
a település javát szolgálhatom. Mun-
kámmal segíteni szeretném a megvá-
lasztott polgármester munkáját, a vá-
ros fejlõdését. Hiszek abban, hogy le-
het jól és tisztességesen politizálni, fõleg
akkor, ha én az alpolgármesterséget
nem tartom igazán politikai megbíza-
tásnak. A szemléletmódom és a fel-
adataim alapján sokkal inkább vagyok
hivatalnok, aki kollégaként tekint a pol-
gármesteri hivatalnál dolgozó munka-
társakra. Huszonnyolc éves korom óta
középvezetõként dolgozom a Borsod-
víz Zrt.-nél, ahol több mint száz em-
ber tevékenységét irányítom, így vezetõi
tapasztalatot is szereztem. Ugyanakkor
azzal is tisztában vagyok, hogy az ön-
kormányzat és a vállalat részben eltérõ
jogszabályi és gazdasági környezetben
mûködik.

– Melyek a konkrét feladatai, és mi-
lyen munkamegosztás alakult ki a két
alpolgármester között? 

– Az új önkormányzat megalakulá-
sát követõen a polgármester írásban ha-
tározta meg a feladat- és hatásköröket
a két alpolgármester számára. Én a vá-
rosi beruházásokkal és a település-üze-
meltetéssel foglalkozom. Emellett fel-
ügyelem és tartom a kapcsolatot a két
önkormányzati tulajdonú nonprofit
kft.-vel. Egeli Zsolt helyettesíti távollé-
tében a polgármestert, így õ kötele-
zettségvállalási joggal is rendelkezik.

– Hogyan tudja összeegyeztetni az
üzemvezetõi munkáját a társadalmi
megbízatású alpolgármesterséggel?

– Ezt a jogos kérdést én is feltettem
magamnak. Ahhoz, hogy a polgár-
mester felkérésére a választ meg tud-
jam adni, egyeztettem a munkahelyi ve-
zetõmmel. Ficsor Miklós cégvezetõ
lehetõséget biztosított nekem ahhoz,
hogy az üzemvezetõi teendõk ellátá-
sa mellett eleget tegyek a társadalmi
megbízatásomnak. Ezt segíti az a tény
is, hogy 12 éve – vagyis vezetõi meg-
bízatásom kezdetétõl – a munkaidõm
kötetlen a munkaszerzõdésem és a
munkaköri leírásom szerint is. Mind-
emellett intézkedés született a válla-
latnál egy meglévõ, de évek óta be nem
töltött – mérnöki végzettséghez kötött
– mûvezetõi álláshelyre szakember
felvételérõl annak érdekében, hogy a
cégnél meglévõ feladataim semmi-
képpen se szenvedjenek hátrányt a Sze-
rencsen alpolgármesterként végzett
munkám miatt.

(Folytatás a 10. oldalon.)

A szerencsi önkormányzat október
8-ai ülésén választotta meg Kiss Atti-
lát (fotónkon) a város egyik alpolgár-
mesterének. A Borsodvíz Zrt. tokaji
üzemvezetõje társadalmi megbízatás-
ban látja el az új feladatát, amiért nem
vesz fel tiszteletdíjat. Az alpolgár-
mester úgy véli, hogy a versenyszfé-
rában szerzett tapasztalataival elõse-
gítheti az önkormányzat pénzügyi
egyensúlyának megteremtését és a te-
lepülés fejlõdését.

– A feleségemmel 1994-ben költöz-
tünk Szerencsre – ismertette érdek -
lõdésünkre Kiss Attila. Pályakezdõként
sikerült elhelyezkednünk: a párom ma-
tematika–kémia szakos tanárként a
Bocskai Gimnáziumban kapott állást,
én pedig a Borsodvíz Zrt. miskolci la-
boratóriumában biológusként álltam
munkába. A beosztásomhoz kapcso-
lódóan ivóvíz- és szennyvíz-technoló-
giával is foglalkoztam. Kezdetben a cu-
korgyárral szemben éltünk bérlakásban,
ezt követõen költöztünk Szabadság
utcai otthonunkba. Idõközben két lá-
nyunk született: a nagyobbik, Viktória
végzõs diák a helyi általános iskolában,
ahol Bettina most harmadik osztályos.
Az elmúlt több mint másfél évtizedben
sikerült beilleszkednünk a város kö-
zösségébe. A tanuszoda átadását kö-
vetõen néhány szülõtársammal közö-
sen szerveztük meg a helyi úszószak-
osztályt, amelynek szakosztályvezetõi
feladatait kizárólag a sport és az ifjú-
ság iránti elkötelezettségbõl végzem.

– Miért vállalta el az alpolgármeste-
ri megbízatást?

– Személyes kihívásnak tekintem a
tisztséggel együtt járó feladatot, amivel
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A városi eseménysorozat október 22-
én kezdõdött a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen, ahol a létesítmény név-
adójának emléktáblája elõtt Kormos
Sándor mondott beszédet. Szerencs Vá-
ros Sportegyesületének elnöke többek
között kiemelte, hogy a mindennapi
életünkbõl sokszor hiányoznak az igaz
emberi cselekedetek. Tatay Zoltán a fél
évszázaddal ezelõtti események során
igaz emberi tettet hajtott végre: máso-
kon próbált segíteni, amiért az életével
kellett fizetnie. 

A jelenlévõk koszorút helyeztek el a
márványtáblánál, majd a Kossuth téren
Kontra László szavalata után szintén ke-
gyeletadással folytatódott a program.

A református temetõben a Tatay csa-
lád sírjánál a forradalom és szabad-
ságharc szerencsi hõse elõtt fejet hajt-
va Nagy József idézett egy 1956 tava-
szán keltezett versébõl, amely – mint
elhangzott – nem irodalmi mû, csupán
az egykori szabadságra vágyó fõisko-
lás gondolatait tartalmazza, amely azt
igyekezett megfogalmazni, hogy vala-
mi nincs rendben hazánkban. Nagy Jó-
zsef szerint ilyen és hasonló sorok ez-

rével születtek szerte Magyarorszá-
gon, amelyek apró parazsakként iz-
zottak, arra várva, hogy október 23-án
fellobbanjon a szabadság lángja. 
– Sajnos, a lángot elfújták és azzal együtt
sok-sok ember életét kioltották – fo-
galmazott. Nagy József visszaemléke-
zésében felidézte Tatay Zoltán alakját,
akivel ifjú éveikben együtt ültek a be-
kecsi római katolikus templom kertjé-
ben és közösen fogalmazták meg a sza-

badságvágyról, a zsarnokságról szüle-
tett gondolataikat. 

Zemlényi Istvánné – aki Tatay Zol-
tán évfolyamtársa volt az állatorvostu-
dományi egyetemen – szintén jól is-
merte a forradalom egykori szerencsi
áldozatát, s mint elhangzott, barátja írá-
sait, papírra vetett gondolatait ma is a
sírhelyében elhelyezett urna õrzi az
örökkévalóság számára. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A látogatás elõzményeként az idén
nyáron már járt Szerencs elõzõ pol-
gármesterének a vezetésével egy kis
létszámú csoport a horvát tengerpart
középsõ részén található üdülõhelyen,
aminek a viszonzásaként érkeztek
Szerencsre Ante Milicic polgármester
és munkatársai.  

A szerencsi városházán megtartott
találkozón Koncz Ferenc köszöntöt-
te a több mint ezer kilométeres tá-
volságról érkezett vendégeket. A há -
zi gazda település polgármestere kie-
melte, hogy Podgora és Szerencs
kapcsolatfelvételét Berecz József és
családja készítette elõ, akik évekkel
ezelõtt turistaként fedezték fel az
1800 méter magas hegyek lábánál,
festõi környezetben fekvõ települést.
Podgorának 1500 állandó lakosa van,

azonban a nyári turistaszezonban
 tíz ezer fölé emelkedik az ott tartóz-
kodók száma. Koncz Ferenc úgy vél-
te: a páratlan szépségû horvát ten-
gerparton keletje lehet a tokaji bor-
nak, a szerencsi csokoládénak és a
két település közötti kapcsolatfelvé-
tel a gazdasági élet szereplõi mellett
a lakosság széles körének is elõ -
nyökkel szolgálhat. 

Ante Milicic ismertette, hogy a pod-
gorai emberek évszázadokon át ve-

rejtékes munkával, halászattal, olíva-
bogyó és füge termesztésébõl tartot-
ták fenn magukat.  A turizmus fellen-
dülése elõtt sokan vándoroltak ki a te-
lepülésrõl, amely napjainkban virág-
korát éli. A polgármester emlékezte-
tett a horvát és a magyar nép baráti
viszonyára és megköszönte, hogy ha-
zánk 1991-ben nemcsak a diplomá-
cia eszközeivel, hanem fegyverekkel
is segítette a szabadságharcukat. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Ünnepi megemlékezésekkel,
koszorúzásokkal tisztelegtek a
szerencsiek az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc ötvenne-
gyedik, valamint a Magyar Köz-
társaság 1989-es kikiáltásának a
huszonegyedik évfordulóján.

A horvátországi Podgora tele-
pülés küldöttsége tartózkodott
október 22–24. között Szeren-
csen. A delegációi tagjai a város
nevezetességeinek a megisme-
rése mellett testvérvárosi kap-
csolat kialakításáról egyeztettek
a vendéglátóikkal.  

A Bocskai gimnázium diákjai elevenítették fel az 1956-os forradalmi eseményeket.

„INKÁBB BÁTRAN MEGHALNI, 
MINTSEM GYÁVÁN ÉLNI”

TAKARÉKOS
VÁROSÜZEMELTETÉS

HORVÁTORSZÁGI KAPCSOLAT 

Az Adria-parti üdülôhely Szerencs testvértelepülése lehet.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Zemlényi Istvánné felidézte az ok-

tóber 23-ai napot, amikor Budapesten
a Parlament elõtt óriási tömeg gyûlt ösz-
sze, fegyvertelen diákok, munkások ez-
rével voltak jelen, majd hirtelen lövé-
sek dördültek. – Akkor alakult ki ben-
nem az a nézet, amely szerint olyanokat
nem tudok szeretni, tisztelni, akik sa-
ját honfitársaikra géppuskasorozattal lõ-
nek, vagy lövetnek – fogalmazott Zem-
lényi Istvánné, aki kiemelte: Tatay Zol-
tán október 24-én fehér köpenyt öltött
magára, és igyekezett a sebesülteken
segíteni. Ekkor érte õt is, húszeszten-
dõs korában a halálos lövés.

Ringer István tárogatózenéje csendült
fel, amikor a jelenlévõk elhelyezték a
kegyelet virágait az 56-os forradalom
és szabadságharc szerencsi áldozatá-
nak sírjánál.

Október 23-án délután a szerencsi
Jókai utcában folytatódott a megemlé-
kezések sora. Az itt lévõ állategész-
ségügyi centrum falán található az a
márványtábla, amely a térségben élt és
dolgozott állatorvosok nevét õrzi az utó-

kor számára. Itt kapott helyet ifj. Tatay
Zoltán neve is, aki hõsi halottként
szintén részévé vált a történelemnek. 

Jávorkai János a fél évszázaddal ez-
elõtti események felidézésével emlé-
kezett az ifjú, akkor még mindössze 20
éves szerencsi egyetemistára, majd a

jelenlévõ önkormányzat és intézmé-
nyek képviselõi koszorúzták meg az
emlékhelyet.

Egeli Zsolt a Nagy Imre-szobornál fo-
galmazta meg gondolatait. Szerencs al-
polgármestere Korondi Klára szavala-
ta után Magyarország egykori mártír mi-
niszterelnökének életét és munkássá-
gát ismertette, majd megjegyezte, hogy
az 54 esztendõvel ezelõtti események
is jól mutatják: csakis összefogva va-
gyunk képesek elhárítani a veszélyt. 
– Demokratának kell lennünk, elutasí-
tani minden diktatúrát, azt is, amely a
demokrácia álarcában akarja bekeríteni
gondolkodásunkat. Vállaljuk múltun-
kat, értékeinket, önmagunkat és akkor
elérhetjük a jobb életet – fogalmazott
Egeli Zsolt, majd hozzátette: 1956
szelleme ma is kötelez minket, napja-
inkban is tudomásul kell vennünk,
hogy pártállástól, származástól, va-
gyoni helyzettõl függetlenül vala-
mennyien elsõsorban magyarok va-
gyunk. Csakis egy nemzetként véd-
hetjük meg szabadságunkat, lábalha-
tunk ki a válságból, tervezhetünk jövõt
magunknak, mindez csakis közösen si-
kerülhet – hangsúlyozta az alpolgár-
mester. 

Nagy Imre szobránál az önkor-
mányzat, intézmények és politikai pár-
tok képviselõi helyeztek el koszorút.

A Rákóczi-vár színháztermében
Nagy József szavalatával kezdõdött az
október 23-ai ünnepi megemlékezés,
amely után Koncz Ferenc polgármes-
ter beszédében arra a történelmi kor-
szakra emlékeztetett, amikor 1945
után mindössze három év alatt a nem-
zet megmutatta, hogy tud dolgozni, fel
tudja építeni a lerombolt országot. –
1948-ban megindult az élet Magyar-
országon, majd olyan idegen gondol-
kodásmódot erõltettek a népre, amely
soha nem volt ránk jellemzõ – fogal-
mazott Koncz Ferenc. – Eltelt nyolc
esztendõ és az akkori fiatalok mond-
ták ki elõször: ebbõl elég volt! Elvet-
ték a nemzeti büszkeségünket, magyar
ember tette besúgóvá honfitársát, s ta-
lán a harmadik a legsúlyosabb bûn:
megfosztották a népet az emberi mél-
tóságától. Nyolc év után mindezt
megelégelte az ország, és azt mond-
ta: jobb bátran meghalni, mintsem gyá-
ván élni. Így következett 1956, ami-
kor megmutatta a magyar, hogy ha kell,
tud harcolni is. 

A szerencsi megemlékezés méltó zá-
rása volt a Bocskai István Gimnázium
diákjainak emlékmûsora, amelyben
megelevenedtek az 54 évvel ezelõtti
események korszakalkotó történelmi
napjai, tisztelegve a forradalom már-
tírjainak emléke elõtt. A középiskola kó-
rusa és néptánccsoportja mellett az iro-
dalmi színpad tanulói versekkel, tánc-
cal, dalokkal, jelenetekkel idézték az
1956 õszén történt eseményeket. 

M. Z.

„INKÁBB BÁTRAN MEGHALNI, 
MINTSEM GYÁVÁN ÉLNI”

Végéhez közeledik a szüret a To-
kaji borvidéken. Az idei termés
mennyiségben és minõségben is el-
marad az átlagostól, ami keserûsé-
get okoz a gazdáknak.  A mûvelési
költségekhez viszonyítva alacsony
felvásárlási árak tovább súlyosbítják
a szõlõtermelõk helyzetét. Várha-
tóan tovább nõ az elhagyott par-
cellák aránya Hegyalján.

A borvidék legnagyobb felvásárló-
ja, a Tokaj Kereskedõház az idén 90
ezer mázsa szõlõ átvételére jelentett
be igényt. A késõi szüretelésû fajták
kilójáért 65 forintot kínáló állami tu-
lajdonú cég a középtávú szerzõdéses
partnerei mellett azoktól is felvásárolta
a termést, akik tavaly lepárlási célra
adtak át szõlõt a kereskedõháznak. A
cég szegi és tolcsvai feldolgozójába
beszállított boralapanyag mennyisé-
ge ennek ellenére is jelentõsen el-
maradt az elõzetes várakozástól,
ugyanakkor az októberi napsütéses
 idõ járásnak köszönhetõen a cukor-
fokok kedvezõen alakultak. Kiss Ist-
ván vezérigazgató arról tájékoztatta
lapunkat, hogy az általuk megkere-
sett gazdák több mint kilencven szá-
zalékával sikerült a boralapanyag át-
vételére szerzõdést kötniük, ami azt
mutatja, hogy igény mutatkozik a To-
kaj Kereskedõházzal való együttmû -
ködésre. A cég ugyanis megbízható
partnere a termelõknek, akiknek az
év végéig ebben az esztendõben is
kifizetik az átvett termés ellenértékét.   

A korábbi évekkel ellentétben az
idén felvásárlókból nem volt hiány
a borvidéken. A szõlõért kínált ár
azonban nem fedezte a megnöve-
kedett mûvelési költségeket, ami sú-
lyos gondot jelent a történelmi bor-
vidéken. Marcinkó Ferenc, a Toka-
ji Borvidék Hegyközségi Tanács el-
nöke szerint 2010-ben a kedvezõt-
len idõjárás és a növények betegsé-
gei miatt átlagosan 50 százalékos volt
a terméskiesés Hegyalján. A rövid
„vénasszonyok nyara” ugyan javított
a minõségen, és aki kivárt, a – bor-
vidék középsõ és déli részén – aszút
is szüretelhetett. Kezdetben úgy tûnt,
hogy a kisebb mennyiségû szõlõre
sem lesz elég vevõ, késõbb azonban
külsõ felvásárlók is jelentkeztek, akik
többek között Szlovákiába és Cseh-
országba is vittek ki boralapanyagot
a Tokaji borvidékrõl. Az elnök kie-
melte: a gazdák az idén is jelentõs
veszteségeket könyveltek el, aminek
az összege szélsõséges esetben hek-
táronként akár a hétszázezer forin-
tot is elérte. Jellemzõ, hogy az idén
a nagyobb borászati társaságok kö-
zött is akadt, aki nem dolgozta fel,
hanem értékesítette a termést.

A már évek óta veszteséges
szõlõmûvelés miatt a szakemberek
attól tartanak, hogy az elkövetkezõ
idõszakban egyre több termelõ ve-
szi majd igénybe az ültetvény-kivá-
gási támogatást és várhatóan tovább
nõ majd a mûveletlen ültetvények te-
rülete a Tokaji borvidéken.

KESERÛ SZÜRET
TOKAJ-HEGYALJÁN

Az idei termés messze elmarad a várakozásoktól. 

A delegáció tagjai a Szerencsi Bonbon Kft. üzemében a csokoládé-
gyártással ismerkedtek.

HORVÁTORSZÁGI KAPCSOLAT 

A város lakói tisztelettel adóztak a hôsök emlékének.

Ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél Nagy József idézte fel a forradalom sze -
rencsi mártírjának alakját.

Az Õszi Könyvtári Napok kereté-
ben több programot kínált a telepü-
lés lakóinak a Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár. Az intézmény ok-
tóber 8-án a Rákóczi-várban a csa-
ládoknak szervezett programot. Pén-
teken a gyermekkönyvtár foglalkoz-
tatójában az érdeklõdõk a helyes ét-

kezésrõl, a gyógynövényekrõl és a
sport szerepérõl hallhattak elõadá-
sokat. Vasárnap délután könyvek
kölcsönzésére és internetezni hívták
az olvasókat, valamint azokat a ven-
dégeket várták a könyvtárba, akik élni
kívántak az ezen a napon biztosított
ingyenes beiratkozási lehetõséggel.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ante Milicic leszögezte: készek

kedvezményekkel támogatni a sze-
rencsi csoportok podgorai nyaralását,
a mezõgazdasági és élelmiszeripari ter-
mékek kölcsönös forgalmazásában is
lehetõségeket látnak. Ez utóbbi terü-
leten Horvátország európai uniós
csatlakozása után, a schengeni határ
megszûnését követõen kiszélesednek
majd a lehetõségek.    

Kiss Attila alpolgármester ismertet-
te, hogy Szerencsnek öt európai or-
szágban vannak testvérvárosai. A kap-
csolatok ápolásában az önkormány-
zatok mellett az intézmények és a ci-
vil szervezetek vállalnak fontos sze-

repet, és sok család között alakultak
ki baráti szálak. A város a németor-
szági és luxemburgi partner települé-
sektõl sok segítséget kapott az uniós
csatlakozásban rejlõ lehetõségek ki-
használásában. A tapasztalatokat az
erdélyi Nyárádszeredának igyekeznek
továbbadni.  Az alpolgármester kie-
melte, hogy az ismeretek Podgora szá-
mára is hasznosak lehetnek. 

A tanácskozáson megegyezés szü-
letett arról, hogy a testvérvárosi kap-
csolatok kialakításában tapasztala-
tokkal rendelkezõ Szerencs elkészíti
az együttmûködési szerzõdés terve-
zetét, amit egyeztetnek a horvát tele-
pülés vezetõivel. Á. A.

A KÖNYVTÁR KÍNÁLATA



SEGÍTSÉG A BAJBAN. A vörösiszap-
katasztrófa áldozatainak megsegítésé-
re megmozdult az ország.  Számos ka-
ritatív szervezet, egyház, intézmény és
cég kezdett gyûjtésbe annak érdekében,
hogy támogatást nyújtson a nehéz hely-
zetbe került embereknek.  Szerencs ok-
tatási és nevelési intézményei is ada-
kozást szerveztek a dolgozók és a diá-
kok körében. A Bocskai gimnáziumban,
a kollégiumban és a nevelési tanács -
adóban a felajánlásokból 200 ezer fo-
rint gyûlt össze, míg az alapfokú okta-
tási intézményben a gyûjtés mellett lap-
zártánk után segélykoncertet tartottak a
mûvészeti iskola pedagógusai és nö-
vendékei, aminek a bevételét szintén a
bajba jutottak javára ajánlották fel. A
rászorultak továbbra is várják a lakos-
sági befizetéseket a Magyar Kármentõ
Alap 11794022-22222222 számlaszá-
mára.

KÉSÕBB TALÁLKOZNAK AZ EL-
SZÁRMAZOTTAK. Idén az október
eleji önkormányzati választásokból
adódó feladatok miatt nem kezdõdhe-
tett meg a Szerencsrõl elszármazottak
találkozójának a szervezése, ezért a so-
ron következõ rendezvényt a megszo-
kott október végi idõpont helyett késõbb
rendezi meg a polgármesteri hivatal.
Errõl a napokban levélben értesítette az
esemény korábbi résztvevõit a város
polgármestere. Koncz Ferenc tájékoz-
tatójában kiemeli, hogy az új vezetés-
nek elsõként a település ügyeit kell át-

tekinteni, számba véve a feladatokat és
a teendõket. Koncz Ferenc ugyanak-
kor leszögezi: polgármesterként fon-
tosnak tartja – talán kisebb változtatá-
sokkal – a hagyomány megõrzését,
hogy fenntartsák és ápolják a kapcso-
latot azokkal, akik egykor Szerencsen
éltek, de mára az ország, sõt a világ kü-
lönbözõ pontjain találták meg a bol-
dogulásukat.   

FIGYELEM: VÁGÁNYZÁR. Kar-
bantartást végez a MÁV november ele-
jén a Szerencs – Abaújszántó vasút-
vonalon. A munkálatok miatt no-
vember 2–3-ra, valamint 3–4-re vir-
radó éjszaka Szerencs és Mád állo-
mások között vonatpótló autóbuszok
közlekednek. A változás az este nyolc

óra után és reggel öt óra elõtt induló
szerelvényeket érinti. A vonatpótló au-
tóbuszokon a megváltott menetje-
gyek érvényesek. 

ÁLLÁSAJÁNLAT. Az Észak-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Központ
helyi kirendeltségén nyilvántartott ál-
lásajánlatok alapján Szerencsen kar-
bantartó mérnökként, folyamatfej-
lesztõként és csomagolás-technoló-
gusként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak
a városban keresnek boltvezetõt és bolt-
vezetõ-helyettest, autószerelõt és cso-
magolókat. Bodrogkisfaludon betanított
péket, Abaújkéren fizika– informatika–
német szakos középiskolai tanárt, Ti-
szalúcon pedig csomagolókat alkal-
maznának. Tel.: 47/361-909.
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MI A VÉLEMÉNYE 
AZ IDEI SZÜRETRÕL? 

Bogacskó Józsefné:
– Az idei esztendõhöz sokáig rossz em-
lékek kötik majd a szõlõsgazdákat. Sajnos,
a rendkívüli idõjárási viszonyok miatt
Rátka Hegyközség területén a termés
mennyisége az átlagos hektáronkénti 80
mázsa helyett 45-50 mázsa körül alakult
és többségében a minõség sem érte el a
kívánt színvonalat. A hagyományos fel-
vásárlók közül mindössze két cég vállal-
kozott szõlõátvételre, a többiek az Alföldrõl
és Szlovákiából érkeztek. A kereslet ugyan
meghaladta a kínálatot, de a 65-70 forin-
tos szõlõár nem fedezte a mûvelési kia-
dásokat. Különösen azok jártak rosszul, akik nem tudtak idõben per-
metezni és a termésüket már a virágzás elõtt elpusztította a peronosz-
póra.   

Pusztai Ferenc:
– Több mint 35 éve van szõlõm Szeren-
csen a Piroska dûlõben, de ilyen rossz szü-
retre, mint az idei, nem emlékszem. Ta-
valy a minõség kiváló volt, a 21 fokos mus-
tot azonban nem voltam hajlandó 35 fo-
rintért elvesztegetni. A bor egy része még
a pincében van. Az idén a sok esõ miatt
a termés fele odaveszett, a sár miatt nem
tudtam idõben permetezni, ami a minõ -
ségre is rányomta a bélyegét.  Szerencsé-
re nem maradt a nyakamon a szõlõ, de a
kilónkénti 65 forintos árral számolt bevétel
messze elmarad a kiadásoktól. Már ko-

rábban is fontolgattam, hogy igénylem a kivágási támogatást. Az elmúlt
évek csak erõsítették bennem az elhatározást, de a szívem megszakad,
ha arra gondolok, hogy csákánnyal kell nekiesni a saját kezemmel ül-
tetett és gondozott tõkéknek.   

Szabó Gyula:
– Egy kritikus év nehéz szüretén vagyunk
túl. A szõlõ nem érte el azt az érettségi
szintet, amit egy átlagos évben meg-
szokhattunk. Magas volt a savtartalom, a
cukorfok pedig alacsony, csupán az ok-
tóberben megérkezett a másfél hetes na-
pos idõ javított a helyzeten. Annak elle-
nére, hogy megfelelõ volt a növényvé-
delem, megvolt a fürtszám, viszonylag ke-
vés termést tudtunk leszedni. Az én ese-
temben mindez mintegy 50 százalékos
visszaesést jelentett az elõzõ évekhez ké-
pest, az aszúsodás pedig még a szõlõ be-
érése elõtt megkezdõdött. Végül minõségileg elfogadhatóvá vált az év.
A leszedett aszúszemek az elsõ mérésekkor 42-45 fokot mutattak, majd
a hónap közepén volt a 3-4 napig tartó szeles idõ, ami beszárította a
szemeket, majd megemelkedett a cukorfok is.

Varkoly István: 
– Szerencs, Tarcal, Mád és Bodrogkeresztúr
határában 6 hektár területen szüretelünk
minden õsszel. Nehéz évnek bizonyult az
idei: áprilistól szeptember végéig 700
milliméter csapadék hullott a térségben,
míg az éves átlag Tokaj-Hegyalján 500-
550 milliméter. Emiatt többször kellett per-
metezni, de voltak olyan termelõk, akik
nem tudták anyagilag biztosítani a meg-
felelõ növényvédelmet. A virágzáskor a ter-
més egyharmadát elvitte a peronoszpóra,
ami részben annak is az eredménye, hogy
a növényvédelem 50 százalékkal került

többe, mint tavaly. Mindezek miatt átlagban 40 százalékkal kevesebb
szõlõt takaríthattak be az idén Tokaj-Hegyalján. Mi rendszerint a saját
termésünknek mintegy 30 százalékát dolgozzuk fel, a többit értékesít-
jük nagy felvásárlók felé. A felvásárlási árak azonban alacsonyak, fõleg
ahhoz képest, hogy napjainkban egy hektár szõlõ kézi és gépi munka-
díja közel egymillió forintot tesz ki, hektáronként pedig mintegy 100
mázsa szõlõt lehet termelni.

Már igényelhetõ az a támogatás,
amelynek keretében 1–400 millió fo-
rint nyerhetõ el borászati gépek, tech-
nológiai berendezések beszerzéséhez.
A kérelmeket 2011. március 31-ig le-
het beadni a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz, a támogatást
legkésõbb 2011. október 15-ig kifize-
tik – olvasható a Magyar Agrárkama-
ra közleményében.

Kizárólag új vásárlású gépek be-
szerzéséhez 2010. október 16-tól kér-
hetõ uniós pénz a borágazatban. Errõl
jelent meg a 16/2010. (IX. 17.) VM-ren-
delet, mely az Európai Mezõgazdasá-
gi Garancia Alapból a borászati gépek,
technológiai berendezések beszerzé-
séhez nyújtott támogatás igénylésérõl
szól.

Fontos tudni, hogy a pályázat utófi-
nanszírozó, vagyis elõre meg kell ven-
ni a gépet és a számla igazolásá-
val/benyújtásával lehet kérelmezni a
pénz folyósítását.  

Támogatás elsõsorban olyan új gép
vásárlásához nyújtható, amely javítja
a vállalkozás összteljesítményét, és

célja a mezõgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, vala-
mint egyes mezõgazdasági termékek-
re vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl
szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK
tanácsi rendelet alapján valósul meg.

Az elnyerhetõ összeg idõszakon-
ként legalább egymillió forint, legfel-
jebb 400 millió forint lehet. A támo-
gatást az a természetes személy vagy
gazdálkodó szervezet igényelheti, aki
vagy amely õstermelõ vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogi személyi-
ség nélküli, valamint jogi személyi-
séggel rendelkezõ gazdasági társaság,
szövetkezet, amely a KKV törvény
alapján KKV-nak vagy nagyvállalatnak
minõsül.

Emellett az igénylõnek más feltéte-
leknek is meg kell felelnie. Többek kö-
zött kikötés, hogy a gépet csak Ma-
gyarországon, a döntés közlésétõl szá-
mított legalább öt évig rendeltetésének
megfelelõen, a vonatkozó engedélyek
és elõírások betartásával kell használ-
ni, üzemeltetni. Feltétel az is, hogy öt
évig a gép nem idegeníthetõ el és nem
adható bérbe.

A támogatási kérelmet az MVH ré-
szére kell benyújtani 2010. október 16.
és 2011. március 31. között, amelyhez
már csatolni kell a megvalósítást iga-
zoló számla, illetve a kifizetési bizonylat
másolatát is. A formanyomtatvány az
MVH honlapján található. Hiányosan
benyújtott kérelem esetében az MVH
egy alkalommal hiánypótlásra szólít fel.
A támogatás kifizetése azután esedé-
kes, amikor a gépvásárlás számlával iga-
zolt megvalósulásának adminisztratív,
valamint helyszíni ellenõrzése meg-
történt. Ennek a legkésõbbi idõpontja
2011. október 15. Aki a szõlészeti és
a borászati adatszolgáltatásnak, vala-
mint a származási bizonyítványok ki-
adásának rendjérõl, továbbá a borászati
termékek elõállításáról, forgalomba
hozataláról és jelölésérõl szóló
127/2009. (IX. 29.) FVM-rendeletben
meghatározott szüreti, termelési va-
gyonkészlet jelentési kötelezettségének
határidõben nem tesz eleget, nem jo-
gosult a rendelet szerint támogatás
igénybevételére, sem a kötelezettség
nem teljesítésének borpiaci évében,
sem az azt követõ esztendõben.

TÁMOGATÁS BORÁSZATI GÉPEKRE

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Komló Dominik, Erdei Bianka, Jancsó Jázmin, Nánási Noel,

Bozsek Szimonetta, Motkó Nándor. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Nyíri Bernadett – Rácz Attila, Bodnár Melinda

– Mayer Gábor, Lõrincz Katalin – Gedeon Gábor, Zsadányi Katalin Éva
– Kecskés Gábor, Jaczkó Judit Gyöngyi – Tar Ferenc, Sárközi Anita –
Tóth Viktor, Drizner Judit – Fodor Béla István, Vakter Ibolya – Nemcsák
István, Semegi Katalin – Domoszlai István.

Elhunytak: Uray Attila Tibor 61 éves, Tirpák Lászlóné (Csontos Jolán)
90 éves, Balázsfalvi Józsefné (Bán Ilona) 84 éves, Rejtõ Józsefné (Hu-
lyák Irén) 97 éves, Szabó Jánosné (Kis Erzsébet) 80 éves, Lengyel Já-
nosné (Trócsányi Borbála) 84 éves, Pásztor Istvánné (Síró Anna) 84 éves. 

HÍREK RÖVIDEN

Civil szervezetek támogatására tett
közzé felhívást az FSZH – Mobilitás Or-
szágos Ifjúsági Szolgálat és Északi
Támpont Egyesület közremûködésével
az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 

A régiónként rendelkezésre álló egy-
millió forintos keretösszegre azok az ott
székhellyel rendelkezõ társadalmi szer-
vezetek (kivéve pártok, pártokhoz
kötõdõ ifjúsági szervezetek, szakszer-
vezetek), amelyek gyermek- és ifjúsá-
gi közösségeket fognak össze, szá-
mukra szolgáltatásokat biztosítanak,
ezeknek a korosztályoknak az érdek-
képviseletét vállalták fel létesítõ okira-
tukban, vagy más, az alapszabály-
lyal/alapító okirattal egyenértékû do-
kumentumban a gyermek- és ifjúság-
ügyet kiemelt célként jelenítik meg. A
vissza nem térítendõ támogatás mér-

téke 250–500 ezer forint lehet, amihez
önerõ nem szükséges. Az elnyert összeg
folyósítása elõfinanszírozás formájában
történik. Az „Ifjúság és egészség” té-
makörben beadható pályázatoknak
2010. december 15. és 2011. június
30. között kell megvalósulniuk. 

A benyújtandó ûrlapot e-mail en kell
elküldeni az adott Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodába. Az irodák e-mail
címe és ajánlott régióspecifikus szem-
 pontrendszere, a pályázati ûrlap és út-
mutató letölthetõ a helyi iroda hon-
lapján: Észak-magyarországi regioná-
lis portál – http://www.mobilitas.hu/em-
riszi/tamogatas. Hiánypótlásra nincs
lehetõség. A pályamûvek beadási ha-
tárideje: 2010. november 15. 

A pályamûvek az alábbi szempon-
tok alapján kerülnek értékelésre: a
program/programsorozat során alkal-

mazott nem formális pedagógiai mód-
szerek; a projekt által elért fiatalok szá-
ma; a fiatalok aktív bevonását célzó te-
vékenységek; a projekt által feldolgo-
zott témák és a célcsoport illeszkedé-
se; a költségvetés megalapozottsága.

Az érvényes pályamûvekrõl a Regi-
onális Ifjúsági Tanács tagjaiból (illetve
meghívott ifjúsági szervezetek képvi-
selõibõl) álló háromfõs bizottság 2010.
november 30-ig dönt. A nyertesek lis-
táját a Mobilitás a www.mobilitas.hu
honlapon, az ALDI Magyarország Élel-
miszer Bt. a www.aldi-hungary.hu
honlapon, és az Északi Támpont Egye-
sület www.tam.hu honlapon a döntést
követõ 7. napig közzéteszi. 

A támogatási felhívás és az ûrlap le-
tölthetõ a www.mobilitas.hu, a
www.aldi-hungary.hu, a www.tam.hu
honlapokról. 

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT

Az idén Ózdon rendezték meg ok-
tóber 10-én az ifjúsági tûzoltó vetél-
kedõ megyei fordulóját. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Tûzoltószövetség által szervezett vi-
adalon, a szerencsi területi fordulón
elsõ helyezést elért megyaszói Mé-
száros Lõrinc Általános Iskola, vala-
mint a középiskolai kategóriában a

szerencsi Bocskai István Gimnázium
hat-hat fõs csapatai indultak. A lelki-
ismeretes felkészülésnek köszönhe-
tõen a hét versenyszámot – többek kö-
zött tesztet, tömlõgurítást, mentõkö-
télszedést, osztottsugár-szerelést, szer-
felismerést, 100 méteres akadálypá-
lyát, képkirakást – követõen harma-
dik helyezést szerezve mind a két csa-
pat dobogón végzett. 

BRONZÉRMES DIÁKTÛZOLTÓK



A helyezettek könyvjutalmat vehettek át.
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A FELELÕS ÁLLATTARTÁSÉRT 
Az állatok világnapját ünnepeltük

október 4-én. Assisi Szent Ferencre
is emlékezünk, akit az állatok  vé dõ -
szentjeként tisztelünk. Számos le-
genda szól arról, hogy ismerte az ál-
latok nyelvét, tudott velük kommu-
nikálni.

Ezt a napot 80 éve szerte a világ-
ban megünneplik. Számtalan he-
lyen gyûjtenek aláírásokat az álla tok
jogaiért. Magyarországon az ese-
mény 1991-tõl vált népszerûvé. Ere-
detileg a vadon élõ állatokra hívták
fel a figyelmet, ma inkább a velünk
élõk szerepe a meghatározó.

Ennek a napnak az alapelve, hogy
az állatok boldogabbá teszik éle tün-
ket, segítõtársként és barátként gaz-
dagítják mindennapjainkat. Az ün-
nep célja, hogy az emberek és az ál-
latok közötti barátságot erõsítsük, va-
lamint felhívjuk a figyelmet az  együtt -
élés fontosságára.

A kedvtelésbõl végzett állattartás

alapja a felelõs gondoskodás! „Egy-
szer és mindenkorra felelõs lettél
azért, amit megszelídítettél”– olvas-
hatjuk Antoine de Saint Exupéry: A
kis herceg címû mûvében.

Ez alkalomból rendeztünk prog-
ramot a Szerencsi Általános Iskola
Rákóczi épületében. Papagájok
hangjától és gyermekzsivajtól volt
hangos az intézmény aulája. Szep-
tember közepén fotópályázatot hir-
dettünk „Kedvenc állatom” címmel.
A házi kedvencekrõl készített fény-
képeket kedves történet kíséretében
lehetett beküldeni, melyben termé-
szetesen róluk olvashattunk. Délután
behozhatták a gyerekek kedvenc ál-
lataikat is. Nagy bánatukra a cicákat
és a kutyusokat kértük, hogy hagy-
ják otthon. Volt itt a hangyától a csin-
csilláig minden! Hörcsögök hada, tá-
togó halak, tengerimalackák, tekn-
õsök, termetes nyuszi, hápogó ka-
csák, és még egy aranyos süni is gaz-
dagította a bemutatót. Az állatszép-

ségverseny gyõztese Halász Máté
csincsillája lett. A sikeres pályázók
értékes jutalmat vehettek át. A gaz-
dik könyvet kaptak, a kedvenceknek
káposzta, szárított bolha, vagy éppen
konzerv volt a jutalmuk.

Az ünnepre meghívtuk Búza Lász-
ló megyei fõállatorvost, aki a felelõs
állattartásról beszélt a gyerekeknek.
Dubóczi Katalin tanárnõ „Hogyan
szelídítette meg az ember az álla tokat”
címmel kiselõadás keretében az
õskorba kalauzolta a hallgatóságot.

Köszönjük a szervezésben segítõ
kollégáink munkáját, valamint az
adományokat Pásztor Krisztinának,
Pálinkás Istvánnak, iskolánk diák -
önkormányzatának és alapítványá-
nak.

Mindannyian nagyon élveztük ezt
a napot, amit jövõre is megünnepe-
lünk.

Varkoly Erika és
Kamenyiczkiné Vaszily Katalin 

szervezõ tanárok

A Vidékfejlesztési Minisztérium
2010. szeptember 29-én a Vajda-
hunyadvárban a szerencsi Gyárker-
ti és a Napsugár óvodáknak „Zöld
Óvoda” címet adományozott a kis-
gyermekkori környezeti nevelés te-
rén végzett tevékenység elismeré-
seként.

Az oklevelet Ángyán József parla-
menti államtitkár és Fehér György,
a Magyar Mezõgazdasági Múzeum
fõigazgatója adta át az intézmények
képviselõjének. A címet sikeres pá-
lyázat elismeréseként kapták meg
óvodáink, melyet 2013 szeptembe-
réig használhatunk, három év eltel-
tével ismét pályázni kell.

Ez a cím annak az elismerése, hogy
a környezeti nevelés terén sokolda-
lúan fejlesztjük, neveljük a gyer-
mekeket, a családokkal együttm-
ûködve fokozottan figyelünk az
egészséges fejlõdésükre.

Büszkék vagyunk elért sikerünkre,
melyért köszönetet kell mondanunk
az óvoda valamennyi dolgozójának,
legfõképpen pedig a környezetisme-

reti munkaközösség vezetõjének, Ta-
kácsné Földi Ágnesnek, aki kutató-
munkájával, rendszeres tájékozta -
tói val, személyes példamutatásával
segíti ez irányú tevékenységünket.

Mottónk: „A Földet nem õseinktõl
örököltük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön.”

Tarnóczi Erzsébet
intézményegység-vezetõ

SZÜRETI VENDÉGSÉGBEN
AZ OVISOK

A hagyományokhoz híven idén is
szüreti mulatságba hívták a város
óvodásait a Szerencsi Általános Is-
kola diákjai. A Rákóczi és a Bolyai
épületekben október 22-én a tanin-
tézet mûvészeti képzésében részt-
vevõ tanulói adtak mûsort az apró

vendégseregnek. A gyermekek az
õszi betakarítási munkákhoz, a
szõlõszedéshez kapcsolódó dalokat
és táncokat adtak elõ, majd az óvo-
dásokat gyümölcsökkel, és egyéb fi-
nomságokkal látták vendégül a ház-
igazdák.

A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár ebben az évben is
meghirdette a kistérség általános is-
kolásainak a nyári olvasottsági ver-
senyt. A diákok három korcsoport-
ban adhatták be pályázataikat. A ve-
télkedõ eredményhirdetését október
4-én tartották a Rákóczi-várban. A
kiírás szerint a 9–10 éves korosz-
tálynak Fekete István: Csí és más el-
beszélések címû mûvéhez kellett il-
lusztrációt készíteni, a 11–12 évesek
egy Mándy Iván-mû alapján alkot-
ták meg olvasónaplóikat. A hetedi-
kes és nyolcadikos tanulók Mik-
száth Kálmán: Szent Péter esernyõje
címû regényét kapták feladatként. 

A mûvelõdési intézmény felhívá-
sára összesen 32 pályamunka érke-

zett Szerencsrõl, Legyesbényérõl, Ti-
szalúcról és Tállyáról. A kategóriák
elsõ helyezettjei oklevél- és könyv-
jutalomban részesültek, melyeket
Stempek Lászlóné, a bíráló bizottság
elnöke és Meczóné Reviczky Beáta
könyvtáros adtak át.

Eredmények:
3–4. osztályosok: 1. Lengyel Gré-

ta (Tállya), 2. Bénó Kristóf (Sze-
rencs), 3. Gaál Kinga (Szerencs),
Karasz Flóra (Szerencs). Különdíj: Ba-
umel Márton (Szerencs). 

5–6. osztályosok: 1. Szaniszló Zsó-
fia (Legyesbénye), 2. Bácsalmási
Gréta (Tiszalúc).

7–8. osztályosok: 1. Tóth Laura
(Szerencs), 2. Németh Cintia (Le-
gyesbénye), 3. Nagy Judit (Szerencs).

HARCBAN A TÚLSÚLLYAL
Az Egészséges Városok Szerencsi

Szervezetének koordinációs bizott-
sága október 5-én tartotta ülését a
polgármesteri hivatalban. A tanács-
kozáson Gyõrik Ferenc koordinátor
ismertette, hogy az országos szö-
vetség az idei esztendõben a túlsú-
lyos gyerekek számának csökkenté-
sét tûzte ki célul. Napjainkban a fi-
atalok körében gyakori az elhízás,
amelyen az életmód megváltoztatá-
sával és a helyes táplálkozásra ne-
veléssel lehet változtatni. 

A megbeszélésén szóba került a
szeptember 17-én a Bocskai gimná-

ziumban megtartott egészségnap. Mint
elhangzott, az eseményen összesen
677-en vettek részt a különbözõ
szûrõvizsgálatokon. Elhangzott, hogy
a Bocskai gimnáziumban az alkohol
és a drog témakörökben vannak kor-
társoktatók, azonban a dohányzás el-
leni hatékony kampány érdekében  fia -
 talok képzésére volna szükség.  

Szerencs a nõk egészséghetének a
bemutatásával készül az Egészséges
Városok gyõri közgyûlésére, ahol a
jelenlévõk megismerkednek majd
az immár harmadik éve megszerve-
zett programsorozattal.  

A NYÁRI 
OLVASOTTSÁGI VERSENY

A SZERENCSI ZÖLD ÓVODÁK

Ovisok figyelték a nagyok mûsorát.

A fotón balról Tarnóczi Erzsébet, Ángyán József és Angyal György -
né intézményegységvezetõ-helyettes.

Második bajnoki találkozóján is
gyõzelmet aratott a város megyei elsõ
osztályú bajnokságban szereplõ asz-
talitenisz-csapata. Együttesünk szep-
tember 29-én Sátoraljaújhely gárdá-
jánál 13–5 arányban bizonyult jobb-
nak. Párosban a Korály–Csorba kettõs
volt eredményes. Egyéniben Korály
Csaba, ifjabb Csorba István, Gazdóf
Barnabás és Tatár Béla egyaránt há-
rom gyõzelemmel járult hozzá a si-
kerhez.  

Tiszaújvárosban vendégszerepelt
október 3-án Szerencs NB III Észak-
magyarországi „B” csoportjában sze-
replõ asztalitenisz-csapata. Együtte-
sünk az idegenben lejátszott talál-
kozón 8–10 arányban bizonyult
jobbnak a házigazdáknál. Párosban
a Köllõ–Korály és a Stadler–Filácz pá-
ros egyaránt gyõzelmet aratott. Egyé-
niben Köllõ András és Korály Tibor
háromszor, Stadler Tamás pedig két-
szer volt eredményes. 

Két, eddig veretlen asztalitenisz-gár-
da csapott össze a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei csapatbajnokság ne-
gyedik fordulójában Szerencsen. A
házigazdák október 16-án a Borsod Vo-
lán együttesével mérkõztek az Általá-
nos Iskola Rákóczi épületének torna-
termében. A találkozón kétpontos ven-
dégsiker született. A hazaiak minimá-
lis különbségû vereségét a páros mér -
kõ zések elvesztése okozta. A szeren-
csiek közül egyéniben Korály Csaba és
ifjabb Csorba István háromszor, Tatár
Béla pedig egyszer volt eredményes. 

* A szerencsi Református Gyüleke-
zet Rákóczi Zsigmond Emlékére Ala-
pítvány 1999-ben alakult és tevé-
kenysége Rákóczi Zsigmond sír-
emlékének és környezetének ápolá-
sa, hagyományainak megõrzése, kul-
turális értékeinek megismertetése. Az
alapítvány kuratóriuma megköszöni
mindazoknak a segítségét, akik a
2008. évi jövedelemadójuk 1%-át az
alapítvány részére ajánlották fel. Tá-
mogatásukkal a számlánkra 55 556
forint érkezett. Ezt az összeget tarta-
lékba helyeztük és a késõbbiekben
meghatározott célra fogjuk felhasz-
nálni. Kérjük, hogy a továbbiakban is
támogassák alapítványunkat. Adó-
számunk: 18432820-1-05.

*A Szerencsi Tehetségekért Ala-
pítvány köszönetét fejezi ki mind-
azoknak a szülõknek, szerencsi la-
kosoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával támogatták gyer-
mekeinket. A felajánlott kb. 110
ezer forintot a tehetséges tanulók
nyelvvizsgadíjának átvállalására, nyá-
ri szaktáborok, nyelvi, rajz stb. szak-
tárgyi versenyeken való részvételre,
a kollégák tehetséggondozó konfe-
renciákra, továbbképzésekre történõ
utazására, a költségek átvállalására
használta fel. Ezzel a jövõben is fent
kívánjuk tartani a tehetséggondozást,
amit húsz évvel ezelõtt indítottunk
útjára. 

Az alapítvány kuratóriuma

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT 

KÜZDELEM AZ ASZTALON

BONBON KUPA 
Második alkalommal rendez ver-

senyt Bonbon Kupa néven október
30-án Szerencs Város Sportegyesü-
lete és a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Birkózó Szövetség a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban. A szombaton tíz
órakor kezdõdõ nemzetközi viada-
lon kilenc klub képviselteti magát a
megye több településérõl, valamint
a szlovákiai Kassáról és Rimaszom-
batról, illetve a romániai Korondról
is érkeznek résztvevõk. A Bonbon
Kupán az óvodás korúaktól az ifjú-
sági korcsoportig mintegy százhúsz
versenyzõ szõnyegre lépésére szá-
mítanak a szervezõk.
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AZ ERÕMÛ TÖRTÉNETÉNEK ÚJABB FEJEZETE 
A Szerencsi Hírek október 15-ei szá-

mában Koncz Ferenc, Szerencs pol-
gármestere a vele készített interjúban,
a szerencsi szalmatüzelésû erõmû épí-
tésérõl érdeklõdõ újságírói kérdésre vá-
laszolva nyilatkozta, hogy a „beruhá-
zó BHD Hõerõmû Zrt. elnöke levél-
ben felajánlotta az új önkormányzat-
nak a Szerencs határában lévõ terüle-
tet – a tervezett erõmûnek a helyét –
megvételre. Tehát egyértelmû a szán-
dékuk, hogy nem kívánnak Szerencsen
erõ mûvet építeni.”

Az újság megjelenése után Voltay
Géza, a BHD Hõerõmû Zrt. igazgató-
ságának elnöke (fotónkon) lapunkkal
közölte: lehet, hogy nem volt teljesen
pontos, amit Szerencs megválasztott
polgármesterének küldött levelükben
megfogalmaztak. Való igaz, hogy fel-

ajánlották a tulaj-
donukban lévõ, a
Szerencsi Ipari Park-
ban található terü-
letet megvételre az
önkormányzatnak,
de ez nem jelenti
azt, hogy elálltak
volna az erõmû megépítésétõl. Voltay
Géza hangsúlyozta, hogy eddig 28 mil-
lió forint telekadót fizetett ki a cég az
önkormányzatnak, a napokban pedig
20 millió forint volt esedékes, ezt kö-
vetõen pedig évente 16 millió forint len-
ne a kötelezettségük. A cég tulajdonosai
úgy vélik, hogy nincs értelme további
több tízmillió forint a kifizetésének ak-
kor, amikor mára egyértelmûvé vált,
hogy a beruházás elsõ üteme az ere-
detileg tervezett területen nem való-
sulhat meg, mert a sajtóban napvilá-
got látott nyilatkozatokból egyértelmûen
kiderült, hogy ezt nem támogatja a he-
lyi és az országos vezetés. Információim
szerint ugyanakkor az önkormányzat
tárgyal különbözõ cégek képviselõivel,
akiknek esetleg szükségük lenne terü-
letre. A tulajdonunkban lévõ 10,5 hek-
tár pedig már rendelkezik a közmû -
csat lakozások terveivel. – Ezért tartot-
tuk fontosnak a polgármester úr tájé-
koztatását – jelentette ki Voltay Géza,
aki megerõsítette: – Új engedélyezte-
tési eljárás keretében szeretnének fel-
építeni Szerencs környékén egy csök-
kentett teljesítményû, 20 megawattos
erõmûvet. A fejlesztést olyan területen
kívánják megvalósítani, ami nem érin-
ti a világörökséget és nem áll a Natu-
ra 2000 védettség alatt. A kisebb és más
területen megépülõ erõmû tervével
eleget tennénk a polgármester úr által
korábban szorgalmazott elvárásnak is. 

Arra a kérdésre, hogy miért ragasz-
kodnak a szerencsi helyszínhez, a cég
vezetõje válaszul közölte: – Négy évet
töltöttünk el ennek a beruházásnak az
elõkészítésével, amire sok pénzt köl-
töttünk. Az õszi önkormányzati vá-
lasztásokkal egy  idõ ben vélemény-
nyilvánító népszavazás volt a városban,
ami megerõsített bennünket abban,
hogy a helyben élõk fontosnak tartják
az ipar fejlesztését. A jövõben Szeren-
csen és környékén a megújuló energi-
ák közül a biomasszának lehet elsõbb-
sége, és a projekt ennek az egyik ele-
me, aminek már minden részét  elõ -
készítettük, a finanszírozási szer zõdés
részletes egyeztetése is megtörtént.

Voltay Géza megerõsítette, hogy na-
ponta érkeznek a BHD Hõerõmû Zrt.-
hez az önkormányzatoktól megkere-
sések, és konkrét területeket ajánlanak
fel szalmatüzelésû erõmû építéséhez.
Már van olyan település is, ahol nép-
szavazást tartottak a beruházásról, ami-
nek 80-85 százalékos volt a támoga-
tottsága. Ugyanakkor Dunántúlon is jól
halad az elõkészítése a Szerencsre ter-
vezettnél nagyobb teljesítményû erõmû
megvalósításának.

Az igazgatóság elnöke megjegyezte:
–  Koncz Ferenc polgármesterhez úr-
hoz az elsõ levelemet 2010. július 16-
án küldtem el – akkor mint ország-
gyûlési képviselõnek –, személyes
egyeztetést kérve a projekt sorsáról. A
találkozó az önkormányzati választá-
sok idõszakában nem történhetett meg,
de miután kialakul a hivatali munka-
rend, várom a polgármester úrnak a vá-
laszát, hogy tárgyalás keretében tisz-
tázzuk az álláspontokat, egyeztessük,
hogy milyen feltételeket kell teljesíte-
nünk az erõmû felépítéséhez. Úgy
gondolom, hogy megállapodásra fo-
gunk jutni, mert Koncz Ferenc ország-
gyûlési képviselõként a Fenntartható
Fejlõdés Bizottság tagja és az Energia-
ügyi Albizottság elnöke, és e tisztsé-
geiben elkötelezett a megújuló ener-
giák – közöttük a biomassza – hasz-
nosításában Magyarországon és Zemp-
lénben. A BHD Hõerõmû Zrt. pedig
kész a környékbeli ellenzõkkel történõ
megegyezésre és más helyszínen, ki-
sebb teljesítményû biomassza-tüze-
lésû erõmû építésére – nyilatkozta a Sze-
rencsi Híreknek Voltay Géza.

Koncz Ferenc,
Szerencs polgár-
mestere (fotónkon)
arról tájékoztatta la-
punkat, hogy szá-
mára az utolsó hi-
vatalos közlés a
BHD Hõerõmû Zrt.
részérõl az a levél, amiben a cég fel-
ajánlja megvételre a város számára az
erõmû építése céljára szolgáló terüle-
tet. A megfogalmazásból számára
egyértelmûen az derült ki, hogy a rész-
vénytársaság lemondott a beruházás
megvalósításáról. – Újságokból érte-
sültem arról, hogy a BHD Zrt. mégis
szeretne erõmûvet építeni Szerencsen,
gyakorlatilag azokkal a paraméterek-
kel, amit hat évvel ezelõtt még önkor-
mányzati képviselõként javasoltam 
– emelte ki lapunknak Koncz Ferenc.
–  Meg gyõzõdésem, hogy ha akkor
hallgatnak rám, azóta már mûködne a
létesítmény. A hazai sajtóban a közel-
múltban napvilágot látott hírek ezt az
álláspontomat elevenítették fel, mint-
ha azok a napokban hangzottak volna
el. Az eltelt évek alatt azonban  erõ mû -
ügyben sikerült felbõszíteni a térség sze-
replõit – elsõsorban a Tokaji borvidék
vezetõ borászatait –, akiknek az egye-
tértése nélkül nem valósulhat meg a be-
ruházás – szögezte le Szerencs pol-
gármestere, aki ehhez hozzátette, hogy
az ügyben meg kell várni a világörök-
ségi bizottság vizsgálatának az ered-
ményét és a nemzetközi testület állás-
pontját. A szerencsi önkormányzatnak
pedig majd ezeknek az ismeretében kell
meghoznia a döntését az erõmûépí-
téssel kapcsolatban, amirõl készek az
egyeztetésre a BHD Hõerõmû Zrt. ve-
zetõivel. 

S. L.–Á. A.

AZ ÜGYFÉLBARÁT KINCSTÁR
Miután 2007-

ben megalakult
Szerencsen a Vá-
rosi Kincstár, az
eltelt idõszakban a
fejlesztések ered-
ményeként sike-
rült a helyi intéz-
mények mûködését hatékonyabbé
tenni. Többek között errõl nyilat-
kozott lapunknak Suskó Viktor, a
gazdálkodási szervezet vezetõje (fo-
tónkon).

–  Az igény 2006 végén fogalma-
zódott meg arra, hogy az intézmé-
nyek gazdálkodását egységes szer-
kezetbe kell foglalni – kezdte a be-
szélgetést Suskó Viktor. – A kezde-
ményezést tett követte, majd az ön-
kormányzat döntése értelmében át-
alakult az intézményi struktúra, ami-
nek következményeként létrehoz-
ták az egységes gazdálkodási szer-
vezetet, a Városi Kincstárt. Átvettük
a gimnázium, kollégium, általános is-
kolák, kulturális központ, óvodák
gazdálkodási, számviteli, részben
munkaügyi feladatait. 

– Igazolta-e a három évvel ezelõt-
ti elhatározás helyességét az eltelt
 idõ szak?

– Az akkori döntés legfontosabb
szempontja az volt, hogy a feladat-
ellátás olcsóbb legyen. A korábbi,
még önállóan mûködõ intézmé-
nyeknél 18 fõ végezte ezt a munkát,
ami ma a Városi Kincstárhoz tarto-
zik. Jelenleg ezt nyolc munkatárssal
és két prémiuméves kollégával lát-
juk el. E mellett az iskolákban is ma-
radt 1-1 fõ, ami további három sze-
mélyt jelent. Tehát az elsõ fontos ta-
karékosság a jelentõs létszámcsök-
kenésnél jelentkezett.

Az átszervezés része volt, hogy ha-
tékonyabbá tegyük a munkánkat. Ke-
vesebb munkatárssal is el tudjuk lát-
ni a feladatot, de ahhoz bizonyos tech-
nikai feltételeknek is teljesülniük kel-
lett. Megalakulásunkkor hozzálát-
tunk a teljes ügyviteli rendszer át-
dolgozásához. Új programokat pró-
báltunk bevezetni, ennek eredmé-
nyeként 2007 júliusában áttértünk egy
teljesen más, úgynevezett integrált
könyvelési rendszerre. Számos mun-
kafolyamatot ki tudtunk ezzel iktat-
ni. Ma már nem kell kézzel megírni
az átutalási megbízásokat, sõt még
rögzíteni sem, hiszen a számla a be-
érkezés pillanatában része lesz a
rendszernek. A mai napig igyekszünk
csiszolgatni a folyamatokon és je-
lenleg is tart a bõvítés. Idõközben a
helyi városüzemeltetõ kht. megszûnt,
majd két korlátolt felelõsségû társa-
ság jött létre, amelynek könyvelését
is e rendszeren belül végezzük. 

– A kincstár hatékonyabb mûkö-
dése azonban nem csak az itt dol-
gozók munkáját könnyíti meg. 

– Mivel említettem a folyamatos
fejlesztést, így vetõdött fel annak a
gondolata, hogy meg kell oldanunk
a nevelési, oktatási intézmények
menza- és étkezési számlázását is.
E mellett a konyha részérõl is fel-
merült az igény egy korszerûbb élel-
mezési struktúra bevezetésére. Nap-
jainkban ezen a területen dolgozunk.
Törekszünk a sokkal inkább ügyfél-
barát kiszolgálásra a szülõk, a dol-
gozók felé. Ez lehetõvé teszi a  jö -
võ ben például, hogy a szülõk – akik
igénylik és munkájuk miatt nem
tudnak bemenni az intézménybe,
hogy kifizessék gyermekük étkezte-
tését –, adhassanak csoportos be-
szedési megbízást a Városi Kincstár
részére. Ez azt jelenti, hogy bármely
céghez hasonlóan a lakossági fo-
lyószámláról tudjuk majd fogadni a
térítési díjakat. Ez esetben is számos
munkafolyamatot tudunk megspó-
rolni. 

A konyhák esetében pedig igyek-
szünk elérni, hogy már az étlapter-
vezés idõszakában kiderüljön, hogy
az adott idõszakban a megfelelõ táp-

értékeket fogja megkapni az ügyfél
az üzemi étkeztetés során. A rend-
szer lehetõvé teszi továbbá, hogy
akár egy gombnyomás segítségével
megtudjuk, hogy mennyi nyers-
anyagot kell kiadni az élelmezésve-
zetõnek a konyha felé, hogy az az-
napra rendelt adagok elkészüljenek. 

Nagyon jó az együttmûködés az
élelmezést ellátó Szerencsi Város-
üzemeltetõ Kht. és a kincstár között.
Mi tudjuk biztosítani számukra a
szakmai hátteret, amely könnyebbé
teszi a munkafolyamataikat. A prog-
ram fejlesztésében mi veszünk részt,
az induló állományának a feltölté-
sét elvégezzük, de a konkrét munka
a konyhán történik. 

– Mi volt az idei esztendõ legna-
gyobb kihívása a Városi Kincstár  éle -
tében?

– Sikerült idén bevezetnünk egy
minõségirányítási rendszert. Ennek
kettõs célja van: biztosak lehetünk
a jól körülhatárolt, szabályozott, el-
lenõrizhetõ folyamatainkban. A má-
sik része pedig az ügyfél-elégedett-
ség, hogy mindenki, mindenkor pon-
tosan ugyanolyan, kiváló minõségû
szolgáltatásban részesüljön.

M. Z.

SPORTVEZETÕK
TALÁLKOZÓJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben mûködõ súlyemelõ-egyesüle-
tek vezetõi és a megyei súlyemelõ
szövetség tisztségviselõi tartottak
megbeszélést október 2-án Szeren-
csen. 

A program résztvevõit Kormos
Sándor, Szerencs Város Sportegye-
sületének elnöke tájékoztatta a tíz
szakosztályt mûködtetõ civil szer-
vezet tevékenységérõl. A tanácsko-
zás résztvevõi gratuláltak Pátrovics
Géza szövetségi kapitánynak a szep-
temberi törökországi világbajnoksá-
gon elért eredményhez, különösen
az ózdi Nagy Nikoletta teljesítmé-
nyéhez. A megbeszélésen Réz Atti-

la, a Megyei Súlyemelõ Szövetség tit-
kára ismertette, hogy az idén min-
den tervezett viadalt megtartottak, az
utolsó versenyt november 13-án ren-
dezik meg Tiszaújvárosban. A me-
gyei szövetség 2010-ben 200 ezer fo-
rintot nyert el a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzattól
és a Mecénás Alaptól, aminek vár-
ják az átutalását. A jövõ évi verse-
nyekkel kapcsolatban szóba került,
hogy 2011-ben három kiemelt ese-
ményt rendeznének Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében Ózdon, Ka-
zincbarcikán és Tiszaújvárosban.
Szerencs elõzetesen az országos di-
ákolimpiai megrendezésére jelent-
kezett. 

A Szerencsi Általános Iskola a me-
gyaszói, tiszalúci és tarcali alapfo-
kú oktatási intézményekkel közösen
sikeresen pályázott az Európai Unió
pénzügyi alapjára, amelyen belül a
TÁMOP 3.2 keretében szeptember
1-jétõl tanórán kívüli sportfoglal-
kozások szervezésére nyílt lehetõség. 

A gyerekek sakk-, természetjárás-,
futball-, kézilabda-, kosárlabda-ed-
zéseken és játékos sportversenyeken

vesznek részt heti kétszer egy órá-
ban. A Szerencsi Általános Iskolában
Nagy Lajos testnevelõ tanár az elsõ
és második évfolyamosoknak kosár-
labda-elõkészítõt, a 3–4. osztályo-
soknak kosárlabda, míg az 5. és 6.
osztályba járó diákok számára kézi-
labda-foglalkozásokat tart. A tanin-
tézetek kéthavonta versenyeket szer-
veznek a csoportok részére, e mel-
lett a pályázat keretében lehetõség
lesz nyári táborozásokra is.

A szerencsi labdarúgócsapatok ok-
tóber 2-án Taktaszadán vendégszere-
peltek. Az ifjúsági együttesek találko-
zóján Király Gergõ góljával szinte
mindvégig a vendégek vezettek, azon-
ban a mérkõzés lefújása elõtt a házi -
gazdák egyenlítettek. A felnõttek ösz-
szecsapásán Lengyel László révén 
0–1 arányú gyõzelmükkel a szerencsiek
szerezték meg a három pontot.

Tiszaladányban léptek pályára ok-
tóber 9-én a város labdarúgócsapatai.
Az ifjúsági gárdák összecsapásán 2–4
arányban nyertek a szerencsiek. A gó-
lok közül kettõt Takács Máté, egyet-
egyet pedig Kecskés István és Kalup Ro-
land szereztek. A felnõttek összecsa-
pásán 0–5 arányú szerencsi siker szü-

letett. A gólok közül kettõ-kettõ Len-
gyel László és a büntetõket magabiz-
tosan értékesítõ Boncsér László nevé-
hez fûzõdik, míg Gombos Ádám egy-
szer volt eredményes. 

Az utolsó elõtti õszi fordulóban lab-
darúgóink Mád együtteseivel idegen-
ben mérkõztek. Az október 16-án Rát-
kán lejátszott ifjúsági találkozón Kalup
Roland két góljával és Tóth Roland ta-
lálataival 0–3 arányban Szerencs nyert.
A felnõttek összecsapásán 0–2-es fél-
idõ után 1–8 arányban diadalmasko-
dott a szerencsi gárda. A gólok közül
hármat Lengyel László, egyet-egyet
pedig Ladinszki Levente, Boncsér Lász-
ló, Rabócz Róbert, Gombos Ádám és
Varga Csaba szereztek.

SPORTTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

Az 1–2. osztályosok kosárlabdacsapata. 

SORBA NYERT MECCSEK 



A New York-i Lord Bishop és ze-
nekara érkezett október 19-én Sze-
rencsre. A fekete bõrû rock-gitáros
délelõtt a Bocskai gimnáziumban
adott rövid bemutatót muzsikájából,
majd este a Rákóczi-várba várta a
közönséget.

A világ egyik leghangosabb hard
rock triójaként nyilvántartott zenekar
frontemberét Szép Kinga, a közép-
iskolai kollégium tanára mutatta be
a gimnázium diákjainak. Lord Bishop
ezt követõen mintegy félórás ízelítõt
adott zenéjébõl, majd idõközben
megérkezett az esti koncert elõze-
nekarának frontembere is, aki be-
kapcsolódott a rövid elõadásba. Lord
Bishop muzsikája az igazi fekete rock
alapjain nyugszik, azonban fellel-
hetünk benne soul, funky elemeket
is, amely alapján sokan a világban
a második Jimmy Hendrixként tart-
ják nyilván.

– Nem igazán értek ezzel egyet –
fogalmazott Lord Bishop –, de na-
gyon megható, hogy sokan így vé-
lekednek rólam. Jimmy Hendrix
ugyanis túlmutat minden emberi lé-
tezésen, és természetesen óriási sze-

repet játszik az életemben: õ az, aki
inspirációt ad a zenémhez. Jimmy
Hendrix mellett talán a legfontosabb
nevek a Black Sabbath, James Brown,
Frank Zappa, akik nagymértékben
meghatározzák a zenei pályafutáso-
mat – tette hozzá.

Délután a Bocskai István gimnázi-
um angol és német nyelvet tanuló di-
ákjait várták kötetlen beszélgetésre a
zenészek, akik készséggel válaszol-
tak a fiatalok kérdéseire. Lord Bi shop-
ról egyébként köztudott, hogy szí-
vesen vegyül el a közönség között,
és társalog hétköznapi dolgokról a ra-
jongókkal, amirõl õ maga így véle-
kedett: – Igaz, mi zenészek kicsit kü-
lönlegesek vagyunk, s talán néhányan
többet is képzelnek magukról, mint
kellene, de én azt gondolom, hogy
annak ellenére, hogy ilyen furcsa ka-
bát van rajtam, egy vagyok a sok kö-
zül. Az idei Sziget Fesztiválon talál-
koztam egy kedves szerencsi ta-
nárnõvel, és az õ ötlete volt, hogy a
diszkózenén felnövekvõ fiataloknak
mutassuk be az igazi rock and rollt.

A több mint tíz éve a pályán lévõ
Lord Bishop Rock igazi világjáró ze-
nekar. Az elmúlt esztendõkben ezer
koncertet adtak a földkerekség min-
den részén. Amerika mellett bejár-
ták Ázsiát és Európa legtöbb orszá-
gában is bemutatták zenei anyagu-
kat. Hazánkban szintén több koncert
közönsége ismerhette meg a fekete
bõrû énekes, gitáros, szövegíró nem
mindennapi elõadásmódját. Leg-
utóbb a Sziget Fesztiválon mutatták
be látványos show-mûsorukat. 

A szerencsi látogatás a Rákóczi-
vár színháztermében ért véget, ahol
a Németországból érkezett elõzene-
kar, a Funkskirt is a húrok közé csa-
pott. A Lord Bishop Rocks városunk-
ban tartott koncertjére sajnos csak né-
hányan voltak kíváncsiak, pedig rit-
ka pillanatok egyike volt az október
19-ei este, amikor a New York-i ze-
nész adott koncertet Szerencsen.

M. Z.

A Mûszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége budapesti szék-
házában rendezték meg október 1-jén
az Africa Summit V. elnevezésû prog-
ramot, amelynek fõ célja Afrika és a
megújuló energiák középpontba állítása
volt. 

Az esemény fõvédnöke, Becsey Zsolt
külgazdasági államtitkár videóüzenet-
ben köszöntötte a megjelenteket, mely-
ben elhangzott: hazánk számára fon-
tos, hogy a magyar cégek visszatérhes-
senek az afrikai kontinensre, hisz ez a
gazdaság jelen helyzetében kitörési
pontot jelenthet a kis- és középvállal-
kozások számára. 

A „Zöld Szahara” és a „Nagy Zöld
Fal” alcímmel rendelkezõ nemzetközi
konferencián Olesegun Obasanjo-t,
Nigéria korábbi elnökét – aki a ren-
dezvény ötletgazdája – Ahmed Mo-
hammed Makarfi szenátor, nigériai el-
nökjelölt képviselte. Jelen volt többek
között João-Miguel Vahekeni angolai,
Aly El-Hefny egyiptomi, Lounés Mag-
rame algériai, Adnene Damergi tuné-
ziai, dr. Paul Emile Tshinga Ahuka, a
Kongói Demokratikus Köztársaság belg-
rádi nagykövete, valamint Olga Rama-
lason madagaszkári polgármester. 

A szakmai program Balogh Sándor,
az Afrikai–Magyar Egyesület elnökének,
és Steier József, az Energiagazdálkodá-
si Tudományos Egyesület esztergomi el-
nökének megnyitóbeszédei után kez -
dõdött. 

Pataki István, a Magyar Energia Hi-
vatal volt alelnöke a fekete kontinens
jelenlegi energetikai problémáiról és ki-
törési lehetõségeirõl szólt. Steier József,
az Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület esztergomi elnöke a „Zöld

Szahara” és a „Nagy Zöld Fal” projek-
tekrõl beszélt, majd a madagaszkári Ny
Rado Rafalimanana, „A megújuló ener-
giastratégiák alkalmazásáról a környe-
zetvédelem figyelembevételével” cím-
mel tartotta meg elõadását. Jolánkai Már-
ton, a Szent István Egyetem tanára Af-
rika megújuló mezõgazdaságát ismer-
tette. Ligetvári Ferenc, a gödöllõi Szent
István Egyetem tanára, „a víz és víz-
használati stratégia Afrikában” témában
tartotta meg tájékoztatóját, Richard La-
larison Randrianasolo, madagaszkári
konzul hazája beruházási lehetõségeit
ismertette. Norbert W. Knoll-Dornhoff,
a Wusme „World Union of Small or Me-

dium Enterprises” fõtitkára bemutatta azt
az új pénzügyi stratégiát, melyet az af-
rikai mezõgazdasági és energiaágaza-
tok fejlõdésének fenntartása érdekében
hoztak létre. A Corvinus Egyetem do-
cense, Lakner Zoltán szenvedélyes han-
gú elõadását hallgathatták meg a ven-
dégek arról, hogy vajon a bioenergia Af-
rikában álom, vagy valósággá válik-e va-
laha. 

A szervezõk és a résztvevõk szándé-
ka szerint az Africa Summit Budapest
sorozat a mexikói klímakonferencia
után, Magyarország európai uniós el-
nöksége alatt 2011 májusában folyta-
tódik.
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Az idõsek hónapja jegyében több
program részesei lehettek Szerencs
nyugdíjasai. 

Október 13-án a polgármesteri hi-
vatal Rákóczi út 63. szám alatti épü-
letében Tarr Tünde fõorvos az örege-
déssel együtt járó szervi változásokról
tartott elõadást. A doktornõ életkortól
függetlenül fontosnak tartotta az em-
beri szervezet karbantartását, ami meg-
felelõ életmóddal biztosítható. Tarr
Tünde kiemelte, hogy idõsen is érde-
mes leszokni a káros szenvedélyekrõl,
hiszen egy kutatás eredményei bizo-
nyítják, hogy ezzel jelentõsen csök-
kenthetõ a rákos megbetegedések  elõ -
fordulása. Sándorné Alvári Mária a he-
lyes táplálkozáshoz adott jó tanácso-
kat a program résztvevõinek. A Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.
fõ élelmezésvezetõje felhívta a figyel-
met arra, hogy városban a közétkez-
tetésben az étlap összeállításánál fi-
gyelembe veszik az egyes korosztá lyok
szükségleteit. Az idõs embereknek ké-
szülõ ételek kalóriában szegényebbek,
azonban tartalmazzák a szervezetük ál-

tal igényelt fehérjéket, vitaminokat és
más összetevõket egyaránt. Másnap a
fecskési idõsek klubjában megtartott ün-
nepségen Bíró István köszöntötte a gon-
dozottakat. A településrész korábbi ön-
kormányzati képviselõje hangsúlyoz-
ta, hogy bár nem lett tagja az új kép-
viselô-testületnek, de a város lakójaként,
szerencsi vállalkozóként a jövõben is
segíteni fogja a fecskési idõseket. Az
elhangzott szavalat után a Gyárkerti
óvoda gyermekei adtak mûsort, majd
Bíró István tortával és pezsgõvel látta
vendégül a klubtagokat.

„Biztonságunk védelmében” címmel
szerveztek programot október 20-án az
idõsek hónapja keretében az ondi
 idõ sek klubjában. A rendezvényen Ki-
csi György, a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztályvezetõje tartott
elõadást a nyugdíjasoknak. Elhangzott,
hogy hazánkban folyamatosan emel-
kedik az idõsek sérelmére elkövetett
bûncselekmények száma, az áldozat-
tá válás elkerülése érdekében pedig
szükség van arra, hogy felhívják a fi-
gyelmet a leggyakrabban elõ forduló
esetekre.

A Bocskai gimnázium 1975-ben érettségizett osztálya tartott találkozót ok-
tóber 2-án Szerencsen. Az egykor 28 fõs közösségbõl húszan gyûltek össze a
35. évforduló alkalmából szervezett eseményre, amelyet Stumpf Lászlóné osz-
tályfõnök is megtisztelt a jelenlétével. Az elõzõ összejövetelük tíz esztendeje
volt, így a korábbi diáktársak beszámoltak egymásnak az elmúlt idõszak örö-
meirõl és bánatairól, életük alakulásáról. Az egykori osztálytársak megegyez-
tek, hogy 2011-ben újra találkoznak egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetésre. 

ÖREGDIÁK GIMNAZISTÁK 

AZ IDÕS EMBEREK ÜNNEPE

A fecskési nyugdíjasoknak a Gyárkerti óvoda gyermekei adtak mûsort.

EGY AMERIKAI ROCKZENÉSZ
SZERENCSI LÁTOGATÁSA

Igazi rock ’n roll szólt a Rákóczi-
várban.

AFRIKA AZ ÍGÉRET FÖLDJE
Alakuló ülését tartotta október 13-

án a szerencsi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat.

Az eseményen Sájer István, a He-
lyi Választási Bizottság elnöke is-
mertette az október 3-ai szavazás
alakulását, amelynek eredménye-
ként Árvay Attila, Braun Istvánné,
Májer István és Tóth Lászlóné let-
tek tagjai a négyfõs testületnek. A
német kisebbségi önkormányzati
képviselõk az eskü letétele után át-
vették a Helyi Választási Bizottság
elnökétõl a megbízólevelüket, majd
megválasztották a tisztségviselõi-
ket. A helyi német kisebbségi ön-
kormányzat elnöke Árvay Attila lett,
az elnökhelyettesi feladatokat Má-
jer István látja el. Az önkormányzat
tagjai határozattal döntöttek arról,

hogy tevékenységükért nem vesznek
fel tiszteletdíjat. Egeli Zsolt alpol-
gármester köszön tõjében eredmé-
nyes munkát kívánt és beszédében
hangsúlyozta, hogy a német ki-
sebbségi önkormányzat reményei
szerint gazdagítja majd a város kul-
turális életét.  

A helyi cigány kisebbségi önkor-
mányzat másnap tartotta alakuló ülé-
sét a polgármesteri hivatal tanács-
termében, ahol Molnár Éva, a Helyi
Választási Bizottság elnökhelyettese
ismertette, hogy az október 3-ai vok-
solás eredményeként a 18 jelölt kö-
zül Balog Endre, Csikja Sándorné,
Glonczi Lajos és Varga Jánosné let-
tek képviselõk, akik letették az esküt,
majd a Helyi Választási Bizottság el-
nökhelyettesétõl átvették a megbí-
zóleveleiket. Egeli Zsolt alpolgár-

mester köszön -
tõjében arra a fe-
lelõsségre hívta
fel a figyelmet,
ami a közös sors-
kérdésekben há-
rul a település
kép viselõ-tes tü -
letére és a cigány
kisebbségi ön-
kormányzatra. Az
alakuló ülésen a
tagok a cigány ki-
sebbségi önkor-
mányzat elnöké-
nek Csikja Sán-
dornét választot-
ták, míg az elnök-
helyettesi meg bí-
zatást Glonczi La-
jos kapta.

A német nemzetiségi közösség képviselôi letették az esküt.

A szerencsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai.

MEGALAKULTAK A KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat október

21-ei ülésén megtárgyalták a képvi-
selõk az egészségügyi beruházások
helyzetérõl és eddigi eredményeirõl
készített beszámolót.

Bobkó Géza, az Egyesített Szociá-
lis és Egészségügyi Intézet igazgató
fõorvosa az írásos elõterjesztés szó-
beli kiegészítéseként ismertette, hogy
az elmúlt idõszakban teljesen meg-
újultak az egészségügyi intézmények
a városban. A Rákóczi út 51. szám
alatti alapellátási központ bõvítésére
és rekonstrukciójára pályázati támo-
gatással több mint 110 millió forin-
tot költött az önkormányzat, míg a Be-
kecsi út 10. szám alatti rendelõinté-
zetet több mint 400 millió forint rá-
fordításával fejlesztik. Az egynapos se-
bészet kialakítása és a kúraszerû el-
látás bevezetése fontos eleme a ter-
vek szerint december 31-én befe-
jezõdõ beruházásnak. A rendelõinté-
zet térségi kiemelt egészségügyi köz-
ponttá fejlõdik olyan új tevékenysé-
gekkel, amivel kórházi ellátásokat
váltanak ki. Visi Ferenc arra hívta fel
a figyelmet, hogy mindkét egészség-
ügyi beruházás jó célokat szolgál. Az
ágazat azonban eddig lejtõn volt, vár-
ható-e, hogy fejlõdési pályára áll? A
képviselõ megkérdezte, hogy a bete-
gek érdekében tervezik-e például a
vérvételek megszervezését a kör-
nyezõ településeken? Kiss Attila al-
polgármester arra volt kíváncsi, hogy
a gönci és a tokaji szakrendelõk
megnyitása hogyan érinti majd a sze-
rencsi intézmény mûködését? Gál
András szerint az országos tendenci-
ákkal ellentétben Szerencsen minta-
értékû az egészségügyi alap- és szak-
ellátás, amihez a város anyagiakkal
járult hozzá. Egeli Zsolt javasolta, hogy
a korábbi gyakorlatnak megfelelõen
a testület a helyszínen tájékozódjon
a rendelõintézet felújításáról, ismer-
jék meg az egészségügyi dolgozók és
a betegek véleményét. Heves János
szerint az elõterjesztésbõl kiderül,
hogy Szerencsen az elmúlt idõszak-
ban példaértékûen fejlõdött az egész-
ségügyi ellátás.  Néhány éve még há-
ziorvosi rendelõk bezárásának a réme
fenyegetett, napjainkban pedig már
európai szintû körülményekrõl be-
szélhetnek. Az ezen a területen be-
fektetett közel egymilliárd forinthoz
az önkormányzatnak 46 millió forintot
kellett hozzátennie. A beruházások az
egész város érdekét szolgálták. Nyí-
ri Tibor arra volt kíváncsi, hogy a kon-
kurencia erõsödésével milyen straté-
giával tudják majd a szerencsi ren-
delõintézetben tartani a betegeket? Vé-
leménye szerint ezt a célt jól szolgálná
egy CT-berendezés beszerzése. Bob-
kó Géza a felvetésekre adott vála-
szában kifejtette, hogy az elmúlt
években a hazai egészségügyben a fi-
nanszírozási rendszer miatt anyagi
szemléletû verseny alakult ki, ami nem
volt helyes, mert ez az orvosi etika
ellenében történt.  A szerencsi ren-
delõintézet a jelenlegi helyzetben jó
szakembereivel és a szolgáltatások
bõvítésével tudja megtartani a bete-
geket. Ezt a célt szolgálja az egyna-
pos sebészet, az allergológia és az au-
diológia egyaránt. Az igazgató fõor-
vos szerint kórháznak nincs létjogo-
sultsága Szerencsen, a CT-berende-
zés azonban reális igény, ami pénz,
illetve pályázati lehetõség kérdése. A
vidéki vérvétel, ahol erre a házior-
vosok vállalkoznak, mûködik. Így
történik például Megyaszón. A toka-
ji rendelõintézet megnyitásával 10-15
százalékos forgalomcsökkenéssel szá-
molnak Szerencsen, ami nehezebbé
teszi, de nem lehetetleníti el a mûkö-

dést. Koncz Ferenc polgármester fon-
tosnak tartotta, hogy fiatal orvosokat
telepítsenek le Szerencsen, aminek az
érdekében meg kell tenni a szüksé-
ges lépéseket. A polgármester emlé-
keztetett: az intézmények fejleszté-
séhez szükséges pénz megszerzése
mindig az igazgató feladata. A testü-
let a beszámolót egyhangúlag elfo-
gadta. 

Következõ napirendi pontként a vá-
ros 2011. évi belsõ ellenõrzési ütem-
tervét tárgyalta meg a testület. Toldy
Gabriella vizsgálatvezetõ ismertette:
az elõterjesztés alapján jövõre a pol-
gármesteri hivatalnál és a tûzoltó-
ságnál végeznek majd átfogó el-
lenõrzést, az Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetben, a kincstár-
ban, az általános isko-
lában, a Bocskai gim-
náziumban és a kultu-
rális központban pedig
utóellenõrzés keretében
gyõzõdnek meg a ko-
rábbi évi javaslataik re-
alizálásáról. Bobkó
Géza, a pénzügyi bi-
zottság elnöke közölte,
hogy a revizorok mun-
katervében biztosítva
van a lehetõség rendkí-
vüli vizsgálatokra. Egeli
Zsolt az iránt érdek -
lõdött, hogy az ellen õr -
zõknek az idén van-e
kapacitása célvizsgála-
tok lefolytatására. Kiss
Attila ismertette, hogy a könyvtárban
megyei szakfelügyeleti ellenõrzés
volt, a napokban pedig a Magyar Ál-
lamkincstár tekinti át a szociális te-
rület 2009. évi gazdálkodását. 

Toldy Gabriella válaszában közöl-
te: a munkatervüket úgy kell össze-
állítaniuk, hogy szükség esetén rend-
kívüli és célvizsgálatokat is el tudja-
nak végezni.   

Ezt követõen a maximális osztály-
és csoportlétszámok átlépését enge-
délyezte a testület. Bodnárné Göndör
Magdolna, a polgármesteri hivatal ok-
tatási, közmûvelõdési és városmar-
keting osztályvezetõje szóbeli kiegé-
szítésében szólt arról, hogy korábban
az oktatási hivatal feladatához tarto-
zott ez a terület, az engedélyezés kö-
zelmúlt törvényi változásai miatt át-
került a fenntartó hatáskörébe. A lét-
számkeret maximum 10 százalékkal
történõ bõvítésére van lehetõség,
amire jelenleg két óvodai közösség-
nél, 14 általános és 7 gimnáziumi osz-
tálynál, öt mûvészeti és három kol-
légiumi csoport esetében van szük-
ség. Nyíri Tibor arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a finanszírozási rend-
szer sajátosságai miatt a szerencsi köz-
oktatási intézmény kihasználtsága
csúcsra van járatva. Ez különösen
szembetûnõ a gimnázium esetében,
ahol a zsúfoltság már-már a bizton-
ság kereteit feszegeti. A képviselõ ki-
emelte, hogy az elmúlt években az
oktatás finanszírozásában az állam
visszavonulása miatt egyre nagyobb
teher hárult az önkormányzatokra,
ami ma már meghaladja az ötven szá-
zalékot. Gál András hangsúlyozta,
hogy a minõségi oktatás és létszám
fordított arányban van egymással.
Ahhoz, hogy ebben ideális feltétele-
ket teremtsenek, a gimnáziumnak
plusz tizenkétmillió forintra lenne
szüksége, amit jelenleg a pedagógu-
sok többletmunkájával ellensúlyoz-
nak. A színvonal biztosítása a peda-
gógusoktól minden nap áldozatot
követel. Egeli Zsolt arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a kormány tavaly õszi
intézkedései miatt 108 millió forint-
tal csökkent a Szerencs rendelkezé-

sére álló normatíva. A jogalkotó emel-
te a létszámkereteket, most ennek a
túllépéséhez kérnek az intézmények
az önkormányzattól hozzájárulást. A
szóban forgó diákok azonban való-
jában már szeptembertõl ott vannak
az intézményekben, így a fenntartó
kényszerhelyzetben van. Koncz Fe-
renc szerint az anyagi és a szakmai
szempontok ellentétesek. Az elmúlt
idõszakban az oktatásban is elindult
a piacosodás, aminek a jó irányba for-
dítása idõt vesz igénybe. A városban
is új útra kell térni a jelenleg még meg-
lévõ minõségi oktató-nevelõ munka
megõrzése érdekében. A testület az
elõterjesztést egyhangúlag elfogadta.  

Módosították a képviselõk az ál-
talános iskola alapító okiratát, ami

alapján a második osztály végén újra
bevezetésre kerül az osztályozás és
az alsó tagozatban az elsõ évfolyam
kivételével ismét meg lehet buktat-
ni a tanulmányi követelményeket
nem teljesítõ diákokat. Az elsõsök
csak abban az esetben utasíthatók év-
ismétlésre, ha a tanuló az elváráso-
kat az iskolából való igazolt és iga-
zolatlan mulasztás miatt nem tudta
teljesíteni. Nyíri Tibor kiemelte, hogy
a változtatást lehetõvé tevõ tör-
vénymódosítás találkozik a pedagó-
gustársadalom döntõ többségének a
véleményével. Az eddigi rendszer
ugyanis már egészen fiatalon leszok-
tatta a teljesítményrõl a gyerekeket.
Legyen átmenet az óvoda és az is-
kola között, de azokat, akik az alap-
készségeket nem szerezték meg, le-
gyen módjuk megbuktatni a tanítók-
nak. Koncz Ferenc úgy vélte: egy nagy
vitát kiváltó kérdés végére kerül pont
mindannyiuk megelégedésére.

KÉPVISELÕI ÉSZREVÉTELEK,
JAVASLATOK

Takács István a különfélék napirendi
pont keretében a 37-es számú fõút
belterületi átalakításának a visszás-
ságaira hívta fel a figyelmet. Szóvá tet-
te a magas szegélyköveket, valamint
a cukorgyári kolóniához vezetõ be-
kötõutak többségének a megszünte-
tését, ami 50 családnak keseríti meg
az életét. A képviselõ lakossági ér-
deklõdéseket tolmácsolva kérdezte
meg a polgármestert, hogyan alakult
ki az önkormányzati gazdálkodásban
a meglévõ 2,5 milliárdos hiány és ho-
gyan tudnak a súlyos helyzetbõl ki-
lábalni. Igaz-e, hogy a város tizennégy
gépjármûvet üzemeltetett, amelyek
közül korábban  kettõ nek a polgár-
mester rendelkezésére kellett állni. Sok
százezer forintos fizetést adtak a hi-
vatalban felsõfokú végzettséggel nem
rendelkezõ munkatársaknak. Több
ügyvédi irodával is szerzõdést kötöt-
tek, miközben nincsenek bírósági
ügyei a városnak és jogász végzett-
ségû munkatársakkal is rendelkeznek.
Nyolc hónapja nem fizették ki a

húst, amivel a gyerekeket és a men-
zán étkezõket etetik. Milyen testvér-
városi kapcsolatokat terveznek, ami-
vel öregbítenék a település hírnevét?

Heves János szerint a város adós-
ságállományának a meghatározásá-
nál repkednek a százmilliók. Koráb-
ban kétmilliárd forintról beszéltek,
most pedig már 2,5 milliárd forint-
ról. Félõ, hogy néhány nap múlva már
hárommilliárdra nõ az összeg, ami
valójában 1,9 milliárd forintot tesz ki.
A képviselõ szerint nem vissza kel-
lene mutogatni, hanem a problé-
mákra valós megoldásokat kell találni.
Eddig azonban egyedül a két alpol-
gármester számára együttesen 350
ezer forint havi tiszteletdíj megálla-
pításán túl érdemi javaslatot nem hal-

lott. A város a felvett hi-
telekbõl gyarapodott,
például ezek felhasz-
nálásával valósul meg
az egészségügyi léte-
sítmények fejlesztése.
Hogyan áll az erõmû
és az OVIT-üzem meg-
valósítása és azoknak
a munkahelyteremtõ
beruházásoknak az
ügye, amirõl a polgár-
mester korábban be-
szélt? Visi Ferenc is-
mertette, hogy a kibo-
csátott kötvények tõke-
törlesztését most kell
elkezdenie a városnak.
Az elmúlt nyolc évben

Szerencs vezetésének nem sikerült
munkahelyet teremtenie. Furcsa, hogy
ezt most már két hét után számon
akarják kérni az új polgármesteren.
Gál András szerint az egyes intéz-
ményeknél meg kell vizsgálni a meg-
lévõ gépjármûpark indokoltságát. Az
autók számának csökkentésénél hiba
volna fûnyíróelvet érvényesíteni. A
gimnázium esetében a meglévõ ko-
csira szükség van, annak gazdaságos
a fenntartása. Koncz Ferenc ismer-
tette, hogy a városnak 2,5 milliárd fo-
rintot meghaladó az adósságállomá-
nya, amit konkrét számokkal tá-
masztott alá. A 37-es számú fõút át-
építésével több gond is felmerült. Ezek
között szerepel, hogy a négysávosra
bõvítés után az ipartelephez gyalo-
gosan és kerékpárral sem lehet majd
kimenni, mert az ezt biztosító beru-
házásra benyújtott városi pályázatot
korábban elutasították. Ennek és a
már felmerült problémáknak az or-
voslására tárgyalásokat folytat a ki-
vitelezõvel. A kifizetetlen számlákat
– különösen a helyi vállalkozók ese-
tében – a bevételek függvényében mi-
nél elõbb igyekeznek teljesíteni. A ko-
rábbi városvezetés egy bizonyos
ügyvédi iroda esetében hosszabb
távra elkötelezte magát, ami hátrányt
jelent Szerencs számára. Ezt igye-
keznek megszüntetni. A testvérváro-
si együttmû ködés kialakítása érde-
kében egy horvát delegáció érkezik
Szerencsre, miután nyáron a polgár-

mester és néhány hivatali dolgozó
kint járt náluk a kapcsolat felvételé-
re. Ez a partnerség a település la-
kossága számára is kedvezõ lehet. A
hivatal mûködését a két alpolgár-
mester munkába állása a kialakult
helyzetben kedvezõen befolyásolja és
valójában nem plusz terhet, hanem
anyagi könnyebbséget eredményez.
A BHD Zrt. levélben ajánlotta fel
megvételre a városnak az erõmû cél-
jára szolgáló területet, számára a be-
ruházásról ez az utolsó hivatalos in-
formáció. A napkollektorok és LED-
ek helyben történõ gyártásáról ko-
moly tárgyalásokat folytatnak. Olyan
létszám alkalmazásáról van szó, ami
egycsapásra megoldaná a foglalkoz-
tatási problémákat a városban. A vas-
szerkezeteket gyártó üzem kapcsán
felvette a kapcsolatot a beruházó cég
és annak tulajdonosának vezetõivel.
Azt szeretnék, hogy a prügyi út mel-
lé tervezett létesítmény megvalósul-
jon. Munkahelyteremtésben több va-
sat is tartanak még a tûzben, aminek
ha az egynegyede megvalósul, már
nem fognak kudarcot vallani. Ga-
dóczi Bertalan jegyzõ bejelentette:
Kiss Attila alpolgármester rendelke-
zett arról, hogy nem kívánja a felvenni
a tiszteletdíját. Egeli Zsolt alpolgár-
mester ismertette: a városnak jelen-
leg egyetlen peres ügye van: az ön-
kormányzat és a polgármester adott
be keresetet személyiségi jogok meg-
sértése miatt Fülöp Sándorral, a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosá-
val szemben. Ezt a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróság elsõ fokon
elutasította, fellebbezés után az ügy
a Debreceni  Ítélõ táblára került. Az
önkormányzat ehhez képest úgyne-
vezett rendelkezésre állási megbízást
adott egy ügyvédi irodának, aminek
a felmondása esetén 14 havi tiszte-
letdíj illeti a jogi képviselõt. Az al-
polgármester javasolta: a jelenlegi öt-
millió forintról félmillió vagy száze-
zer forintra szállítsák le azt az ösz-
szeghatárt, aminél a kötelezettség-
vállalást nyilvánosságra kell hozni.
A szerzõdéskötéseknél az elõírá-
sokkal ellentétben nem minden eset-
ben történt ügyvédi, jogtanácsosi
vagy jegyzõi ellenjegyzés. A közbe-
szerzésekben eljáró ügyvédi irodák
14,5 millió forintos megbízási díjat
kaptak. Az új tûzoltóautó kötelezô
biztosítására nem jutott pénz. Egeli
Zsolt kiemelte: az új önkormányzat
a saját jogászaival látja majd el eze-
ket a munkákat. Az új alpolgármes-
tereknek nem protokolláris feladataik
lesznek, hanem részt vesznek a napi
irányításban, amit a város jelenlegi
helyzete szükségessé tesz. A pol-
gármester azonban, ha úgy látja, bár-
mikor visszahívhatja õket és a tes-
tület kétharmada által is leválthatók.
Egeli Zsolt azt kérte: kapjanak egy
évet annak bizonyítására, hogy
mennyire vannak a hasznára Sze-
rencsnek.           

Á. A.–S. L.

Az idén hét jelentkezõt talált érdemesnek október 21-ei ülésén a sze-
rencsi önkormányzat, hogy a kiváló egyetemi, fõiskolai hallgatók tá-
mogatásában részesítsen. Harmincezer forintos jutalmat az alábbi fia-
talok kapnak: Gergely Aletta (Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi
Kar, politológiai szak), Németh Nóra (Miskolci Egyetem, Állam- és Jog-
tudományi Kar, jogász szak), Kopcsó Nikolett (Nyíregyházi Fõiskola,
Pedagógusképzõ Kar, pedagógiai szak), Kovács Vanda (Kodolányi Já-
nos Fõiskola, turizmus-vendéglátás szak), Novák Lilla (Debreceni Egye-
tem, Bölcsészettudományi Kar, kommunikáció és médiatudomány
szak), Szentléleky Eszter (Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar,
fogorvos szak), Szentléleky Éva (Debreceni Egyetem, Általános Orvos-
tudományi Kar, általános orvos szak).

A JÓ TANULÁS JUTALMA
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RENDÔRSÉGI HÍREK
VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE
Sajnos, a bûnelkövetõk is tisztában

vannak az idõs emberek hiszékeny-
ségével. Idõrõl idõre bekopogtatnak az
egyedül élõ nyugdíjasok ajtaján, majd
jóindulatukat kihasználva pénzt vesz-
nek el tõlük, vagy értéktelen holmikat
sóznak rájuk csillagászati összege-
kért. 

* Mádon történt az eset, amikor ok-
tóber 11-én egy ismeretlen férfi a kora
reggeli órákban ment be a sértett asz-
szony lakásába azzal, hogy egy cso-
magot hozott neki Budapestrõl, ame-
lyért 100 ezer forintot kell fizetnie. Az
idõs hölgy a szekrénybõl elõvette a
pénzt, gyanútlanul kifizette a kért ösz-
szeget az ismeretlen középkorú férfi-
nak, majd az asztalon hagyta a pénz-
tárcáját, amibõl a hívatlan látogató to-
vábbi ötezer forintot tulajdonított el.
A sértett az elkövetõrõl csak annyit tu-
dott elmondani, hogy kb. 165 cm ma-
gas, barna bõrû férfi, sötét öltönyt vi-
selt, feltûnõen elegáns volt. Az ottha-
gyott dobozban 16 részes alumínium
edénykészlet volt, amelynek értéke
csupán töredéke a kifizetett összegnek.

* A rátkai házba egy 25 év körüli
nõ kopogtatott be október 5-én azzal,
hogy a miskolci Semmelweis Kór-
házból jött, és egy 96 ezer forintos, gyó-
gyító gyapjúágynemût hozott, amelyért
most csupán 35 ezer forintot kell fi-
zetni, hogy megkaphassák a kórházi
küldeményt. Az idõs néni kifizette az
összeget, a hölgy pedig olyan gyorsan
távozott, amilyen gyorsan jött.

AZ ELLOPOTT GPS

A megyeszékhelyen történt au-
gusztus 19-én, hogy az egyik kórház
elõtt parkoló mentõautóból az isme-
retlen elkövetõ ellopott egy nagy ér-
tékû GPS készüléket. A Miskolci
Rendõrkapitányság lopás miatt folytat
eljárást az ügyben. 

A KIRAKAT

Tiszaújvárosban a dühös elkövetõ
október 20-án a késõ esti órákban fel-
kapott egy utcai szemetest, bedobta egy
üzlet kirakatába, majd távozott a hely-
színrõl. A Tiszaújvárosi Rendõrkapi-
tányság garázdaság gyanúja miatt foly-
tat eljárást az ügyben. 

A CSOMAGTARTÓ
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság Forgalomellen -
õrzõ Alosztályának motoros járõrei ál-
lítottak meg egy autóst a közelmúlt-
ban. A papírok vizsgálata során a sofõr
feltûnõen idegesen viselkedett, majd
a járõrök belenéztek a kocsi csomag-
tartójába, ahol nagy mennyiségû tar-
tós élelmiszert találtak, aminek szár-
mazásáról semmiféle igazolással nem
rendelkezett az autót vezetõ 29 éves
férfi. Többszöri rákérdezés után végül
elmondta, hogy a termékeket munka-
helyérõl, a Mályiban lévõ raktáráru-
házból egyik munkatársa hozta ki. 

Az ellenõrzés során a helyszínre hív-
ták az üzlet igazgatóját, aki minden két-
séget kizáróan megállapította, hogy a
termékek tõlük származnak. A járõrök

az élelmiszereket tételesen vissza-
szolgáltatták jogos tulajdonosának,
majd a 29 éves férfi ellen a Miskolci
Rendõrkapitányság lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indított el-
járást.

ÉRTÉKEK AZ AUTÓBAN

Egy edelényi családi ház kertjében
parkolt a tulajdonos gépkocsija,
amelybõl a tolvajok CD lejátszót,
elektromos hajvágót, iratokat, bank-
kártyát és készpénzt vittek magukkal.
A gyors intézkedés eredményeként a
rendõrök rövid idõ alatt elfogták az el-
követõket. A két helybéli férfival szem-
ben lopás miatt folytat eljárást az Ede-
lényi Rendõrkapitányság. 

WC-TOLVAJ
A tokaji vasútállomás mellékhelyi-

ségeibõl többek között elektromos
kézszárítókat, toalettpapír-tartókat,
elektromos kapcsolókat loptak el is-
meretlenek. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányság lopás miatt folytat eljárást az
ügyben. 

UTCAI RABLÓK MISKOLCON
Négy fiatalember állított meg októ-

ber 15-én este 11 óra elõtt a Miskolc,
Selyemréti úton egy párjával együtt sé-
táló 19 éves férfit, akit a nála lévõ pénz
átadására szólítottak fel. A sértett meg-
ijedt, így átadta ötszáz forintját, majd
a támadók a kezén lévõ gyûrût is kö-
vetelték. Miután a fiatalember nem tud-
ta lehúzni ujjáról az ékszert, a banda
egyik tagja arcul ütötte, ami miatt nyolc
napon belül gyógyuló sérülést szen-
vedett. A bûncselekmény elkövetését
követõ egy órán belül a helyszín kö-
zelében a rendõrség elfogta majd õri-
zetbe vette a 15, 16 és 17 éves takta-
szadai fiatalkorú, valamint 18 éves
mezõzombori támadókat. Velük szem-
ben a Miskolci Rendõrkapitányság
csoportosan elkövetett rablás megala-
pozott gyanúja miatt folytat bünte-
tõeljárást, egyben kezdeményezi elõ -
zetes letartóztatásuk bírósági elrende-
lését.

TÁSKA A KÉZBEN
Egy szerencsi idõs nõ a napokban

sétált a város utcáin, amikor öt fiú
elszaladt mellette és kikapták kezébõl
a táskáját. Az elkövetõk a táskából
kivették a pénzt, majd a retikült
visszadobták a sértettnek. A gyors
rendõri intézkedések eredménye-
ként rövid idõ alatt sikerült elfogni
a gyermekkorú elkövetõket.

SZER-TÁR A SUFNIBAN 

Kábítószer-termesztésbõl és -el-
adásból tartotta fenn magát egy fia-
tal pár Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében. A díler férfit és további két
társát a bíróság a napokban elõze-
tes letartóztatásba helyezte.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Osz-
tályának munkatársai közúti el-
lenõrzést hajtottak végre Mezõkö-
vesd belterületén. A megállított autó
35 éves vezetõjénél az ellenõrzés

során a rendõrök több mint 100
gramm zöld növényt találtak, amirõl
késõbb kiderült, hogy marihuána. A
férfi tartózkodási helyén megtartott
házkutatás során további kábítószert
és annak feldolgozásához, ter-
mesztéséhez szükséges eszközöket
foglalt le a rendõrség. A kácsi in-
gatlan melléképületében pedig több
mint 100 tõ, különbözõ méretû
cannabis növény „várta a szüretet”.
Az adatok szerint a 35 éves drog-
kertész évek óta termesztette a can-
nabist, amely növények értékesíté-
sébõl tartotta fenn magát, mivel
más jövedelemmel és munkahellyel
nem rendelkezett.

A rendõrök a nyomozás részeként
még két miskolci férfinál tartottak
egyidejûleg házkutatást, akik drogot
vásároltak a dílertõl és azt tovább ér-
tékesítették. A tárgyi és más bizo-
nyítékok alapján a rendõrség elõ -
terjesztést tett a 35 éves férfi, illetve
két 23 és 31 éves miskolci társainak
elõzetes letartóztatására, amit a bí-
róság elrendelt.

DRÁGA BULI

Abban a pillanatban jó ötletnek
tûnt, gondolhatta az a fiatalember,
aki egy buli után ittasan ugrált haj-
nalban egy rendõrautón Miskolcon. 

A Diósgyõri Rendõrõrs elõtt álló,
megkülönböztetõ jelzésekkel ellátott
kocsit rongálta meg egy férfi a na-
pokban. A hajnali mulatozás során
az elkövetõ felugrott a jármû mo-
torháztetejére, amin néhányat szö-
kellt, berúgta a szélvédõt, majd to-
vábbállt. A Diósgyõri Rendõrõrs jár-
õrei az adatgyûjtések eredményeként
néhány óra alatt elfogták a 22 éves
sajóvelezdi fiatalembert, aki elszá-
moltatása során különösebb okot
nem adott tettének. 

A Miskolci Rendõrkapitányság ron-
gálás és garázdaság vétsége miatt õri-
zetbe vette az elkövetõt, egyben kez-
deményezte gyorsított eljárás kere-
tében bíróság elé állítását. A taláros
testület október 25-én hozott hatá-
rozatában 310 000 forint pénzbün-
tetésre, és a rendõrségnek okozott 94
ezer forintos kár megfizetésére köte-
lezte a sajóvelezdi fiatalembert.

Vélt vagy valós sérelem miatt ki-
alakult perpatvarból lett végül ve-
rekedés, autós üldözés, basebal-
lütõs támadás, ittas vezetés.

A történet a közelmúlt egyik es-
téjén kezdõdött, amikor az egyik
újcsanálosi szórakozóhelyen egy fi-
atal pár férfi tagját szó szerint ki-
ütötték, majd az elkövetõ haza in-
dult. A sértett ittas barátnõje autó-
ba ült, hogy megtorolja a kedve-
sét ért sérelmeket. A lány kétszer
is megpróbálta elütni a támadót, aki
kerítésekre ugrált, hogy megme-
neküljön. Az autós üldözésnek vé-
gül az vetett véget, hogy a sofõr egy
közintézmény kapujának hajtott.
Ezek után a lány visszament a
szórakozóhelyre. 

Az autóval üldözött támadó egy
baseballütõvel tért vissza a balhé
kiinduló pontjára, ahol elõször be-

törte a kocsi szélvédõjét, ami elõl
korábban menekülnie kellett. Az
idõ közben megindult rendõrségi el-
járás során az intézkedõ egyenru-
hásoknak feltûnt a megsérült autó,
és mint kiderült, a jármûvet ekkor
már az a férfi vezette, akit a per-
patvar elején megtámadtak. A sofõr
ellenõrzésekor arra is fény derült,
hogy ittas volt, így szabálysértési
õrizetbe vette a hatóság.

Az ügyben a Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedésrendészeti
és bûnügyi osztályai folytatják az
eljárásokat. A támadóval szemben
– aki késõbb menekülésre kény-
szerült – kétrendbeli garázdaság, az
üldözõ nõ ellen közúti veszélyez-
tetés bûntette és ittas vezetés mi-
att indult eljárás, és harmadsorban
pedig a kiütött sértettel szemben
szabálysértési eljárást kezdemé-
nyeztek.

Újabb összehangolt, nemzetkö-
zi közlekedésellenõrzési akcióban
vettek részt a megye rendõrei. Az
október 12–14. között megtartott
TISPOL ellenõrzés elsõsorban a te-
hergépjármûvek átfogó vizsgálatá-
ra terjedt ki. Az egyenruhások a
közúti forgalomban résztvevõ ma-
gyar és külföldi tehergépjármûvek
vezetõit állították meg, melynek so-
rán vizsgálták a napi, valamint
heti pihenõidõk betartását, a kocsik
és a vontatmányok mûszaki álla-
potát. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében elsõsorban a lakott terüle-
ten belüli útvonalakon, a ki- és be-
vezetõ útszakaszokon dolgoztak a
járõrök.

TEHERAUTÓKAT VIZSGÁLTAK

BALHÉS AUTÓS ÜLDÖZÉS

Az elsõdleges információk szerint feltehetõen öngyilkossági szándékkal
festékhígítót öntött ruhájára, majd felgyújtotta magát október 11-én dé-
lelõtt egy bekecsi férfi. Televíziónk értesülései szerint a község Igazság
utcájában történt az eset, amely után a súlyos égési sérüléseket szen-
vedett férfit mentõhelikopter szállította kórházba, ahol néhány nap múl-
va életét vesztette. A Szerencsi Rendõrkapitányság közigazgatási eljá-
rás keretében vizsgálja az ügy körülményeit.

FELGYÚJTOTTA MAGÁT

VIGYÁZZ, MUSTGÁZVESZÉLY!

Idén is megkezdõdött a szüret a To-
kaji borvidéken, és a feldolgozás után
a pincékbe kerül a must. A borké-
szítés évrõl évre gondos körültekin-
tést igényel, mivel az erjedéskor ke-
letkezõ mustgáz belélegzése halált
is okozhat. Még napjainkban is akad-
nak emberek, akik nem veszik ko-
molyan a veszélyt. A levegõnél ne-
hezebb, színtelen, szagtalan gáz a
pincékben, vagy az egyéb, a must tá-
rolására használt helyiségekben a
föld közelében terül el. A tragédia

megelõzésének évszázadok óta al-
kalmazott módszere a pincébe lé-
péskor derékmagasságban magunk
elõtt tartott és botra erõsített égõ gyer-
tya. Ha a láng elalszik, azonnal el
kell hagyni a helyiséget.

Ha azonban mégis bekövetkezik
a baleset, a mérgezettet gyorsan ki
kell vinni a helyiségbõl a szabad le-
vegõre, azonban nem szabad közel
hajolni az eszméletét veszített sze-
mélyhez, mert az alacsonyan lévõ gá-
zoktól a segítõ is bajba kerülhet.

A Szerencsi Rendõrkapitányság ko-
rábban is több alkalommal felhívta az
állampolgárok figyelmét arra, hogy la-
katlan, vagy ideiglenesen felügyelet
nélkül maradó ingatlanok a bûnözõk
elsõdleges célpontjaivá válhatnak.

A betörések megelõzésére, a tolva-
jok elrettentésére több módszer léte-
zik: riasztóberendezés beszerelése,
vagy a házõrzõ kutya, de meg lehet
bízni a szomszédokat is a felügyelet-
tel, a postaláda ürítésével, a fû lenyí -

rásával, vagy bármi más olyan tevé-
kenységgel, ami arra utal, hogy vala-
ki folyamatosan tartózkodik az épü-
letben.

* A közelmúltban történt, hogy a Sze-
rencshez közeli település egyik lakat-
lanul álló ingatlanának tulajdonosa ész-
revette, hogy az épületbe a szúnyog-
háló feltépése és az ablak befeszítése
után ismeretlen tört be. Az ingatlan-
ból egy benzines fûkaszát, egy  lánc -
fûrészt, fúrókészletet, CD-s rádiót vit-

tek el, és a lopással, valamint a ron-
gálással okozott kár eléri 90 ezer fo-
rintot.

* Tállyán történt október elsõ nap-
jaiban, hogy az ugyancsak magára ha-
gyott családi ház udvarára a kapun ke-
resztül mászott be a tolvaj, majd az
ingatlanhoz tartozó mûhelybõl kapá-
lógépet, hegesztõt, fúrógépet, kö-
szörût, gázpalackokat, egyéb szerszá-
mokat tulajdonított el, mintegy 200
ezer forint értékben. 

KÖNNYÛ PRÉDÁK A LAKATLAN HÁZAK
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A Bódva-folyó elválasztja ugyan,
de az Aggteleki karszt „rokona” a
Szalonnai-hegység. A húsz kilomé-
ter körüli hosszúságú terület leg-
magasabb pontja a Szár-hegy 514
méterrel. A túrafüzet tájegységi
beosztásában a két, földrajzilag kü-
lönálló összeházasított terület az
utolsó három túraszakaszt tartal-
mazza. A 25, 26, 27-es számú túra
együttes hossza 164 kilométer. En-
nek útja érintkezik harmadik alka-
lommal az országhatárral.

Az említett Szalonnai-hegység is
karszt, és ezen is találkozunk egy
Haláphoz hasonló torzóval, ez az
Esztamos-hegy. A lebányászott hegy
gyomra gyönyörû cseppkõbarlangot
rejt, melynek élõvilága károsodott
a bányamûvelés leállítása ellenére.
A Cserehát legmagasabb dombja a
Rakaca közelében lévõ Kecskepad.
A 339 méter magas kiemelkedéstõl
alacsonyabb dimbes-dombos terü-
let a jellemzõ. Nevét az egykor nagy
területeken elõforduló csertölgy
erdõkrõl kapta, melyek nagy részét
kiirtották a mezõgazdálkodási hasz-
nosítás érdekében. Helyenként úgy-
nevezett legelõerdõk alakultak ki,
melyeken egykor nagy birkanyájak
és tehéncsordák táplálkoztak. Ekkor
még a sertéseknek is külön legelõjük
volt. Az állattenyésztés visszaszo-
rulása után a legelõk és a gyengébb
minõ ségû szántók helyére erdõket
telepítenek. A tájidegen, de gyorsan
növõ akác területi aránya nõ, ame-
lyet hamarosan vágni lehet a szénrõl
fatüzelésre átállt közeli
hõerõmû számára. Az
úgynevezett „átkosban”
a kedvezõtlen adottságú
kategóriába besorolt té-
eszek gazdálkodtak a
vidéken. Az alacsony
aranykoronájú, rossz
termõképességû talajon
nagyon meg kellett küz-
deni a kenyérért. Ez a
helyzet annak volt kö-
szönhetõ – és még máig
is az –, hogy nem tudott
és tud kialakulni a
 termõ talaj. Ezért jórészt
az erózió a felelõs, ami-
vel szintén fel kellett
venni a harcot, de a ter-
mészet erõsebb. Errõl a
vidékrõl mondta annak
idején Rockenbauer Pál
a „Másfél millió lé-
pés…” címû filmben:
„… elesettségében is
szép…” Ez a megfogal-
mazás jelentõs a térség
jövõje szempontjából.
Baktakékrõl kelet felé
haladva harmadik  variá -
ció van az útvonalban.
Az eredeti a falu után a
Nagy-erdõn át vezet,
amit a környékbeliek
Kegyetlennek neveznek.

Ehhez fûzõdik egy legenda. Erre ko-
csikázott a volt Papi-tanyán át egy
kegyetlen nagyúr. Eltört a kocsija
tengelye végébõl az úgynevezett
tengelyvégszög. A tanyában libát
õrzõ fiúcskát elkapta, és annak uj-
ját dugta a szög helyére, hogy a ke-
rék le ne essen. Ahogy a kocsi ha-
ladt, a gyereknek menni kellett a ko-
csi mellett és idõnként a forgó ke-
rék nekiütközött az ujjának. Ez nagy
fájdalommal járt, és ezért nevezték
el a települést, ahová beért, hogy Fáj.
A legendát másként is hallottam. Azt
nem tudom, hogy melyik igaz, vagy
igaz-e egyáltalán. Valójában egyik-
re sem mernék mérget venni. A Ke-
gyetlenbõl kiérve a következõ tele-
pülés Méra (akkor még Felsõméra)
volt, és ez után lehetett kompon át-
jutni Hernádcécére. Az erdõ elbo-
zótosodott, a komp megszûnt, így
Fancsalon át festették fel Abaújde-
vecser – Encs – Gibárton át. Legú-
jabban Fancsaltól újra Méra felé kell
menni, mert épült a Hernádon egy
gyaloghíd. Ezt az új szakaszt egy
szép, színes, fotókkal ellátott tér-
képvázlat mutatja be, amit Mérán
le is fotóztam.

A Hernádon átkelve érjük el a
Zempléni-hegységet. A túrázás
szempontjából talán a legfontosabb
dolog felhívni a figyelmet a terület
védett részeire. 1984-ben hozták lét-
re a Zempléni Tájvédelmi Körzetet,
de vannak fokozottan védett terü-
letei is.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

Kéktúra XLVI.

CSEREHÁT – ZEMPLÉN

A Rákóczi család élettörténete
számos szállal kapcsolódik váro-
sunk múltjához, sõt, befolyásolja je-
len gazdasági, kulturális fejlõdését
is. Így természetes, hogy nyomon kö-
vetjük a család tagjainak sorsát,
megemlékezünk jeles napjairól.

Szomorú, de emlékezetes esemény
Rákóczi Zsigmond egyik unokájának,
György fiának és Lorántffy Zsuzsan-
na 1621-ben született fiának, II. Rá-
kóczi Györgynek halála. A fentiek-
ben idézett sorok egy ismeretlen
énekes gondolatai, melyek tömören
jellemzik is a sorsát. Még apja  éle té -
ben, 1642-ben erdélyi fejedelemmé
választották, de az egykori váradi ka-
pitányt és bihari fõispánt késõbbi po-
litikai döntései miatt sokan bírálták.
I. Rákóczi György 27 esztendõs fiá-
ra egy rendezett, Európa-szerte te-
kintélynek örvendõ országot hagyott.
Már apja életében tapasztalatokat sze-
rezhetett az ország igazgatásáról, a
bel- és külpolitikai ügyek irányításá-
ról. Nevéhez fûzõdik az erdélyi tör-
vények kodifikálása és kinyomtatása.
Hadvezéri gyakorlata viszont nem
volt, mert az öreg fejedelem nem en-
gedte a hadszíntérre, és ez a késõb-
biekben megbosszulta magát.

Elõdeihez hasonlóan célul tûzte ki
maga elé, hogy kiûzze az oszmán el-
nyomókat Közép-Európából. Ehhez,
az akkori politikai helyzetben meg
kellett szereznie Magyarország és
Lengyelország trónját, majd szövet-
ségeseket keresni az oszmán hata-
lom ellen. Atyjának a lengyel trón
megszerzésére törekvõ munkásságát
szerette volna ugyanis folytatni, de
annak kudarca a fejedelem végleges
bukását idézte elõ. Mivel a lengye-
lek elleni háborút a törökök akarata
ellenére indította meg 1657-ben, a
szultán megfosztotta a fejedelem-
ségtõl, helyére Rhédey Ferencet,
majd Barcsay Ákost ültetve a trón-
ra. Amikor Rákóczi Györgyöt a ma-
gyarországi uradalmaitól is meg akar-
ták fosztani, sereggel vonult a feje-
delemség visszaszerzésére, s 1659
õszén vissza is vette. A török hata-

lommal szemben azonban nem tud-
ta magát fenntartani. Nem számolt
azzal, hogy a Mohamed nagyvezír
által megreformált Török Birodalom
még jelentõs erõt képvisel és to-
vábbra sem tûri Magyarország és Er-
dély egyesülését.

Változó kimenetelû összecsapások
után 1660 tavaszán került sor a
döntõ csatára. Utolsó hadiparancsát
május 15-én Szamosújváron adta ki,
a legszigorúbb büntetéseket szabván

ki a háborúban szokásos katonai
bûnök elkövetõi ellen. Az Edictum
militaire szerint halállal lakol, aki ne-
mes ember házát kifosztja, aki lop,
aki dezertál, vagy hamis hírt kelt és
az ellenséggel szóba áll, aki erõsza-
kot tesz, vagy õrséget nem teljesít.
A török túlerõben volt a tízezernél
nem nagyobb létszámú erdélyi had-
dal szemben május 22-én Gyalu és
Fenes között. Ez az ütközet a budai
basa, Szejdi Ahmed és II. Rákóczi
György irányításával zajlott és a
szászfenesi csata néven vonult be a
hadtörténelembe. Egy korabeli epig-
ramma így méltatta a fejedelmet:

„Én kezdtem volt pogányt/
kardommal térteni

De az kereszténység kész lész/
csak hallgatni,

Nem szántam hazámért/
véremet ontani,

Gyalu, s Fenes völgyét/
pirosra festeni.”

Feljegyzések szerint a fejedelem
bátran harcolt, 17 törököt vágott le,
5 lovat lõttek ki alóla. Az összecsa-
pás során az erdélyi sereg egyik szár-
nya megfutamodott, s a rend hely-
reállítása végett Rákóczi György kö-
zéjük vágtatott, ám a törökök körül-
fogták, sisakja leesett, így a fején két
súlyos sebet kapott, s a másik kettõt
a testére mérték. Ónodi katonái uruk
segítségére siettek és kemény kézi-
tusában a több sebbõl vérzõ Rákó -

czit kimentették. 150 testõre kö-
zül 20 maradt életben, akiknek az
ütközetet követõ napon a sebesült
uralkodó a következõ szavakkal
mondott köszönetet: „Mis is vérünk
ontásával és sebeinkkel pecsétel-
tük meg kegyelmetekhez és a sze-
gény országhoz való szeretetün-
ket.”

Még a szászfenesi csata elõtt pár
nappal, mint aki sorsát érzi, saját
ke zû leg végrendeletét is megírta a
szamosfalvi táborban. Vagyonát  el -
sõsorban feleségére,  Bá thory Zsó-
fiára hagyta, aki férje kedvéért a
katolikusról református hitre tért át:
„Kérlek, édes Sofikám, az én hoz-
zám való tökéletes szeretetedet
holtom után is mutassad meg, ki-
ben nem is kételkedünk. Nekünk
megbocsáss, ha vétettünk volna.
Az Isten dicsõségére vigyázz! Az

igaz vallásban, akivel velünk éltél, áll-
hatatos légy, változatlanul – Ferkót
abban neveld, semmi világi  dicsõ  ség,
félelem attól el ne szakasszon!”

Amint tudjuk, ez utóbbi végren-
delkezését Zsófia asszony nemigen
tartotta be, mivel visszatért eredeti
vallásához és a gyermekét is abban
nevelte. A fejedelem két hét múlva,
1660. június 7-én, Váradon belehalt
sebeibe. Életútjára ez utóbbi vesztett
csata rányomta bélyegét, s gyakran
ez alapján ítélkezik fölötte a felüle-
tes utókor. Történelmi nevezetességû
kardját, melyen „Georg Rakoczy II.
1640.” felirat olvasható, II. Miklós cár
az ezredévi ünnepek alkalmából
ajándékozta vissza a magyar nem-
zetnek.

A Kolozsvár felé vezetõ út mellett,
egy emlékoszlop örökíti meg az Er-
délyre végzetes esemény helyét,
ahol a fejedelem megütközött az Er-
délyt elözönlõ török haderõvel.

O. Z. M.

II. RÁKÓCZI GYÖRGY HALÁLÁNAK
350. ÉVFORDULÓJÁRA

„Mert ennek elõtte te tündöklöl vala,
Minden népek között híred-neved vala,
Az két Oláhország hozzád hódolt vala,
Sokféle nemzetség tõled retteg vala.”

Az aradi vértanúk halálának 161. év-
fordulója tiszteletére több helyszínen
rendeztek megemlékezést október 6-
án Szerencsen.

Délelõtt a Bocskai István Gimnázium
diákjai elevenítették fel a dicsõséges for-
radalom és szabadságharc leverése
utáni megtorlás szégyenteljes esemé-
nyeit. Búzáné Tóth Márta beszédében
felidézte a történelmi korszakot, amely
végül az aradi vértanúk kivégzéséhez,
halálához vezetett. A középiskola di-
ákjai versekkel, zenével emlékeztek az
1849. október 6-án Aradon történt tra-
gikus napra.

A városi ünnepséget október 6-án dél-
után a szerencsi Kossuth téren rendezték
meg, ahol az emlékoszlop és a kopja-
fák mellett Damjanovics Pál mondott
beszédet. A görög katolikus parókus arra
emlékeztette a jelenlévõket, hogy az
aradi tizenhárom mellett sokszor meg-
feledkeznek az ugyancsak kivégzés
áldozatává vált Auffenberg (Ormay)
Norbert és Kazinczy Lajos honvéd ez-
redesekrõl, majd az 1850-ben golyó ál-
tali halálra ítélt Hauk Lajosról és a bör-
tönben elhunyt Lenkey János tábor-

nokról. Magyarországon ugyanebben
az idõben végezték ki az elsõ minisz-
terelnököt, Batthyány Lajost. A szónok
úgy vélte, ezen a napon mindnyájuk-
ra emlékeznünk kell. Az aradi vérta-
núkat egy közös cél vezette, amelyben
különbözõ nemzetiségû és vallási fe-
lekezetû emberek küzdöttek a sza-
badságért.

Az ünnepség a Bocskai István
Gimnázium tanulóinak mûsorával foly-
tatódott, az esemény végén pedig a te-
lepülés önkormányzata, politikai pár-
tok, intézmények képviselõi helyezték
el koszorúikat az emlékhelyen, majd
az Arad utcában lévõ márványtáblára
kerültek a kegyelet virágai.

M. Z.

KÖZÖS CÉL A SZABADSÁGÉRT

A tizenhárom kopjafa elõtt lerótták kegyeletüket a szerencsiek. 

HADRIANUS CSÁSZÁR
UTOLSÓ SZAVAI

– és egy-egy változat – 

Animula, vagula, blandula,
Hospes, comesque corporis,
Que munc abibis in loca,
Pallidula, rigidia, mudula;
Nec, ut soles, dabis iocos.
(Ismeretlen szerzõ)

*
Lelkecske, lengécske, gyöngécske, 
Test társa, pártfogója is,
Oly tartományba térsz, amely
Sápadt, szigorú, mezítelen;
És nem játszol többé soha. 
(W. S. fordítása)

*
Egy változat T. Z. emlékére:

A lélek picinyke gyertyaláng a szélben,
testét megtartva, átvitte örökre
a Hubble-távcsõn látott végtelenekbe fel,
átlõve, kivérzett meztelen-mostohán;
Az Atyja jobbján ül, Rubik-kockát teker.

(Zs. Gy.)



Az október 3-ai választáson Szerencsen is az or-
szágos tendencia érvényesült, aminek köszönhetõen
a kormánypárti képviselõk kerültek túlsúlyba a tes-
tületben. Ebben a felállásban számomra csupán epi-
zódszerep jut, aminek azonban szavazóim bizalmának
megfelelve eleget szeretnék tenni. A demokrácia alap-
vetõ szabályai szerint minden hatalomnak – közöt-
tük Szerencs mindenkori vezetésének – a saját érdekében is
szüksége van kontrollra. Olyan önkormányzati tagokra, akik
egyfajta ellensúlyt jelentenek és akár a polgármesternek is
õszintén megmondja az ellenvéleményét egy-egy kérdésben,
vagy döntéssel kapcsolatban. Úgy tûnik, hogy ez a feladat
az elkövetkezõ négy évben elsõsorban rám hárul.  Már az
alakuló ülésen jeleztem bizonyos kérdésekben az ellenvé-
leményemet, de a többség természetesen leszavazott. Csu-
pán példaként említem, hogy nem értettem egyet azzal, hogy
a takarékosság jegyében a korábbinak a többszörösére emel-
ték az alpolgármesteri tiszteletdíj összegét.   

Véleményem szerint a korábbi önkormányzat által meg-
kezdett munkát kellene folytatni. Elsõsorban a már kedve-
zõen elbírált beruházások megvalósítására gondolok. Nem
értek egyet azzal, hogy pénzügyi nehézségekre hivatkozás-
sal lemondjunk a település fejlesztésérõl. Legfeljebb egy-két

projektnek az idõbeni csúsztatását, esetleg késõbbi
elkezdését támogatom. Több milliárd forint elnye-
résével ugyanis olyan lehetõséget kaptunk Szerencs
gyarapítására, amit nem volna szabad elszalasztani.      

Nagyon fontosnak tartom az óvodák átépítését és
bõvítését, a rendelõintézet rekonstrukcióját, az út-
építéseket, a templomok felújítását, és a többi meg-

valósítás elõtt álló fejlesztést. Ezeket én nem nevezném presz-
tízsberuházásoknak, hiszen az itt lakók jövõjét szolgálják. A
megvalósításuk természetesen nehézségekkel jár, de me-
nedzseléssel ezek nem jelentenek túlzott áldozatot. Ezt vál-
lalta volna megválasztása esetén a város elõzõ polgármes-
tere. 

Ellene leszek az indokolatlan létszámleépítéseknek, át-
szervezéseknek, ellenfélként és nem ellenségként tekintve
azokra, akiknek esetleg más a véleményük. Egyetlen pilla-
natig sem merült fel bennem, hogy cserbenhagyom a vá-
lasztóimat, és jól esett, hogy az elmúlt hetekben többen –
pártállástól függetlenül – megerõsítettek hitemben.  

Egykori középiskolai tanárom arra tanított, hogy a törté-
nelem különbözõ korszakaiban a tehetõsebb emberek me-
cénási feladatokat láttak el. Ennek szellemében az elmúlt évek-
ben több köztéri alkotás megvalósításához járultam hozzá,
alpolgármesteri tiszteletdíjamat kiegészítve a saját pénzem-
mel. Nem hivalkodásból tettem ezt, hiszen a nevem egyet-
len emlékhelyen sem szerepel. Ezt a tevékenységet a jövõ -
ben is folytatni szeretném. Erre a célra a képviselõi költség-
térítés összegét kívánom felhasználni. Ez évente hatszáz ezer
forintot jelent. Két esztendõ alatt összejöhet a pénz, amit ki-
egészítek, így reményeim szerint újabb szoborral gazdagodhat
Szerencs.   
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TAKARÉKOS
VÁROSÜZEMELTETÉS

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Megtörtént a régi és az új polgár-

mester között a hivatal átadása-átvéte-
le, aminek az elõkészítésében alpol-
gármesterként komoly szerepet vállalt.
Melyek a tapasztalatai?

– Az átadás-átvétellel kapcsolatban
kettõsséget tapasztaltam. Egyrészt ked-
vezõ volt az a lojalitás, amit a polgár-
mesteri hivatal vezetõi és dolgozói, va-
lamint a különbözõ intézmények és
egységek irányítói részérõl megnyilvá-
nult a város ügyeivel kapcsolatban.
Ugyanakkor az önkormányzat gazda-
sági és pénzügyi helyzete megdöb-
bentett. Tisztában voltunk azzal, hogy
a város nagymértékben el van adósodva
és napi szinten jelentkeznek a fizetési
nehézségek, ami elsõsorban a külsõ be-
szállítókat érinti kedvezõtlenül. A hely-
zet azonban sokkal súlyosabb, mint
amire legrosszabb álmunkban is gon-
doltunk volna. Az átadás-átvétel jegy-
zõkönyve mindössze négy oldal, ami-
hez azonban több mint ezer oldal mel-
léklet tartozik dokumentumokkal és fon-
tos gazdasági adatokkal. Ezek alapján
a 2010. október 4-ei állapot szerint az
önkormányzatnak a hitelállománya
kamatterhek nélkül 1 milliárd 648 mil-
lió forint. Ebben benne van a koráb-
bi kötvénykibocsátás is, méghozzá az
adott napi svájci frank árfolyamon szá-
mítva. Ezeknek a lejárata nagyrészt
jövõre, illetve az elkövetkezõ tizen-
hét évre esik. Egy 86 millió forintos
munkabérhitelt pedig már most no-
vember 1-jéig vissza kell fizetni. Ez
utóbbinál meg kell jegyeznem: a vá-
rosi alkalmazottak fizetését már hosszú
ideje minden hónapban munkabérhi-
tel segítségével teljesíti az önkor-
mányzat. Az ehhez szükséges, mintegy
havi 90 millió forintot az állami támo-
gatás megérkezésekor törlesztjük a
pénzintézetnek, majd rögtön újra fel-
vesszük a hitelt. Ennek a bérhitel rend-
szernek a kamatterhe éves szinten 12
millió forintra rúg. A fennálló beszál-
lítói tartozások összege városi szinten
meghaladja a 257 millió forintot. A ko-
rábbi testület döntése alapján folya-
matban lévõ kölcsönigénylési kérelmek
együttes összege 786 millió forint,
aminek a meghatározó része beruhá-
zások megvalósításához szükséges úgy-
nevezett megelõlegezõ hitel. Többek
között 694 millió forintot azért vesz fel
az önkormányzat, hogy a Rákóczi-vár
és a belváros templomainak a felújítá-
sát elvégezhesse. Ezt az összeget a be-
ruházások befejezése után megkapjuk,
de a kamatokat fizetnünk kell. Az ed-
digi számok között nem szerepelt 94
millió forint, ami a folyamatban lévõ,
vagy már lezárult – Bajcsy-Zsilinszky
út rekonstrukciója, Rákóczi út 51. sz.
alatti Egészségház bõvítése és felújítá-
sa – fejlesztések benyújtott számláira
kell kifizetnünk. Az intézmények au-
tólízing kötelezettségei csaknem 18 mil-
lió forintra rúgnak. Az önkormányzat
fennálló – fentebb részletesen említett
– fizetési kötelezettségei meghaladják
a 2 milliárd 800 millió forintot. Ezen
túl az óvoda-felújítási program 99 mil-
lió forintos önrésze és a városközpont-
rehabilitáció megvalósításához szük-
séges 214 millió forintos önrészének
 elõ irányzatai még nem is szerepelnek
eben az összegben, mivel még nem szü-
lettek ezekrõl visszavonhatatlan dön-
tések, kötelezettségvállalások.

– Történtek már egyeztetések a még
meg nem kezdett beruházások sorsáról? 

– A polgármesteri hivatal városgaz-
dasági osztályán már készül az ez évi
likviditási terv és cash-flow kimutatás:
szükséges tisztán látnunk, hogy az idei
évben mikor és mekkora összegeket kell
teljesítenie az önkormányzatnak, és mi-
lyen bevételekre számíthatunk. Ezeket

az adatokat a 2011-es esztendõre is meg-
kértük. A rövid- és középtávú pénzügyi
lehetõségeinkrõl kapott számok alap-
vetõen befolyásolják majd a döntése-
inket. Én személy szerint azt gondolom,
hogy a két beruházás közül legalább az
egyiket akkor is meg kell valósítanunk,
ha ehhez – képletesen szólva – tovább
kell szorítani a nadrágszíjunkat.
Novemberben a másiknak a sorsáról is
döntenünk kell, ami nehéz döntés lesz,
bárhogy is határozzunk. Nem szóltam
még arról a csapadékvíz-elvezetési
programról, aminek megvalósításához
480 millió forintra fog pályázni a város.
A tervezés alatt lévõ projekt a fõ elve-
zetõ árkok rendbetételét tartalmazza.
Ezzel azonban nem szabad megelé-
gednünk, mert a teljes városi elvezetõ
rendszert rendbe kellene tenni, amihez
azonban további 1,5 milliárd forintra
lenne szükség. Ezekhez az alapvetõ inf-
rastrukturális fejlesztésekhez is kell majd
pályázati önrészt biztosítanunk, vagyis
a mai döntéseink a holnapi lehetõsé-
geinket is behatárolják majd.

– A választási kampányuk egy fontos
része volt a takarékosabb városüze-
meltetés megteremtése. Mint a terüle-
tért felelõs alpolgármester, milyen le-
hetõségeket lát erre? 

– Az elmúlt idõszakban a legvadabb
híresztelések terjedtek el városunkban
arról, hogy mely intézmények kerül-
nek összevonásra, illetve szétválasz-
tásra, és milyen egységeket szüntetünk
meg. A választások elõtt volt elképze-
lésünk a városüzemeltetés struktúrá-
járól, átalakításáról. A döntéseket azon-
ban nem csupán ez alapján fogjuk
meghozni, hanem – a drága külsõ szak-
értõk helyett jól felkészült szerencsi –
szakemberek bevonásával elvégezte-
tett, alapos átvilágítás után. Ezek ered-
ményeként világos képet kapunk arról,
hogy az egyes feladatokat hogyan
lehet a leghatékonyabban ellátni. A
döntések november-decemberben
megszülethetnek annak érdekében,
hogy jövõ évben életbe léphessenek
a takarékosságot szolgáló intézkedé-
sek. Kétség ne férjen hozzá: a város na-
gyon súlyos pénzügyi helyzetben van,
azért küzdünk, hogy a megörökölt
csõdhöz közeli helyzetbõl kimentsük
az önkormányzatot. Félõ, hogy – bár-
mennyire szeretnénk elkerülni – fájó
intézkedésekre is rákényszerülünk. A
takarékosságra visszatérve: már ön-
magában a város üzemeltetésében
lévõ gépjármûvek számának a felül-
vizsgálata milliós megtakarítást ered-
ményezhet. Tervezzük, hogy a meg-
maradó jármûveket helyzet-meghatá-
rozó mûszerrel szereljük fel, ami vál-
lalati tapasztalataim alapján komoly ki-
lométerfutás-, illetve ehhez kapcsoló-
dó üzemanyagfelhasználás-csökkenést
eredményezhet. Az elképzeléseink kö-
zött szerepel, hogy közbeszerzési el-
járás keretében megversenyeztetjük a
villamosenergia-ellátást, ami csak a
közvilágítás esetében több millió fo-
rint megtakarítást hozhat az önkor-
mányzati büdzsébe. Szim bolikus je-
lentõségû, hogy a polgármester – amíg
országgyûlési képviselõ – nem veszi fel
az illetményét. Nekem is megszavazott
havi 150 ezer forint tiszteletdíjat az ön-
kormányzat, amit a nehéz pénzügyi
helyzetre tekintettel nem kívánok igény-
be venni, késõbb pedig a település ja-
vára, közcélokra szeretném fordítani. 

Árvay Attila

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a város la-
kosságának a bizalmából egyetlen független képvi-
selõként lehetek tagja az önkormányzatnak. Úgy gon-
dolom, hogy ezt több évtizedes munkásságom mel-
lett annak a programnak köszönhetem, amit a kam-
pány idõszakában eljuttattam a választókhoz. Kor-
rekt és átlátható önkormányzati mûködést tartok szük-
ségesnek, amely során a lakosságot bevonjuk a település  jövõ -
je szempontjából fontos döntések elõkészítésébe. Az elmúlt
idõszakban a különbözõ beruházásokról folytatott viták ösz-
szezavarták az embereket, hiszen ugyanazokról a dolgokról
ellentétes véleményeket hallottak. Ezen a területen is a valós
helyzetet bemutató tájékoztatásra van szükség. Az új testü-
let tagjait közvetlenül választották meg a szerencsiek, így a
legitimitásunk megkérdõjelezhetetlen. Mindenki tiszta lappal
indul és bizonyíthatja: kész pártpolitikától mentesen, kizáró-
lag a város érdekeit szem elõtt tartva végezni a képviselõi
munkáját. Ami ésszerû és a település javát szolgálja, azt tá-
mogatom, ami nem, azt pedig elvetem. Nem szabad meg-
határozónak lenni annak, hogy mit mondanak Budapesten,
vagy éppen a pártok vezetése, nekünk az legyen a fontos,
hogy mi van Szerencsen. Ez az egyik jelszavam. A másik pe-
dig az, hogy az intézkedéseket demokratikusan, az érintet-
tekkel megbeszélve kell meghozni. 

A választási kampány során többen is fontosnak tartották
a város intézményeinek átvilágítását a hatékonyabb és ta-
karékosabb mûködés érdekében. Magam is egyetértek az-

zal, hogy minden ágazatban olyan szervezeti kere-
teket hozzunk létre, amelyek között a legeredmé-
nyesebben lehet dolgozni. Ha ehhez össze kell von-
ni bizonyos területeket, akkor tegyük meg, ha pedig
szét kell választani, akkor annak sem vagyok elle-
nére. Ez oktatásra, az egészségügyre és a szociális
ellátásokra egyaránt vonatkozik. Ésszerû méretû in-

tézményekre van szükség szakmailag összetartozó felada-
tokkal. Az egészségügyben a jelenleg összevontan mûködõ
alapellátás, szakellátás és a szociális szféra szétválasztását
eredményezheti, amelyek jelenleg a rendelõintézethez kap-
csolódnak. Igazgató fõorvosként igyekeztem mindhárom te-
rületbõl a maximumot kihozni, amiben a dolgozókkal part-
nerre találtam. A szétválással azonban tiszta feladat- és ha-
táskörök teremthetõk, amelyeknél kizárólag objektív szem-
pontok érvényesülnek. 

Meglepetés volt számomra, hogy felkértek a pénzügyi bi-
zottság elnökének. A tisztséget hosszas töprengés után vál-
laltam el. Nem vagyok pénzügyi szakember, ugyanakkor a
vezetõi beosztáshoz szükséges másoddiplomát megszerez-
tem és igazgató-fõorvosként a gazdálkodásban is jelentõsek
a tapasztalataim. Remélem, hogy ebben a beosztásban is hasz-
nára lehetek a városnak. Komoly kihívást jelent az önkor-
mányzatnak a pénzügyek rendbetétele és az intézmények meg-
felelõ színvonalú mûködtetése. Mindent meg kell tennünk a
gazdálkodás egyensúlya érdekében, mert esténként csak így
hajthatjuk nyugodt lelkiismerettel álomra a fejünket. 

Megtisztelõ feladatnak teszek eleget, amikor ön-
kormányzati képviselõként kell összegeznem az el-
következõ négy évre vonatkozó elképzeléseimet.
Nem elõször teszem ezt, hiszen immár 25 eszten-
deje annak, hogy 1985-tõl a képviselõ-testület tag-
jaként szolgálom városomat, azt a települést, ame-
lyet gyermekkorom óta otthonomnak tekintek és ott-
honomként szeretek. 1990-tõl – az akkor megalakult Bocs-
kai Társaság alapító tagjaként, majd hét éve a civil szerve-
zet elnökeként – független, politikamentes irányvonalat kép-
viselve keresem azokat a lehetõségeket, amelyek Szerencs
város boldogulását segítik elõ. 

Negyed évszázados közéleti tevékenységem során min-
den tervemmel, gondolatommal, döntésemmel azon vol-
tam, hogy lakóhelyem, Szerencs fejlõdését támogassam. Az
elkövetkezendõ idõszakban sem teszek másként: minden
igyekezetemmel azon dolgozom majd, hogy városunk tö-
retlenül gyarapodjon, gazdasági helyzete stabilizálódjon,
és a Bocskai Társaság programjában foglaltak megvalósul-
janak. A legfontosabb célok között kell említenem a mun-
kahelyteremtést, a meglévõ álláshelyek megõrzését, az in-
tézményeink zavartalan mûködésének biztosítását, a tele-
pülés gazdasági egyensúlyának megteremtését, illetve ked-
vezményes telek- és lakásvásárlási támogatásokkal itt tar-
tani fiataljainkat. Mellettük nagy hangsúlyt kell fektetnünk

a szépkorúak megbecsülésére és az egészség-
megõrzésre is. 

Soha nem titkoltam, hogy minden körülmények
között elsõ számú szívügyemnek tekintem az okta-
tás helyzetét, hiszen a felnövekvõ generációk taní-
tása minden korosztály számára sorsdöntõ: a jól kép-
zett emberek szorgalmas munkája teremtheti meg

azt a biztonságot az országban, hogy nyugodt nyugdíjas
évekre számíthassunk. Ezért dolgozom évtizedek óta a pe-
dagóguspályán, több mint tíz esztendeje intézményveze -
tõként, s ezért vagyok büszke arra, hogy a Bocskai István
Gimnáziumban tanuló szerencsi diákok országos össze-
hasonlításban is kiválóan szerepelnek és teljesítenek. Sze-
rencs szellemi és kulturális életének jobbítását célozták azon
törekvéseim is, amelyek arra késztettek, hogy tudományos
konferenciák, országos rendezvények szervezésével minél
több neves tudóst és oktatáspolitikai döntéshozót hívjak meg
városunkba. 

Tisztelt szerencsi lakosok! Bár az ifjúságé a jövõ, sikeres,
eredményes holnapot csak generációk összefogásával épít-
hetünk. Az elõttünk álló négy évben is fogjunk össze, épít-
sük és szépítsük ezt a kisvárost, ahol ifjú és szépkorú egya-
ránt otthonra lelhet. Ehhez a munkához ajánlom tudásom
legjavát és az elmúlt évtizedek alatt összegyûlt képviselõi
tapasztalataimat.

KÖZMEGHALLGATÁS
Szerencs Város Képviselõ-testülete közmeghallgatásra hívja a település lakosságát 2010.

november 25-én (csütörtökön) 17 órától a szerencsi Rákóczi-vár színháztermébe, majd no-
vember 26-án (pénteken) 17 órától az ondi általános iskolába. Mindkét eseményen Koncz
Ferenc polgármester tart vitaindítót.

BEMUTATKOZNAK
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 

BOBKÓ GÉZA

GÁL ANDRÁS

HEVES JÁNOS



Fontos mérföldkõhöz érkezett a
Bodrogkeresztúri Regionális Hulla-
dékkezelõ Központ (BRHK) fejlesz-
tése: elkészült a 400 ezer köbmé-
ter kommunális szilárd hulladék
befogadására alkalmas második de-
pónia. A létesítményt október 21-
én mutatták be a zempléni térség
polgármestereinek.

A bodrogkeresztúri Faluházba ta-
nácskozásra invitálták a szervezõk
az önkormányzatok vezetõit. Hör-
csik Richárd a fenntartható fejlõdés
és a hulladékgazdálkodás kapcso-
latáról szóló elõadásában hangsú-
lyozta, hogy az em-
beriség egyre nö-
vekvõ szükségletei-
nek a kielégítése a
környezet és a ter-
mészeti erõforrások
jövõ generációk
számára történõ
megõ rzésével egyi-
dejûleg történhet.
Az Országgyûlés
Európai Ügyek Bi-
zottságának elnöke
példaértékûnek ne-
vezte, hogy a Zemp-
lénben élõ polgá-
rok érdekében a tár-
sadalmi kohézió sa-
játos hulladékgaz-
dálkodási rendszert
hozott létre, amely-
ben találkoznak az
önkormányzatok és
a vállalkozói szféra
érdekei. Magyar tulajdonban lévõ
cég helyben gazdálkodik a térség
igényeinek a kiszolgálása érdekében,
így érvényesül a globális gondolko-
dás és a lokális cselekvés. Hörcsik
Richárd szerint ennek a szemlélet-
nek köszönhetõ, hogy sikeres
együttmûködés alakult ki a helyha-
tóságokkal, a lakossággal, ezért ered-
ményes az érdekérvényesítõ képes-
ség a régióban, az országban és az
Európai Unióban. Ezt bizonyítja,
hogy 4,5 milliárd forint támogatás-
nak köszönhetõen épülhet ki lépés-
rõl lépésre az abaúji-zempléni hul-
ladékgazdálkodási rendszer, ami a
késõbbiekben – például az ener-
giatermeléssel – önfenntartóvá vál-
hat.

Hercsik István, a Zempléni Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgáltató
Kft. (ZHK Kft.) ügyvezetõje a folya-
matban lévõ projektek között emlí-
tette a bodrogkeresztúri regionális
hulladékkezelõ területén a már meg-

telt egyes depónia rekultivációját és
a depógáz jövõbeli hasznosítását, a
második tárolónak az építését, 29,
korábban bezárt szeméttelep  – kö-
zöttük a szerencsi – környezetének
a helyreállítását és a hulladékgaz-
dálkodási tevékenység mûszaki,
technológiai fejlesztését. Ez utóbbi
elsõsorban az újrahasznosítási le-
hetõségek bõvítését jelenti.

A Zempléni-hegység térségének
aktuális környezetpolitikai felada-
tairól szólva Takács András, a To-
kaj-Hegyalja Fejlõdéséért Szövet-
ség ügyvivõje hangsúlyozta, hogy a
borvidéki világörökségi cím közös ér-

ték, és a törvényi szabályozás te-
remtheti meg az egységes térségi fej-
lesztés alapjait. A civil szervezetek
támogatják a hulladékgazdálkodás
teljes körû megvalósítását, mert ez
lehet a garancia arra, hogy védett ter-
mészeti értékekben gazdag vidék
megõrizze a tisztaságát.

Koncz Ferenc, az Országgyûlés
Fenntartható Fejlõdés Bizottságá-
nak tagja, az Energiaügyi Albizott-
ság elnöke a megújuló energiák
hasznosításának a lehetõséget is-
mertette. Az országgyûlési képviselõ
elõadásában hangsúlyozta, hogy a
tiszta energiaforrások a szélhez, a
vízhez, a naphoz és a földhöz kap-
csolódnak. Az elõadó elképzelhe -
tõnek nevezte Zemplénben a kisebb
vízfolyások mentén törpe kiserõ -
mûvek építését, amelyek egy-egy te-
lepülés energiaellátását biztosíthat-
nák. Koncz Ferenc megemlítette,
hogy a nap hasznosításában a fûtés
és a hûtés egyaránt fontos, ugyanis

ekkor válhat folyamatossá és gaz-
daságossá a felhasználás. A tervek
szerint Szerencsen napelemek gyár-
tásával foglalkozó üzem épülne,
aminek a foglalkoztatás bõvítésében
jelentõs szerepet szánnak. A geo-
termikus energia körültekintõ eljá-
rást és szigorú ellenõrzést igényel,
mert „amit a föld gyomrából kive-
szünk, azt pótolni is kell!” – fogal-
mazott Koncz Ferenc, aki fontosnak
nevezte a biogáz felhasználását,
mert az elsõdleges alapanyagnak, a
biomasszának a megtermelése sok
embernek adhat munkát.  Az or-
szágban bioetanol és biodízel elõ -

állítását ösztönzõ
programok indulnak,
amelyek fejlett tech-
nológiát igényelnek
– és Szerencs polgár-
mestere szerint – az
egyik üzemnek a tér-
ségünkben kell meg-
valósulnia, ami kár-
pótlást jelenthet a
Szerencsi Cukorgyár
bezárásáért.

Ezt követõen a ta-
nácskozás résztvevõi
a helyszíni bejárás
keretében megtekin-
tették a négyszázmil-
lió forintos költséggel
épült kettes depónia
nem csupán „telep-
helyi” fejlesztés, ha-
nem az abaúj-zemp-
léni térség hulladék-
gazdálkodási rend-

szerének egyik alappillére. A léte-
sítmény biztosítja az elkövetkezendõ
8-10 évre a szûkebb régió 400 ezer
köbméter kommunális szilárd hul-
ladékának biztonságos és minima-
lizált környezetterheléssel járó ár-
talmatlanítását a Bodrogkeresztúr
határában lévõ hulladékkezelõ köz-
pontban.

S. L.

A Szabó Magda Szellemi Öröksé-
géért Alapítvány az elmúlt évben hir-
dette meg országos esszéíró pályá-
zatát, amelyre a Taktaharkányban
élõ Varga László, a szerencsi Bocs-
kai István Gimnázium diákja je-
lentkezett.

Az idén negyedik évfolyamos ta-
nuló elkészítette pályamunkáját, amit
a bírálók a legjobb tíz alkotás közé

választottak. Az ünne-
pélyes eredményhirde-
tést Szabó Magda szüle-
tésének évfordulóján, ok-
tóber 5-én rendezték
meg Debrecenben, ahol
a pályázóknak saját sza-
vaikkal kellett bemutat-
niuk választott témájukat.

A bocskais diák Szabó
Magda: Abigél címû re-
génye alapján készítette el dolgoza-
tát. – Az elmúlt tanévben magyar fa-
kultációra jártam, és Hutka Jánosné
tanárnõ hívta fel a figyelmemet erre
a pályázatra, amikor két tanítási óra
között beszélgettünk – idézte fel
Varga László. – Szeretek olvasni, sok
könyvünk van otthon, mert édes-
apám nagy gyûjtõ, anyukám pedig
magyartanár. Sokat olvasok, fõleg tör-
ténelmi témájú újságokat, könyveket,
de szeretem az irodalmat is. 

Az Abigélt elõször filmen láttam,
már akkor is tetszett, pedig azt mond-
ják, hogy lányokról szól, ezért nem
fiúknak való, de igazából ez egy há-
borús történet, így engem érdekelt.
Késõbb elolvastam a könyvet, így már
nem volt olyan nehéz megérteni a
történetet. Az Abigélen belül „Láza-
dás egykor és ma” témát választot-
tam. Úgy gondoltam, minden fiatal
lázad valamiért. 

Az ifjú Varga László szerint az a
fontos, hogy az ember csakis értel-
mes dolgokért lázadjon, ne csupán
feltûnési viszketegség miatt akarjon

kitûnni például az öl-
tözködésével. Ez utóbbi
viselkedési forma nép-
szerû mostanában, de
az igazi lázadás az, ha
valaki kiáll egy fontos
dolog mellett. 

A már említett október
5-ei eredményhirdetést a
debreceni Méliusz Ju-
hász Péter Megyei

Könyvtár és Mûvelõdési Központban
rendezték meg, ahol Varga László
szóbeli elõadása elnyerte a zsûri tet-
szését. A nyereménye pedig nem
más, mint az egyhetes út Olaszor-
szágba, a Római Magyar Akadémi-
ára, a debreceni könyvtártól pedig
könyvcsomagot vehetett át. E mellett
a gimnázium is jutalomban részesí-
tette, hiszen tanárai és az iskolave-
zetés is egyaránt büszke a kiváló tel-
jesítményre. – Nem hittem volna,
hogy sikerül nyernem, de természe-
tesen nagyon örülök az eredmény-
nek, amely arra ösztönöz, hogy a jö -
võben is részt vegyek hasonló pá-
lyázatokon – nyilatkozta lapunknak
a diák. 

Varga László a történelem iránt ér-
deklõdik, és amellett, hogy sokat ol-
vas, tagja a taktaharkányi modern
tánccsoportnak, szeret futballozni,
meccsre járni és nem utolsósorban
készül a továbbtanulásra. A Miskol-
ci Egyetem jogi karára szeretne fel-
vételt nyerni.

M. Z.

2010. OKTÓBER 29.ZEMPLÉNI KITEKINTÔ 11

Új elnököt és bizottságokat vá-
lasztott október 22-ei ülésén a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsa. 

Az eseményen Koncz Ferenc, Sze-
rencs polgármestere ismertette, hogy
az október 3-ai választások ered-
ményeként a kistérség tizennyolc te-
lepülése közül hétben új vezetõ ke-
rült az önkormányzat élére. Hajdú
Zsuzsanna munkaszervezet-vezetõ
tájékoztatóban mutatta be a 2004-
ben létrejött társulás mûködését,
amelynek keretén belül az érintett ön-
kormányzatok együttmûködnek töb-
bek között a közoktatás, a szociális
gondoskodás, a közmûvelõdés és a
belsõ ellenõrzés területein a gazda-
ságos és hatékony feladatellátás ér-
dekében. A közös munka eredmé-
nyeként a közmunkaprogramok ke-
retében több száz ember foglalkoz-
tatásáról gondoskodtak, 18 élet-
mentõ készüléket szereztek be és 147
jelzõkészülék biztosítja az egyedül
élõ idõs emberek biztonságát. A leg-
hátrányosabb kistérségeknek elkü-
lönített pénzügyi alapból 24 pályá-
zat révén közel hárommilliárd fo-

rintot használhatnak fel a települé-
sek fejlesztésére. 

A tanács tagjai titkos szavazással
Koncz Ferencet választották meg el-
nöknek, az elnökhelyettesi felada-
tokkal Csáki Barnabás megyaszói
polgármestert bízták meg. A pénzügyi
bizottság elnöke Varga László takta-
harkányi polgármester, tagjai Béki Jó-
zsef Bekecs, Molnár Tibor Taktake-
néz és Tatárka József, Mád polgár-
mestere, valamint Bazsó Áron prügyi
jegyzõ lettek. A közbeszerzési bi-
zottság elnökének Hlivják László le-
gyesbényei polgármestert, tagjaivá
Bûdi Károly Alsódobsza, Majdanics
László, Tiszalúc polgármestereit, va-
lamint Oleárné Kádas Mariann  mezõ -
zombori, Bodnár Jánosné bekecsi és
Novák András mádi jegyzõket vá-
lasztották.   

Koncz Ferenc megköszönve a bi-
zalmat, beszédében fontosnak tar-
totta, hogy a társulás tagjai egyen-
rangú partnerként dolgozzanak együtt
a közös célok érdekében, amelyek a
települések javát szolgálják. Az elnök
a társulás mûködésében az átlátha-
tóság és a tiszta pénzügyi viszonyok
jelentõségét hangsúlyozta.

Tizedik alkalommal készítik el a
polgármesterek borát Tokaj-Hegy -
alján. Az összefogást jelképezõ
italhoz szükséges alapanyagot ok-
tóber 14-én adta össze a térség 27
településének vezetõje a Tokaj Ke-
reskedõház Zrt. tolcsvai pincé-
szetében.

Az idei jubileumi szõlõ- és aszú-
átvételi ceremónia elõtt Nyikos Ist-
ván ötletgazda ismertette, hogy az
elmúlt évtizedben 60 ezer palack
bor és 5 ezer üveg ötputtonyos
aszú készült a polgármesterek által
biztosított közös alapanyagból és re-
méli, hogy a hagyomány a jövõben
is folytatódik. Kiss István, a Tokaj Ke-
reskedõház Zrt. vezérigazgatója az
eseményen fontosnak nevezte, hogy
az állami tulajdonú cég szerepet vál-
laljon a borvidék marketingjében,

aminek keretében a társaság fõbo-
rásza évente elkészíti a polgármes-
terek borát. Ez a nedû nem kerül ke-

reskedelmi forga-
lomba, azonban
ajándékként méltó
módon szimboli-
zálja a borvidéken
élõk összefogását.
A településenként
kettõ száz kilog-
ramm szõlõt és a
királyok borának
elkészítéséhez nél-
külözhetetlen húsz-
húsz kiló aszúsze-
met szállító jármû -
vek sorra érkeztek
az átvevõ helyhez.
Az aszúszemeket
tartályba gyûjtötték,
majd a ládákban

lévõ szõlõfürtök – köztük a Sze-
rencsrõl elhozott alapanyag – a da-
rálóba kerültek.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK

Polgármesterek vizitje a kettes depóniánál.

TISZTÚJÍTÁS
A KISTÉRSÉGBEN

A polgármesterek megválasztották a testület vezetõit és a tanács
munkáját segítõ bizottságokat.

A szerencsi szõlõ is bekerült a darálóba.

AZ ORSZÁGOS ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZAT GYÕZTESE

KÉSZÜL A POLGÁRMESTEREK BORA



Késedelmi pótlék, önellenõrzési
pótlék, adóbírság, mulasztási bírság,
vagy a tevékenység eszközének, ered-
ményének, illetve az árukészletnek a
lefoglalása, azok esetleges értékesíté-
se, valamint az üzlethelyiség lezárá-
sa, a tevékenység és az adószám fel-
függesztése – a felsoroltak mind az
adóhatóság által alkalmazható jog-
következmények, melyek közül talán
a két legismertebbrõl él a köznyelv-
ben a legtöbb tévhit. A késedelmi pót-
lék és a mulasztási bírság ugyanis nem
egymás szinonimái – tájékoztatott az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatósága.

Míg a késedelmi pótlék az adó ké-
sedelmes megfizetéséhez kapcsoló-
dik, addig a mulasztási bírság az adó-
kötelezettségek (pl. bejelentési, beval-
lási, adatszolgáltatási, iratmegõrzési, bi-
zonylat-kibocsátási kötelezettségek)
késedelmes, hibás, hiányos, valótlan tar-
talmú teljesítése, illetve nem teljesíté-
se, valamint egyéb, jogszabályban
meghatározott kötelezettségek elmu-
lasztása, továbbá az ellenõrzés aka-
dályozása esetére kilátásba helyezett
joghátrány. Mulasztási bírságot szab-
hat ki az adóhatóság például akkor, ha
az adózó adószámhoz kötött vagy adó-
köteles tevékenységet adószám hiá-
nyában folytat.

A késedelmi pótlék az adó késedel-
mes megfizetése esetén az esedékes-
ség napjától, a költségvetési támoga-
tásnak az esedékesség elõtt történõ
igénybevétele esetén pedig az esedé-
kesség napjáig fizetendõ „bírság”,
amely mindig pontosan kiszámítható,
tekintve, hogy mértékét az adóeljárá-
si törvény pontosan meghatározza. A
mulasztási bírság a késedelmi pótlék-
kal ellentétben már nem kalkulálható
ilyen egyértelmûen, tekintettel arra,
hogy annak csak a felsõ határát rögzí-
ti a törvény. Így általánosságban el-
mondható, hogy a magánszemély adó-
zó 200 ezer forintig, más adózó pedig

500 ezer forintig terjedõ mulasztási bír-
sággal sújtható.

Az adóeljárási törvény a mulasztási
bírság alkalmazását nem teszi köte-
lezõvé, és rögzíti azt is, hogy annak ki-
szabása során az adóhatóságnak mér-
legelnie kell az eset összes körülmé-
nyét, az adózó jogellenes magatartá-
sának (tevékenységének vagy mulasz-
tásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá
azt is, hogy az adózó, illetve intézkedõ
képviselõje, alkalmazottja, tagja vagy
megbízottja az adott helyzetben a tõle
elvárható körültekintéssel járt-e el. A
fõszabálytól eltérõen azonban a jog-
alkotó kötelezõ jelleggel írja elõ az
emelt tételû (1 millió forintig terjedõ)
mulasztási bírság kiszabását arra az
esetre, ha az adózó be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztat vagy foglal-
koztatott.

Az adózó az áfatörvény elõírásai
alapján értékesítései – ideértve a nyúj-
tott szolgáltatást is – után a jogszabály
szerinti esetekben számlát, egyszerû -
sített számlát, ennek hiányában nyug-
tát köteles kibocsátani. Ennek elmu-
lasztása vagy nem a tényleges ellen-
értékrõl történõ kibocsátás esetén – te-
kintettel arra, hogy ez a tényállás az
adóelkerülés egyik legdirektebb mód-
ja –, az eljárási törvény az adózó sze-
mélyétõl független, egységes és emelt
tételû, 2008. január 1-jétõl szintén
1 millió forintig terjedõ mulasztási bír-
ságot irányoz elõ.

A számla-, egyszerûsített szám-
la-, nyugtaadási kötelezettség el-
mulasztásáért az adózó mellett az
adózó alkalmazottja, képviselõje,
továbbá az értékesítésben közre -
mûködõ magánszemély, valamint
ezek közvetlen vezetõje is mulasz-
tási bírsággal sújtható.

Az adózók nagyon széles körét
érintõ adókötelezettség a bevallás
benyújtása. A bevallások pontos ki-
töltésére irányítja az adózók figyelmét
az a rendelkezés, amely kimondja,
hogy hibásan benyújtott bevallás ese-
tén a magánszemély 20 ezer forintig,
más adózó pedig 100 ezer forintig ter-
jedõ mulasztási bírsággal sújtható. 

A felszámított késedelmi pótlékok
közül a „legismertebb” az évenként
egyszer központilag – a folyószám-
la-kivonattal együtt – megküldött ké-
sedelmi pótlékról szóló értesítés (pót-
léklevezetés). Az értesítést az adó-
hatóság a magánszemélyek és egyé-
ni vállalkozók részére a tárgyévet kö-
vetõ év augusztus 31-éig, más adó-
zók (pl.: társaságok stb.) részére pe-
dig október 31-éig postázza. A ké-
sedelmi pótlék felszámítása minden
esetben egy évre (január 1-jétõl de -
cember 31-éig) történik meg. A ké-
sedelmi pótlékot azonban az adózó
– az adóhatóság által évente egyszer
kiküldött értesítéstõl függetlenül – ön-
ként, saját számítása szerint is meg-
fizetheti. 
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

den hónap elsõ szerdáján, legkö-
zelebb november 3-án 13–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-202.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb november 15-én 14–
16 óráig. Tel.: 47/565-203.

Kiss Attila alpolgármester: min-
den hónap második szerdáján,
legközelebb november 10-én 9–12
óráig. Tel.: 47/565-203.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb november 3-án.
Tel.: 47/565-202.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
november 10-én. Tel.: 47/565-
200. 

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfele-
ket. Tel.: 47/361-630, 362-941. 

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

Tel.: 47/563-060, 563-080. 

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén, leg-
közelebb mindenszentek miatt no-
vember 2-án, kedden 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
mindenszentek miatt november 2-
án, kedden 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

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

Tel./fax.: 47/563-340.

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd
és csütörtök: 8–12 óráig, péntek:
8–11 óráig. Tel.: 47/361-909.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Október 25–31.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.

November 1–7.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-

bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs (ügyeletes):
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

November 8–14: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Sze-
rencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

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

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-enge-
délyezéssel kapcsolatos ügyinté-
zés: hétfõ–csütörtök 7.30–16 órá-
ig és pénteken 7.30–13.30 óráig.
Családvédelmi szolgálat, hétfõ:
9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 órá-
ig, péntek: 10–12 óráig. Tel.:
47/561-025.

APEH
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Szerencs: Kossuth tér 1. (Nép-
ház). Tel.: 47/361-864. Hétfõ, szer-
da és csütörtök 8–15 óra

Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás: hétfõtõl szomba-

tig 12-20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Az ENSZ közgyûlése
1991-ben nyilvánította
október 1-jét az idõsek

világnapjává. Ma már az egész hóna-
pot az idõsekének tekinthetjük, hiszen
mindenütt rendezvényekkel találkoz-
hatunk, amit számukra szerveznek. A
kínálat között találunk szabadidõs
programokat, kulturális eseményeket,
egészségmegõrzõ és életmód-tanács -
adásokat.

A világon kb. félmilliárd, 65 éves-
nél idõsebb ember él. Arányuk a gaz-
daságilag fejlett régiókban az életkilá-
tások javulásával nõ. Az életkor meg-
hosszabbodásával nemcsak az öregség
idõtartama bõvül, hanem kitolódik a
munkaképes kor felsõ határa. A  tehetõ -
sebb országokban az idõsebb nemze-
dék utazgat, a nyugdíjasok egyetemé-
re jár, nálunk pedig ezek mellett egyes
nagymamák és a nagyapák boldogan
helyettesítik a bébiszittert az unokák el-
látásában. Az idõsek a fiatal generáci-
ót tudásukkal, tapasztalataikkal támo-
gathatják, ha egészséges, kiegyensú-
lyozott idõskort élhetnek meg.

Az öregedés elkerülhetetlen, de nem
mindegy, hogyan éljük meg az öreg-
kort! A kor elõrehaladtával a szerve-
zetnek kevesebb kalóriára van szük-
sége, de a vitaminok és tápanyagok
iránti igénye ezzel szemben nõ. Az
energiaszükséglet a negyvenedik élet-
év után évtizedenként akár 5%-al is
csökkenhet.

A táplálékhasznosítás az évek múl-
tával veszít hatékonyságából, mivel ke-

vesebb gyomorsav termelõdik, csök-
ken az emésztõenzimek mennyisége.
A lassuló anyagcsere miatt gyakrab-
ban fordul elõ a testsúly növekedése,
ezzel egy idõben a mozgás csökke-
nése. Ezért fontos a kiegyensúlyozott
táplálkozás, mint az élet más szaka-
szaiban!

Az energiát adó tápanyagok, a fe-
hérjék, zsírok és szénhidrátok meny-
nyisége függ attól is, hogy van-e va-
lamilyen táplálkozási módosítást
igénylõ betegség. A szénhidrátot fõként
a teljes kiõrlésû gabonafélékkel, pék-
süteményekkel érdemes biztosítani, az
így elfogyasztott rostok pedig segíte-
nek a székrekedés megelõzésében is.
A zöldségfélék fogyasztásával vita-
minokat és ásványi anyagokat bizto-
sítunk a szervezet számára. A gyü-
mölcsök ragyogó szénhidrátbevitel-
források. Naponta több alkalommal
10-10 dkg mennyiséget kell fogyasz-
tani a gyümölcsökbõl, zöldségekbõl
vegyesen. A húsok, szárnyasok és az
állati belsõ ségek is rengeteg vitamint
és ásványi anyagot juttatnak a szer-
vezetbe fogyasztásuk során azon túl,
hogy a fehérjeszükségletet is kielégí-
tik. A tej és tejtermékek teljes értékû
fehérjeforrások. Van bennük A-, B12-
vitamin, folsav, továbbá a csontok
egészsége érdekében fontos kalcium
is. Naponta legalább 3-5 dl tejet, vagy
ennek megfelelõ mennyiségû tejter-
méket kell fogyasztani. A halak érté-
kes fehérjéket tartalmaznak, de a B-
vitamin forrásai is. A tengeri halak tar-
talmaznak Omega 3 és Omega 6 zsír-

savakat. Ezeket hetente legalább egy
alkalommal kell fogyasztani valami-
lyen formában.

A folyadékbevitel biztosítása az egyik
legfontosabb az idõsek táplálkozásá-
ban! Naponta legalább két liter elfo-
gyasztása szükséges, ami lehet víz, ás-
ványvíz, gyümölcslé, tea, gyógytea. Az
alkohol fogyasztása csak mérsékelt
mennyiségben lehet az egészség szá-
mára jó hatással, pl. 1-2 dl vörösbor
naponta. A dohányzás káros ebben az
életkorban is, hatása ugyanaz, mint az
élet egyéb szakaszaiban.

Nem választhatjuk meg, hogy hová
születünk, de ha figyelünk életünk so-
rán arra, hogy hogyan élünk, hogyan
táplálkozunk, mennyit mozgunk, el-
kerülhetjük a civilizációs betegsége-
ket, élvezhetõbbé tehetjük az idõs kor
éveit.

Váradi Ferencné dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
A szerencsi rendelõintézetben leg-

közelebb november 5-én és 12-én Vá-
radi Ferencné segítséget nyújt a sze-
mélyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sadalombiztosítási igazolványra azon-
ban szükség van, és a várakozás elke-
rülése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

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

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 munkaszüneti napok esetén az
utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet vala-
me lyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 órá-
ig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Október 29.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
November 5.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
November 12.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

Egészségünkért 

OKTÓBER, AZ IDÔSEK HÓNAPJA

VÉRADÁS
NOVEMBER

2. (kedd): Taktakenéz – Taktabáj
4. (csütörtök): Legyesbénye
9. (kedd): Bodrogkeresztúr –

Bodrogkisfalud
11. (csütörtök): Tiszalúc

MI A KÜLÖNBSÉG A PÓTLÉK ÉS A BÍRSÁG KÖZÖTT?
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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

Dermedéspont-csökkentô adalék, 250 l-hez 0,5 l kell
� Nappali menetjelzô fény „E” jellel. � Daewoo Lublin, Avia alkatrészek rövid

határidôn belüli beszerzése � Hótálcás gumiszônyegek 
� Fûthetô üléshuzatok � Kevert és tömény fagyállók 
� Ablaktörlô lapátok már az újabb gépkocsikhoz is.

AUTÓFELSZERELÉS: 
� LED izzók � Kipufogódobok és végek � Dísztárcsák � Méretpontos 

üléshuzatok � Távirányítós kürt � Nanopados telefontartó

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.

� Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák � Futómû-alkatrészek
� Szíjak, szûrôk, szimeringek, kerékcsapágyak
� Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline

� Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, Citroën, Ford

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

ÔSZI MÛTRÁGYÁK
Bemutató gépek 

nagy kedvezménnyel eladók!
BOZÓTVÁGÓK:

AL-KO BC 4535 59 900 Ft helyett 45 000 Ft
Honda UMK 425 E 114 000 Ft helyett 91 000 Ft
MARUYAMA BC 2300 RS 59 000 Ft helyett 50 000 Ft

FÛNYÍRÓ GÉPEK:

AL-KO POWERLINE 5200 BR 159 000 Ft helyett 110 000 Ft
HONDA HRG 465 138 830 Ft helyett 110 000 Ft

ROTÁCIÓS KAPÁK:

HONDA FG 205 143 000 Ft helyett 110 000 Ft
KF QUANTUM 60 99 900 Ft helyett 89 000 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Szerencs, Rákóczi u. 95. (Bowling Club alatt) 
Tel.: 47/561-140

Fürdőszobaszalonunk egyedi szépségű és különleges hangulatú
bemutatótermébe várja kedves vásárlóit! 

Csempék, padlólapok, mozaikok, alapozók, vízszigetelők, 
ragasztók, fürdőkádak, zuhanykabinok, szaniterek, szaunák, 

kiegészítők nagy választékban!

Őszi akciónk:
Fali csempék 1160 Ft/m2-től
Padlólapok 1650 Ft/m2-től
Akrilkádak 19 900 Ft/db-tól
Zuhanykabinok (tálcával) 47 900 Ft/db-tól

Az akció a készlet erejéig érvényes. 

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 7.30-16.30-ig, 

szombat: 8-13 óráig. 

Eng.sz.: R-1787/1998

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK
ADVENT BÉCSBEN 

2010. december 4-én, szerencsi indulással.
Részvételi díj: 8900 Ft/fô.

KARÁCSONYI FORGATAG KASSÁN 
2010. december 4-én, szerencsi indulással.

Részvételi díj: 3900 Ft/fô.

Valutavétel és -eladás kedvezô árfolyamon!

Váltsa be utazási irodánkban üdülési csekkét!

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

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. 

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
TAKTA U. 3.: a piachoz közel, 830 m2 telken felújítás
alatti, 48 m2 (2 szoba, konyha, kamra, fürdõszoba, ve-
randa) gázkonvektoros, tehermentes kertes ingatlan. 3
tároló, gazdasági épület. Azonnal beköltözhetõ. Irány -
ár: 4 900 000 Ft. Tel.: 70/9536-806 Sallai
János.
LANDLER J. U. 17.: belvároshoz közeli, csendes kert-
városi részben, praktikusan bõvített, különleges, 2,5
szoba, konyha, étkezõ, spajz, közlekedõ, fürdõszoba,
télikert, fedett terasz, tetõterasz  helyiséges (100 m2),
összkomfortos (gáz központi) ingatlan melléképületek-
kel (kazánház, tároló,  garázs, mûhely, présház, pince
zöldségtárolóval, üvegház), gyümülcsfás kerttel, külön
megvásárolható ingóságokkal. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 8 500 000 Ft. Tel.: 30/405-1906.  
HUNYADI U. 18.: a városi óvodánál, négylakásos
társasház 2 komfort nélküli, szoba, konyhás (18 m2) és
2 szobás (48 m2) korszerûsítendõ lakásai, pincével (41
m2) és 2 kamrával együttesen eladók vagy megfele -
lõség esetén beszámítással, legalább 2,5 szobás ingat-
lanra cserélhetõk. Belvárosi fekvésére tekintettel ÉPÍTÉSI
VÁLLAKOZÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! Irányár: 
5 200 000 Ft.  Tel.: 20/93-93-045.
RÁKÓCZI U. 131. 2. em. 9. ajtószám: déli fek-
vésû, napos, 2 külön bejáratú szoba (parkettás) konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba (fürdõkádas), WC helyisé-
ges, elektromos hõtároló kályhás társasházi lakás (53
m2) tároló kamrával (15 m2). Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 70/529-6342
vagy 20/54411-213. Pelényi ingatlan. 
DOBÓ KATICA U. 30.: 1144 m2 telken, lapostetõs,
2 generáció részére is megfelelõ, bõvíthetõ, földszint-
jén 2 szoba, 2 konyha, 2 kamra, lépcsõház, emeletén 3
szoba, fürdõszoba, WC helyiséges (140 m2), szén-köz-
ponti és gázkonvektor fûtésû beköltözhetõ ingatlan.
Külön garázs, pince. Nagycsaládosok, vállalkozók fi-
gyelmébe ajánljuk! Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.:
30/422-16-41.  
SZABADSÁG U. 2/C. 1. emelet 3. ajtó: város-
központhoz közeli, 2 szoba (szõnyegpadlós), konyha,
fürdõszoba, WC, elõszoba, loggia helyiséges, komfortos
(2 hõtárolós kályha) társasházi lakás (57 m2) pincere-
kessszel, közös használatú tárolóval. Beépített konyhai
és elõszobai szekrények, felújított  lépcsõház. Alacsony
társasházi költség. Irányár: 7 500 000 Ft. Tel.:
70/280-42-45. 
RÁKÓCZI U. 71.: 2004-ben felújított fõutcai, vegyes
rendeltetésû ingatlan 2 önálló, bérbeadott  üzlethe-
lyiséggel és vizeblokkal, dufarton keresztül megköze-
líthetõ, beköltözhetõ lakással (szoba, konyha, elõszoba,
fürdõszoba) és 120 m2 udvarral. Beépített konyhabútor.
Irányár: 19 500 000 Ft. Tel.: 20/553-4007.
KANDÓ KÁLMÁN U. 12.: 325 leválasztott telken, az
állomáshoz közeli, 2 szoba (parkettás), konyha, spajz,
közlekedõ, fürdõszoba, elõszoba helyiséges, ikerházi,
4 gázkonvektor, cserépkályha,  villanykályha fûtésû,
felújított (Lindab tetõ, mûanyag nyílászárók), beren-
dezett, 44 m2-es lakás, 20 m2 pincével. Beépített
konyha gáztûzhellyel, redõnyök, légkondicionáló. Ga-
rázs az udvaron elhelyezhetõ. Irányár: 4 900 000
Ft. Tel.: 20/944-1041.  

BEKECS
SZENT ISTVÁN U. 9.: 900 m2 telken, terv szerint
210 m2-es, nappali, 3 szoba, konyha, étkezõ, kamra,
fürdõszoba, WC, mosókonyha, elõszoba, közlekedõ,
gardrob helyiséges, két kocsibeállású garázsos, építés
alatt álló, korszerû ingatlan (Ytong, Tondach cserép)
anyagköltségáron eladó. Megfelelõség esetén szerencsi,
miskolci, legalább 2 szobás társasházi ingatlant vagy
személygépkocsit, szállítójármûvet ér ték egyeztetéssel
beszámítanak. Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.:
20/269-06-78. 
ALKOTMÁNY U. 14.: a Határ utcai 2773 m2 sarok-
telken, 2005-ben felújított, két generáció részére  is al-
kalmas, 2 bejáratos, jelenleg egybenyitott, de
függetleníthetõ szoba, konyha, veranda, fürdõszoba és
szoba, konyha, fürdõszoba lakrészes dupla fûtési rend-
szerû (gázkonvektor, villanykályhák) lakóház. Külön
épületben nyári konyha, pince és gazdasági épületek.
Ásott kút, buszmegálló néhány  percre. Önálló építési
telek leválasztható. Együtt és külön is eladó.
 Irány ár: telek: 2 835 000 Ft, házas ingatlan: 
12 524 000 Ft. Tel.: 30/38-33799. 

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

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN

Személygk. 24 000 Ft-tól
Szgk.-utánfutó 14 000 Ft-tól
Tgk. 3,5 t alatt 28 000 Ft-tól
Tgk. 3,5 t felett 40 000 Ft-tól
Tgk.-pótkocsik 26 000 Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA � EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS � BIZTOSÍTÓS KÁRÜGYINTÉZÉSEK

Új tevékenységgel bővültünk: EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!

MINDENT EGY HELYEN
Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár út 11. (A benzinkutak mellett.)

Tel.: 47/563-201, 47/563-202. Mobil: 30/9982-077
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Szerencs, Gyár út 13. 
(A Mol-kút mellett)

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

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

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

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

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

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.

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. 

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!

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT 
FRISS MAGYAR ÁRU

Szerencs, Dobó Katica út 32. 
Telefon: 361-018, 30/262-8418.

Sertéscomb 1030 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 1160 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1220 Ft/kg
Sertéstarja 910 Ft/kg
Sertésoldalas 790 Ft/kg
Sertésdagadó 910 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 690 Ft/kg
Sertéscsülökhús 790 Ft/kg
70%-os kolbászhús 720 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 200 Ft/kg
Sertésfej 160 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 320 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 580 Ft/kg

Zsírszalonna  (bôr nélküli) 300 Ft/kg
Csirkemell filé 1260 Ft/kg
Csirkecomb 650 Ft/kg
Csirkeszárny 520 Ft/kg
Egész csirke 650 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 970 Ft/kg
Csirkefarhát 195 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök 820 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 440 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

Az áraink visszavonásig érvényesek! 
Melegétel-utalványt és cafeteria-kártyát elfogadunk!
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Erdei Zsolt (36 éves), Magyarország
egyik legnépszerûbb sportolója öt esz-
tendõn át volt folyamatosan a WBO fél-
nehézsúlyú világbajnoka. Pályája tö-
retlen, 31 eddigi hivatásos mérkõzését
mind megnyerte – 17 alkalommal KO-
val! –, bajnoki címét 11 alkalommal
védte meg, míg aztán kihívó hiányá-
ban átadni kényszerült a világbajnoki
övet, utána viszont, 2009-ben, egy súly-
csoporttal feljebb, cirkálósúlyban is
világbajnok lett. Beceneve: Madár. 

De ki is valójában Erdei Zsolt, aki
sportolóként az olimpiai aranyérmen
kívül mindent elért, amit sportoló el-
érhetett, akit, ha az emberek megállít-
ják az utcán, csak Madárnak szólítják,
és aki állítja: „A Madárnak más a sor-
sa, mint amilyen Erdei Zsoltnak lett vol-
na. Szerintem mindenkinek az lenne a
legrosszabb, ha saját magával kerülne
szembe”

Nos, ha úgy fogjuk fel, Erdei Zsolt-
tal megtörtént a legrosszabb, hiszen
amikor vállalta – sõt, õ maga kezde-
ményezte ennek a könyvnek a létre-
jöttét – talán minden korábbinál szila-
jabb, kérlelhetetlenebb 12 menetre
vállalkozott, amikor nem kisebb ve-
télytárssal kellett megküzdenie, mint ön-
magával. Szembesülnie kellett, és szá-

mot vetnie múltjával, álmaival, téve-
déseivel, harcaival,  erõ feszítéseivel,
bukásaival, kétségeivel, vágyaival, si-
kereivel, amelyeket olykor könnyebb
elérni, kiharcolni, mint esetenként azo-
kat feldolgozni, helyretenni, és azzal
együtt folytatni azon megpróbáltatások
sorát, amit életnek nevezünk.

Szegõ András a könyv bevezetõjé-
ben azt írja: „A hirtelen felvillanó nagy
lehe tõség Erdeit kitûnõ bokszolóból
klasszissá érlelte. Megõrizve ösztö-
nösségét, szilajságát, tudatosan bok-
szolt. Megtartva lendületét, vehemen-
ciáját, fegyelmezett volt. Semmit sem
vesztve dinamizmusából, agresszivitá-
sából, nem hagyta elragadni magát. Hi-
degen izzott. Szenvedélyesen gondol-
kodott. Önmagát teljes szívvel belevetve
a harcba, felszabadultan játszott. Elõ -
remenve védekezett. Támadva irányí-
tott. Karakterét megtartva mindig vál-
toztatott. A szó legszorosabb értelmé-
ben kiteljesedett. Mint aki 20-ra is la-
pot kér, és rendre nyer. Hogy miként
lehet ez? Hiszen ellentmond a racio-
nalitásnak, a szabályoknak, a józan ész-
nek, a realitásnak. De a nagy bajno-
kok, többek között attól nagy bajnokok,
mert ellentmondanak a racionalitásnak,
a józan észnek, a szabálynak. És Erdei
Zsolt immár nagy bajnokká érett.”

12 MENET ERDEI ZSOLTTAL

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának felhatalmazása alapján, a Társulá-
si Tanács soros elnöke – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a végrehajtásáról
szóló 5/1993. (II. 27.) KTM-rendelet és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet alapján –
pályázatot hirdet az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezetének (költségvetési
szervezet) vezetõi álláshelyének betöltésére.

A költségvetési szervezet vezetõi megbízatás betöltésének
legfõbb feltételei:
• magyar állampolgárság,
• cselekvõképesség,
• büntetlen elõélet,
• szakirányú felsõfokú közgazdász végzettség,
• tárgyalási szintû szakmai angol nyelvtudás
• Microsoft Office felhasználói szintû ismerete.
• „B” kategóriás jogosítvány
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
• kitûnõ vezetõi készség,
• kitûnõ problémamegoldó képesség,
• elkötelezettség,
• felelõsségtudat.
A pályázat elbírálásánál többek között elõnyt jelent:
• tárgyalási szintû német nyelvtudás
• kiváló tanulmányi eredmények
• kiegészítõ környezetgazdálkodási végzettség

• európai uniós pályázati rendszerek ismerete
• európai uniós vagy egyéb pályázatok lebonyolításában szer-

zett szakmai tapasztalat
• környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási tevékenységet

ellátó gazdálkodó szervezetnél korábban betöltött stá-
tusz.

A költségvetési szervezet vezetõjét közalkalmazotti jogviszony ke-
retében 2 éves idõtartamra a Társulási Tanács soros elnöke bíz-
za meg. Illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végre-
hajtásáról rendelkezõ jogszabály szerint, a felek közötti
megállapodása alapján történik.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
• referenciákat tartalmazó szakmai önéletrajzot, 
• az iskolai végzettséget és a szakmai képesítéseket igazoló

okiratok másolatait,
• a nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát
• motivációs levelet 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

A részletes kiírás átvehetõ a társulás szerencsi irodájában (3900 Szerencs, Eperjes út 7.), Schusztig Gézánál. 

A pályázat leadási határideje 2010. november 12-e, délelõtt 10 óra. A levelet kérjük Tokaj Város Polgármesteri Hivatala, Polgár-
mesteri Titkárságára (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) címezve, a borítékon „Pályázat költségvetési szervezet vezetõi beosztásra” meg-
jelöléssel megküldeni.

A Mento Környezetkultúra Kft. bodrogkeresztúri települési 
szilárdhulladék-depónia beruházásáról

A Mento Környezetkultúra Kft.
fontos mérföldkõhöz érkezett a Bod-
rogkeresztúri Regionális Hulladék-
kezelõ Központ fejlesztésében. El-
készült a kommunális szilárd-
hulladék-depónia második üteme.

Az eseményhez  kapcsolódó saj-
tótájékoztatón Hercsik István, a tár-
saság ügyvezetõje lapunknak el-
mondta, hogy a beruházás nem
csupán egy „telephelyi” fejlesztés,
hanem az abaúj-zempléni térség hulladékgazdálkodási rendszerének egyik
alappillére. A létesítmény biztosítja az elkövetkezendõ 8-10 évre a szûkebb
régió alapvetõ kommunális szilárd hulladék ártalmatlanítási igényeinek ki-
elégítését az érvényben lévõ, szigorú magyar és uniós elõírásoknak megfe-
lelõen.

A szigetelt depóniatéren kívül az Új Magyarország Fejlesztési Terv tá-
mogatásával megvalósításra került egy innovatív lerakó üzemeltetési tech-
nológiai rendszer. Ennek eredményeképp egy többlépcsõs mûvelési mód ke-
rül bevezetésre, melynek révén jelentõsen csökken a kezelést igénylõ
csurgalékvíz mennyisége, illetve lehetõség nyílik a depónia üzemeltetése köz-
beni gázkinyerésre. Az eddigiekben alkalmazott, és országszerte elterjedt mûve-
lési mód csak az adott deponálási ütem teljes lezárását követõen tette lehetõ-
vé a hulladéktestben fejlõdõ, magas energiatartalmú gáz összegyûjtését és
energetikai hasznosítását.

A keletkezõ csurgalékvíz optimalizált kezelésével irányítottá válik a de-
pónia vízháztartása, ezáltal kontrollálható a gázképzõdés.

A teljes beruházás értéke meghaladja a 400 millió forintot, melybõl a Gaz-
daságfejlesztési Operatív Program keretein belül létrejövõ technológiai fej-
lesztés értéke megközelítõleg 235 millió forint. Ezen összegbõl 117 millió
forint az Európai Unió társfinanszírozásával biztosított támogatás.

Az említett fejlesztések eredményeképp mintegy 400 000 m3 kommuná -
lis szilárd hulladék biztonságos és minimalizált környezetterheléssel járó ár-
talmatlanítására nyílik mód.

„A szerencsi Városi Kulturális
Központ és Könyvtár a tudásalapú
társadalom, a versenyképes tudás,
az élethosszig tartó tanulás, az in-
ternetkultúra, a tehetségfejlesztés, a
hátrányos helyzetûek felzárkózta-
tásának szolgálatában” címû, a TA-
MOP 3.2.3-08/2 kódszámú pályá-
zat benyújtásával 31 854 370 Ft
támogatásban részesült. A pályázat
az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap és a Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg 2009. októ-
ber 1-jétõl 2011. május 31-ig. A pro-
jekt célja a közoktatási rendszer ha-
tékonyságának a közmûvelõdés esz-
közeivel történõ javítása, az iskola-
rendszeren kívüli képzési szolgál-
tatások elérhetõségének bõvítése, a
hátrányos helyzetû célcsoportok
bekapcsolása az egész életen át tar-
tó tanulás folyamatába. Az oktatást
kiegészítõ, iskolarendszeren kívüli
programok keretében 204 szerencsi
általános és középiskolás diákot
vontunk be a díjmentes képzések-
be. Hat tehetségfejlesztõ foglalko-
záson 42 fõ (természettudományi,
társadalomtudományi, képzõmûvé-
szeti, angol, német, ábrázoló geo-
metria), hat szakköri foglalkozáson
102 fõ tanuló vett részt (angol nyel-
vi * Az ember életmódja és kör-
nyezete a fenntarthatóság fejlõdése
érdekében * sport * futball * fo-
gyasztás, környezet fenntarthatóság
* Egészséged testben, lélekben, test-
nevelés, kosárlabda-vezetés). Si-
mán, a 2 x 6 napos komplex sze-
mélyiség- és tehetségfejlesztõ tá-
borban és a néptánctáborban 30-30
általános és középiskolás diáknak
nyújtottunk díjmentes képzést, in-
gyenes étkezést és szállást. A 100
hátrányos helyzetû digitális kom-
petenciájának fejlesztése céljából,
2010. szeptember 20-tól kezdõdõen

10 db 20 órás, díjmentes alapkép-
zést indítottunk el, intézményünk,
a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár számítógéptermében.
Alapvetõ informatikai ismereteket
nyújtunk elektronikus levelezés, in-
ternet használata, internetes tele-
fonhasználat, bevezetés az e-ügy-
intézésben, e-közszolgáltatásokba,
és az ügyfélkapu használatába. A
képzésben résztvevõknek ingyenes
képzést, étkezést biztosítunk és pro-
jektajándékokat adunk át.

A demokratikus jogok gyakorlását
segítõ kompetenciák fejlesztése ér-
dekében foglalkozásokat tartunk 160
fõ részére. Nyolc alkalommal, 240
fõ részvételével látogatást teszünk a
demokratikus, érdek- és jogvédõ in-
tézményekbe. Megtiszteltetés szá-
munkra, hogy a projektmenedzsment

tagjaiként – Uray Attiláné projekt-
vezetõ/projektmenedzser, Domán
Ferencné pénzügyi munkatárs, Tar-
nóczy Katalin projektasszisztens,
Rácz Miklós mûvelõdésszervezõ – a
nyertes pályázat projektfeladatainak
megvalósításával hozzájárulhatunk a
szerencsi általános és középiskolás
diákok díjmentes tehetségfejleszté-
séhez, az élethosszig tartó tanulás fel-
tételeinek biztosításához, a hátrányos
helyzetûek felzárkóztatásához, a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár
infrastruktúrájának fejlesztéséhez, a
szerencsi pedagógusok díjazás elle-
nében való foglalkoztatásához, a
projektben résztvevõ 704 személy
díjmentes képzéséhez. 

Uray Attiláné
projektvezetõ/

projektmenedzser

DÍJMENTES KÉPZÉSEK, TÁBOROK
A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZÉSÉBEN 

CSÔDBEN A CÉG

– Muszáj mindig munkát hazahoznod?!...

A Join zenekar énekest
keres 18–40 év között.
Az együttes honlapja 
a www.joinweb.hu 

címen megtekinthetõ. 

Jelentkezés: 
20/549–1976. 

Szerencs, Népház
Kossuth tér 1.

2010. 11. 07. (vasárnap) 
10.00–18.00
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KIADÓ
– Szerencsen 40 m2-es, különálló kis családi ház
kiadó. Érd.: 47/364-355. (18-19)

– Szerencsen, központi helyen, társasházban, 1,5
szobás lakás bútorozottan vagy anélkül kiadó. Érd.:
20/498-6930. (18-19)

– Külön bejáratú albérlet kiadó. Érd.: 20/588-4885.
(18-19)

– Szerencs, Kossuth út 19/A szám alatt albérlet
kiadó. Érd.: este 20/387-8905, 20/396-5646. (18)

– Szerencs központjában külön bejáratú, összkom-
fortos, 40 m2-es lakás kiadó. Érd.: 70/542-1762.
(18)

– Budapest VII. ker. Dembinszky utcában felújított,
másfél szobás, 3. emeleti lakás, hosszú távra kiadó.
A lakás utcai fekvésû, a szobák külön bejáratúak.
Érd.: 20/9767-976. (18)

VEGYES
– Vásárolok régi gyermekjátékokat az 1950-80-s
évekbôl! Lemezjátékok pl. ûrautó, lábhajtós Moszk-
vics, lemezkonyha, zsinóros távirányítású Wartburg,
Tátra, Fiat, lendület autók, bababútor, stb. Szerencsi
Játékmúzeum, Juhász Attila 06-70-588-9190.

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Alkalmi áron eladó Szerencsen az Ondi út 8. szám
alatt 38,5 m2-es szoba, konyha, fürdôszobás kis
lakás. Érd.: 20/851-0672. (17-18)

– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Ga-
rázs, kis konyhakert van. Irányár: 7,2 millió forint.
Érd.: 47/364-635 vagy 70/308-2020, Szabadosné,
Kilián tér 7/6. (18)

– Tokaj, Jókai út 5. 3/2. sz. alatti, vasútállomáshoz
közeli, 48 m2-es, konvektorfûtéses lakás eladó. A
lakás hitelmentes. Irányár: 7,2 M Ft. Érd.: 70/457-
0962. (18-19)

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
külön bejáratú, két család részére kialakított családi
ház. Kisebb cserét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662.
(18-19)

– Taktaharkány központi helyén lévõ 2 szoba-kony-
hás, gázos családi ház melléképületekkel, rendezett
telekkel, reális áron eladó. Érd.: 30/960-6616. (18-
19)

– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkal-
mas. (Képek: www.keptar.hu/szilvaa) Érd.: 47/363-
282, 70/655-7576, 20/491-4918. (18-19)

– Szerencsen a Kölcsey utcában 50 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 5,7 M Ft. Érd.: 47/356-045, 30/455-
0164. (18-19)

– Szerencs, Kossuth u. 19/A alatt elsõ emeleti, 60
m2-es, egyedileg átalakított, teljesen felújított lakás
eladó. Érd.: 70/339-9091. (18)

– Bodrogkisfalud, Petõfi u. 49. szám alatti ház (2
szoba, összkomfortos, 800 m2-es lucernással) halál -
eset miatt eladó. Érdeklõdni személyesen, a Szeren-
csi Idõsek Otthonában, Tamás Andrásnál. (18)

– Szerencsen egy 89 m2-es, teljes körûen felújított,
gáz-központi fûtéses társasházi lakás, alacsony re-
zsivel, kedvezõ áron eladó. Érd.: 20/966-9748. (18)

– Áron alul eladó az Ondi út 8. szám alatt egy 42,5
m2-es sorházi lakás. Érd.: 70/535-0758. (18)

–  Szerencs központjában, háromszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Érd.: 70/509-3294. (18) Ványai

Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

– Elektromos, háromkerekû, bordó színû rokkantko-
csi újszerû állapotban eladó. Érd.: 47/363-268. (18-
19)
– Alig használt Siesta gázkályha tele palackkal eladó.
Érd.: 47/361-425. (18-19)
– Használt, jó állapotú, mûszakilag hibátlan, 62 cm
átmérõjû Panasonic televízió 10 E Ft-ért eladó. Érd.:
20/499-7220. (18-19)
– Delton típusú, 2 éves, 150 l-es hûtõszekrény 
20 000 forintért eladó. Érd.: Juhász Gábor, Szerencs,
Kossuth u. 19/B, 3/4, tel.: 47/362-567. (18)
– Tûzifa jó áron eladó. Érd. este: 47/369-067, vagy
20/352-9404. (18)
–  Angelcare légzésfigyelõ (18 000 Ft), Angelcare pe-
lenkatároló (2000 Ft), 120 x 60 x 7 cm-es kiságy-
szivacs rá való 2 db fehér lepedõvel (2800 Ft), alig
használt Hauck sport babakocsi (13 000 Ft) eladó.
Érd.: 70/457-0962. (18)

MEZÕGAZDASÁG
– Kb. 50 mázsa szálas takarmány, valamint rakodó
kaptárak kerettel eladó. Érd.: 20/989-7574, vagy
20/990-9521. (17)

ÁLLAT
– Húsjellegû, választott malac Golopon eladó. Érd.:
20/215-9460. (18)

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.

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

Szerencsen a Csalogány közben (a városközpont-
ban) 3 szobás, amerikai konyhás, új fürdôszobás,
gázcirkó fûtéses, egyszerû, de belül tágas ház
eladó. I.ár: 9,2 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (18) 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. november 5-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

november 12., november 26.

500 forint

�

�

Figaró Bababolt
ÁTKÖLTÖZTÜNK!
November 2-tõl 150 m2-en, 

megújult környezetben, hosszabb 
nyitva tartással, nagyobb választékkal

várjuk régi és új vásárlóinkat. 

ÚJ CÍMÜNK: Szerencs, 
Gyár út 61. (a Profi mellett)

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 9–18 óra, szombat: 8–13 óra. 

Telefon: 70/569-0766

Corsó
Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Kossuth tér 4. (a földhivatal mellett)

Teljesen új árukészlet 
november 4-én, csütörtök
Bébioverallok, gyermekkabátok,

sapkák, sálak, kesztyűk...
Több ezer darabos őszi-téli árukészlet

Igniker Kft.



Vízszintes: 
1. Az idézet elsõ része. 11. Becé-

zett Erika. 12. Német névelõ. 13. Rizs-
szem! 14. Amerikai tévésorozat volt.
15. Számodra. 17. Ásó emlõs. 20. Nit-
rogén, kén. 21. Oktat. 23. Moszkvai
nevezetesség vagy folyó 25. Eme kö-
zelebbin. 27. A nyaralás is ez. 29.
Rangjelzõ. 30. Skandináv autómár-
ka. 32. Lyuk. 33. Menyasszony. 34.
Kurázsi. 36. Írunk rá. 38. Csökken a
tó vízszintje. 39. Ne menj! 41. Idõ -
mérõ.  43. Deutérium, hidrogén. 44.
Híres sivatag angolul. 47. Koreai au-
tómárka. 48. Tejben van! 50. …-vi-
dék, német tartomány. 52. Szemé-

lyed. 53. Tolvaj teszi. 56. Elõdom-
borodó. 58. Egyesületbe tartozik. 59.
… Judit, hazai színésznõ. 60. Szür-
kének talál. 61. Diósgyõrben, Eger-
ben is van! 62. Férfinév. 

Függõleges: 
1. Az idézet második, befejezõ ré-

sze. 2. Esõelvezetõ. 3. Hétvégi ház.
4. Hazai zenekar. 5. Simon István.
6. Melegít. 7. Órahang! 8. Rögzült
cselekvés. 9. … in China. 10. Tá-
volba. 16. Európai vulkán. 18. Szá-
mítástechnikai óriáscég. 19. Eneres!
22. Szudáni hegy. 24. Régimódi. 26.
Okos. 28. Nulla. 31. Adóhivatal. 33.

A végén kap! 35.
Kén, ittrium. 37.
Vízgõz. 38. Azonos
magánhangzók. 40.
Idegen férfinév. 42.
Tetejére. 45. Nor-
vég tó. 46. Német
település. 47. Az
egyik íz. 49. Angol
farmer. 51. Üres rés!
52. Technécium.
54. Azonos mással-
hangzók. 55. Mér-
tani alak. 57. Frissül.
61. Kiejtett V! 63.
Délben van! 64.
Zsák fele! 65. Két vé-
gén dúl! 

Sz. A.

Az október 15-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Egy
jó beszéd se nem
hosszú, se nem rö-
vid, hanem a tárgy-
hoz mért beszédre
van szükség. 

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül Komlósi Andrásné, Szerencs, Ra-
kodó u. 6. szám alatti olvasónk, va-
lamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/589-6640-es te-
lefonszám tulajdonosa nyert. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi

Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) november 2–5. között ve-
hetik át. Az október 29-ei kereszt-
rejtvény megfejtésének beküldési ha-
tárideje: november 5. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.

A SZERELEM OLYAN, MINT A VÍZ

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: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

MIKOM 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

BLACK SWANS AND
WORMHOLE WIZARDS

Joe Satriani a 14. stúdióalbumát, a
„Black Swans and Wormhole Wi-
zards”-ot Mike Fraserrel (AC/DC, Me-
tallica) közösen alkotta és vette fel,
amely mostanában készült el végle-
ges formájában, és október elején lá-
tott napvilágot. Joe mellett a veterán
Satriani bandatag, a dobos Jeff Cam-
pitelli, az újdonsült billentyûs Mike Ke-
neally (Frank Zappa, Steve Vai), illet-
ve a basszista Allen Whitman (Mer-
men) járultak hozzá a hangzáshoz. Sat-
riani klasszikus hangzása egy megle-
põen gazdag struktúrájú új anyaggal
párosul a lemezen. A 11 dalból álló
korong elsõ kislemeze a „Light Years
Away” top slágernek ígérkezik, míg
az album számos egyéb, energikus dalt
is tartalmaz. Satriani idén õsszel in-
duló világ körüli turnéján mutatja be
a Black Swans and Wormhole Wi-
zards”-t, november 8-án a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénában is fellép a
legendás gitáros. (forrás: www.sony-
music.hu)

AZ ÚJ LENNON-KATALÓGUS

Nyolc album teljes újrakevert ze-
neanyagát, borítóterveit és számos új
gyûjteményt adnak ki John Lennon

eredeti felvételeibõl. A katalógus ki-
adását Yoko Ono kezdeményezte és
felügyelte a néhai sztár 70. születés-
napjára.

Az EMI gondozásában megjelent ki-
advány John Lennon teljes, újrakevert
zeneanyagát és borítóterveit tartal-
mazó katalógus, amelyben számos új
gyûjtemény is szerepel. Az EMI Mu-
sic múlt hónapban jelentette be Yoko
Ono felügyeletével John Lennon
„Gimme Some Truth” katalógusának
kampányát. Az újrakevert albumok
mellett új címek is szerepelnek, mint
a Double Fantasy Stripped Down, Po-
wer To The People: The Hits, Gim-
me Some Truth, és a John Lennon Sig-
nature Box.

Ez az elsõ alkalom, hogy Lennon
klasszikus szólóalbumait és más kie-
melkedõ felvételeit digitálisan újra-
keverték. Az 1980-as „Az év albuma”
Grammy-díj nyertes Double Fantasy
egy újra kevert „lecsupaszított” ver-
zióban lesz bemutatva, amit Yoko
Ono és az album akkori társprodu-
cere, Jack Douglas felügyelt. A Some
Time In New York City albumot
helyreállították azzal, hogy belerak-
ták azt a hat „Live Jam” felvételt, ami
eredetileg is szerepelt az albumon. A
11 deluxe CD és a digitális John Len-
non Signature Box 13 még kiadatlan
otthoni felvételt tartalmaz, és e pazar
gyûjtemény minden számához sze-
mélyes esszéket írt családja, Yoko,
Sean és Julian Lennon.

A Double Fantasy Stripped Down
és az új címek borítóit Sean Lennon
eredeti rajzai ékesítik, míg a Walls and
Bridges 1974-es borítóját eredeti for-
mában jelenítik meg. (forrás:
www.emimusic.hu)

THE ULTIMATE COLLECTION
Barbra Streisand legutóbbi, Love Is

The Answer címû, Amerikában és

Nagy-Britanniában is hatalmas sikert
magáénak tudható albuma után a Sony
Music  október 25-én megjelenteti a
The Ultimate Collection címû válo-
gatást. Az új CD-n a mûvésznõ 18 leg-
nagyszerûbb slágere lesz hallható, me-
lyek az elmúlt 50 év során váltak klasz-
szikus slágerekké szerte a világon. 

Barbra Streisand nemcsak énekes-
nõként tette le névjegyét a szakmá-
ban, díjnyertes színésznõ mind a
színházban, mind a filmvásznon,
koncerteket ad, filmproducer, film-
rendezõ, forgatókönyvíró és dalszer-
zõ is egyben. Két Oscar-díj, öt Emmy-
díj, 11 Golden Globe-díj, 10 Grammy-
díj, egy Tony-díj, két Cable Ace- és
három Peabody-díj büszke tulajdo-
nosa – egyedül õ mondhatja el ma-
gáról, hogy minden fontosabb díjat
megnyert már. (forrás: www.sony-
music.hu)

BRAVO CLASS HITS
Közel egy év telt el a legutóbbi Bra-

vo Hits válogatás megjelenése óta, így
idõszerû volt, hogy a 2010-es év  leg -
ütõsebb külföldi slágerei ismét egy CD-
re kerüljenek. Az október 25-én meg-
jelent legújabb, Bravo Class Hits név-
re keresztelt tematikus slágergyûjte-
ményt ezúttal a Class FM rádió játszási
listái alapján állította össze a kiadó,
hogy biztosan a legmenõbb elõadók

legnagyobb kedvencei kerülhessenek
a korongra. Az eredmény pedig ön-
magáért beszél: egy igazán fiatalos,
pörgõs, bulis lemez született 20 nél-
külözhetetlen felvétellel, mely 71 iga-
zán „Class” percet ígér mindenki szá-
mára. A lemezen már olyan, klasszi-
kusnak számító slágerek is helyet
kaptak, mint a Train Hey, Soul Sisterje,
David Guetta Memories címû klub-
sikere, a február óta hatalmas tini-
kedvenccé vált Adam Lambert Wha-
taya Want From Me címû felvétele,
vagy éppen a The Black Eyed Peas idei
legnagyobb slágere, az I Gotta Fee-
ling. De találkozhatunk friss kedven-
cekkel is, többek közt K’Naan foci VB-
hez készült nyári felvételével, a Wa-
vin’ Flaggel, az Eurovíziós Dalverseny
2010-es gyõztesének, Lenanak a Sa-
tellite címû dalával, az idei év legna-
gyobb felfedezettjének, Ke$hanak a
legfrissebb slágerével, a Your Love Is
My Druggal, de hallhatjuk Mike Pos-
ner és Usher vadiúj slágereit is, me-
lyek ezekben a hetekben kerülnek a
rádiós listák élvonalába. Zárásként Ali-
cia Keys New York-os dala, az Em-
pire State Of Mind csendül fel. (for-
rás: www.sonymusic.hu)

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Little Girl. A helyes választ be-
küldõk közül Halász Andrásné Sze-
rencs, Kölcsey u. 6. szám alatti olva-
sónk, valamint a megfejtést SMS-ben
beküldõ 20/967-5665-ös telefonszám
tulajdonosa nyert. Nyereményüket
november 1–5. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben. Játé-
kunk új kérdése: Mi a címe Barbra
Streisand legújabb válogatás-albu-
mának? A válaszokat postai boríték-
ban  vagy levelezõlapon juttassák el
szerkesztõ ségünk címére, és arra ír-
ják rá: ZENEALATTJÁRÓ.
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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. október 29.

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

29. (péntek) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
30. (szombat) 15 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet

NOVEMBER

2. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
3. (szerda) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
4. (csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
5. (péntek) 19 óra: AMADEUS Upor bérlet
6. (szombat) 15 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
7. (vasárnap) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Szigligeti bérlet
9. (kedd) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
11. (csütörtök) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Madách bérlet
12. (péntek) 17 óra: MENYASSZONYTÁNC Laborfalvi ifj. bérlet
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HOROSZKÓP
október 29.  – november 12.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Jó tett helyébe jót várj – ez a fordu-

lat, úgy tûnik, csak a gyermekmesék-
ben érvényes. A valóságban azzal kell
szembesülnie, hogy épp azok fordul-
nak ön ellen, akiknek az elmúlt idõ-

szakban valamilyen szívességet tett, vagy segített.
Nehezen dolgozza fel, hogy az emberek hálátlanok. Ha
pénzrõl van szó, akkor is bástyázza körül magát szerzõ-
désekkel, elismervényekkel, ha családi vagy baráti szá-
lak fûzik az illetõhöz. A világhoz való viszonya, a
párkapcsolata teljesen átalakul a következõ hetekben. A
társasági életét illetõen nagyon mozgalmasnak ígérkezik
az idei õsz. Bár a titkos randevúk nem igazán a Kos szü-
lötteknek valók, mert könnyen lebuknak, túl nyíltak és
õszinték ahhoz, hogy hamar elárulják magukat, most
mégis úgy hozza majd a véletlen, hogy a tilosba téved.
De mert már az indulásnál tudja, hogy ez csak kaland,
az ösztönök vad kiélésére szolgál, és nem akarja felrúgni
a biztonságot adó állandó kapcsolatát, hát megpróbál
alakoskodni. 

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Minden veszélybe kerülhet, amit

értéknek tart. És nemcsak anyagi vesz-
teség érheti a következõ hetekben,
hanem erkölcsi is, ha hagyja, hogy ki-
zökkentsék abból a ritmusból, ami a

biztonságos teljesítményhez elengedhetetlen. Nemcsak
attól borul ki, ha sürgetik, hanem attól is, ha másokhoz
kell alkalmazkodnia. Akkor is könnyen becsúszhat a
hiba, ha fáradt, márpedig ennek nagy az esélye, mert
megint túlvállalja magát. Ha azt a szót kiiktatja a szótá-
rából, hogy „akarom”, ha megzabolázza a tempera-
mentumát, akkor a novemberi bolygóállások energiáját
hasznosítva végére tud járni néhány kellemetlen ügynek
és az Ön javára dõlnek el a dolgok. De ahhoz tényleg az
kell, hogy tudjon várni, pontosabban kivárni. Mert az el-
lenfelei szépen kikészítik egymást, nem kell beavatkoz-
nia. A párkapcsolatban is üdvös volna, ha a kedvesének
engedné át a kezdeményezés lehetõségét. Élvezze, hogy
az élet napos oldalán járhat és egy kicsit lazíthat. Az év
vége úgyis megint zûrösnek ígérkezik majd. 

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
A folyamatban lévõ, a karrierjét,

anyagi helyzetét érintõ megbeszéléseit
lehetõleg telihold környékére idõzítse.
Az ekkor kapott ajánlatok nemcsak jó
irányba terelik az életét, de nagyobb

haszonnal is járnak, mint gondolná. A hónap utolsó he-
tében olyan váratlan helyzetbe botlik, ami a baráti körét
alaposan átalakítja. Rá kell jönnie, hogy amit barátság-
nak gondolt, csak érdekkapcsolat volt. A bajban senkire
nem számíthat. Feszesebben kellene beosztania a nap-
jait. Túl sok az üresjárat, amikor fölösleges dolgokról be-
szélget (pletykálgat) az ismerõsökkel, kollégákkal. Ezzel
nemcsak a drága idejét pocsékolja, de kínos helyzetbe is
sodorhatja magát, mert annak is a fülébe jutnak igazta-
lan kritikái, akiket érint. Ha ezt a sok-sok energiát a mun-
kára fordítaná, anyagilag is jobban járna. És több ideje
maradna a kedvesére, vagy a magánélete rendbe hozá-
sára. A bolygók segítenek elrendezni a korábbi félreér-
téseket.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Dühös a világra, de leginkább a

párjára, mert nem úgy táncol, ahogy
ön fütyül. Érzelmi zsarolással most
aligha tudja elérni a célját. De túláradó
kedveskedésével is inkább az ellen-

kezõ hatást éri el, mint szeretné. Sokkal többre menne,
ha nem akarná õt nevelni. Ha nem tudja elfogadni
olyannak, amilyen, miért õt választotta? Még mindig
egyszerûbb a válás, mint egymás életének keserítése. A
feltett kérdéseire nagyon õszinte választ fog kapni. Ez a
hónap sokkal több lehetõséget tartogat, mint az elõzõ
félév összesen. De a lehetõség önmagában kevés. Ki is
kellene használni. Ne halogassa a változtatást, merjen
végre dönteni a saját sorsát, karrierjét, családi boldog-
ságát illetõen. Lehet, hogy néhány elavult, megkopott
dologtól el kell válnia, hogy helye legyen az újnak. Ez
csak akkor fájdalmas, ha a birtoklási vágya túl erõs. Most
gyakorolhatná az elengedés erényét. És boldogság lesz
érte a jutalom.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Váratlan események borzolják fel

az idegeit a hónap elsõ hetében. A tör-
ténések látszólag nem nagy hordere-
jûek, ám a sok apró negatív esemény
vagy váratlan fordulat a végén ráéb-

reszti, hogy eddig mennyire naiv volt, és milyen sokan
átverték. A munkahelyi áskálódókkal, kisstílû karrieris-
tákkal le tud számolni, de a magánéletben már sokkal
nehezebben boldogul velük, mert a segítõkészség álarca
mögé bújva próbálják meg szétzilálni a családi békéjét.
Viszonylag csöndes idõszak ez, amikor tényleg öntõl
függ, mennyire kavarja fel az állóvizet. Ha a nyugalmat
szeretné, akkor vissza tud vonulni – még akkor is, ha
párkapcsolatban él, tud magának teremteni néhány
olyan napot, amikor elvonulhat a világtól, a családtól,
egyedül lehet. Ha magányos, most kifejezetten élvezi
ezt az állapotot. Valójában most készülhet fel a követ-
kezõ hónapok kavargó, mozgalmas, sok izgalmat ígérõ
eseményeire. 

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Személyes vágyai és a lehetõségek

nem mindig lesznek összhangban no-
vemberben. Ha pénzügyekrõl vagy a
karrierje alakulásáról kell döntenie,
hallgasson az idõsebb tanácsadóira,

nehogy nagyvonalúsága miatt melléfogjon. A követ-
kezõ hetekben anyagi helyzete siralmas, de minden-
féle társulásra ráfizethet, mert a többiek kihasználják.
Ha kölcsönre van szüksége, ne a családtól vagy bará-
toktól kérjen, mert csalódás fogja érni. És akár egy
életre szóló harag kerekedik belõle. Bizonytalan ön-
magában. Ami azért baj, mert saját belsõ félelmeit ki-
vetíti a világra, és hogy leplezze tétovaságát, hát
támadóbb, kötözködõbb. Ezzel azonban csak azt ér-
heti el, hogy még azoknak a támogatását is elveszíti,
akik a tüskéivel együtt szeretik. A hónap elsõ felében
tegyen rendet maga körül, fejezze be a folyamatban
lévõ munkákat (és rendezze a magánéletben is az ed-
digi kusza, felületes kapcsolatokat). Ha ez sikerül,
akkor az energiáját nem rabolja többé az állandó ag-
godalom. Pénzügyei csak akkor rendezõdhetnek meg-
nyugtatóan, ha ellen tud állni a kísértésnek, és nem
vásárol meg mindent, amit a szeme megkíván.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Valaki a munkahelyén vagy a köz-

vetlen környezetében túljárhat az
eszén. Az intrika vagy félreértés miatt
hátrányos helyzetbe kerül, és csak ne-
hezen tudja tisztázni magát fõnökei

elõtt. A magánéletben is feszült a hangulat, de ha ön és
a párja képesek megbocsátani, és õszintén tisztázni az
elmúlt hónapok történéseit, megmenthetõ a kapcsolat.
A hónap közepén ugyan egy lezártnak gondolt „futó ka-
land” újra felborzolja a kedélyeket, de most már tényleg
pontot tehet a végére. Jelentõs sikerekre számíthat ezek-
ben a hetekben, mind a magánéletben, mind a szakmá-
ban. Ha egyedülálló, akkor különösen jók a kilátásai egy
új kapcsolat indítására. Talán épp most ismeri meg azt,
akivel majd az életét is le tudja élni. Ha már párkapcso-
latban él régebb óta, a hétköznapok egy kicsit szétzilál-
ták a régi érzéseket, de most lehetõsége lesz arra, hogy
sok közös programmal megerõsítse az egyébként szoros
kapcsolatot. Amennyiben már ünnepelte a születésnap-
ját, akkor a karrierjében is gyökeres változás várható. 

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Elégedetlen a környezetével, a kö-

rülményeivel – talán önmagával is.
Változtatni szeretne. Az élet minden
területén fordulatra számíthat. A szüle-
tésnap jó alkalom arra, hogy végig-

gondolja: mennyi mindent sikerült valóra váltania
korábbi terveibõl. Lehet, hogy elégedett, de a körülmé-
nyek akkor is változtatásra, továbblépésre késztetik. Az
újrakezdéshez 20-áig nagyszerûen állnak a bolygók.
Utána viszont egyre többen próbálnak beleszólni az
életébe. Élénk, dinamikus és határozott – nem tûri az el-
lentmondást. A következõ hetekben ráébred majd, hogy
képességei alapján többre viheti, mint amit eddig célnak
maga elé tûzött. Ez a váratlan felfedezés olyan önbizal-
mat ad, amivel hegyeket tud megmozgatni, és persze a
felfokozott aktivitás nyomán az anyagi helyzete is érez-
hetõen javul. Baj csak abból lehet, hogy nem ismeri a
mértéket, nem hajlandó tudomásul venni saját korlátait,
és túlvállalja magát. Mert akkor a munka kedvéért le-
mondja a baráti találkozókat és a párjával közös prog-
ramokat. Ez pedig vitákhoz, sértõdéshez vezet. 

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Gyorsan múlnak az órák, napok,

mert rengeteg dolog történik. Fõleg vá-
ratlan események miatt kell átprogra-
moznia eredeti terveit. A kapkodás
most rossz vért szül, jobb lenne, ha

nyugalmat erõltetne magára, és alaposan végiggondolná
a következõ lépéseket. Ez a mindössze néhány perc me-
ditáció vagy tervezés – nem idõveszteség. Inkább nyer
majd rajta, mert megóvja magát a tévedésektõl, balfo-
gásoktól, és nem ad lehetõséget az ellenfeleinek, hogy
kikezdjék. A legfontosabb, ami a hivatása mellett most
foglalkoztatja: a segíteni akarás. Még a magánéletét is
képes háttérbe szorítani egy karitatív megbízatás kedvé-
ért, vagy egyik ismerõse, rokona, barátja támogatása,
ápolása miatt. Ha tartós párkapcsolatban él, a kedvesé-
ben felébred a féltékenység, nem akarja elhinni, hogy
nem egy titkos szerelem áll a háttérben, s amiatt hanya-
golja õt. Kutakodni kezd, vitákat provokál, ami alapo-
san szétzilálhatja a kapcsolatot. S a végén tényleg házon
kívül keres megnyugvást. 

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A Bakok általában bizalmatlanok.

Most azonban mintha valakinek sike-
rülne elaltatnia a kételkedését. Legyen
tehát óvatos, és bármennyire szorítja a
szükség, s kell az állás vagy a pénz,

csak az olyan ajánlatokkal foglalkozzon, amelyek meg-
bízható forrásból jönnek, s fõleg „jogtiszták”. A bolygók
azt jelzik, hogy most még a kis szabályszegések is nagy
büntetést vonnak maguk után. A közlekedésben is több
büntetõcédulát kap novemberben, mint az elmúlt évek-
ben összesen. Lehet, hogy túl kevés az önbizalma, ezért
veszi észre késõn a kínálkozó lehetõségeket. A sikert
nem a görcsös akarás, hanem a könnyed lendület hoz-
hatja meg. Most azonban nem nagyon tudja elengedni
magát. Ebbõl fakadhatnak azok a konfliktusok is, amik a
partnerével, vagy a párja szüleivel alakulnak ki. A leg-
jobb barátjával is összezördülhet, s talán épp amiatt,
hogy õ is a hibáira figyelmezteti. Legyen óvatos, mert fá-
radtsága és mások figyelmetlensége könnyen bajba so-
dorhatja. 

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Azzal, hogy megpróbálják befolyá-

solni, csak tovább erõsítik makacssá-
gát. Konokul ragaszkodik eredeti
elképzeléseihez, most már akkor is, ha
közben rájött, hogy van annál tökéle-

tesebb megoldás is. Egy váratlan betegség révén kis idõre
felmentést kaphat adott szava teljesítése alól. S talán a
betegség leple alatt presztízsveszteség nélkül módosít-
hatja is a terveit. A párkapcsolatában most öntõl függ,
együtt maradnak-e vagy végleg elválnak az útjaik. Ál-
landó kapcsolatában vitákra, féltékenységi jelenetekre
utalnak a bolygók. Ha nem veszi túl komolyan a párja
szeszélyeit, hamar túljuthatnak a nehéz idõszakon. Az is
jó megoldás, ha a családi viták elõl a munkába menekül.
Ezzel ugyanis utolérheti magát, végre megszûnik a lelkét
nyomasztó restancia, és belekezdhet egy anyagilag sok-
kal jobban jövedelmezõ új feladatba. A pénzügyek ren-
dezõdése a párkapcsolatára is jó hatással lesz, hiszen ez
az örök vitaforrás végre eltûnik az életükbõl. 

Halak (II. 20. – III. 20.)
A hónap elején talán még bizony-

talan önmagában, nehezen tudja meg-
fogalmazni a vágyait. Attól fél,
kinevetik. De a barátai, s még inkább
egy váratlan esemény gyors lépésre

késztetik. S amit újhold környékén szinte meggondo-
latlanul tesz, az lesz a jó megoldás. Párkapcsolatában is
a barátai közremûködésére lesz szükség, hogy színt
valljon végre, vagy ha már régebb óta együtt él a párjá-
val, és az elmúlt hetekben szétzilálódtak, akkor vissza-
zökkenhessenek a régi kerékvágásba. Kellemes idõszak
következik, amikor utazhat, lazíthat, egy kicsit többet
foglalkozhat önmagával. A partnere alighanem mindent
elkövet, hogy kényeztesse. Nem kell rögtön „hátsó
szándékot” keresni a romantikus gesztusok mögött.
Nem a „bûneit” akarja jóvátenni, hanem most alakul
úgy az õ élete is, hogy már több idõt szakíthat a közös
programokra. Élvezze ezt a helyzetet, teremtsen meg-
hitt perceket, élvezze a boldogságot! Ritka az ilyen
gondtalan idõszak.

Nyert mérkõzéssel nyitotta az
idényt a város férfi kosárlabdacsa-
pata. Együttesünk az NB II Keleti cso-
portjának elsõ fordulójában a DEAC
együttesénél 85–61 arányban bizo-
nyult jobbnak. 

SZVSE: Jakab L. (13/6), Birk L.
(13/9), Szárnya G. (16/3), Kovács S.
(13/3), Endrész T. (15). Csere: Kovács
Á. (5/3). Homoky T. (6/3), Marton P.
(2), Szarka I. (2), Pallai Á. Edzõ: Gu-
lyás László.

A negyedek eredményei: I. 20–
11,II. 19–20, III. 22–13, IV. 24–17.

A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
lejátszott találkozót idény eleji for-
májuk ellenére mindvégig a kezük-
ben tartották a házigazdák. A két csa-
pat között már az elsõ tíz percben
döntõ különbség alakulhatott volna
ki, azonban Gulyás László legény-
ségének hullámzó teljesítménye mi-
att 20–11-es állásnál zárult az elsõ
negyed. A második játékrészben
közel azonos számú pontot szerez-
tek az ellenfelek, ebben az idõ -
szakban a hazaiak közül a kosár-
dobásban különösen Endrész Tamás
jeleskedett. 

A 39–31-es állásnál elkezdõdõ
második félidõ elején a szerencsiek
végleg eldöntötték a találkozó sorsát,
amikor Birk László, Szárnya Gábor
és Kovács Sándor révén négy perc
alatt több mint tíz pontot szereztek,
miközben a vendégek nem tudták be-
venni a házigazdák kosarát. Az irá-
nyítóként a pontszerzésben is jeles-
kedõ Jakab László ezúttal is bizo-
nyította kivételes képességeit. Az
utolsó negyedet 17 pontos elõnnyel
kezdték meg a szerencsiek, akik vé-
gül 85–61 arányban nyerték meg a
találkozót.

***
A NB II Keleti csoportjában újonc-

nak számító Eger otthonában ven-
dégszerepelt október 2-án a városi ko-
sárlabdacsapat. 

SZVSE: Jakab L. (10), Homoky T.
(6), Birk L. (16/6), Szárnya G. (14),
Endrész T. (27). Csere: Molnár K.
(3/3), Kovács Á. (2), Pallai Á. (1), Mar-
ton P. Edzõ: Gulyás László.

A negyedek eredményei: I. 14–25,
II. 14–8, III. 5–21, IV. 14–25. 

A három fontos játékosát (Kovács
S., Takács P.,Takács K.), sérülés mi-
att nélkülözõ szerencsi gárda rövid
idõn belül meggyõzõ elõnyre tett szert
a találkozón, ahol csak Gulyás Lász-
ló legénységének akaratán múlt, hogy
nem született megszégyenítõ vég-
eredmény a 47–79-es különbséggel
záruló találkozón. A szerencsiek kö-
zül a legeredményesebb játékosnak
27 ponttal Endrész Tamás bizonyult. 

***
Harmadik gyõzelmét aratta az NB

II Keleti csoportjának õszi fordulójá-
ban a szerencsi csapat. Együttesünk
hazai környezetben a Hatvan KC gár-
dájánál 138 – 57 arányban bizonyult
jobbnak. 

SZVSE: Jakab L. (33/9), Homoky T.
(15/3), Birk L. (22/6), Szárnya G. (14),
Endrész T. (24). Csere: Marton P. (12),
Pallai Á. (4), Kovács Á. (6), Molnár
K. (4), Szarka I. (4). Edzõ: Gulyás Lász-
ló 

A negyedek eredményei: I. 36–12,
II. 24–17, III. 40–12, IV. 38–16. 

Valóságos kosárlabdagálát láthatott
a közönség október 16-án a Kulcsár

Anita Sportcsarnokban. Az elsõ két
fordulóban két meglepetés-gyõzelmet
elérõ hatvaniaknak Szerencsen ez al-
kalommal nem termett babér. Gulyás
László legénysége ugyanis az elsõ
perctõl hatalmas lendülettel játszott,
támadásban és védekezésben egya-
ránt messze felülmúlva az ellenfelét.
A Kovács Sándort sérülés miatt nél-
külözõ házigazdák számos labda-
szerzéssel lepték meg a hatvaniakat,
miközben szinte minden felvezetés
kosárszerzéssel ért véget. A félidõt 60–
29-es állásnál zárták a csapatok, bi-
zonyítva a szerencsiek fölényét. 

A sok cserével és kevés hibával ját-
szó házigazdák a második játék-
részben sem engedték levegõhöz
jutni az ellenfelüket. A vendégek pa-
lánkja alatti eredményességet a ta-
lálkozó végéig fegyelmezett védeke-
zéssel párosító szerencsiek az utol-
só húsz percben több mint duplájá-
ra növelték a két csapat közötti kü-
lönbséget. A találkozó magabiztos,
138–57 arányú hazai gyõzelemmel
zárult, amivel a csapat elsõ helyen
szerepel a tabellán. A legtöbb pon-
tot, szám szerint 33-at Jakab László
szerezte.

A Mezõnagymihály elleni fölé-
nyes gyõzelem után október 2-án Al-
sózsolca együttesét fogadta a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban Sze-
rencs nõi kézilabdacsapata. A me-
gyei elsõ osztályú bajnokság har-
madik fordulójában lejátszott talál-
kozón 16–22 arányú vendégsiker
született.

Szerencs: Fábián L., Kalina A. –
Buri N. (2), Fábián J. (2), Katona K.
(7), Nácsa A., Petõ N., Profáncsik O.,
Sándor Sz., Sohajda E., Szabó Cs. (1),
Szabó R. (2), Tomkó E. (2), Tóth K.
Edzõ: Hevele István. 

Nehéz mérkõzés elé nézett a  házi -
gazda együttes a korábban nemzeti
bajnokságokban szereplõ játéko-
sokból verbuválódott alsózsolcai
gárdával szemben. A magassági és
testsúlyfölényben lévõ vendégek a ta-
lálkozó elsõ tíz percében ötgólos
elõnyhöz jutottak, a házigazdáknak
ebben az idõszakban nem sikerült
gólt szerezni. Hevele István edzõ uta-
sításait követve azonban lassan ma-
gára talált a szerencsi gárda és  elsõ -

sorban Katona Krisztina találataival
rövid idõn belül sikerült két pontra
felzárkózni az ellenfél mögé. A tu-
dásbeli különbséget lelkesedéssel
egyensúlyozó helyi együttesnek ezen
a meccsen nem volt esélye a gyõze-
lem megszerzésére, azonban a lá-
nyok küzdeni tudásból ismét jeles-
re vizsgáztak. Különösen védeke-
zésben nyújtottak jó teljesítményt já-
tékosaink a magas átlövõkkel pályára
lépõ zsolcaiakkal szemben, akiktõl
a szerencsi együttes végül 9–13-as
félidõ után 16–22 arányban szen-
vedett vereséget. A hazai csapat leg-
eredményesebb játékosának a hét
gólt szerzõ Katona Krisztina bizo-
nyult.

***
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

elsõ osztályú nõi kézilabda-bajnok-
ság október 9-ei fordulójában a sze-
rencsi lányok Bõcsön vendégszere-
peltek. A találkozót a házigazdák
kezdték jobban, azonban a szeren-
csiek a 23. percre ledolgozták négy-
gólos hátrányukat és végül 30–31
arányban megnyerték a találkozót. A

legtöbb találatot, szám szerint 11-et
ez alkalommal is Katona Krisztina
érte el. 

***
Az örök rivális Kazincbarcika ott-

honában lépett pályára október 17-
én a város nõi kézilabdacsapata. A
megyei elsõ osztályú bajnoki talál-
kozón a szerencsi lányok 20–23
arányban legyõzték a házigazdákat.
Hevele István játékosai a mérkõzé-
sen végig vezetve, kitûnõ védeke-
zéssel és Fábián Lívia kiemelkedõ ka-
pusteljesítményével kerekedtek az el-
lenfelük fölé. A szerencsiek közül öt
találattal Fábián Júlia lett a gólkirály.  

***
A következõ mérkõzésen a Kulcsár

Anita Sportcsarnok bérbeadása mi-
att nem itthon, hanem újra idegen-
ben lépett pályára a csapat október
19-én a Miskolci Handball SE ellen.
A találkozón 7–9-es félidõ után 14–
21 arányú szerencsi siker született.
Az elsõ játékrészben a beállós Tom-
kó Emõke négyszer volt eredményes,
a második félidõben Katona Kriszti-
na öt gólt szerzett.

NÉGY MECCSBÕL HÁROM GYÕZELEM

SZÁZ SZÁZALÉKOS KOSARASOK

A csapat eddig minden hazai és idegenbeli mérkõzését megnyerte.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. november 12-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
ÉRDEKES TÁBLA

Érdekes közúti
táblát fotózott le
munkatársunk. A
tábla az Erzsébet
téren található. Va-
lamikor talán a 10
tonnás súlykorlá-
tozás és az útszû -
kület jelzése volt a
feladata, azonban
a táblák festése kis-
sé megkopott és így
a közlekedôk akár sebességkorláto-
zásként is értelmezhetik a tilalmat. 

A KERÍTÉS

Lapunkban többször is felhívtuk a
figyelmet a vasútállomás mellett ta-
lálható Gyári kert kidõlt kerítésére.
Még a nyári viharok idején egy ha-
talmas fa tette tönkre az építményt,
amelynek helyreállítása a napokban
már meg is kezdõdött. 

A JELZÕLÁMPA

Legalább egy hétig nem üzemelt
a Rákóczi út és Ondi út keresztezõ -
désében lévõ jelzõlámpa. Egyre töb-
ben érdeklõdtek a közlekedésirányító
eszköz felõl, amikor néhány napja
megoldódott a probléma, miután a
polgármesteri hivatal értesítette a
karbantartó céget a hibáról. 

JÁTSZÓTÉRRONGÁLÓK
Az ondi úti játszótér talán az egyet-

len ilyen jellegû létesítmény a vá-
rosban, amelynek karbantartásáról
rendszeresen gondoskodnak. A Sze-
rencsi Nyárutó Klub szervezi meg
minden esztendõben a tér takarítá-
sát, az eszközök festését, legutóbb pá-
lyázati forrásból teljes egészében
megújult a terület. Ezért hívták fel
szerkesztõségünk és ezáltal az olva-
sók figyelmét arra, hogy a tavaly te-
lepített drága játékszerekre, illetve a
közterület ellenõrzésére érdemes len-
ne nagyobb figyelmet fordítani. Ismét
megjelentek a rongálók, akik sem-

mibe veszik a közvagyont, csúfítják,
tönkreteszik a gyermekek játékait.

A NIF INTÉZKEDETT 
Lapunk elõzõ számában tettük

szóvá, hogy a 37-es számú fõút sze-
rencsi átkelési szakaszának rekonst-
rukciója keretében végzett köz-
mûfelújítások miatt a Dózsa György
és Bástya úti keresztezõdésben a he-
tek óta nyitott gödrök veszélyeztetik
a gyalogosforgalmat. Az ott tapasz-
talható áldatlan helyzetrõl érdeklõd-
tünk a beruházó Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ (NIF) Zrt.-tõl. A cég
kommunikációs irodája válaszában
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a vál-
lalkozót felszólították: azonnal in-
tézkedjen a probléma megoldására.

VÍZFOLYÁS AZ ÚT ALATT

Az elmúlt hetekben több olvasónk
is felhívta a figyelmünket arra, hogy
a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca felújí-
tását követõen a felszín alatt folya-
matosan ömlik a víz a Dombi moso-
da elõtti lefolyóba. Az emberek arra
gyanakodtak, hogy csõtörés lehet a
háttérben, azonban a Borsodvíz Zrt.
munkatársai helyszíni vizsgálatokkal
kizárták ennek a lehetõ ségét. A lakók
szerint a rendkívül csapadékos idõ -
járás, valamint a közmûberuházások
árokásásai miatt talajvíz tör a felszínre,
hiszen a piactér környékén korábban
kút üzemelt, amibõl folyamatosan
folyt a víz. A mostani jelenség a ma-
gas talajvízszintnek köszönhetõ. Va-
lamilyen megoldást kellene találni a
problémára, mert félõ, hogy kimosó-
dik a talaj az útburkolat alól, ami akár
balesetveszélyes helyzetet – útbe -
sza kadást is – elõidézhet.

SZEMETESZSÁKOK
AZ ÚT MENTÉN 

Néhány hónapja annak, hogy va-
laki elsõ alkalommal lerakott néhány
zsákba csomagolt háztartási hulla-
dékot Szerencs és Ond között, a
szõlõkhöz vezetõ bekötõútnál.  A te-
lepülésõrök elõször azt gondolták,
hogy egy átutazó szabadult meg
ilyen módon a szemetétõl, ami mel-
lett autónyomok voltak. Az elmúlt hó-
napokban azonban rendszeresen fel-
tûntek a tömött fekete nejlonok a be-
kötõútnál, amit a gyanú szerint va-
laki a környékrõl tesz ki hajnalon-
ként a kocsijából. Egy biztos: a je-
lenséget meg kell szüntetni, ezért a
településõrök és a mezõõr is foko-
zott figyelmet fordítanak az illegális
szemétlerakó leleplezésére. 

Szerencs és a kistérség további hat
települése együttmûködik abban a
nagyszabású könyvtárfejlesztési
programban, amelynek keretében
összesen hetvenmillió forint értékû
beruházások valósultak meg a pá-
lyázatban érintett közgyûjtemé-
nyekben. 

Szerencsen az elmúlt idõszakban
elkészült a Rákóczi-várban lévõ in-
tézmény akadálymentesítése, biz-
tonságtechnikai rendszert építettek
ki és korszerûsítették a könyvtári he-
lyiségek világítását. A Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program ke-
retében támogatott pályázat meg-
valósítása keretében vakok számá-
ra is lehetõvé tették a számítógép
használatát, akiknek az esély -
egyenlõségét speciális nyomtató is
biztosítja. 

A Bocskai gimnázium a helyszíne
annak az internetes tanfolyamnak,
amelyet a helyi és kistérségi könyv-
tári szolgáltatások fejlesztése kere-
tében szervezett a Városi Kulturális

Központ és Könyvtár. A Társadalmi
Megújulás Operatív Programon el-
nyert huszonötmillió forint egy részét
térítésmentes képzésekre fordítja az

intézmény. A középiskolában októ-
ber 18-án elindított 30 órás kurzus
keretében nyugdíjasok ismerkednek
az internet használatával.

Tíz fõvel képviselte magát Sze-
rencs Város Sportegyesülete az ok-
tóber 9–10-én Franciaországban meg-
rendezett shotokan karate világbaj-
nokságon.

Az SKDUN nemzetközi szövetség
által meghirdetett viadalon 33 ország
850 versenyzõje vett részt. A ma-

gyarországi  Shotokan Karate Stílus -
szövetség shihan Juhász Ferenc 6 da-
nos mester vezetésével több mint öt-
ven fõvel szerepelt a rangos versenyen,
ahol a magyar csapat 2 arany-, 4 ezüst-
és 9 bronzérmet szerzett. A kiváló ered-
ménynek köszönhetõen hazánk kép-
viselõi az  elõ kelõ hatodik helyet sze-
rezték meg a nemzetek rangsorában.  

A legyesbényei Varga Csaba, 3 da-
nos mester által felkészített szerencsi
fiatalok értékes helyezésekkel gyara-
pították a magyar csapat pontjainak
számát, a dobogóra azonban nem si-
került feljutniuk. Egyéni formagya-
korlatban Oleszka Bence negyedik,
Harsányi Mihály nyolcadik, a Dobos
Dávid, Fige Balázs és Harsányi Mi-
hály alkotta csapat pedig hetedik lett.
Kumitében György Jácint és Oleszka
Bence egyaránt a nyolcadik helyen
végzett. Gál Rékának, Orosz Mar-
cellnek és Árvai Bálintnak ez alka-
lommal a helytállás jutott.

A felnõttek mezõnyében Orosz
Péter a +75 kilogrammos férfiak kö-
zött egyéni küzdelemben bronz -
érmes lett, formagyakorlatával pedig
mindössze egy helyezéssel maradt le
a dobogóról. Varga Csaba a veterá-
nok között csapat formagyakorlatban
második, küzdelemben pedig elsõ he-
lyen végzett. A világversenyen a sze-
rencsi Nánási Attila megszerezte a
legmagasabb szintû nemzetközi bí-
rói minõsítést.

KORSZERÛSÍTÉSEK A KÖNYVTÁRAKBAN

Korszerû körülmények várják a könyvtárban az olvasókat. 

KARATÉSOK A VILÁGVERSENYEN

A szerencsi versenyzõk értékes pontokkal gazdagították a magyar
csapatot. 

Második kötetével lépett az iro-
dalomkedvelõ közönség elé Viczai
Henrietta. A szerencsi költõ Grafit-
keringõ címû verseskötetének be-
mutatója október 16-án volt a Rá-
kóczi-vár lovagtermében.

Az eseményen megjelent ér-
deklõdõket Bari Gábor, a Hegyal-
jai Alkotók Társulásának (HAT) al-
elnöke köszöntötte, majd megszó-
lalt a hegedû, amely után az új
versgyûjteményt Szabó Bogár Imre
ajánlotta a közönség figyelmébe. A
miskolci költõ kiemelte, hogy Vi czai
Henrietta versei rendkívül hangu-
latosak és egyéni hangvételûek. A
második kötetes szerzõ szereti a rí-
meket és a ritmusokat, ugyanakkor,
ahol annak szükségét érzi, bátran
meg is töri azokat. A két költõ be-
szélgetésébõl kiderült, hogy Viczai
Henrietta versei leginkább gondo-
latokról és érzelmekrõl szólnak,
amelyek reményei szerint megérin-
tik az olvasókat. A Szerencsi Rendõr-
kapitányságon bûnmegelõzési elõ -
adóként dolgozó költõ azt is elárulta,
hogy nincs versideálja. Azt azonban

nem szereti, ha valaki úgy ír, hogy
a kifejezni kívánt tartalomtól füg-
getlenül minden verssorban azonos
legyen a szótagszám. Nála ez egé-
szen másképp mûködik: nem a for-
mára, hanem a gondolatra figyel.
Amit pedig egyáltalán nem tolerál,
az a semmirõl írás: például, hogy va-
laki bejött az ajtón, aztán meg ki-
ment, vagy hogy felásózta a kertet.

Viczai Henrietta szerint akkor ér cél-
ba egy vers, egy sor, vagy monda-
nivaló, ha az, aki olvassa, úgy érzi:
ezt már én is átéltem. A könyvbe-
mutatón a Bocskai gimnázium di-
ákjai adtak ízelõt a szerzõ alkotá-
saiból, majd az összeállítás el-
hangzása után Viczai Henrietta de-
dikálta újonnan megjelent, Grafit-
keringõ címû verseskötetét.

GRAFITKERINGÕ A LOVAGTEREMBEN

Viczai Henrietta új verseskötete bemutatójának résztvevôit Bari
Gábor, a HAT alelnöke köszöntötte. Középen a szerzô, mellette
Szabó Bogár Imre költô.
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Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

Mindez elérhető a Szerencsi Autó Kft.-nél, az Ön hivatalos Suzuki márkakereskedésében

25% kedvezmény a raktárkészleten
lévő bemutató autókból

Mozgáskorlátozott-
utalványok
beszámítása
magas áron

Eredetiségvizsgálat
minden nap

Műszaki vizsgáztatás
minden típusra 

Sérült gépkocsik (minden típusú) javítása, teljes körű kárrendezéssel.

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.
Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*
* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Szendvicssonka   999 Ft/kg
Cserkészkolbász 1199 Ft/kg
Füstölt csülök 699 Ft/kg
Májas hurka 599 Ft/kg

Parasztmájas 829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával

1429 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 1099 Ft/kg
Rövidkaraj 1199 Ft/kg
Csontos tarja 939 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 989 Ft/kg
Dagadó 909 Ft/kg
Parasztkolbász 959 Ft/kg
Juhbeles virsli 899 Ft/kg
Nyári turista 799 Ft/kg
Rakott fej 729 Ft/kg
Lángolt kolbász 899 Ft/kg

Vastagkolbász 1399 Ft/kg
Sütnivaló kolbász 849 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász 559 Ft/kg
Füstölt sertésfej 539 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
Füstölt darabolt comb 1499 Ft/kg
Füstölt húsos csont 499 Ft/kg
Füstölt láb 429 Ft/kg
Erdélyi szalonna 799 Ft/kg
Császárszalonna 899 Ft/kg
Kenyérszalonna 699 Ft/kg
Sertészsír 429 Ft/kg
Sertéstepertõ 1429 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal 150 Ft/liter

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

Egy kis 
hazai...

Az akció 2010. október 29-tôl a módosításig érvényes!

Fagyasztott tyúk 
399 Ft/kg

Oldalas 799 Ft/kg
Comb csont nélkül 939 Ft/kg

Royal
Angol használtruha-

kereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

teljesen új
árukészlet

november 2-Án,
kedden

Nyitás: 
7 óra

Több ezer 
darabos 
őszi-téli 

árukészlet
Igniker Kft.
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