodik. A
környezet megújulása Önben is elindítja a vál-
tozást. Másképp fogja látni maga körül a szoká-
sos embereket, a szokásos helyszíneket. Ehhez
csupán annyi kell, hogy ne tekintsen mindent ál-
landónak. Vegye észre, hogy minden és min-
denki folyamatosan változik. Higgyen benne,
hogy a változás pozitív irányba történik, mintha
csak egy állandó fejlõdési folyamat egyes lépései
lennének.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Ebben az idõszakban jelen -

tõsen átalakulhat párkapcsolata
vagy a párkapcsolatról alkotott
véleménye. Ez nem feltétlenül je-
lent rosszat, sõt többnyire inkább

azt jelzi, hogy késszé válik egy tartós, valódi
társkapcsolatra. Közel tudja engedni magához
párját, teljes mértékben önmaga lehet, amikor
együtt vannak, és úgy érzi, bármit elmondhat
neki. Ha nincs állandó kapcsolata, akkor történ-
het valami, ami megerõsíti Önben az érzést,
hogy létezik olyan szerelem, amely megadja ezt
Önnek. Ez lehet egy találkozás, egy olvasmány -
élmény vagy akár egy valósághû álom is. Legyen
mersze magasra tenni a mércét és ne érje be
olyan kompromisszumos megoldásokkal, ame-
lyekben már kezdetben sem hisz.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Ünnepli az életet ebben a pe-

riódusban. A legegyszerûbb ba-
ráti meghívás is az év partyjává
alakul, ha elengedi magát és
megosztja a többiekkel az Önben

tomboló mérhetetlen energiát. Olyan, mintha
most minden feltöltené. Nem is kell, hogy külö-
nös dolgok történjenek, mert most a leghétköz-
napibb eseményekben is meglátja a rendkívülit
és a szépet. Ebben a lelkiállapotban természete-
sen az ellenkezõ nem tagjai sem tudnak ellen-
állni Önnek, aminek minden percét ki is élvezi.
Könnyen létesít kapcsolatot és szinte csak Önön
múlik, hogy ezek a kapcsolatok milyen irányt
vesznek és milyen messzire jutnak. Úgy érzi,
minden pillanatban történhet valami, amirõl
semmiképp sem szeretne lemaradni.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Most végre megszületik a dön-

tés egy olyan kérdésben, amely
miatt nem tudott továbblépni.
Attól függetlenül, hogy az ered-
ményt kedvezõnek vagy éppen

kedvezõtlennek éli meg, maga a döntés min-
denképp nagy terhet vesz le a válláról. Szabad-
nak érzi magát, olyan, mintha új szakasza
kezdõdhetne el életének. Mivel többeket is érint
a helyzet, valószínûleg rövid idõ alatt átrende-
zõdnek a viszonyok Ön körül és beletelik egy
kis idõbe, amíg megszokja az új szerepet. Meg-
könnyebbülését élete minden területén megér-
zik a környezetében élõk és dolgozók, ezért
több lehetõséget kap most és nagyobb bizalmat.
Mivel tele van energiával, meg is fogja szolgálni
a megelõlegezett bizalmat.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Minden reggel a munka, a ro-

hanás, a folyamatos hajtás. Úgy
érzi, ha még egy ilyen hetet végig
kell csinálnia, egyszerûen össze-
esik és 3 napot végigalszik. Bár-

mennyire kifáradt is, még egy kis idõt ki kell
bírnia! A következõ néhány nap már nem lesz
olyan fárasztó és a teljes kikapcsolódással járó
pihenés sincs már messze. Ha már úgy érzi, nem
bírja tovább, gondoljon arra, milyen volt, ami-
kor elkezdte az egészet. Milyen erõs volt Önben
az elhatározás, hogy végigviszi, amiben hisz.
Idézze fel magában napjában többször azt a
célt, amit megálmodott magának és érezze,
hogy már nincs messze! Fontos, hogy ápoljuk és
tápláljuk magunkban ezeket a gondolatokat!
Sokat segítenek a megvalósulásban.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Komoly mennyiségû párkap-

csolati tapasztalattal a háta mö-
gött beleesik abba a csapdába,
hogy úgy gondolja, Ön már
tudja, hogyan, milyen forgató-

könyv szerint mûködnek a kapcsolatok. Soha ne
higgye, hogy tudja, társának mit kellene más-
képp tennie, hogy minden rendben legyen Önök
között! Ez mindig két emberen múlik! A problé-
mákat sem egyikük generálja, hanem kettejük
között nem mûködik valami megfelelõen. Igye-
kezzen Ön is megoldást találni, olyat, amelyben
Ön tesz valamit! Bízza kedvesére, hogyan pró-
bálja jobbítani a viszonyukat. A szerelmi kap-
csolatok mindig kiszámíthatatlanok és mindig
azon a ponton segítenek át, amelyen saját erõ-
bõl nem lennénk képesek átlendülni.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Úgy történik minden, ahogy

szeretné. Olyan, mintha elõre el-
olvasta volna, hogy mi van meg-
írva a sorsában, és most
könnyedén és mosolyogva vé-

gighaladna egy már ismert úton. Ha pár hete
vagy hónapja megkérdezték volna Öntõl, bizo-
nyos helyzetekben hogyan döntene, egészen
biztos, hogy nem azt a választ adta volna, mint
amit most döntött. Valami megváltozott Önben,
bátrabb és vállalkozó szellemûbb lett. Erre a
változásra már régóta érett az idõ, és szerettei
tudták már egy ideje, hogy elõbb-utóbb elég
bátor lesz meglépni. Igazán büszke lehet ma-
gára. Most azonban ne próbáljon meg mindent
saját erejébõl megcsinálni! Kérjen segítséget,
vagy inkább ossza meg másokkal a változtatás
lehetõségét!

Mindkét legutóbbi hazai találko-
zóját megnyerte a város NB II-es ko-
sárlabdacsapata, idegenben azonban
a bajnoki cím várományosától vere-
séget szenvedett a szerencsi együt-
tes. 

* A bajnokság élmezõnyéhez tar-
tozó Kiskunfélegyháza gárdája janu-
ár 23-án vendégszerepelt a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. 

SZVSE: Birk L. (21/12), Kovács
S.(15/9), Endrész T. (15), Szárnya G.
(13), Takács K. (12), Marton P. (8/3),
Takács P, Pallai Á. Edzõ: Gulyás
László. A negyedek eredményei: I. 12–
15, II. 25–13, III. 21–18, IV. 28–10. 

A hazai környezetben veretlen  házi -
gazdák számára nem kezdõdött jól a
találkozó, mert a hetedik percre a ven-
dégek 6–12 arányban vezettek, majd
12–15-ös állásnál szólalt meg az elsõ
negyed végét jelzõ dudaszó. 

A második játékrészre aztán össze-
szedték magukat Gulyás László edzõ
játékosai és elsõsorban Birk László,
Endrész Tamás és Kovács Sándor ta-
lálatainak köszönhetõen a félidõre 37–
28 arányban Szerencs vette át a ve-
zetést. A házigazdák lendülete a har-
madik játékrészben sem tört meg, eb-
ben az idõszakban Szárnya Gábor is
alaposan kivette a részét a pont-
gyûjtésbõl. Az utolsó tíz percre elfá-
radtak a vendégek, akik felett végül
megérdemelten diadalmaskodott 86–
57 arányban a szerencsi együttes. 

* Január 27-én a tavalyi bajnok
DEAC együttesét fogadta a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban a városi gár-
da. A debreceniek elszántan készül-
tek a visszavágásra az õsszel az ott-
honukban elszenvedett vereségért,
míg a szerencsiek igyekeztek megis-
mételni az akkori jó szereplést. 

SZVSE: Szárnya G. (25), Endrész T.
(25), Takács K. (19/3), Kovács S. (12),
Birk L. (7/3), Takács P., Kovács Á., Mar-
ton P., Pallai Á., Szarka I., Jánossi T.

Edzõ: Gulyás László. A negyedek
eredménye: I. 28–29, II. 19–18, III. 22–
19. IV. 21–23. 

Mindkét együttes a teljes játékos-
kerettel állt ki a gigászi küzdelmet ígérõ
találkozóra, ahol Kovács Krisztián
hárompontosával a házigazdák kezd-
ték meg a gólgyártást, majd néhány
percen át felváltva estek a két gyûrûnél
a találatok. Miközben a házigazdák
kidolgozott támadások révén pontról
pontra növelték az elõnyüket, a deb-

receniek egy-egy hárompontos talá-
lattal lepték meg az ellenfelület. Az
elsõ tíz perc 28–19-es szerencsi ve-
zetéssel zárult. 

A második tíz perc kezdetén kisebb
zavar támadt a szerencsi csapatban,
amin a rutinos játékosoknak köszön-
hetõen hamar túllendült az együttes.
Szárnya Gábor ezen a találkozón szi-
porkázott, míg a palánk alatt Endrész
Tamás és Kovács Sándor bizonyult nél-
külözhetetlennek, így a félidõre sike-
rült tízpontosra növelni a különbsé-
get. A második félidõben olykor már
könnyed, lelkes játékkal gyûjtötték a
pontokat a szerencsiek, akik végül 90–
79 arányban bizonyultak jobbnak a

tavalyi bajnok debreceni gárdától. A
házigazdák közül a legtöbb pontot,
szám szerint huszonötöt Szárnya Gá-
bor és Endrész Tamás szerezték.     

* A bajnokesélyes DEAC DSI ott-
honában vendégszerepelt február 4-
én a szerencsi gárda. 

SZVSE: Kovács S. (33/3) Szárnya G.
(19/3), Jánossi T. (11), Endrész T. (8),
Birk L. (8/6), Takács P. (6), Marton P.
(6/3), Kovács Á. (4), Takács K. (4), Pal-
lai Á. Edzõ: Gulyás László. A negye-

dek eredményei: I. 42–29, II. 23–20,
III. 48–26, IV. 16–24. 

Az eddig egyedül a szerencsi együt-
testõl vereséget szenvedett házigazdák
ez alkalommal hatalmas tempót dik-
tálva, 129–99 arányban bizonyultak
jobbnak ellenfelüknél. Hiába nyúj-
tottak kitûnõ teljesítményt a találko-
zón Gulyás László edzõ játékosai,
most kevésnek bizonyult a rutin a gyors
játékú és szinte hibátlan dobóteljesít-
ményû, korosztályos válogatottak
egész sorát felvonultató debreceni
sportiskolásokkal szemben. A helyi já-
tékvezetés kivételes elfogultsága ez al-
kalommal csak a vereség mértékét be-
folyásolta.

HAZAI GYÕZELMEK, IDEGENBELI VERESÉG 

A szerencsi együttes az NB II Keleti csoportjának élmezõnyéhez tartozik. 

Hátsó sor balról: Barócsi Balázs, Rábai Gergõ, Rábai
Attila edzõ, Uray Attila edzõ, Tóth Erik, Ternyik Máté.
Elöl: Ungvárszki Milán, Nagy Ádám, Margitai Áron, Kiss
Máté, Bodnár Márk, Koroknai Dániel.



Sorozatunkban azokat a
beruházásokat mutatjuk
be, amelyeket az elkövet-
kezõ idõszakban jelentõs
pályázati támogatás fel-
használásával valósít meg
az önkormányzat Szeren-
csen.

A Rákóczi út 51. szám
alatti egészségház fejlesz-
tése keretében megtörténik
az épület udvar felõli szár-
nyának a teljes felújítása és
kibõvítése. A földszinten a közpon-
ti orvosi ügyelet helyiségeit átalakít-
ják, a hozzá épülõ bõvítményben kap

helyet egy új rendelõ a kapcsolódó
kiszolgáló helyiségekkel. Az emele-
ten a védõnõi szolgálat az új elren-

dezésnek köszön-
hetõen osztott idõ -
ben alkalmassá vá-
lik kis eszköz-
igényû szakrende-
lések és szûrõvizs-
gálatok elvégzésé-
re is. Megtörténik
az épület akadály-
mentesítése lift be-
építésével, ami az
utcai szárnyban
lévõ emeleti házi-
orvosi rendelõk el-

érését is biztosítja. A felújítás során
utólagos hõszigetelést kap az egész-
ségház külsõ falfelülete, kicserélik a
tetõt és energiatakarékos berende-
zésekkel felújítják az épületgépé-
szeti rendszert. Az itt mûködõ orvo-
si praxisok új eszközöket is kapnak,
amivel megteremtõdik az ellátó he-
lyek és szintek közötti telekommu-
nikációs összeköttetés. A közel 111
millió forintos fejlesztéshez 105 mil-
lió forint pályázati támogatást hasz-
nálhat fel az önkormányzat. 

A 37-es számú fõút szerencsi át-
kelési szakasza átépítésének a meg-
kezdése érdekében tartottak megbe-
szélést január 27-én a szerencsi pol-
gármesteri hivatalban. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. által ösz-
szehívott tanácskozáson a Közleke-
dés Operatív Program keretében idén
megvalósuló beruházásról egyeztet-
tek a beruházó, a tervezõ, a kivite-
lezõ, az érintett közmû-üzemeltetõk,
szakhatóság és a helyi polgármeste-
ri hivatal munkatársai. A szükséges
hozzájárulások és engedélyek birto-
kában a kivitelezést közbeszerzési el-
járáson elnyerõ Szerencs 2010 Kon-
zorcium minél elõbb szeretné elkez-
deni a munkát annak érdekében,
hogy a vállalt határidõre, az idén no-
vember 30-ig át tudják adni a forga-
lomnak az átkelési szakaszt. Így vár-
hatóan már februárban hozzálátnak
az úttest melletti területen az építés-
nek, miután a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. március 15-ig nem járul hozzá a
jelenlegi aszfaltburkolat felbontásá-
hoz. A közel egy évig tartó beruhá-

zás idõszakában forgalomtechnikai
terv alapján biztosítják majd a  jármû -
vek áthaladását 37-es számú fõút sze-
rencsi átkelési szakaszán.

VISSZATÉRTEK A KUKÁZÓK

A közelmúltban ismét megjelentek
Szerencsen a guberálók. A kör-
nyékbeli településekrõl heti rend-
szerességgel érkeznek a „vendégek”,
hogy végigtúrják a közterületekre ki-
helyezett szeméttárolókat. Nem örül-
nek ennek a lakók, hiszen a legtöbb
esetben jelentõs szemétkupacot
hagynak maguk mögött a kukázók.
Talán a polgármesteri hivatal által al-
kalmazott közterület-felügyelõknek
egy kicsit jobban oda kellene fi-
gyelniük erre a nemkívánatos jelen-
ségre. 

KONYHASÓ,
VAGY VALAMI MÁS?

A környezet védelme érdekében
született új rendeletet alapján idén
õsztõl tilos konyhasót használni a köz-
területi parkok, játszóterek és járda-
szakaszok csúszásmentesítéséhez. A
szabályozás nem vonatkozik az úttes-
tekre, ahol a jövõben is lehet használni
a különbözõ ásványisó-származékokat. 

Az indoklás szerint a só nagymér-
tékû, tartós használata károsítja a nö-
vényzetet, a talajt, a felszín alatti víz-
rétegeket és épített környezetünket. A
rendelet szeptember 1-jétõl lép ér-
vénybe, addig mindenkinek van ide-
je elgondolkodni azon, hogy milyen
egyéb, környezetbarát eszközzel old-
ja majd meg a jégmentesítést. Itt azért
megjegyezzük, hogy Szerencsen nem
számít újdonságnak ez a szabályozás,
hiszen a város önkormányzatának a
köztisztasági tevékenységrõl és a köz-
területek rendjérõl szóló rendelete
kimondja: a járdák és gyalogos köz-
lekedésre szolgáló útvonalak sóval,
vagy más kloridtartalmú szerrel történõ
síktalanítása tilos! Felhasználható
anyagok: fûrészpor, homok, kis-
szemcséjû salak, kõpor, kõporliszt.

A FORGALOMMAL SZEMBEN
Az elmúlt idõszakban többször fog-

lalkoztunk a közlekedés szabályai-
val, az új évben érvénybe lépett
KRESZ-módosításokkal. Mindez ter-
mészetesen nem a véletlen mûve, hi-
szen a balesetveszélyes helyzetek el-
kerülése érdekében úgy tûnik, gyak-
ran fel kell hívni a figyelmet bizo-
nyos problémákra.

Ez utóbbiak között említhetõ az
egyirányú utcákban történõ közle-
kedésre vonatkozó szabályok meg-
szegése. Még napjainkban is több
helybéli hagyja figyelmen kívül a Be-

hajtani tilos! jelzéseket. Leggyakrab-
ban kerékpárosokkal találkozhatunk,
amint egyirányú utcákban szembe
hajtanak a forgalommal. Az autós –
ha szabályosan közlekedik az emlí-
tett utakon –, minden jó szándéka el-
lenére is kerülhet olyan helyzetbe,
hogy hirtelen szembe találja magát
egy kerekezõvel. A közelmúltban
két alkalommal – a csúszós, jeges uta-
kon –, fordult elõ a leírtakhoz hasonló
helyzet, amikor csak a szerencsén és
az autó vezetõjének rutinján múlott,
hogy nem történt baleset. Tisztelt ke-
rékpárosok! Köztudott, hogy nincs
szükség vezetõi engedélyre ahhoz,
hogy bárki bringára pattanjon. Ennek
ellenére a szabályok mindenkire vo-
natkoznak, legyen az autós, motoros,
kerékpáros, vagy gyalogos résztve võje
a közlekedésnek. 

KI LAPÁTOLJA EL
A HAVAT?

Az elõ zõ -
ek hez kap-
csolódik kö-
vetkezõ té-
mánk is. So-
kan feltették
a kérdést az
elmúlt na-
pokban, he-
tekben, hogy
kinek a fel-
adata a jár-
dák takarítá-
sa. A jelentõs
mennyiségben lehullott téli csapadék
miatt vált ismét aktuálissá a kérdés.
Nos, ha egyszerûen akarnánk meg-
közelíteni a kérdést, akkor azt mon-
danánk: söpörjön mindenki a saját
háza körül! Az ide vonatkozó helyi
rendelet is hasonlóan vélekedik,
noha másképpen fogalmaz.

Idézet a közterületek téli síktala-
nítására és a hóeltakarításra vonat-
kozó szabályozásból: „Szerencs te-
rületén a téli síktalanítási és hóelta-
karítási munkálatok megszervezé-
sérõl, ellenõrzésérõl a helyi polgár-
mesteri hivatal gondoskodik. Ha jog-
szabály másként nem rendelkezik, a
tulajdonos köteles az ingatlan elõt-
ti járdaszakasz, járda hiányában a
gyalogos közlekedés biztosítására
egy méter széles területsáv, tömb-
telken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megköze-
lítésére és körüljárására szolgáló te-
rület és a tömbtelkeket körülvevõ jár-
da, járda hiányában a gyalogos köz-
lekedés biztosítására egy méter szé-
les területsáv hó- és síkosság-men-
tesítésérõl.” 

Eddig az idézet. Meg kell jegyez-
nünk azonban, hogy a városban
ugyan akadtak elégedetlenkedõk,
akik – mint oly sok esetben – más-
tól vártak segítséget, de szerencsé-
re többen voltak azok, akik fárad-
ságot nem kímélve söpörték, lapá-
tolták a havat, elsõsorban a saját há-
zuk táján… 
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
Régóta tervezett fejlesztés való-

sulhat meg a városban és Ondon, mi-
után az önkormányzat sikerrel pá-
lyázott a leghátrányosabb helyzetû
kistérségnek elkülönített pénzügyi
alapra.

480 millió forintból megvalósulhat
Szerencsen és Ondon a felszíni csa-
padékvíz elvezetése, amelynek ke-
retében tíz kilométer hosszú árok-
rendszeren történik fejlesztés.

A városban 1999 óta egyre gya-
koribbá váló belvízkárok megelõzé-
se és csökkentése érdekében szak-
tervezõk bevonásával 2002-ben ké-
szült el egy ütemezhetõ vízrendezé-
si program. A dokumentum tartalmaz
egy fontossági listát a hálózatépítési
és felújítási munkákról. Már az elmúlt
években e terv alapján kezdõdött el
az ondi övárok kialakítása, amely
munka folytatása mellett Szerencsen
is korszerûsítik a meglévõ árokrend-
szert és újakat is építenek több mint
431 millió forint pályázati támoga-
tás felhasználásával. 

Szerencsen a beruházás elsõsorban
a fõ gyûjtõrendszereket érinti. A hi-
degvölgyi árok esetében a ravatalo-
zó és a római katolikus temetõ kör-

nyezetében, a Bakó, a Felsõkert és a
Radnóti utcák környezetében meg-
oldódik a csapadékvíz megfelelõ el-
vezetése. A nagyszabású rekonst-
rukció érinti a Kassa, Nagyvárad és
Igló utcákat, valamint a Takta patakba
vezetõ mintegy 2,6 kilométer hosz-
szúságú árokrendszert. Megújul a
 Dió si-ároknak a Bors Kálmán, Bás-
tya és Kisvásártér utcákat érintõ sza-
kasza. Kiépül a Fenyves utcai vízel-
vezetõ rendszer, Ondon pedig a
fõutcai, mélyebben fekvõ területek vé-

delmét biztosító övárokrendszert épí-
tik tovább. A polgármesteri hivatal
szakemberei hozzáláttak a tervek át-
tekintéséhez, a munkák részleteinek
a kidolgozáshoz. Ezután kerül be-
nyújtásra a második körös pályázat,
amire 431 millió forintot különítet-
tek el a településnek erre a célra a
pénzügyi alapból. A kedvezõ döntést
követõen Szerencsen és Ondon vár-
hatóan a jövõ évben megvalósulhat
a felszíni csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer rekonstrukciója, bõvítése. 

A legfrissebb járványügyi adatok azt
mutatják, hogy az újinfluenza-jár-
vány elsõ hullámán túljutott az ország,
de hamarosan újabb, jelentõs számú
 fer tõzési hullámra lehet számítani,
ezért nagyon fontos továbbra is a vé-
dekezés – emelte ki a sajtónak kiadott
tájékoztatójában Bodnár Judit, regio-
nális tiszti fôorvos. Az új influenzaví-
rus okozta megbetegedések túlnyomó
többségükben enyhe lefolyásúak vol-
tak, de – az egészségügyi szakember
szerint – nem szabad figyelmen kívül
hagyni a halállal végzõdõ eseteket
sem. A lakosság mintegy 30 százalé-
ka már túlesett az oltáson, de riasztó
adat, hogy az elhunytak körülbelül har-

mada nem tartozott rizikócsoportba,
harmaduknak csupán egy, a többiek-
nek pedig több alapbetegsége volt.
Magyarországon – hasonlóan a világ
más részeihez – a várandósok és a kró-
nikus betegségben szenvedõk között
arányaiban sokkal gyakoribb az új inf-
luenza okozta súlyos megbetegedés
és a tragikus kimenetel. Ezért nagyon
lényeges a krónikus alapbetegségben
szenvedõknél, valamint a várandós
nõknél a H1N1 vírus elleni vakcina
beadása – hangsúlyozta a regionális
tiszti fõorvos, hozzátéve: az új típu-
sú influenza és annak szövõdményei
ellen az egyetlen hatásos védekezés
a védõoltás. 

ISMÉT TÁMADHAT
AZ ÚJ INFLUENZA

TAVASSZAL KEZDÕDNEK
A MUNKÁK A FÕÚTON

A környéken élõk régi álma valósulhat meg, ha a Fenyves utcában is
megvalósul a fejlesztés. 

Szerencsi beruházások VI.

AZ EGÉSZSÉGHÁZ KORSZERÛSÍTÉSE

NÉGYSZÁZHARMINCMILLIÓ FORINT
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSRE

A belsõ terek és
az épület hátsó része is
megújul a beruházás során. 
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A Szerencsi Hírek következô száma 
2010. február 26-án jelenik meg. 

Lapzárta: február 19., 10 óra.

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

� MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
akár egy nap alatt

� TESZTAUTÓK 
óriási kedvezménnyel

� Használt autók széles
választékban akár 
20% kedvezménnyel

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI
UTALVÁNYOK
beszámítása

� Szervizelés, 
karambolos javítás, 
biztosítós ügyintézés

MOST VÁSÁROLJON
SZERENCSEN!

MEGÉRI!

www.szerencsi televizio.hu

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

SMS JÁTÉK
Kérdésünk: Hány forinttól kínálja széles-
sávú internet szolgáltatásait a BTel? A vá-
laszokat SMS-ben küldjék el a +3620-940-
2066-os telefonszámra legkésõbb febru-
ár 28-áig. A helyes választ beküldõk kö-
zött 3 db, 1 éves 2 Mbps-os sávszéles-
ségû internet szolgáltatást sorsolunk ki.

Corsó
Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Kossuth tér 4.. (Gyros mellett)

Kiárusítás
1490 Ft/kg
február 15-tôl március 3-ig

Téli felnôtt és gyermekruha
Teli cipô, csizma

Sportcipô, sapka, sál, táska
IGNIKER KFT.

POLITIKAI HIRDETÉS


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

