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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

A NÉPI DÍSZÍTÕMÛVÉSZET ÕRZÕI

A szakkör tagjai az úri hímzés hagyományait ápolják.
Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a szerencsi népi díszítõmûvészeti szakkör. A jubileum alkalmából a Városi Kulturális Központ és Könyvtár által fenntartott közösség tagjainak munkáiból nyílt kiállítás az
elmúlt év december 15-én a Rákóczi-várban.
Az árkádos teremben berendezett
tárlat ünnepélyes megnyitóján helyi
általános iskolások adtak mûsort.
Bakos Petra elõadásában felvidéki
népdalok csendültek fel, majd a Délibáb együttes moldvai táncokkal
szórakoztatta a közönséget. Az 1971ben Szepesvári Lászlóné által létrehozott népi díszítõmûvészeti szakkör
közel fél évszázados munkásságát
Uray Attiláné méltatta. A Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója ismertette, hogy a közösség tevékenységének kiemelkedõ színvonalát a legmagasabb kitüntetések és
elismerések fémjelzik, amelyek között nívódíj, Kis Jankó Bori- és Gránátalma-díjak, arany-, ezüst- és
bronzplakettek egyaránt megtalálhatók. Galamb Lászlónét követõen
2002-tõl Bodnár Lászlóné vette át a
közösség vezetését.

A díszítõmûvészek úri hímzéseibõl
összeállított jubileumi tárlatot Rónavölgyi Endréné ajánlotta a közönség figyelmébe. A polgármester
ismertette, hogy a bemutatott kollekcióban Magyarország tájegységeinek számos népmûvészeti stílusjegye, motívumkincse megtalálható.

Az úri hímzések tükrözik a Mátyáskori reneszánsz hatásokat és a 150
éves oszmán uralom örökségét egyaránt. A megnyitó után az intézmény
igazgatója ajándékozta meg a szakkört, majd az egykori és jelenlegi tagokat virággal és emléklappal köszöntötték.

A JÖVÕ SZERENCSE ÉPÜL

A város polgármestere január 1jén immár hagyományosan a Szerencsi Televízióban köszöntötte az
új év alkalmából a város polgárait.
Az alábbiakban Rónavölgyi Endréné (fotónkon) beszédének szerkesztett változatát közöljük.

– Az elmúlt esztendõ jelentõs dátum volt településünk történetében,
hiszen 2009-ben ünnepeltük Szerencs várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. A negyedszázados jubileum alkalmat adott arra is, hogy felidézzük a megtett utat. Úgy gondolom, hogy az elért eredményekre
visszatekintve méltán lehetünk büszkék. Elõdeink megteremtették az
alapokat: fokozatosan kiépült az infrastruktúra, ami nélkül ma nehezebb
lenne az életünk.
Sok munkával telt el a 2009-es esztendõ. Bár a gazdasági világválságot
követõ pénzügyi nehézségek városunkban is éreztették kedvezõtlen hatásukat, de ennek ellenére jó érzéssel tölt el, hogy sikerült teljesítenünk
eltervezett feladatainkat. Szépítettük, korszerûsítettük oktatási-nevelési
intézményeinket, új aszfaltburkolatot kaptak a Széchenyi és Zrínyi utcák, valamint a Hunyadi köz. Megújult az Ondi út és a Fõ utca Ondon.
A közlekedési infrastruktúra további fejlesztése érdekében tíz járdaszakasz építéséhez kezdünk hozzá
és hamarosan folytatódik a telkek
közmûvesítése is a Bocskai utcában,
ahol reményeink szerint szerencsi
családok építik majd fel az otthonaikat.
Az évfordulók alkalmából gyarapodtak emlékhelyeink: Rákóczi Zsigmondnak, Széchenyi Istvánnak, Kazinczy Ferencnek állítottunk emléket, de számos kulturális programnak és sok, lelkes fiatal és felnõtt rész-

vételével megtartott rangos sportversenyeknek is helyszínt biztosított
városunk a 2009-es esztendõben. Az
elmúlt idõszakban elvégzett nagyon
komoly elõkészítõ munka megalapozta szeretett városunk további építésének fõ irányait. Az elkövetkezõ
három évben Szerencsen történelmi
jelentõségû, nagyléptékû fejlesztéseknek lehetünk majd együtt tanúi
és nyertesei. A település önkormányzata az elmúlt két esztendõben
a városfejlesztés területén több jelentõs hazai és európai uniós pályázatot készített elõ és nyújtott be,
amelyeknek a többsége kedvezõ elbírálásban részesült. Ennek köszönhetõen Szerencsen néhány hónap
múlva megkezdõdnek az építkezések, amelyek meghatározó jelentõségûek lakóhelyünk fejlõdése és az
életminõség javítása szempontjából
egyaránt. A város jelenlegi vagyonának felét teszi ki az összeg, amely
a beruházások megvalósítására –
elsõsorban – pályázati támogatások
formájában rendelkezésre áll.
(Folytatás a 2. oldalon.)

KÖSZÖNET A VÁLLALKOZÓKNAK
Az elmúlt idõszak hagyományait folytatva az idei esztendõ elején is újévköszöntõ fogadáson látta vendégül Szerencs polgármestere a városban mûködõ cégek vezetõit, a település vállalkozóit,
a város kitüntetettjeit, valamint
az intézmények, egyházak és civil szervezetek képviselõit. A január 8-i programon az elmúlt év
eredményeirõl és az önkormányzat terveirõl is tájékozódtak a jelenlévõk.
A Rákóczi-vár színháztermében
megtartott eseményen Rónavölgyi
Endréné polgármester köszöntõjében
felidézte, hogy Szerencs az elmúlt esztendõben ünnepelte várossá nyilvánításának huszonötödik évfordulóját.
A jubileumot azonban némileg beárnyékolta a pénzügyi és gazdasági
világválság, ami a magánembereknél,
a vállalkozásoknál és az önkormányzatnál egyaránt éreztette a kedvezõtlen hatását. A képviselõ-testület a nehezebbé váló körülmények el-

Szerencsi vállalkozók az újévköszöntõ fogadáson.
lenére sem mondott le a város fejlesztésérõl, hiszen az elnyert több
mint hárommilliárd forint támogatás
felhasználásával megvalósuló beruházásoknak munkahelyteremtõ hatása
is lesz az elkövetkezõ idõszakban. A
polgármester ismertette, hogy Szerencsen az országos átlagnál ked-

vezõbb a foglalkoztatottság aránya,
ami lényegesen jobb a kistérségi mutatótól. Ebben fontos szerepük van a
városban mûködõ vállalkozásoknak,
amelyeknek a tevékenységét az önkormányzat is segíti. Ennek jegyében
született meg már évekkel korábban
a döntés, hogy a városban 2,5 millió

forint nettó árbevétel alatt nem kell
iparûzési adót fizetni. Az elmúlt esztendõben tízmillió forintos alapot
hoztak létre a munkahelymegõrzés támogatására, aminek a hatékony felhasználása további átgondolást igényel. Segítséget nyújtanak a pályázatok iránt érdeklõdõknek a lehetõségek kihasználásában. Az idén az önkormányzat csökkentette a helyi kisés középvállalkozásokat terhelõ építményadót.
A köszöntõ után a Bocskai gimnázium tanulói adtak színvonalas mûsort.
A versek, énekek és táncok betanításáért és színpadra állításáért Balázs Beáta, Maczkóné Szegedi Anikó és Nagy
Attila pedagógusok vehettek át elismerést.
A program a Bolyai iskola étkezdéjében megtartott állófogadással zárult, ahol Jolsvay János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Szerencsi Képviseletének vezetõje kívánt a nehéz gazdasági körülmények között is helytálló
helyi vállalkozóknak sikeres új esztendõt.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Szerencsnek megítélt több mint
hárommilliárd forint segítségével a hagyományokat megõrzõ, a mai kor igényéhez igazodó, korszerû és szép környezetet szeretnénk kialakítani, amely
vonzó a munkahelyteremtõ vállalkozásoknak, befektetõknek, ugyanakkor otthonos és komfortos az itt született, vagy lakóhelyként Szerencset
választóknak: fiataloknak és idõsebbeknek egyaránt. Felújítjuk az óvodaépületeket. Új burkolatot kap, parkolókkal, kerékpársávval bõvítjük ki
a Bajcsy-Zsilinszky utcát, megújul a
piac területe, és reményeink szerint
a városunk élõ, dobogó szívévé válik a Kossuth tér. Rendbe tesszük a
Petõfi, Erzsébet és Perc utcákat, az
Erzsébet teret és környezetét, valamint
a Molnár István utcát.
Szerencs Város Önkormányzata
gesztora annak a projektnek, ami 81
település összefogásával az ivóvízszolgáltatás minõségének és biztonságának a javítását szolgálja megyénkben. Ez a 103 ezer embert
érintõ fejlesztés több mint 4 milliárd
forint bevonásával valósulhat meg,
aminek eredményeként tiszta vizet
önthetünk a poharunkba.
Közel egymilliárd forintos beru-

házás részeként felújítjuk, és korszerû
berendezésekkel szereljük fel a rendelõintézetet, az orvosi ügyelet és a
védõnõi szolgálat épületét.
Támogatott pályázat eredményeként példa nélküli módon hasonló
nagyságrendû összeget fordíthatunk
páratlan történelmi, kulturális értékeink, templomaink megóvására: a
Rákóczi-vár, a Kisboldogasszony római katolikus és a református templomok, valamint környezetük felújítására.
Az elõbbiekben a teljesség igénye
nélkül felsorolt fejlesztések esetenként kellemetlenségeket, közlekedési nehézségeket fognak okozni.
Ezért ezúton is kérem, hogy viseljük türelemmel az építkezésekkel
szükségszerûen együtt járó gondokat és az eredményt tartsuk mindig
a szemünk elõtt. Ne felejtsük el,
hogy ezek a beruházások munkahelyeket tartanak meg és több esetben újakat is eredményezhetnek, a
befejezésük után pedig közös munkánk egy élhetõbb, szebb, komfortosabb európai kisvárost teremt,
mert a jövõ Szerencsét építjük, ahol
jól érzik magukat az itt lakók, a vállalkozók és vonzó lehetõséget kínál
a befektetõknek. Ezt a célt szolgál-

KÓRUSOK A TEMPLOMBAN

ja többek között önkormányzatunknak az a döntése, amely szerint
hosszú évtizedek után az idén csökkentjük a kis- és közepes vállalkozások által fizetendõ építményadót,
nem járultunk hozzá a víz- és csatornadíjaknak az emeléséhez és
szerény mértékben, csupán öt százalékkal nõ a szemétszállításnak a
díja.
A város építése mellett reményeim szerint az idei esztendõben talán a foglalkoztatás bõvítésében is
eredményekrõl számolhatok be, bár
ehhez hozzá teszem, hogy a gazdasági recesszióban a szalmatüzelésû erõmû építésének a kálváriája
érzékelhetõen taszítja a befektetõket.
Megköszönöm a szerencsieknek a
2009-es évben tanúsított támogatásukat, együttmûködésüket, a biztató szavakat és bízom benne, hogy
a jövõben is megtisztelnek bizalmukkal.
Kívánok valamennyi lakótársamnak, családoknak és baráti társaságoknak egészségben, örömökben,
eredményekben és szeretetben gazdag, sikeres új esztendõt!

zük, megújul a lelkünk – fogalmazott Rónavölgyi Endréné.
A hangverseny keretében öt helyi
kórus lépett fel a közönség elõtt. Bemutatkoztak a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi és Bolyai épületének dalos közösségei, a közelgõ karácsonyhoz kapcsolódó mûsorral érkezett a Hegyalja Pedagógus Kórus,
a Református Gyülekezeti Énekkar, és
a Szerencsi Férfikar. A közönség a
Bocskai István Gimnázium kórusát
óriási tapssal jutalmazta. Vezényelt
és zongorán kísért: Nagy Attila.

ÚJÉVI FOGADALOM

(Izsák Jenô rajza)

Rónavölgyi Endréné üdvözölte a népes közönséget. A város polgármestere rövid köszöntõjében az óévet búcsúztatva kívánta a jelenlévõknek,
hogy a rossz dolgok merüljenek a feledés homályába. Az új esztendõre
pedig azt kívánta, hogy az álmok váljanak valóra a város lakói és település
életében.
A polgármester gondolatai után
tûzijáték köszöntötte a 2010-es esztendõt Szerencsen.

SIKERES KAMPÁNY A BOCSKAIBAN

amit a néptáncosok produkciója színesített. A programok sorából nem hiányoztak a vidám vetélkedõk és a pecúravató sem. A legifjabb bocskaisoknak tré-

fás feladatokat kellett teljesíteniük. Ilyen
volt például a palacsintaevés, a lufidurrantás és a lisztfújás, amelyek próbára
tették az elsõs gimnazisták kitartását.

ÉV ELEJI ÚJDONSÁGOK

Az idei esztendõ elején több, a lakosság mindennapjait érintõ változás lépett életbe.

özvegyi nyugdíjban részesülõk pedig átlagosan 2380 forinttal kapnak
többet havonta.

NÕTT A MINIMÁLBÉR ÉS A BÉRMINIMUM. A teljes munkaidõben
foglalkoztatottak részére megállapított kötelezõ legkisebb egyhavi összeg
(minimálbér) 73 500 forint lett. A legalább középfokú iskolai végzettséget,
illetve középfokú szakképesítést
igénylõ munkakörökben foglalkoztatottak garantált teljes munkaidõs
bérminimuma 89 500 Ft. A minimálbér esetében ez 2,8%-os, a garantált minimálbérnél pedig 2,3 százalékos emelkedést jelent 2009-hez
képest.

MÓDOSULT A SZABÁLYSÉRTÉSI
TÖRVÉNY. A húszezer forintot meg
nem haladó, tulajdon elleni szabálysértések ügyében nemcsak a
jegyzõhöz, hanem a rendõrséghez is
lehet fordulni, ahol a bejelentést fel
kell venni és a felderítés érdekében
a halaszthatatlan intézkedéseket meg
kell tenni.

KÖTELEZÕ A RÉSZMUNKAIDÕ.
A közszférában a gyesrõl, gyedrõl
visszatérõket saját kérésükre kötelezõ
részmunkaidõben foglalkoztatni legfeljebb a gyermek 3 éves koráig. A
munkáltatónak a kinevezést heti
húsz órának, illetve a korábbi felének megfelelõ munkaidõt, illetve
ezzel arányos illetményt kell megállapítani. Az új szabályozás a bírák
kivételével minden állami szerv által foglalkoztatottra kiterjed.

– Nahát, a Dodó tényleg leszokott a piálásról!...

Rendhagyó programokkal várta a szilveszterezõket december 31-én a település
önkormányzata és a
Városi Kulturális Központ és Könyvtár. A
szerencsi Rákóczi út
lezárt szakaszán már
este tíz óra elõtt gyülekeztek az óévet búcsúztatók, hogy együtt
énekeljék az ismert
dalokat a Miskolci
Mûvek együttessel. A nosztalgiakoncerten az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai rockslágereit hallhatta
a közönség.
Eközben a sátraknál frissen sült lepcsák, forralt bor és tea várta a városi forgatagot választó szilveszterezõket. Éjjel tizenegy órakor lépett
színpadra Matyi a táncosokkal a
mulatós kedvû nagyérdemû megelégedésére.
Az évforduló elõtti pillanatokban

A szerencsi gimnáziumban 2009.
december 19-én tartották az immár hagyományos Bocskai-napot. A szombati
esemény elõtt a 11. évfolyamos osztályok kampányt indítottak a diáksereg szimpátiájának elnyeréséért. A
verseny tétje az volt, hogy a téli szünet elõtti utolsó tanítási napon néhány
órára a nyertesek vették a kezükbe a
középiskola irányítását.
A Bocskai-nap reggelén Gál András
üdvözölte a gimnázium tanulóifjúságát,
majd ismertette az eredményt, amely szerint a diákok a 11/A osztály választási
kampányát értékelték a legsikeresebbnek.
A közösség nevében Kistamás Dávid vette át az intézmény jelképes kulcsát a fõigazgatótól. A középiskola kórusa karácsonyi mûsorral készült az eseményre,

A hagyományos szerencsi karácsonyi hangversenyre invitálta az érdeklõdõket 2009. december 17-én
a Városi Kulturális Központ és Könyvtár. A Munkás Szent József római katolikus templomban Tóth László plébános üdvözölte a megjelenteket,
majd Rónavölgyi Endréné mondott
köszöntõt. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a karácsonyhoz közeledve az emberek
már várják az ünnepet, ami a békérõl
és szeretetrõl szól. – Szükség van
ilyenkor a zenére, amitõl úgy érez-

ÚJÉVKÖSZÖNTÕ
VÁROSI FORGATAG

EMELKEDETT A NYUGDÍJ. A
nyugdíj és baleseti járadék 4,1 százalékkal emelkedett. Az öregségi
nyugdíjban részesülõk átlagosan
3500, a rokkantsági nyugdíjra jogosultak átlagosan 2850, a fõellátásban

NAGYOBB VÉDELEM A HITELESEKNEK. A magas kamatú és költségû
gyorskölcsönök felvételébõl eredõ eladósodási folyamat megelõzése érdekében a 65%-nál nagyobb
THM-û hitel évente egy embernek
csak egyszer nyújtható, de az is
csak maximum 250 ezer forintig.
BÕVÜLT A GYERMEKÉTKEZTETÉS. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ bölcsõdések, óvodások, valamint az 1–6.
osztályos diákok mellett a 7. osztályos rászoruló gyermekek is ingyenesen étkezhetnek.
ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM.
Hatszázmillió forintos európai uniós forrás bevonásával június 30-ig tartó iskolagyümölcs-program indult
az 1–4. osztályos tanulóknak. Az iskolafenntartók – önkéntes részvételi alapon – vissza nem térítendõ tá-

mogatás segítségével biztosíthatnak
almát az alsó tagozatos diákoknak.
CSÖKKENT AZ SZJA. A személyi
jövedelemadó alapja a bruttó bérnek
a (27 százalékos foglalkoztatói) járulékmértékkel növelt összege lett. Az
alsó adókulcs 17%-ra, a felsõ 32%ra mérséklõdött. Az alsó sávhatár 5
millió forintra emelkedett. Megszûnt
a magánszemélyek különadója, valamint a családi kedvezmény és a
hosszú távú megtakarításokhoz (önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári és
nyugdíj-elõtakarékossági befizetések)
kapcsolódó adókiutalás kivételével az
szja-adókedvezmények. Egyes, eddig
adómentes természetbeni és pénzbeni
juttatások adó alá kerültek.
MEGSZÛNT A KERESETKORLÁTOZÁS. Az új szabályozás alapján
megszûnt a keresetkorlátozás azoknál,
akik 2008. január 1-je elõtt úgy vonultak nyugdíjba, hogy nem töltötték
be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Akik
ezt 2008. január 1-je után tették és dolgoznak, a minimálbér másfélszerese
után lép érvénybe a korlátozás.

MARAD A BIZTOSÍTÁS. Január 1jétõl nem szûnik meg az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság abban
az esetben, ha az egyes biztosítási jogviszonyok között 30 napnál rövidebb a megszakítás. Így néhány napos munkaviszony-megszakítás miatt
senki nem marad biztosítás nélkül.

AKTUÁLIS

MIT HOZ SZERENCSNEK
A 2010-ES ESZTENDÕ?
A KÉRDÉST SZERENCSI VÁLLALKOZÓKNAK TETTÜK FEL
Bereczk József:
– Bizakodóan tekintünk a jövõbe. A vállalkozói fogadáson sok szép ígéretet hallottunk arról, hogy milyen fejlesztések történnek majd ebben az esztendõben Szerencsen. Lehet, hogy ha az elmúlt nyolc
évben ezek a beruházások ütemezve
megvalósultak volna, akkor most elõbbre
tartana a település. Hiányoltam, hogy a
polgármesteri köszöntõben munkahelyteremtésrõl nem esett szó, ami nagyon fontos lenne. Elsõsorban olyan, nagy jövõ elõtt
álló iparágak idetelepítésére volna szükség, mint például napelem-, napkollektor-, szélerõmûalkatrész-gyártás,
ami – az egykori cukorgyár-alapításhoz hasonlóan – hosszú távon biztosítana foglalkoztatást a szerencsi embereknek.
Kun Gusztáv:
– Az idén tízéves múltra visszatekintõ vállalkozásunk négy esztendeje költözött
Szerencsre, az egykori Digép-ingatlan területére. Fõ tevékenységként acélszerkezet-gyártással foglalkozunk, huszonhat
embernek biztosítva munkát. Az idei esztendõ cégünknél a piacszerzés jegyében
telik. Szerencs jó alapokról indulva jelentõsen fejlõdött az elmúlt idõszakban és
a tájékoztatások alapján 2010-ben is jelentõs beruházások indulnak a településen. A gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának megõrzése bizonyára komoly kihívást jelent majd a városvezetésnek. Bízunk benne, hogy az építkezéseken sok helyi vállalkozás jut
majd munkalehetõséghez.
Báthory György:
– Tõsgyökeres szerencsi vállalkozó vagyok,
a virágboltos szakmát a szüleimtõl örököltem. A régi idõkben, az ötvenes években is voltak gondjaink, bajaink, most azonban ismét mélypontra kerültünk. Úgy érzem, napjainkban új vállalkozást nem
szabad létrehozni, hiszen a már meglévõ
cégek is alig-alig képesek a talpon maradásra. A recesszió kihat mindenre és mindenkire, és ha maradok a saját házam táján, akkor azt mondom, leginkább a kereskedõkre. Ha pedig a város jövõjét nézem, nagyon örülök annak, amit az újévi fogadáson hallhattunk a polgármester asszonytól. Szép beruházások elõtt állunk, amelyek akkor lesznek igazán sikeresek, ha részt tudnának vállalni belõle a helyi emberek,
vállalkozások is. Bízunk benne, hogy minden a tervek szerint alakul.
Czagány György:
– A város jövõje 2010-ben egyik oldalról
a szerencsiektõl, a másik oldalról pedig
az állami finanszírozástól függ. Az itt élõkben meglévõ jó szándék mit sem ér, ha
nincs hozzá komoly pénzügyi háttér. A
munkahelyteremtés egyelõre nem igazán
látszik, de nagy szükség van rá. Kereskedõ
szemmel nézve azt kell mondanom, hogy
a piac – és ezáltal a gazdaság – csak akkor fejlõdõképes, ha van fizetõképes kereslet. Odáig kell eljutni, hogy a szerencsi és környékbeli lakosság megelégedéssel, nyugodtan tudjon vásárolni, akkor lesz remény a fellendülésre.
Mi, kerekedõk pedig nagyon szeretjük a vevõket.

LEGYEN TÁJÉKOZOTT!

Szeretne hetente akár több alkalommal is friss híreket olvasni a városról? Iratkozzon fel a város honlapján a Szerencsi Hírlevélre. Az email címére érkezõ küldeményekbõl
rendszeresen tájékozódhat többek
között a tervezett beruházásokról, a
folyamatban lévõ fejlesztésekrõl, az
önkormányzat döntéseirõl.
Regisztráljon a www.szerencs.hu
honlapon a SZERENCS MOBILINFÓ
szolgáltatásra. Adja meg mobiltelefonszámát vagy küldjön alapdíjas
SMS-t a REG HIREK tartalommal
(szóközzel) a 06-20/8500-010 számra. Rövid szöveges üzenetben rendszeresen érkeznek majd információk a település életérõl, rendezvé-

nyekrõl, kulturális programokról. A
szolgáltatásért Önnek nem kell fizetnie.
A város honlapján leadhatja a szavazatát az alábbi kérdésre:
Mi a véleménye a szerencsi szilveszteri programról?
1. Nem a városban köszöntöttem
az új évet.
2. Tetszett a program, szeretném,
ha az idén tovább folytatódna.
3. Nincs szükség Szerencsen az
év utolsó napján városi rendezvényre.
4. Szerencsen szilvesztereztem,
de nem érdekelt a program.
Szavazzon a www.szerencs.hu
honlapon!
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NAPTÁRFIGYELÕ MEZÕGAZDÁSZOKNAK

A következõ idõszakban számos támogatási jogcím kifizetési határideje jár
le, melyekre érdemes odafigyelnie az
érintett gazdálkodói körnek. Az alábbiakban ezeket foglalja össze a Magyar
Agrárkamara.
Azok a 2007-ben pályázó fiatal mezõgazdasági termelõk, akik a nekik
címzett juttatás keretében a megítélt öszszeg 90 százalékára kifizetési kérelmüket a támogatási határozat kézhezvételét követõ 45 napon túl adták postára,
vagy kifizetési kérelmüket még nem
nyújtották be, újra megtehetik azt. Ennek határideje a vasárnapra esõ január
31. miatt február 1. Ez a határidõ vonatkozik azon fiatal mezõgazdasági termelõkre is, akik a nekik megítélt támogatásnak a 10 százalékára akarnak beadni kifizetési kérelmet. A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl tudni kell, hogy
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kibocsátott – az igénylésnek egészben vagy részben helyt adó
– határozattal rendelkezõ ügyfelek 2010.
január 1–31. között kifizetési kérelmet
jogosultak benyújtani, aminek a végsõ
határideje ugyancsak február 1. Ugyanez vonatkozik a 2007. évben benyújtott önálló, építéssel nem járó gépek,
technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatásokra is. Az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program

egyes intézkedései esetén 2009. évben
nyújtandó támogatási elõleg fizetésérõl
szóló 91/2009. (IV. 22.) korm. rendelet
alapján történõ elõleg-elszámolásról,
illetve elõleg-elszámolással nem érintett
kifizetési kérelmek benyújtásáról közlemény jelent meg, ami szerint:
– a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 25/2008. (III. 7.) FVM-rendelet,
– a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet
– a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 47/2008.
(IV. 17.) FVM-rendelet
– az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVMrendelet, továbbá
– az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.)
FVM-rendelet vonatkozásában kifizetési
kérelmet 2009. november 16. – 2010.
január 31. között azok az ügyfelek
nyújthatnak be, akik a fentiekben felsorolt jogcímek közül az MVH által kibocsátott, támogatási kérelemnek helyt
adó vagy részben helyt adó jogerõs támogatási határozattal rendelkeznek.

Azok az ügyfelek, akik a fenti jogcímek esetén jogerõs, elõlegkérelemnek
helyt adó határozattal rendelkeznek, támogatási elõleget kaptak és azzal még
nem vagy nem teljes mértékben számoltak el, a rendelet alapján kötelesek
azt legkésõbb 2010. január 31-ig megtenni. Az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl szóló 168/2009. (XI.
16.) számú MVH-közlemény módosításának lényegét a hivatal így foglalja
össze: „az egyes épített és beépített technológiai beruházások esetén nem nyújtható be kifizetési kérelem olyan anyagra, technológiai elemre, mely esetében
az elszámolás alapját képezõ referenciaár az anyagköltségen kívül a beépítés költségét, a munkadíjat is tartalmazza
és az a kifizetési kérelem benyújtásának
napjáig nem került ténylegesen beépítésre.
Azok a technológiai gépek, berendezések, illetve technológiai elemekhez
tartozó anyagköltségek, melyek esetében az elszámolás alapját képezõ referenciaár a gépkatalógus alapján kerül
meghatározásra, a késõbbi beépítésük
pedig az építési normagyûjtemény
(ÉNGY), vagy – amennyiben az nem tartalmazza a tételt – árajánlat alapján kerül majd meghatározásra, a beépítést
megelõzõen is elszámolhatók.”
A már benyújtott kifizetési kérelmek
a beadási határidõn belül a fent jelzett
tárgykörben módosíthatók.

HÍREK, INFORMÁCIÓK
KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÉS. A város
30 éven felüli lakóinak tartanak kötelezõ
tüdõszûrést február 19-ig Szerencsen. Az
ingyenes vizsgálatra a rendelõintézet parkolójában a szûrõbusznál hétfõn, szerdán és csütörtökön 9–13.45 óráig, pénteken 9–12.45 óráig lehet jelentkezni személyi igazolvánnyal, illetve lakcím- és
tb-kártyával. A szûrésen nem kell részt
venniük azoknak, akik egy éven belül
voltak ilyen vizsgálaton, illetve tüdõgondozó intézetben gyógykezelés alatt
állnak.
A TBC és a tüdõrák korai felfedezésének a leghatékonyabb módszere ma
is a tüdõszûrésen való rendszeres megjelenés.
KARÁCSONYI AJÁNDÉK ROMÁKNAK. A Rákóczi-vár lovagtermébe
hívta a szerencsi cigány családokat
2009. december 18-án a helyi kisebbségi önkormányzat. Marosvölgyi János
elnök köszöntõje után Sipos Attila önkormányzati képviselõ kívánt boldog ünnepeket a jelenlévõknek. Ezt követõen
mintegy 150 helyi roma család vett át
ajándékként egyenként 3000 forint értékû étkezési utalványt és egy-egy csomag szaloncukrot.
ÉVZÁRÓ MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK. A 2009-es esztendõ utolsó összejövetelét tartotta december 30-án a
Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak
Egyesülete Klubja. A Rákóczi-vár lo-

NYOMDÁK
FIGYELMÉBE!

A Szerencsi Hírek szerkesztõsége
ajánlatokat vár az újság 2010. évi
nyomdai munkáinak elvégzésére. A
részletes felhívás megtekinthetõ és letölthetõ a www.szerencsihirek.hu oldalról, vagy a szerkesztõség címén kérhetõ: e-mail: szerhir@t-online.hu Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Az ajánlatok beérkezésének a határideje: 2010.
január 26.

vagtermében Benkó Istvánné elnök tájékoztatta a tagságot a 2010-es évre tervezett szabadidõs programokról.
SZÍNPADON A KIS MUZSIKUSOK.
Év végi záró hangversenyét tartotta
2009. december 21-én a Szerencsi
Mûvészeti Iskola. A Rákóczi épület aulájában megrendezett karácsonyi koncert keretében a zenét és éneket tanuló
diákok mutatkoztak be a közönségnek.
BÁLI MEGHÍVÓ. Az egészségügyi
dolgozók bálját január 30-án rendezik
meg Szerencsen a Bocskai gimnázium
aulájában. A szombaton 19 órakor
kezdõdõ táncos mulatságon fellépnek Takács Maresz és az Ezeregyéjszaka táncosai. A Bocskai gimnázium diákjainak
nyitótánca után, az estén Varga Feri és
Balássy Betti ad mûsort. A rendezvényre jegyek személyesen az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet titkárságán,
vagy telefonon a 47/361-758/23-as számon igényelhetõk. A belépõ ára 4000
forint, a városban egészségügyi és a szociális területen tevékenykedõ, önkormányzati feladatot ellátó dolgozóknak
és a nyugdíjas munkatársaknak 1000 forint.
MÓDOSULT AZ ÉPÍTMÉNYADÓ.
Az arányosabb teherviselés érdekében
Szerencs Város Önkormányzata 2009.
december 21-én az építményadót érintõ
változtatást fogadott el. A módosítás Szerencs közigazgatási területét két adóövezetre osztja. A frekventáltabb területen (a 37-es számú fõközlekedési út –
Miskolc felõli elsõ körforgó – Csalogány
utca – Vörösmarty utca – nyugati városhatár által határolt rész, valamint a 37es számú fõközlekedési út – Miskolc fe-

lõli elsõ körforgó – Hámán Kató utca –
Kilián utca – nyugati városhatár által határolt terület, és a Gyár út – a Bocskai
utca – a Rákóczi út – MÁV-állomás által határolt rész) az adó mértéke1240
Ft/m2-re emelkedett, míg város többi részén 900 Ft/m2-re csökkent.
A KÖZÜZEMI DÍJAK. Az elmúlt esztendõhöz képest az önkormányzat döntése alapján az eredetileg tervezett 15
százalék helyett 5 százalékkal emelkedtek a szemétszállítási díjak Szerencsen. Az idei esztendõben a városban a
60 literes edények ürítéséért és ilyen ûrtartalmú zsákok elviteléért alkalmanként
nettó 308 forintot, a 120 literesekért 374
forintot kell fizetni. Az 1100 literes konténereknél a díj 3430 forint. Az idén a
víz- és csatornadíjak változatlanok maradtak a Szerencsen.

ELÕFIZETÕINK
FIGYELMÉBE!
A Szerencsi Hírek elõfizetõi itt egy
öntapadós matricát találnak, amely
postaládájukra kiragasztva a pontos
kézbesítést segíti. Reméljük, ezzel is
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az újság, megjelenése után idejében eljusson olvasóinkhoz. A szerkesztõség

SZERENCSI HÍREK
ELÕFIZETÕ
2010

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Weisz Laura, Szabó Lilla, Bárány Bianka.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Klausz Gabriella – Imashima Shinichi
Elhunytak: Tóthné Fincziczki Mária 54 éves, Nagy Ferenc 53 éves.
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AZ ESZTERGAPADTÓL A KATEDRÁIG DIÁKOK KARÁCSONYI

Új igazgatója van a Szerencsi Szakképzõ Iskolának. Kovács Julianna (fotónkon) 2009. december 1-jétõl tölti be
az intézmény vezetõi tisztségét. Ebbõl
az alkalomból beszélgettünk az eredetileg gépészmérnök végzettségû pedagógussal.

– Mi volt az elsõ és legfontosabb feladata a kinevezése után?
– Nem igazán jelentett sok újdonságot a munkaköröm, hiszen hosszú ideje annak, hogy ebben az iskolában dolgozom. Már szeptember 1-jétõl igazgatóhelyettesként láttam el a feladatokat, de elõtte 10 évig gyakorlati oktatásvezetõként tevékenykedtem. Az újdonságot csupán az jelentette, hogy
ezentúl a teljes intézményt kell irányítanom.
– Hogyan került a pályára?
– 1958-ban születtem Taktakenézen.
Az általános iskolát ott végeztem, majd
a tiszalöki Teleki Blanka Gimnáziumban 1976-ban érettségiztem. Ezt követõen a miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetemre jelentkeztem – akkoriban még
így nevezték a mai Miskolci Egyetemet –, ahol 1981-ben vettem át gépészmérnöki diplomámat. Fiatal szakemberként a Diósgyõri Gépgyár szerencsi szivattyúgyártó egységében kezdtem dolgozni. Eleinte gépgyártás-technológus voltam, majd kiderült, hogy a
fizikai dolgozóknak könnyebb a lakáshoz jutás, így több mint egy évig esztergályosként vettem részt a termelésben. Amikor megszületett a fiam, gyesre mentem, majd a Szerencsi Édesipari Vállalathoz kerültem fejlesztõmérnöknek. Mintegy másfél év elteltével,
1989. augusztus 22-én helyezkedtem el
az akkor még 118. Számú Ipari Szakmunkásképzõ Intézetben, ahol elõször
éppen esztergályosokat tanítottam. Ezt
követõen szakmacserével édesipari termékgyártókat érettségiztettem.
– Miért váltotta fel a mûszaki pályát
az iskolára?
– Mindig is vonzódtam a pedagógusi pályához, legalábbis ma visszagondolva így érzem. A mûszaki tárgyak közel álltak hozzám, hiszen gépészmérnök
vagyok, de 1989-ben beiratkoztam a Budapesti Mûszaki Egyetem mérnök-tanár
szakára is, s mint említettem, eközben
oktattam az esztergályosokat. Késõbb ezt
a szakmát sajnos le kellett cserélnünk,
és az évtizedek alatt folyamatosan kö-

vetnünk kellett az idõ változásait.
– Tehát pedagógusként is közel maradt eredeti szakmájához.
– Ez így van, bár idõnként matematikát és fizikát is oktattam, de ez is közel áll a mûszaki tárgyakhoz.
– Jól döntött, amikor a katedrát választotta?
– Igen, jó döntés volt. Talán közhelyként hangzik, de valóban úgy gondolom, hogy jó pedagógus csak olyan
ember lehet, aki elhivatottságból végzi
feladatát. Ez nem szakmai vagy anyagi
megbecsülés kérdése, mert aki ezt nem
tudja szívvel-lélekkel csinálni, az elmegy,
vagy nem is jön ide. Nem bántam meg,
hogy ezt a pályát választottam. És remélem, hogy még hosszú évekig örülhetek a munkámnak!
– Szinte végigtanulta az elmúlt évtizedeket. Fontosnak érezte, hogy folyamatosan képezze magát?
– Az élethosszig tartó tanulás, az átképzések, a fejlõdés nemcsak nekem,
hanem kollégáimnak is fontos. Úgy gondolom, hogy személyes példamutatással kell járnom ezt az utat. Soha nem
követelnék olyat senkitõl, amit magam
sem tennék meg. 2004-tõl ismét a Budapesti Mûszaki Egyetemre jártam, ahol
három évvel ezelõtt munkavédelmi
szakmérnökként végeztem. Most pedig
újra kezdem a tanulást a közoktatásvezetõi szak elvégzésével.
– Volt korábban intézményvezetõi
ambíciója?
– Nem. Munkatársaim kérésére adtam be a pályázatomat az intézményvezetõi állásra, végül a fenntartó döntése értelmében 2009. december 1-jétõl
töltöm be ezt a munkakört. Mindig is
remek pedagógusi gárda volt ebben az
iskolában. Szeretek itt dolgozni. Egymást

MINÕSÉG A MUNKAVÉGZÉSBEN

Intézményvezetõi évzáró értekezletet tartottak 2009. december 17-én a
Bocskai gimnázium épültében. Bodnárné Göndör Magdolna, a polgármesteri hivatal osztályvezetõje ismertette, hogy idén szeptemberben háromról négyre bõvült a városban a
bölcsõdei csoportok száma. Az óvodákban összesen 13 közösség mûködik, amelyek a megvalósuló beruházások eredményeként a jelenlegi négy
épület helyett három korszerû létesítményben nyernek elhelyezést. A helyi
általános iskolának 963 tanulója van,
akik közül közel háromszázan részesülnek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben. A gimnázium több mint
ezer diákjából pedig 140-en értek el tavaly év végén kitûnõ vagy jeles eredményt és 53-an tettek sikeres nyelvvizsgát. A kollégium 23 végzõsébõl 17en tanultak tovább egyetemeken vagy
fõiskolákon, míg az egységes pedagógiai szakszolgálat több mint kettõezer
fiatallal foglalkozott.
A helyi mûvészeti iskola tevékenységérõl Harkályné Kovács Katalin intézményegység-vezetõ számolt be.
Mint elhangzott, a mûvészeti képzésnek fontos szerepe van a fiatalok nevelésében. Az elmúlt idõszakban a városban nem csökkent az igény a kü-

lönbözõ tanszakok iránt. A növendékek összlétszáma a tavalyi 494-rõl
556-ra emelkedett. A legnagyobb népszerûségnek a zenei képzések örvendenek, de jelentõs az igény a néptáncra,
a képzõmûvészetre és a színjátszásra
egyaránt. A mûvészeti képzésben résztvevõ tanulók munkái kiállításokon szerepelnek, az elõadók rendszeres fellépõi a különbözõ ünnepségeknek. Az
intézmény kezdeményezései közül
nagy sikere van a szóló néptánc-fesztiválnak és az újonnan elindított mûvészeti gálamûsornak.
Az intézményvezetõk rövid értékeléseibõl kiderült, hogy a Bocskai gimnázium középiskolai mûvészeti képzés
bevezetését tervezi. A tanácskozáson
elhangzott, hogy a város oktatási intézményeinek a mûködésében is érezhetõk a nehezebb körülmények, de biztosított a fejlõdésük. Az igazgató véleménye szerint a Városi Kulturális Központ és Könyvtár munkájában az elmúlt
idõszakban mennyiségi és minõségi fejlõdés történt.
A megbeszélés végén a résztvevõk
külön köszöntötték Kovács Jánosnét, aki
a jövõben a polgármesteri hivatalból
visszakerül az általános iskola Bolyai
épületébe, ahol igazgatóhelyetteseként
dolgozik tovább.

segítve haladunk elõre. Öt évre kaptam
megbízást.
– Milyen célokat tûzött ki maga elé?
– Az ünnepek elõtti idõszakban nem
igazán történt semmi. Most az alapító
okirat módosításán kell dolgozni, vizsgára készülünk, jön a modulrendszerben az elsõ szakmunkásvizsgánk. Ebben próbálunk elmélyülni, és persze foglalkoztat minket a folyamatos megújulás. Az elvárásoknak, az igényeknek
megfelelõ képzési struktúra kialakításán
kell gondolkodnunk. Sajnos, nem minden, általunk kínált szakma iránt maradéktalan az érdeklõdés, de a tanulólétszámunk elegendõ. Jó lenne, ha a szakképzés visszakerülne a régi megbecsült
helyére, hiszen a gazdasági fellendüléssel nem számolhatunk megfelelõen
képzett szakmunkások nélkül.
Fontosnak tartom továbbá, hogy jobb
kapcsolatot építsünk ki a várossal. Kicsit mostohagyereknek érezzük magunkat, de szeretnénk mi is bekapcsolódni Szerencs életébe. Igaz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a fenntartónk, de itt élünk és
itt dolgozunk ezen a településen.
M. Z.

AJÁNDÉKA

Elek Gabriella intézményvezetô mondott köszönetet az adományokért.
A szerencsi Bocskai gimnázium diákjai 2009. december 16-án ajándékokkal lepték meg a Zempléni Református Egyházmegye Vissi Átmeneti
Anyaotthonának lakóit. Az oktatási intézményben megtartott adventi hangversenyen elõadott versek és énekszámok után Nyíri Tibor igazgatóhelyettes ismertette: a középiskolában hagyomány, hogy a tanulók adományo-

kat gyûjtenek, hogy ajándékaikkal örömet szerezzenek a nehezebb sorsú embereknek. Az anyaotthon lakóinak gondosan válogatták össze az osztályok a
különbözõ játékokat és sportszereket,
önkéntes felajánlásokból fedezve a
költségeket. A szerencsi gimnazisták
ajándékát Elek Gabriella, az anyaotthon vezetõje vette át, köszönetet mondva a diákok áldozatos adakozásáért.

KOVÁCS TÜNDE
1962–2009

Emlékezünk, gyászolunk, megrendülten keressük a szavakat a búcsúzáshoz, elköszönéshez. – Meghalt Tünde!
– hív telefonon egyik legjobb barátnõje. – Ezt a rossz viccet hagyjátok! – mondta szinte egyszerre mindkét nagylányom a karácsonyi ünnepre készülõdés közepette. Azután újabb hívások jönnek, amelyekbõl megváltoztathatatlanul igazzá válik a hír: december 23-án, életének
47. évében elhunyt Kovács Tünde, a szerencsi Bocskai
István Gimnázium és Szakközépiskola tanárnõje, szeretett és nagyra becsült kolléganõnk.
Akik veled voltak, azt mondják, úgy léptél át abba a
másik, az itt maradóknak mindig félelmetes világba, hogy
percekkel végsõ búcsúd elõtt mosoly játszott az ajkaidon. Mi is így emlékszünk rád, amikor képzeletben felelevenítjük a rólad õrzött emlékeket.
Milyen is volt, mielõtt átlépett az égi tantestületbe? 1962.
január 8-án született Szerencsen. Általános és középiskolai tanulmányai után az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar–orosz szakon középiskolai
tanári diplomát. A közmûvelõdésben eltöltött rövid idõ
után 1986-ban került a Bocskaiba. 23 év szolgálat után
a 2009/2010-es tanévet már nem kezdhette meg, mert
mint késõbb kiderült, eljött a kérlelhetetlen korai halálos veszedelem, a gyilkos kór, amely miatt a viszontlátás felemelõ öröme helyett a végsõ búcsú lesújtó veszteségében kellett osztoznunk. Pályafutására és egész lényére illenek Pilinszky verssorai:
„Amiként kezdte, mindvégig az maradt,
Ahogyan kezdte, mindvégig azt csinálta.”
Tünde életét a gyerekekkel és az irodalommal való bensõséges kapcsolat határozta meg. Ennek leginkább az
1991-ben ballagott IV. B, az 1997-ben és 2003-ban végzõ
12.H, a 2008-ban maturáló 12.A osztályok tanulói –
akiknek õ volt az osztályfõnöke – lehettek átélõi. Napjainkban a 8.H osztály padjait koptató kis nebulókat
vezette, de sajnos, a sors csak egy évig engedte számára,
hogy összefogja, irányítsa a kis közösség életét. Természetesen nemcsak a volt osztályfõnöküket sirató tanulók gondolnak rá hálás szívvel, hanem mindenki, akit
tanított.
Mert minden porcikájában jó tanító, kiváló tanár, és
ízig-vérig nevelõ volt. Róla is szólnak Németh László gondolatai, aki nemcsak maga próbálta ki a tanári pályát,
hanem apja sok évtizedes tanári tapasztalataiból is
okult, merített. Azt írja valahol: „Az iskola és benne a
tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja – fogalma
sincs –, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal. A jó tanár találkozik egykori diákjával – már akik emlékeznek
rá – és a diák lelkendezve emlékezteti egy aprócska eseményre, útmutatásra, folyosón elhangzott kiszólásra, amelyik az õ élete alakulásában számára sorsdöntõ szerepet
játszott. De hiába az emlékeztetés, a tanár a mondottakat nem tudja felidézni.” Tünde azt a végeláthatatlan
utat járta egész életében, ami az emberi lélek mélye felé
vezetett. Derûje, tiszta, világos életképei, figyelemmel és

jó ízzel fogalmazott gondolatai, erõteljes, tiszta nyelve,
stílusfordulatai immáron elmaradnak. De tovább él bennünk emléke, oktató-nevelõ
munkája példaként állítható
fiatal kollégáink elé. Hisszük,
hogy Comenius Ámos János
a jó tanítóról írott sorai róla vallanak: „A jó tanító olyan,
mint a szorgalmas kertész, aggódik az ég minden palántájáért, mely az õ kertjének gondozására van bízva,
hogy amíg tart élete tavasza, helyesen ültessék el, öntözzék, életben tartsák és erõsítsék. Mint a vajúdó lelki
tehetségek fõ bábája, a legnagyobb gonddal fog megtenni mindent, hogy a lelki tehetségek minél könnyebben és minél szerencsésebben szüljék meg magzatjaikat. Végül, mint a hadsereg serény vezére, küzd minden
mûveletlenség és istentelenség ellen. Boldogak az iskolák, ha ilyen tanítóik vannak!”
Iskolánk vezetése és nevelõtestülete nevében mondhatom, hogy megtiszteltetés volt veled együtt dolgozni
és munkálkodni több nemzedék jövõjén és útra bocsátásán. E gondolatot támasztja alá az a tény, hogy 1997ben elsõként kaptad meg a nevelõtestület szavazása alapján a „Bocskai István Gimnázium Kiváló Tanára” címet.
2000-ben a Város Napján az önkormányzat döntése alapján részesültél „Szerencs Város Közoktatásáért” kitüntetésben. Számodra azonban a legnagyobb elismerés tanítványaid rajongásig fokozódó szeretete volt, amely egyaránt megjelent a közmûvelõdésben, a gimnáziumban végzett pedagógusi-, az iskolai és városi ünnepségek magas
színvonalú szervezõ munkájában, a megszámlálhatatlan körzeti, megyei és országos versenyeredményekben,
a tanítványaid által több alkalommal elnyert Kazinczyemlékéremben is.
Kivételes életmû volt a Tiéd. Pedagógus életpályád a
Bocskai gimnázium valamennyi dolgozója számára azt
hagyta örökül, hogy ma mindennél fontosabb a nevelés, a diákokkal kialakított bensõséges kapcsolat, a lelkek mûvelése, a szenvedélyes életre, a jóra, a szépre, és
az igazra való nevelés. Munkásságod sokáig nagy hatással lesz iskolánk oktató-nevelõ munkájára és mindennapi életünkre, és rajtunk is múlik, hogy hasznunkra legyen. Ha szeretettel fordulok felé, élhetõbb lesz ez
a világ is. Úgy gondolom, Te ezt már életedben is felismerted. Mosolyod átkerült egy más dimenzióba. Ez a mosoly ennek a világnak mindig pótolhatatlanul hiányozni fog. Emléked megõrizzük! Isten veled! Nyugodj békében!
Nyíri Tibor
igazgatóhelyettes
***
Kovács Tünde temetése után az iskolavezetés – a nevelõtestülettel és a szülõi munkaközösséggel egyetértve
– úgy döntött, hogy kegyeleti okok miatt a 2010. január 23-ára tervezett szülõi munkaközösségi bált ebben az
évben nem tartja meg.

VISSZATEKINTÔ

SZÛRÉSSEL A GLAUKÓMA
MEGELÕZÉSÉÉRT

Zöldhályogszûrést tartottak a szerencsi rendelõintézetben. Az ingyenes, fájdalommentes szemvizsgálatra december 7–18. között jelentkezhettek a felnõttek, akik látásuk megõrzése érdekében fontosnak
tartották a galukóma kialakulásának
megelõzését.
A zöldhályog a látást veszélyeztetõ,
sok esetben alattomosan kialakuló
betegség, ami megfelelõ kezelés nélkül akár vaksághoz is vezethet. Ez a
kór ugyan minden életkorban elõfordulhat, azonban a tapasztalatok
szerint gyakoribb a negyvenéves
korosztálynál, a keringési problémákban szenvedõknél és a cukorbetegeknél, valamint azoknál, akiknek a családjában elõfordult glaukóma – tájékoztatta lapunkat Várhegyi Zsolt szemész szakorvos. Az
adjunktus ismertette, hogy a korszerû
mûszer a beteghez való hozzáérés
nélkül méri fel a szem nyomását, ami
a zöldhályog kialakulásának a legnagyobb rizikófaktora. A glaukóma

nem jár fájdalommal, a kezdeti idõszakban látásromlás sem tapasztalható. A látóidegrostok fokozatos
pusztulása miatt jelentkeznek a tünetek a látótér beszûkülésével, majd
a látás teljes elvesztésével. A veszélyeztetett csoportokba tartozóknak
évente egyszer ajánlott a szemorvosi vizsgálat, amit az év utolsó hónapjában korszerû berendezéssel
végeztek el az orvosok a helyi rendelõintézetben. Az adjunktus hozzátette: az intézmény tervezett fejlesztése során várhatóan egy korszerû, szemnyomást mérõ készülék
beszerzése is megtörténik, ami után
már nemcsak kampányszerûen, hanem folyamatosan tudják majd végezni a glaukóma szûrését. Napjainkban a már kialakult zöldhályog súlyosbodása is megelõzhetõ, amihez
az orvos és a beteg együttmûködése szükséges. A károsító tényezõk
megszüntetésével a szem jó látású
marad, aminek elsõdleges feltétele a
korai diagnózis és az idõben elkezdett kezelés.

MADÁRETETÕKET
KÉSZÍTETTEK

A hagyományteremtés szándékával
hirdetett madáretetõkészítõ-versenyt
a szerencsi Kusinszky és Társa Kft. az
alsó tagozatos diákoknak azokon a
településeken, ahol forgalmazzák a
cég pékségében készített termékeket.
A megszólított huszonkét általános iskola közül hat intézmény kapcsolódott be a nemes versengésbe, aminek 2009. december 20-án tartották
az eredményhirdetését a Világörökségi Kapuzatban. A felhívásra érke-

zett közel negyven pályamûbõl ötletesség, esztétikai szempontok és a
funkciónak való megfelelés alapján
választotta ki a díjazottakat a pedagógusokból, erdõmérnökbõl és a cég
képviselõjébõl álló a zsûri. A legjobb
munkák készítõi valamennyi iskolából egy-egy társasjátékot kaptak ajándékba. A fõdíjat – egy digitális fényképezõgépet – a legyesbényei Jantek
Márk nyerte el lopótökbõl készült madáretetõjével.

5

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban

Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy innen elszármazott városlakókat mutatunk be, akiknek eddigi pályafutása tanulságul szolgálhat az
utánuk következõ generációknak.
Bakti Éva életét átszövi a zene, aminek jelentõs szerepe volt élete alakulásában. Lukács Sándorné énektanár egyengette a már általános iskolában a szárnyait bontogató tehetség útját, valamint Czina Györgyné énekkarvezetõ, akivel a közös fellépések meghatározóak voltak a diáklány számára. A fiatal lány a közelmúltban ment férjhez magyar
párjához lakóhelyén, Ausztráliában.
– A sok gyakorlás rengeteg idõvel
járt – emlékszik vissza Bakti Éva –,
de egyetlen, zenetanulással töltött percet sem bánok. Mi voltunk a Rákóczi iskolában az elsõ és egyben utolsó kísérleti angol- és énekszakos
osztály, ahol a közösséget az összetartás helyett inkább a széthúzás jellemezte. Nyíregyházán tanultam tovább, ahol a Mûvészeti Középiskola és Kollégium diákjaként az életem
egészen másként telt, mint egy átlagos diáknak. Kora reggel már hegedûn gyakoroltam, majd délelõtt
közismereti tárgyakat tanultam, délután zenei órákon vettem részt, majd
este ismét gyakorlás következett. A
tanulás egész napos programot jelentett az iskolában, mely szinte már
bentlakásos intézménynek számított.
Nagyon jó tanáraim és osztálytársaim voltak. Mindkét iskolámra nagy
szeretettel emlékszem vissza.
Az érettségi vizsgát követõen a
Nyíregyházi Fõiskolán folytattam tanulmányaimat, ahol ének-zene, népzenetanár (prímás) végzettséget szereztem. Ezután a színház felé sodort
az élet: egy színészképzõben hang-

KÁTYÚSZLALOM A HARMINCHETESEN

Az idei tél szélsõséges hõmérséklet-különbségei komoly károkat
okoztak a hazai úthálózatban. A 37es számú fõút Szerencset Miskolccal összekötõ szakaszán helyenként
olyan sûrûn követik egymást a kátyúk, hogy az komoly veszélyt jelent
a közlekedõkre. A közútkezelõ
ugyan hozzálátott a burkolat foldozásához, megnyugtató megoldást
azonban csak néhány év múlva ígér.
A több mint harminc fokos hõingadozás alaposan megviselte az utak
burkolatát, különösen azokon a helyeken, ahol már korábban is gödrök keletkeztek az aszfaltszõnyegen. Szerencs és Miskolc között hatvan kilométeres sebességkorlátozások és az útburkolati hibákat jelzõ
kiegészítõ táblák hívják fel a közlekedõk figyelmét a veszélyre. A helyenként akár tíz centiméteres kátyúk
meg is érdemlik a fokozott figyelmet,
mert ezekbe hajtva nemcsak a futómûvek károsodhatnak, hanem akár
el is veszítheti a sofõr az uralmát a
jármûve felett.
Huszár János, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. regionális fõmérnöke
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a
cég november 10. és március 15. között téli üzem szerint mûködik. Ez
azt jelenti, hogy a gépeik 90 százalékát hóeltakarításhoz és síkosságmentesítéshez szükséges eszközökkel szerelik fel, a dolgozóik pedig három váltásban 24 órás szolgálatba
vannak beosztva. Kátyúzásra így minimális kapacitás jut, ebben az idõszakban kizárólag a balesetveszélyes
állapotok megszüntetésére koncent-
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BAKTI ÉVA

képzést oktattam. Emellett egy Waldorf-iskolában énektanárnõként
dolgoztam. Egy évvel
ezelõtt egy jó állásajánlatnak engedve Tatabányára kerültem. Énektanárnõként és énekkarvezetõként mozgalmasak
voltak a hétköznapjaim,
miközben az iskola és a
város közéletében is aktív szerepet vállaltam. Az
életem nagy fordulata
egy betegséghez kapcsolódott. Életemben elõször maradtam otthon
táppénzen. Másnap felhívtak telefonon azzal,
hogy az iskolákat össze- Bakti Éva a tengerparton kötött házasságot
vonják, így valószínûleg Párkányi Gergellyel.
megszûnik az állásom.
Hirtelen azt sem tudtam, mitévõ le- Hárman laktak együtt és én lettem a
gyek, mivel a nyíregyházi életemet negyedik. Tanulni jöttem ki és felfeladtam azért, hogy Tatabányán ta- deríteni, hogy milyen is itt az élet.
níthassak. Következõ nap azzal a Hét hetet szerettem volna Ausztrágondolattal keltem, hogy mekkora ez liában tölteni, de már megint itt vaa világ és én itt õrlõdöm, hogy mi- gyok. Hogy miért? Nos, ez egy igatévõ legyek, „miközben még sosem zi tündérmese. Az igazság, hogy már
sétáltam tengerparton”. Felmentem gyerekkoromban is egy álomvilágban
az internetre és találtam egy honla- éltem, amiért sokszor megszóltak, de
pot ezzel a névvel: „Hun vannak a most úgy érzem, minden beteljesült.
magyarok”. A legtöbben Ausztráliá- Már ittlétem második napján találban voltak!
koztam egy sráccal, Párkányi GerSokak nagy vágya, hogy egyszer gellyel, akit elõzõleg ismertem meg
eljussanak a távoli déli földrészre – az interneten. Nem volt túl szimpahangsúlyozta Bakti Éva. – Hosszan tikus, de arra gondoltam, ha már hat
töprengtem, kikértem a szüleim ta- hónapot végigbeszélgettünk az elektnácsát, viszont a gondolataimban ronikus világhálón, akkor legalább
egyre inkább teret hódított az, hogy egyszer élõben is lássam. Hozzáteha ezt meg tudom tenni, akkor min- szem, mint késõbb kiderült, õ sem
denre képes vagyok. Ezért felvettem volt vele másképp. Aztán amint
néhány kint élõ emberrel a kapcso- megláttam, mindjárt beleszerettem,
latot, ami nem volt könnyû, mert van- ami szintén kölcsönös volt. Magyanak rendkívül segítõkész magyarok, rok lévén, még aznap átsétáltunk a
de a fordítottjuk is szép számmal Harbor Bridge-en és a hídról belemegtalálható.
énekeltük a világba a Tavaszi szél viFél év múlva a szüleim támogatá- zet áraszt címû dalocskát. Minden
sával repülõre ültem, de a kiutazá- csodálatos volt, de hét héttel késõbb
somnál minden balul sült el. Csak el kellett hagynom a földnek ezt a
példaként: a 32 órás repülõút alatt felét. Szerencsére Gergõ is szabadpróbáltam még szállást intézni egy ságon volt és szintén hazautazott Mabarátomon keresztül, mert akivel gyarországra. Végül eljött az idõ is,
elõzõleg rendeztem a kinti ügyeket, amikor vissza kellett jönnie Ausztegy kicsit átvert.
ráliába dolgozni, mivel Gergõ már
Miután megérkeztem Ausztráliába, itt élt és dolgozott egy éve Sydneymár az elsõ napon egy nagyon ked- ben.
ves magyar társaságba kerültem.
(Folytatás a 7. oldalon.)

TÉLI GUMI A MENTÕAUTÓRA

A gyakori útburkolati hibák miatt sebességkorlátozás lassítja a forgalmat.
rálnak. Ezt a munkát is csak mínusz
5 fok felett, hó- és esõmentes napokon tudják végezni olyan technológiával, aminek a tartóssága meg sem
közelíti a nyári idõszakban alkalmazott meleg aszfaltét.
A regionális fõmérnök kiemelte,
hogy a 37-es számú fõútnak a mádi
elágazástól Gesztelyig tartó szakaszán az elmúlt tizenöt esztendõben
alig történt komolyabb felújítás, az
aszfaltburkolat elhasználódott. Ennek
az útszakasznak a teljes körû rekonstrukciója a Közlekedés Operatív Program keretében európai uniós pénzügyi források felhasználásával nyílik lehetõség, a munkáknak
2013-ig kell megvalósulnia. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. által
megvalósuló beruházás magában
foglalja a burkolat megerõsítését,
elõzõsávok létesülnek, a kisebb emel-

kedõknél pedig kapaszkodósávok
segítik majd a forgalom folyamatosságát. Ezzel lényegesen lerövidül
majd a Szerencs és az autópálya közötti távolság megtételéhez szükséges idõ. Huszár János ugyanakkor
hozzátette: a nagyszabású útfelújításig a jelenlegi, ugyancsak elhasználódott burkolaton kell közlekedniük az autósoknak.
A 37-es számú fõút fejlesztésének
a várost érintõ fontos eleme a szerencsi átkelési szakasz rekonstrukciója, ami ugyancsak a Közlekedés
Operatív Program keretében valósul
meg. A közelmúltban megtörtént a
kivitelezõ kiválasztása. A többek között burkolat-megerõsítést és -szélesítést, körforgalom-kialakítást és a patak feletti híd újjáépítését tartalmazó munkák a tervek szerint idén márciusban megkezdõnek.
Á. A.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat alelnöke látogatott el
december 29-én az Országos Mentõszolgálat Szerencsi Mentõállomására. Koncz Ferenc (balról a második) négy darab téli gumiabroncsot
hozott ajándékba.
Tavaly novemberben a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás ajánlotta fel segítségét az Országos Mentõszolgálatnak, így egy mentõautó vált

alkalmassá a téli útviszonyokon történõ biztonságosabb közlekedésre,
majd hamarosan a város önkormányzatának a képviseletében Rónavölgyi Endréné polgármester adta
át a második jármû felszereléséhez az
abroncsokat. Az új gumiköpenyeknek
köszönhetõen a négy kocsit számláló gépjármûparkból immár három szerencsi mentõautó közlekedhet biztonságosabban a téli utakon.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat december 10-ei ülésén módosította a város
idei költségvetését. Ballók Istvánné,
a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályvezetõje ismertette,
hogy a változtatásra többek között
jogszabályváltozások, illetve az Önkormányzati Minisztériumtól kapott
30 millió forintos támogatás miatt van
szükség.
Ez az összeg javítja a város pénzügyi mozgásterét. Visi Ferenc szerint
a képviselõ-testületnek külön kellene
foglalkoznia a spórolási lehetõségekkel, a kiadások áttekintésével. Az elõterjesztést Egeli Zsolt, Korondi Klára és Takács István ellenszavazatával,
Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc és Visi
Ferenc tartózkodásával fogadta el a
testület. Rónavölgyi Endréné polgármester a szavazást követõen megjegyezte: jó lett volna, ha a korábbi meghozott takarékossági intézkedéseket
minden képviselõ támogatta volna. Lehet ugyan bõvíteni a kiadásokat olyan
programokkal, mint például a csokoládéfesztivál, vagy éppen félmaratoni futóverseny, de ezeket a késõbbiekben ne vessék a szemükre.
Következõ napirendi pontként a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás második féléves munkájáról tájékozódtak a képviselõk. Gál András elnök az ügyrendi és oktatási bizottság
nevében elfogadásra javasolta az elõterjesztést. Korondi Klára arra volt
kíváncsi, hogy 2010-tõl miért került
ki a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a kötelezõen ellátott kistérségi
feladatok közül. Koncz Ferenc a tár-

sulás mûködésére és jövõjére volt kíváncsi. Hajdú Zsuzsanna, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet-vezetõje ismertette, hogy
az együttmûködõ 17 település arra
vállalkozott, hogy közös feladatellátással javítsák a közszolgáltatások
minõségét. Ezek egy részét – például a logopédiai ellátást – a kisebb községek önállóan nem is tudnák biztosítani a lakosságnak. Az, hogy a társulás hosszú távon mennyire marad
fenn, kormányzati szándéktól függ. A
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
jogszabályváltozás miatt nem lett kötelezõ feladat. A szolgáltatás biztosítására pályázati úton lehet majd támogatást igényelni. Döntött a testület a 2010. évi munkatervérõl. Bíró
István elnök a pénzügyi és városfejlesztési bizottság nevében elfogadásra javasolta az elõterjesztést. Vaszily Miklós indítványozta, hogy az
idõsek gondozásáról március helyett
augusztusban tárgyaljanak. Gál András kezdeményezte, hogy a tanévzárás és a tanévkezdés tapasztalatait egy
napirend keretében szeptemberben
összegezzék. Fekete József úgy vélte, hogy a munkahelyteremtés és megtartás kérdéskörével júniusban
foglalkozzanak. Egeli Zsolt szerint a
korrupcióellenes intézkedéseket a
szerencsi önkormányzatnak is meg
kell hoznia. A képviselõk alig rendelkeznek információval a testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról és a város által foglalkoztatott tanácsadókról. A szerencsi közmédiára nincs
kellõ befolyása az önkormányzatnak, rendeletben kellene meghatá-

rozni a helyi sajtó mûködésének elveit és szabályait. Gadóczi Bertalan
jegyzõ leszögezte: a helyi közbeszerzések az elõírások, jogszabályok
alapján történnek, nem lát lehetõséget további korrupcióellenes intézkedésekre, hiszen az elõírások kizárják a tisztességtelen eljárásokat.
Egei Zsolt szerint a nyilvánosság megteremtése jelenthet elõbbre lépést.
A képviselõ-testület a javaslatok
egy részét elfogadva, másokat elutasítva végül úgy döntött, hogy a jövõ
évben – az elõterjesztésben szereplõ
napirendeken túl – többek között
Szerencs testvérvárosi kapcsolataival,
valamint a helyi munkahelyteremtésben és – megõrzésben elért eredményekrõl is tájékozódik. A munkatervet Egeli Zsolt tartózkodása mellett
hagyta jóvá a grémium.
Következõ napirendi pontként a
polgármester tájékoztatta a testületet
arról, hogy a város jegyzõjének 2009.
évi teljesítményét kiválónak minõsítette.
Döntött a testület a polgármesteri hivatalban alkalmazott köztisztviselõkkel szemben 2010-ben támasztott teljesítmény-követelmények alapját képezõ célokról. Egeli Zsolt azt javasolta,
hogy a listára 28. pontként kerüljön
fel a korrupcióellenes küzdelem.
Heves János szerint az elv támogatandó, ugyanakkor ennek a célnak a
teljesülését nem lehet mérni. Ináncsi
Tünde, a polgármesteri hivatal jogtanácsosa arra hívta fel a figyelmet, hogy
az elõterjesztésnek több olyan pontja van, ami a korrupció elleni fellépést is magába foglalja. A testület a

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÚJ DÍJAI
Rendkívüli ülésen döntött 2009.
december 21-én a város önkormányzata az ivóvíz- és csatornahasználat, valamint a szemétszállítás
2010-es szerencsi díjairól.
Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési
osztályvezetõje ismertette, hogy az
ivóvízért és a szennyvízelvezetésért
az elõzõ évben alkalmazott összeget
kell majd fizetni a városban lakóknak. Az önkormányzat a díjak változatlanul hagyásáról határozott. Fekete József szóvá tette, hogy a városnak azokon a részein, ahol a
szennyvízelvezetés nem gravitációs
rendszerben történik, a szivattyúk
üzemeltetése néhány ingatlannál irreálisan magas villanyszámlát okoz.
Visi Ferenc arra volt kíváncsi, hogy
mikorra várható a vízdíj csökkenése. Koncz Ferenc érdeklõdött, hogy
a szolgáltatásért fizetendõ összeg változatlanul hagyása egy kedvezõ folyamat kezdõ lépésének tekinthetõ-e? Bíró István ismertette, hogy a
szolgáltatónál megvalósuló változások eredménye az a megtakarítás,
aminek köszönhetõen 2010-ben nem
kényszerülnek díjemelésre. Danyi
László arra kért választ, hogy mikor
történik hathatós intézkedés a szennyvízátemelõkbõl áradó bûz megszüntetésre érdekében. Ez utóbbit Vaszily Miklós is szorgalmazta, örvendetesnek találva, hogy nem emelkedik a vízdíj a városban. Szabó Lászlóné ismertette: a csatornából áradó
bûz megszüntetése a kihasználtság javulása nélkül 10-11 millió forintba
kerülne, amire ha lehet, pályázik a
szolgáltató. Rónavölgyi Endréné kiemelte: a cég sokat segít a városnak
a különbözõ beruházásoknál, de a
csatornából áradó bûz és a gyakori

csõtörések olyan problémákat jelentenek, amelyeket orvosolni szükséges.
Az ülésen módosította a testület az
építményadóra vonatkozó helyi rendeletet. Béni Gyula, a polgármesteri hivatal adócsoport-vezetõje ismertette: a tervezet szerint a város
frekventált területein négyzetméterenként 1042 forintról 1240 forintra
emelkedik, míg máshol 900 forintra
mérséklõdik a vállalkozások által az
építmények után fizetendõ összeg. Ez
a változás elsõsorban a helyi kis- és
középvállalkozásoknak kedvez, miközben a kalkulációk szerint az önkormányzat ez irányú bevétele 3 millió forinttal csökken. Egeli Zsolt szerint az új szabályozás apró lépés a
kisvállalkozások érdekében. Az elõterjesztést a testület Hidegkúti Ákos
és Koncz Ferenc tartózkodása mellett elfogadta.
Következõ napirendi pontként a
szemétszállításért fizetendõ díjat határozta meg az önkormányzat. Rónavölgyi Endréné ismertette, hogy a
korábban megfogalmazott igényeknek megfelelõen a város képviselõi
már az új ár kialakításának az elõkészítésébe bekapcsolódtak. Több
egyeztetés eredményeként az eredetileg a szolgáltató által javasolt 15 százalékos díjemelést sikerült 6 százalékra mérsékelni, ami most a testület elé került. Bíró István azt javasolta,
hogy a mostani ülésen ne hozzanak
döntést. Keressék a szolgáltatónál a
lehetõségét további megtakarításoknak annak érdekében, hogy a 2010ben fizetendõ díj legfeljebb az infláció mértékének megfelelõen emelkedjen. A képviselõ nehezményezte, hogy a cég által be nem szedett
összegek behajtása szerzõdés szerint
az önkormányzat feladata.

Egeli Zsolt arra hívta fel a figyelmet,
hogy az SZHK Kft. esetében szigorú szindikátusi szerzõdés szabályozza a tulajdonostársak együttmûködését. A képviselõ kiemelte, hogy a fõvárosban
2010-ben nem emelkedik a szemétszállítás díja, holott a közgazdasági tényezõk ott is hasonlóak. Fekete József
arra volt kíváncsi, hogy a szolgáltatónál
egy tonna hulladék begyûjtése mennyibe
kerül. Visi Ferenc úgy vélte: az ivóvízhez hasonlóan itt se emelkedjenek a díjak. A szolgáltató képviseletében Lengyel Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy
a cég a különbözõ beruházások megvalósításához úgy biztosítja az önrészt,
hogy ahhoz az önkormányzatoknak
nem kell hozzájárulniuk.
(Folytatás a 7. oldalon.)

polgármester javaslatát elfogadva külön pontként határozta meg feladatként a hivatal köztisztviselõinek a korrupció elleni küzdelmet, majd ugyancsak egyhangúlag elfogadták az elõterjesztést.
Ezt követõen új állattartási rendeletrõl határozott az önkormányzat,
amelynek a rendelkezései 2010. január 1-jén léptek hatályba. Ináncsi
Tünde arra hívta fel a figyelmet, hogy
a tervezet a korábbi szabályozás, valamint a jelenleg hatályos törvényi elõírások figyelembe vételével történt.
Az állattartásra szolgáló épületeknél
az új védõtávolságok a már meglévõ
létesítményeket nem érintik. Koncz Ferenc szerint a temetõbõl nem volna
szabad kitiltani a kutyákat. Danyi
László javasolta, hogy a sportcélú galambtartásnál az érintettnek a szomszédok beleegyezését kelljen kérni és
a történelmi belvárosban csak kedvtelésbõl lehessen állatot tartani. A tapasztalatok birtokában az új rendeletet
késõbb vizsgálják felül, ha ez szükséges. Vaszily Miklós arra hívta fel a
figyelmet, hogy a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületen befogott kóborló ebek tulajdonosait nem
tudja értesíteni, azonban a kutyák fotóját két órán belül a honlapjukon közzé teszik. Fekete József szerint ne hozzanak olyan rendeletet, amit nem tudnak majd betartani. Hidegkúti Ákos
szerint a városnak kell biztosítani annak a feltételeit, hogy a gazdák a közterületekrõl összeszedhessék a jószágok piszkát. A várkertben az õr láthatna el felügyeletet. A képviselõ
nem értett egyet azzal, hogy a belvárosból kitiltsák a haszonállatokat. Egeli Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy
a befogott kutyák gazdáit csak az állatok azonosító számának az ismeretében kell értesíteni. Heves János sem
értett egyet Danyi László szigorító javaslatával és az alpolgármester felajánlotta: a kutyapiszok összeszedéséhez térítésmentesen biztosítja a
szükséges zsákokat. Kalina Lajos szerint kutyáknak nincs helyük a temetõkben. Visi Ferenc egyetértett az állattartási rendelet megalkotásával és
megjegyezte: nincs sok kutyasétáltató a városban. Rónavölgyi Endréné
szerint a túlszabályozást el kell kerülni,
de az emberekben félelmet keltõ,
másoknak kárt okozó ebek tartását
megfelelõ elõírásokkal korlátozni
szükséges.
A testület ezt követõen elvetette,
hogy a temetõkbe kutyát pórázon be
lehessen vinni. Azzal azonban a képviselõk többsége egyetértett, hogy a

belvárosban csak kedvtelésbõl tarthassanak jószágot és a sportgalambokkal való foglalkozáshoz az érintettnek a szomszédok hozzájárulására legyen szüksége. Végül az új állattartási rendeletet Hidegkúti Ákos,
Koncz Ferenc és Visi Ferenc ellenszavazatával fogadta el az önkormányzat.
Meghatározta a testület a helyi
adókról szóló rendeletében az adóköteles építmények körét, illetve az állampolgári jogok országgyûlési biztosának javaslatát figyelembe véve
módosították a képviselõk a kommunális adóról szóló rendeletet. Az új
szabályozás alapján azok mentesülnek e kötelezettség teljesítése alól,
akiknél a közös háztartásban együtt
lakók átlagéletkora a 70 évet meghaladja, az egy fõre jutó havi jövedelmük nem több, mint az öregségi
nyugdíjminimum 150%-a, és az
igénylõ életvitelébõl a szociális rászorultsága valószínûsíthetõ. A kedvezményt a feltételeknek megfelelés
igazolásával továbbra is évente kell
kérvényezni. Koncz Ferenc szerint a
rendeletben meghatározottnál fiatalabbak is kerülhetnek nehéz helyzetbe. Gál András arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezet alapján kizárnák
a mentességbõl azt a 70 éven felülit,
aki kényszerûségbõl magához veszi
az unokáját. Danyi László a jövedelemkorlát eltörlését javasolta. Rónavölgyi Endréné kiemelte: szociális rászorultság alapján a kommunális adó
megfizetése alól kortól függetlenül lehet mentességet igényelni.
Egeli Zsolt interpellációt nyújtott be
a polgármesterhez, amelyben azt kérdezte, hogy miért nem történt meg a
helyi vállalkozások támogatására elkülönített keretbõl megmaradt 9,6
millió forintra munkahelyek megtartását segítõ pályázat kiírása. Rónavölgyi Endréné ismertette: az önkormányzat döntése alapján ennek az
összegnek a felhasználására a pénzügyi és városfejlesztési bizottságnak
kell javaslatot tennie, amelyet követõen módosítja a testület a helyi rendeletet. Az összeg a város költségvetésében céltartalékként áll rendelkezésre, aminek a felhasználására
kezdõdjenek meg a konkrét elõkészületek. Egeli Zsolt szerint a komoly
nehézségek mellett mûködõ vállalkozásokat nem érdekli, hogy ki nem
végezte el a feladatát. Csak azt látják,
hogy nem kapják meg azt a segítséget, amirõl az önkormányzat korábban döntést hozott.
Á. A.–S. L.

KÉPVISELÕI HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK
A 2009. december 17-ei önkormányzati ülésen is számos olyan
képviselõi hozzászólás és vélemény
hangzott el, ami méltán tart igényt
közérdeklõdésre.
Rónavölgyi Endréné polgármester
ismertette, hogy a városban az elmúlt
idõszakban megkezdõdtek a különbözõ pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások és a tervezett beruházások elõkészítése jelentette a
legfontosabb feladatot. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kiírta a diverzifikációs pályázatokat, amelyekkel kapcsolatban a cukorgyár bezárása óta több fórumot is
tartottak a térségben lévõ önkormányzatoknak és vállalkozásoknak.
A támogatási igények benyújtási határidejét kérésére Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2009. december 15-rõl 2010.

január 15-ére módosította. Takács István kiemelte: a közelmúltban a városban tíz helyi képviselõ aláírásával
megjelent egy kiadvány, azt a valótlanságot állítva, hogy õ egy volt cukorgyári épületet ingyen szeretett
volna megszerezni. Ezt úgy értékeli,
hogy ezek a testületi tagok nem akarnak kezet fogni, ezért a találkozások
alkalmával õ ezt viszonozza. Ezen ne
csodálkozzanak az érintettek. Rónavölgyi Endréné emlékeztetett, hogy a
kiadványnak volt elõzménye. Aki
ilyesmibe belekezd, számíthat rá,
hogy maga is pellengére kerül. Koncz
Ferenc azt tette szóvá, hogy az elmúlt
két testületi ülésen úgy hangzottak el
a személyét érintõ kijelentések, hogy
õ nem lehetett jelen. A képviselõ kifogásolta, hogy a diverzifikációs pályázatok nem segítik elõ a munkahelyteremtést, és nem szerepel bennük a szerencsi csokoládégyártás tá-

mogatása. Véleménye szerint a helyi
önkormányzatnak tevékenyen be kell
kapcsolódnia a munkahelyteremtésbe, mert e nélkül nem fognak mûködni a dolgok. Egeli Zsoltot az érdekelte,
hogy a térségben mûködõ két hulladékgazdálkodási cég összevonásával
lehetne-e költséget megtakarítani,
ami a díjakban is jelentkezhetne.
Rónavölgyi Endréné ismertette, hogy
kezdeményezték az SZHK és a ZHK
Kft.-k összevonását. Az önkormányzat támogatások biztosításában nem
tehet különbséget a helyi vállalkozások között. Az elmúlt idõszakban is
igyekeztek befektetõket csalogatni a
településre, azonban a fogadtatás
nem volt mindig egyöntetûen pozitív. A polgármester szerint a munkahelyteremtésért mindent meg kell
tenni, de ennek nem csak szavakban,
hanem a tettekben is meg kell nyilvánulnia.

VISSZATEKINTÔ

BAKTI ÉVA
A jövõben mindenképpen szeretnék
valamit dolgozni: zenét tanítani vagy
valamilyen formában gyerekekkel foglakozni, mert imádom õket. A babysitterkedést is kipróbáltam már egy nagyon kedves családnál, akik most elutaztak, de ha hazajönnek, visszatérek hozzájuk.
– A napjaim a szokásos ausztrál módon telnek – folytatta Bakti Éva. Reggel korán kelek a férjemmel, tornázunk,
reggelizünk, bekészítem az ebédjét,
amit elõzõ nap megfõzök és útnak engedem, majd rendet rakok. Elmegyek
a citybe, ahol bevásárolok. Néha találkozom a barátaimmal – köztük indiaiakkal, kínaiakkal, koreaiakkal, thaiakkal – és megnézünk a városból valamilyen felfedezetlen részt. Este, mire
hazajön Gergõ, megfõzök, majd általában zenélünk, megtanulunk egy dalt,
mert õ is gitározik. Persze, ha majd dolgozni is fogok, ez változni fog, mert
valószínûleg nem lesz ideje reggelente is szerenádot adni.
Az ausztrálok nagyon lazák. Itt kilenc órakor indul az élet és az irodákban csak délután ötig tart a munkaidõ. Nincs túlóra! Szabadidõben
nem foglalkoznak a benti dolgokkal,
ugyanakkor nagyon alaposak és kedvesek. A munkahelyi kultúra teljesen
más, mint otthon: nem nagyon tapasztaltam, hogy valaki mérges, vagy
akár csak bosszús lenne a munkája miatt. Ha valami nem mûködik – ami valljuk be, megesik –, akkor az ügy összes
résztvevõje a megoldandó feladatra
koncentrál, személyeskedés (sértegetés, sértõdés stb.) helyett. Mindenki mosolyog és vidám. Nem dolgoztatják halálra az embert. A családjaik mintaértékûek. A gyermekeikkel nagyon szépen és kedvesen bánnak, én még nem
láttam neveletlen ausztrál gyereket! A
férjek rendkívül odaadóak a feleségükkel, akikkel akkor is kedvesen elbeszélhetnek, ha munkaidõben hívják
fel õket.
Az öregek különösen nagy élményt
jelentenek a számomra. A napokban
a férjemmel utaztunk a buszon, ahová felszállt három idõs néni. A párommal csak néztünk csodálkozva
egymásra, mert õk csak vidáman cseverésztek, mosolyogtak, mindenkivel
nagyon kedvesek voltak. Gyönyörûnek és frissnek néztek ki! Az itteni
nyugdíjasokon meglátszik az egész életvitelük: kiegyensúlyozottak, divatosak
és jókedvûek, mert egy olyan társadalomba nevelkedtek és éltek, ami nem
töri meg az embereket. Valójában
ezért is szeretnék itt élni, mert boldog

EGYÜTT AZ ÉRDEKEK
KÉPVISELETÉÉRT
A multinacionális áruházak térhódítása miatt nehezebb helyzetbe
kerülõ kiskereskedõk találkoztak
2009. december 16-án Szerencsen.
A fórumot összehívó Gál Zoltán fontosnak tartotta, hogy a helyi vállalkozók közösen lépjenek fel az érdekeik képviseletére. Mint elhangzott, napjainkban a vevõk többségét
kizárólag az ár érdekli, holott minden külföldi érdekeltségû üzletben elköltött forinttal áttételesen a térségben élõk – köztük saját maguk – boldogulását is veszélyeztetik. Jolsvay
János, a megyei kereskedelmi és
iparkamara képviselõje üdvözölte a
kezdeményezést, amit a testület által már korábban meghirdetett Vedd
és védd! akció, illetve az Adjunk
munkát egymásnak! programokkal

igyekeztek erõsíteni. Megfogalmazódott, hogy az önkormányzatnak
védenie kellene a máshonnan érkezõ
árusoktól a helyi kereskedõket és az
is, hogy a fõutcán a boltosoknak nem
volna szabad elfoglalni a parkolóhelyeket a vevõk elõl. A megbeszélésen Rónavölgyi Endréné polgármester ismertette, hogy a hivatal
2009-tõl csak olyan árusoknak ad
közterület-használati engedélyt, akiknek üzletük van a városban. A helyi
kereskedõk versenyképességét erõsítheti a 2010. évben kibocsátásra tervezett Szerencs-kártya, ami a szolgáltatások kedvezményes igénybe vételére is lehetõséget biztosítana. A
program kidolgozása elkezdõdött,
aminek a megismerésére az érintettek januárban újra találkoznak.
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PÁLYÁZATOKRÓL
DÖNTÖTTEK

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban

(Folytatás az 5. oldalról.)
Egy internetes hirdetésen keresztül
jutott munkához. Megpályázott egy
meghirdetett állást, a skype-on volt a
felvételi interjú, ami mindössze egy beszélgetés volt. A vízum megszerzése
viszonylag sokáig – közel fél évig – tartott, de az ausztrálok mindenben támogatták. Az ajánlat magában foglalta, hogy a cég fizeti kiutazását és az
elsõ 4 heti szállást. Nem csoda, hogy
kapva kapott a lehetõségen. Azóta a
Microsoft Dynamics NAV szoftvertanácsadójaként dolgozik. Az általa menedzselt program egy ügyviteli rendszer, melyet kis- és középvállalatoknak
fejlesztettek ki, és a cégek teljes mûködését (könyvelés, marketing, termelés
stb.) lefedi. Az õ feladata, hogy a rendszer bevezetésénél együttmûködjön
az ügyfelekkel.
Tervben volt, hogy rövidesen én is
visszautazom Ausztráliába – folytatta
Bakti Éva –, de rengeteg idõ és pénz
egy diákvízum, ami mellett a megengedett húsz órában még rengeteget kell
dolgozni ahhoz, hogy egy kis pénze
is legyen az embernek. Teltek-múltak
a napok, folyamatosan beszélgettünk,
amikor két hét után egyszer csak felhívott skype-on és megkérdezte, hogy
leszek-e a felesége? A rövid idõn belül megtörtént leánykérést azzal indokolta, hogy jól érzi magát velem. El tudná képzelni velem az életét, és minek
várna éveket, mikor most szeret!
Igent mondtam és másnap az anyukája által egy csodálatos családi örökség, egy briliáns volt az ujjamon. Még
azon a héten felmondtam a munkahelyemen, felszámoltam magam mögött mindent, megvette a repülõjegyemet és rá a lánykérés után két héttel már Ausztráliába tartottam. Elsõ
utamról idén augusztus 11-én érkeztem haza, vissza szeptember 29-én indultam, immár menyasszonyként. Az
esküvõnk november 13-án Bronte Beach-en volt, ahol egyébként itt is lakunk. Az esküvõi képeink megnézhetõk
a www.picasaweb.google.com/grevuc
címen. Azóta túl vagyunk a nászúton,
a férjem munkája sok utazással is jár,
de ideje legnagyobb részét Sydneyben
tölti. Mindketten azt valljuk, hogy a házasságkötésünk életünk legjobb döntése volt.
Én jelenleg itthon vagyok. Az ausztrál családokban nagyon fontos, hogy a
férj jó pozíciót töltsön be, míg a feleség otthon van, elvégez minden ház körüli teendõt, sportol, kipihent és munka után hazaérve minden idejét a férjével töltse szeretetben, boldogságban.
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öregkorra vágyok, miközben fogom az
idõs férjem kezét, egy öreg fotelben
ülve.
A tengerparton lakunk, ahol sok
strand van egymás mellett. Ez Sydney
legszebb és leggazdagabb része. Nem
tudok betelni az öblökkel, a hozzájuk
tartozó sziklákkal és Ausztrália botanikus kertjeivel. Aki nem szereti a meleget, az ne jöjjön ide, mert van olyan
nap és még éjszaka is, amikor olyan
hõség van, hogy szinte levegõt is alig
lehet venni. Ilyenkor le szoktunk menni a partra és megmártózunk a vízben.
A part mellett jobb lakni, mert folyamatos szelet hoz az óceán és így van
légmozgás. Talán, ami még probléma
az idõjárásban, hogy van olyan nap,
amikor mind a négy évszak megmutatja az arcát. Reggel nagyon hideg van,
délelõtt meg fel is forrt a víz a fejemben, délután pedig zuhog az esõ és fúj
a szél.
Amit viszont kifejezetten nem szeretek, mikor rosszindulatú magyarok
más nemzetiségû embereket mocskolnak, és itt is folyamatosan politizálnak. A magyar internetes fórumokon szinte ölik egymást nyilvánosan.
Nekünk nagyon jó magyar baráti körünk van, aminek nincs nagy tagsága,
de valamennyien tisztességesek vagyunk és összetartunk. Sajnos, néha rá
kellett jönnöm, hogy „a magyarok itt
is magyarok”.
Egyelõre az itteni életben gondolkodunk. Szeretnénk Ausztráliában maradni és családot alapítani. Szeretnénk, ha itt nevelkednének fel a gyermekeink, mert úgy látjuk, itt a csöppségek sokkal boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak.
Szerencsre jó szívvel emlékszem
vissza – emelte ki Bakti Éva –, de a pici
városból az összes barátom elköltözött.
A szüleim azonban ott élnek és még
mindig keményen dolgoznak, pedig
már nem kellene nekik. Lassan megöregszenek. Tisztességesen felneveltek
két gyereket, akiknek mindent megadtak! Örülök, hogy õk a szüleim és
még 20 000 kilométerrõl is mindig érzem, hogy szeretnek és én is szeretem
õket! Titkon reménykedek, hogy egyszer sikerül nekik is kijutniuk ide és
meglátniuk azt a csodálatos és varázslatos helyet, ahol a lányuk és szeretett párja él. Ezért mindent meg fogok tenni! Ez az egyetlen kapcsolatom
Szerenccsel és szerintem a legerõsebb
is: a család.

A város képviselõ-testületének január 7-ei, rendkívüli ülésén a testület elfogadta a közoktatási esélyegyenlõségi helyzetelemzést, valamint az
esélyegyenlõségi tervet. Az önkormányzat a törvényben elõírtaknak tett
eleget a dokumentum elkészítésével,
ami egyben elõfeltétele a hazai-, valamint a nemzetközi pénzügyi forrásból finanszírozott közoktatási célú
pályázatok benyújtásának.
Ezt követõen döntöttek a képviselõk
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében benyújtandó önkormányzati
pályázatokról. A Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete
szerint a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a vállalkozók mellett az önkormányzatok nyújthatják be
január 15-ig igényüket a helyi vagy országos védelem alatt álló építmény felújítására, valamint a természeti és történelmi tájkép, táji elemek állapotának
a javítására, kialakítására. A program
keretében az önkormányzatok 200
ezer eurót igényelhetnek, a támogatási intenzitás a nettó összeg száz százaléka, azonban a 25 százalékos általános forgalmi adót a helyhatóságnak
kell saját erõként biztosítania. Szabó
Lászlóné, a hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõje Szerencsen a Gyári kert parkja rekonstrukciójának 56,4 millió forintos pályázatát
és Ondon a településközpontban lévõ,
helyi védelem alatt álló épületek megközelítésére szolgáló közterületek felújítására elkészített 45 millió forintos
tervet ajánlotta a képviselõk figyelmébe. A pénzügyi bizottság nevében
Bíró István ezt a két javaslatot támogatta.
A napirend vitájában Egeli Zsolt
hangsúlyozta, hogy Szerencsrõl folyamatos a lakosság elvándorlása, az el-

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
ÚJ DÍJAI

(Folytatás a 6. oldalról.)
A társaság az ehhez szükséges öszszegeket a bevételeibõl tudja elõteremteni. A térségi hulladékgazdálkodás jelentõs fejlõdés elõtt áll, aminek
része a korábbi szilárd lerakók rekultiválása. Ez utóbbi, több mint négymilliárd forintos program Szerencset is
érinti. Lengyel Attila hangsúlyozta,
hogy az SZHK Kft. nem kíván plusz ter-

AZ ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA

Fórumra invitálta az érdeklõdõket a szerencsi Rákóczi-várba az Összefogás
Párt. A január 5-ei választási
programismertetõ rendezvényen Szepessy Zsolt (fotónkon) pártelnök tájékoztatta a jelenlévõket törekvéseikrõl.

Mint elhangzott, az Öszszefogás Párt a tavaszi országgyûlési képviselõ-választáson a parlamentbe jutva szeretne tevékenyen részt
vállalni Magyarország talpra állításában. – A nemzet
szekerét nem jobbra vagy
balra, hanem a meglévõ súlyos problémák orvoslásával elõre szeretnék lendíteni – hangsúlyozta Szepessy Zsolt,
aki az ország jövõje szempontjából kiemelkedõ jelentõségûnek nevezte a
mezõgazdaság felvirágoztatását, ami
a hazai ipar fellendítésének is a záloga. A párt fontosnak tartja a köz-

múlt év végén több helyi vállalkozás
nehéz pénzügyi körülményei miatt
csökkentette dolgozóinak a számát, ami
erõsíti a kedvezõtlen tendenciát. Az önkormányzat által a program keretében
megvalósításra tervezett fejlesztések
pedig nem bõvítik a foglalkoztatást.
Koncz Ferenc arról szólt, hogy támogatni fogja a szavazáskor az elõterjesztést, azonban hangsúlyozta,
hogy a pályázat nem segíti új munkahelyek létrehozását, mert a város által
tervezett kertészethez sem igényelhetõ pénz, a vállalkozóknak nyújtott
40-60 százalékos támogatási intenzitást pedig alacsonynak vélte. A polgármester egyetértett a képviselõi felvetésekkel, ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy a pályázat elsõsorban az érintett
négy bezárt hazai cukorgyár környékén lévõ mezõgazdasági vállalkozásokat támogatja a munkahelyek megtartásában és újak létrehozásában, míg
az önkormányzatok ennél jóval kevesebb összegre pályázhatnak és a megjelölt célokkal szûkebb a mozgásterük.
A testület jelenlévõ tagjai az Ond településközpont fejlesztésére a pályázat benyújtását egyhangúlag támogatták, míg a Gyári kert parkrekonstrukciójával Visi Ferenc „nem” szavazatával egyetértettek. Az önkormányzat Visi
Ferenc tartózkodásával visszavonta a
volt cukorgyári raktárépület külsõ felújítására és ipartörténeti bemutatótér kialakítását tartalmazó javaslatot, mivel
a beruházás költsége az épület rossz
állaga miatt magas lenne, az ehhez
szükséges önerõ pedig nem biztosítható a város költségvetésében.
Ezt követõen a testület módosította
a munkatervét, amely szerint a polgármester távolléte miatt a január 21ére tervezett ülését január 28-án tartja meg.
S. L.

biztonság megerõsítését, a magántulajdon védelmét és olyan szociális ellátó rendszer kialakítását, ami a valóban rászorulóknak nyújt támogatást.
A fórumon elhangzott: az Összefogás
Párt minden jó szándékú embernek
kezet nyújt, aki kész az együttmûködésre céljaik megvalósításában.

heket róni a lakosságra, amit a díjemelés
eredetileg tervezett mértékének a csökkentése is mutat. A kompromisszum
eredményeként már 10 millió forint hiányzik a büdzsébõl a térségben élõk
érdekét szolgáló fejlesztések megvalósításához. Egeli Zsolt szerint az elmúlt idõszak áremelkedései komoly terhet rónak a lakosságra, miközben most
a fogyasztás visszaesése miatt csökkenõ
mennyiségû szemét elszállításáért többet kellene fizetni. Gadóczi Bertalan
jegyzõ kiemelte, hogy hivatalba lépése
után megkezdték a város korábbi
szerzõdéseinek az áttekintését. A hulladékgazdálkodási cég esetében tudathasadásos állapotot jelent, hogy az
önkormányzat egyszerre megrendelõ
és résztulajdonos is a társaságban. Gál
András azt javasolta, hogy inflációközeli, 5 százalékos díjemelést fogadjanak el. Rónavölgyi Endréné kiemelte:
az önkormányzati képviselõk akkor
népszerûek, ha minél kisebb a díjemelés. Ugyanakkor tulajdonosként
anyagi felelõsséggel tartoznak a hulladékgazdálkodási társaság mûködéséért. Éppen ezért a jövõben tekintsék
át az SZKH Kft. helyzetét, folytassanak
egyeztetést a tulajdonostársakkal a
költséghatékonyabb üzemelés lehetõségeirõl.
Az önkormányzat a szemétszállítás
díjának 5 százalékos emelését Fekete
József ellenszavazatával, Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos, Korondi Klára, Uray Attiláné, Takács István és Visi Ferenc tartózkodása mellett fogadta el (Koncz Ferenc nem volt jelen a szavazáson – a
szerk.)
Á. A.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

ELFOGTÁK
AZ ÁLGÁZSZERELÕKET

Nem tudtak elillanni azok az álgázszerelõk, akik több tízezer forintot vettek el egy taktaharkányi idõs asszonytól a közelmúltban. A sértett lánya tett
bejelentést a taktaharkányi rendõrõrsön, hogy édesanyjától két férfi elvitt
több tízezer forintot, akik magukat gázszerelõnek adták ki. Az idõs nõnek azt
mondták, hogy ki kell cserélni egy alkatrészt, ezért kérik el tõle a beszerzéséhez szükséges összeget. A nyugta nélküli pénzátadás után az álgázszerelõk személygépkocsival elhajtottak a helyszínrõl. A bûncselekmény elkövetését szinte azonnal jelentették a
rendõrségen, így a taktaharkányi és a
tokaji rendõrõrsök nyomozói, a helyi
polgárõrökkel kiegészülve összehangolt
munkával egy órán belül elfogták a gyanúsítottakat. A két miskolci férfit még
aznap õrizetbe vette a rendõrség, és velük szemben csalás miatt indítottak eljárást.

KIHÛLÉS OKOZOTT HALÁLT
Az ötödik áldozatát szedte az idei
tél Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
Tarcalon. A 49 éves elhunyt halálát az
orvosi szakvélemények alapján kihûlés okozta. A földön fekvõ férfira hozzátartozója talált rá szobájában január 6-án délelõtt. A hatósági vizsgálatok során idegenkezûségre utaló körülmény nem merült fel, ezért a Szerencsi Rendõrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset
körülményeit.

ELTÖRTÉK AZ ORRCSONTJÁT
Emlékezetes marad december 26-a
J. Tamás szerencsi lakosnak, aki karácsony másnapján barátaival az egyik
helyi szórakozóhelyrõl távozva kerekesszékes mozgáskorlátozott társukat
segítették le a lépcsõn, ami idõt vett
igénybe. Emiatt az egyik várakozó
vendég szóváltásba keveredett a férfival, akit ököllel háromszor arcul ütött,
majd bevonult a vendéglátóhelyre. A
sértett nyolc napon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett. R. János legyesbényei lakossal szemben a rendõrség súlyos testi sértés alapos gyanúja miatt indított eljárást.

ÜZEMANYAGKÁRTYA-TOLVAJT
KERESNEK

a kártyákat, így felmerült a gyanú, hogy
õ a bûncselekmény elkövetõje. Személyleírása: kb. 35-40 év körüli férfi,
kb. 175-180 cm magas, erõs testalkatú, kb. 100 kg súlyú, fejtetõn kopaszodó, rövid barna hajú férfi. A felvételeken terepszínû nadrágot, illetve
mellényt viselt, piros pulóverrel. A rendõrség kéri, hogy aki a mellékelt képeken látható férfit felismeri (vagy felismerni véli), jelentkezzen a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán személyesen (Kazincbarcika,
Barátság tér1–3.), vagy a 06-48/510550 telefonszámon, illetve az ingyenesen hívható 112-es, vagy 107-es számokon.

ellenõrzése során derítettek fényt az eladó cég biztonsági szolgálata, majd értesítették a rendõrséget. A rendelkezésre
álló bizonyítékok alapján bûnügyi õrizetbe vették a gyanúsítottat, akinek a
bíróság elrendelte az elõzetes letartóztatását. A férfivel szemben a Szerencsi Rendõrkapitányság üzletszerûen jelentõs kárt okozó csalás, egyedi azonosító jel meghamisítása bûntett,
valamint hatrendbeli, hamis okirat felhasználásával elkövetett közokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt
folytat eljárást.

HOLTTEST A TISZÁBAN

A Szerencsi Polgárõr Egyesület is
csatlakozott az Országos Polgárõr Szövetség által meghirdetett karácsonyi
bûnmegelõzési akcióhoz. Az önkéntesek az ünnepek elõtti idõszakban a
Szerencsi Rendõrkapitányság járõreivel közösen portyáztak a forgalmasabb
bevásárló központok, pénzváltó és
pénzkiadó helyek környékén. Az akció elsõdleges célja az volt, hogy a város közterületén megelõzzék a bûncselekményeket, jelenlétükkel elriaszszák a bûnelkövetõket, megakadályozzák a lopásokat, zsebtolvajlásokat,
a parkoló gépkocsik feltörését.

Az elsõdleges orvosi vizsgálat megállapításai szerint vízbefulladás okozta annak a 32 éves tokaji nõnek a halálát, akire Tokajban, a Tiszában találtak
rá. A helyi rendõrõrsre 2009. december 28-án a kora délutáni órákban érkezett bejelentés szerint a város egyik
parkolója mellett a folyóban holttestet
láttak. A helyszíni szemle megállapítása szerint az elhunyt tisztázatlan
módon a vízbe esett és megfulladt. Az
elsõdleges orvosi vizsgálat szerint a halált vízbefulladás okozta, bûncselekményre, idegenkezûségre utaló jel
nem merült fel. A rendkívüli haláleset
bekövetkezésének körülményeit a Szerencsi Rendõrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja.

KARÁCSONYI GYÚJTOGATÓK
Szándékos gyújtogatás okozott lakástüzet december 25-én az esti órákban Mezõzomboron. A három elkövetõ a családi ház betört üvegû verandáján lobbantotta lángra a függönyt, majd az épület mögötti toldalékban gyújtották meg a lomot. A házban tartózkodó négygyermekes asszony
a veszélyt észlelve eloltotta a már égõ
függönyt, majd amikor az utcán meglátta a távozó fiatalokat, utánuk eredt.
Idõközben találkozott egy rokonával,
aki látta, amint a három fiú a nõ portájáról távozott. Ekkor szóltak a szomszédból, hogy a lakás hátsó része lángokban áll. A veszélyhelyzetet a kiérkezõ szerencsi tûzoltók hárították el.
A épület tetõszerkezete károsodott,
valamint a fürdõszoba födéme is beszakadt. Az ügyben a Szerencsi Rendõrkapitányság indított eljárást.

ZSEBTOLVAJOK BILINCSBEN

A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság
nyomozást folytat készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel való visszaélés
bûntettének gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján tavaly november 13–15. között az elkövetõ feltört egy kazincbarcikai telephelyen parkoló tehergépkocsit, melybõl eltulajdonított több üzemanyagkártyát. A plasztiklapok felhasználásával a tettes november 15–16-án
a benzinkutaknál többször is tankolt
több százezer forint értékben. Az
üzemanyagtöltõ állomásokon lévõ biztonsági kamerák felvételeinek elemzése
alapján kiderült, hogy minden alkalommal a fotón látható férfi használta

A közelmúltban érték tetten a rendõrök azt a két miskolci nõt, akik egy
belvárosi üzletközpontban, illetve annak külsõ elõterében próbálták meg elvenni a gyanútlan vásárlók értékeit. A
fõleg pénztárcákra utazó elkövetõkre
a biztonsági õrök figyeltek fel. A jelzésre azonnal a helyszínre érkezett járõrök tetten érték a 31 és 40 éves miskolci asszonyokat, akik már túl voltak
egy sikeres akción, illetve egy újabb
kísérleten. Az õrizetbe vett elkövetõkkel szemben a Miskolci Rendõrkapitányság lopás miatt indított nyomozást,
egyben kezdeményezte gyorsított eljárás keretében bíróság elé állításukat.
Az egyik zsebtolvajt 5 hónap börtön-, míg társát 4 hónap fogházbüntetésre ítélete a taláros testület.

„ZACCOS” VOLT
A KÁVÉSZÁLLÍTMÁNY
Valódi megrendelés ürügyén, hamis
okiratokkal akart elszállítani egy szerencsi kft.-bõl december végén több
mint tízmillió forint értékû árut egy ózdi
kamionos. A kávétermékek megrendelõje egy londoni székhelyû gazdasági társaság volt. A csalásra az iratok

MÓDOSULTAK
A KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK

POLGÁRÕRÖK A LOPÁSOK
MEGELÕZÉSÉÉRT

Január 1-jével több mint 60 ponton változtak a közúti közlekedés
szabályai.
Az új KRESZ pontosítja a gyalogos
átkelõhely forgalmi rendjére vonatkozó szabályokat. A jövõben a zebra felé tartó autósok csak olyan tempóban haladhatnak majd, hogy még
az átkelõ elõtt képesek legyenek
megállni. Január elsejétõl már nemcsak a villamos-megállóhelyeket,

KEVESEBB BALESET AZ UTAKON

Rendõrségi szempontból ígéretesen
indult az új esztendõ Borsod-AbaújZemplén megyében – tájékoztatta lapunkat a B.-A.-Z. Megyei Rendõrfõkapitányság kommunikációs irodája.
Az év elsõ három napjában hat, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A december 31. és 2010.
január 3-a közötti idõszakban a közutak mentén ellenõrzõ rendõrök
mindössze két vezetõi engedélyt vettek el a helyszínen ittas vezetés miatt. A közlekedési balesetek között
szerencsére nem volt halálos kimenetelû.

Statisztikai adatok szerint a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén 2009.
év elsõ tizenegy hónapjában 821 személyi sérüléses közlekedési baleset
történt, melyekben 41 fõ vesztette életét. Összehasonlításképpen 2008. év
ugyanezen idõszakában a személyi
sérüléses balesetek száma 902, az abban elhalálozottak száma 44 volt.
A legtöbb ütközés elsõdleges oka
a közlekedõk helytelen magatartása:
a gyorshajtás, irányváltoztatás, a haladás és kanyarodás szabályainak
megsértése, az elsõbbség meg nem
adása, illetve a szeszesital- vagy drogfogyasztás volt.

hanem más, menetrend szerint közlekedõ jármûvek és az iskolabusz
megállóhelyét is csak fokozott figyelemmel lehet megközelíteni. Az
új szabályozás lehetõvé teszi, hogy
a kerékpáros a táblával jelzett egyirányú utcákban kerékpársáv hiányában a megjelölt iránnyal szemben közlekedjenek. A módosítás feloldja a kerékpárok szoros jobbra tartási kötelezettségét, ez azonban nem
jelenti azt, hogy a kerékpárosok az
út közepén haladhatnak. Szintén
fontos változás, hogy a biztonsági feltételek fennállása esetén a forgalmi
okokból álló jármûvek mellett vagy
között a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok, az álló jármûvek mellett jobbról a kerékpárok
pl. a piros lámpánál elõre haladhatnak. Az új szabályozás pontosítja a
hatósági jelzésre vonatkozó rendelkezéseket, a rendszám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében a
rendszámot jól látható helyen és módon kell a jármûvön elhelyezni. Korábban a KRESZ csak azt írta elõ,
hogy a jármûnek rendelkeznie kell
rendszámmal, mostantól azonban azt
is, hogy a rendszámot fel kell szerelni, és meglétét indulás elõtt ellenõrizni kell.

A CSEMPÉSZ KÖLCSÖNKÉRT AUTÓJA
Beteg barátja autóját kérte kölcsön
cigarettacsempészéshez egy 45 éves romániai férfi. Az autó tulajdonosának
még jogosítványa sincs. Azért vette a
járgányt, hogy – mozgási nehézségei
miatt – azzal szállítsák. A kölcsönkért
autóval – a tulajdonos tudta nélkül –
csaknem ötezer doboz, adójegy nélküli cigarettát próbált meg a férfi Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe csempészni. Miskolc elõtt azonban elfogták a vámosok. Gyorsított eljárásban
hat hónap börtönt kapott. Az ítélet végrehajtását két év próbaidõre felfüggesztette a bíróság és elrendelte az il-

TISZTA SZESSZEL
TELI HORDÓK

Az egészségügyben használatos 99,9
alkoholszázalékos tiszta szeszt foglaltak le Hatvan mellett két orgazdától a
vámosok. A Pest megyei eladó és a Nógrád megyei vevõ hajnalban egy földúton találkoztak, ahol az adásvétel intézése közben csaptak le rájuk a pénzügyõrök. Tetten érésükkor a középkorú férfiak éppen a tiszta szesszel teli hordókat pakolták át egyik autóból a másikba. A fináncok a harmadik, egy közeli benzinkúton várakozó társukat is
elfogták, aki az eddigi vizsgálat szerint
a háttérbõl irányította az akciót. A vámosok összesen 220 liter tiszta szeszt
koboztak el. A trió tagjaival szemben
üzletszerûen elkövetett jövedéki orgazdaság miatt indult eljárás.

legális cigaretták elkobzását. Az autót
pedig visszajuttatták a tulajdonosának.
A vám- és pénzügyõrség járõrei a
37-es fõúton, Miskolc elõtt néhány kilométerrel állították meg a fehér Opelt.
A vámosoknak gyanús lett, hogy a magyar rendszámú autót román állam-

polgárságú férfi vezeti. Átnézték a kocsit, aminek a csomagtartójában több
ezer doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyõrök.
A férfit – az autóval
együtt – bekísérték a
miskolci vámhivatal udvarára, a pogygyásztérbõl összesen 3020 doboz
Next és 1880 doboz
Priluki márkájú cigaretta került elõ. A
Romániában bútorasztalosként dolgozó férfi a kihallgatáson elmondta:
az autót kölcsönkérte egyik határ
menti településen élõ barátjától cigarettacsempészéshez. A szállítmány
értékesítésébõl akart egy kis pluszpénzhez jutni.

NYOMOZNAK A PÉNZÜGYÕRÖK

Nyomozást rendelt el 2007 nyarán hûtlen kezelés gyanúja miatt a monoki önkormányzatnál a Szerencsi Rendõrkapitányság. Miután a hatóság
elfogultságot jelentett be az ügyben, a vizsgálatot az Encsi Rendõrkapitányság
végezte, majd 2008-ban gazdasági elõny megszerzése bûntett elkövetésének gyanúja miatt átkerült a vám- és pénzügyõrséghez. – A büntetõeljárást
jelenleg ismeretlen tettes ellen folytatja a Központi Bûnügyi Igazgatóság –
tájékoztatta a Szerencsi Híreket Sípos Jenõ, a testület szóvivõje. Lapértesülések szerint a monoki önkormányzatnál 2006-ban fiktív számlákkal igazolták és a helyi közmunkásokkal végeztették el egy beszakadt pince betömését, amire az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács vis
maior alapjából 3,5 millió forintot kapott a község. Ezen túl további két
esetben találtak bûncselekményekre utaló adatokat a pénzügyõrök.
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MENS SANA IN CORPORE SANO
Ép testben ép lélek – mondja a latin szólás, mely napjaink zsúfolt és
egyre rangosabb városi sportrendezvényei kapcsán jut az eszünkbe.
Igaz, hogy a tornát, mint testgyakorlatot, már a görögöknél is rendszeresen mûvelték, de Szerencs lakosságának a testnevelés iránti vonzódására csak a XV. században, a közeli sárospataki fõúri udvarban tanult
és edzett ifjak voltak elsõként hatással. Ebben az iskolában nevelték katonai életre, testének edzésére városunk késõbbi felvirágoztatóját, Rákóczi
Zsigmondot is, ahogyan Rudolf király
címerbõvítõ oklevelében megörökítette: „..testedet pedig katonai szokás
szerint a lovaglásban, dárdavetésben,
a kortársaiddal való összemérkõzésben gyakoroltad.” E korban a testedzés tulajdonképpen egyenlõ volt a vitézi életre való felkészüléssel.
Az iskolai testi nevelést Comenius fejtette ki, elsõként hirdetve, hogy
a mûveltség kialakításában e tevékenység vezetõ szerepet játszik. Úgy
vallotta, hogy az iskolának játékos,
kellemes helynek kell lennie, olyannak, ami a léleknek és testnek élvezetes mozgásait szabályozza. Az állam és a hitfelekezetek által fenntartott iskolákban viszont csak 1868tól teszik lehetõvé a testgyakorlás bevezetését, és csak 1921-ben, az
egészséges életre való nevelés céljából tették kötelezõvé.
A 20. század elejétõl Szerencsen
minden iskolai év bezárása elõtt
nyilvános tornaünnepélyt, tornaversenyt tartottak. Kezdetben olyan számokban rendeztek versenyeket, amelyeket a falvak, községek lakosai is
ismertek, s amelyeknek évszázadok
alatt kialakult játékszabályai voltak:
róta, métázás, tekézés, füleslabda, kötélhúzás.
A középiskolák tornaünnepélyein a nagyközönség elõtt tettek vizsgát az intézetekben végzett testi nevelés és oktatás eredményeirõl. A
Szerencsi Polgári Iskola elsõ évzáró tornabemutatóján zenés szabadgyakorlatot mutattak be, valamint
síkfutás, súlydobás, füleslabda-játék,
magasugrás, távolugrás, stafétafutás,
futballmérkõzés keretében mérték
össze tudásukat a diákok. Goszto-

nyi István fõszolgabíró is dicsérettel emlékezett meg az iskola modern, színvonalas testnevelési munkájáról. A fiúk testedzését, a sport
iránti szeretetét az 1925-ben megalakult Jókai Sportkör formálta,
György Antal vezetõ tanár irányításával. Az évenként változó 70–140
fõvel mûködõ egylet tagjai évente
86 órában atlétikában, futballban,
szertornában és a korcsolyázásban
tökéletesítették magukat. A sport-

Tornaverseny a volt Munkás pályán.

ágak köre a késõbbi években bõvült:
céllövészettel, talajtornával, buzogánygyakorlatokkal. Egy évvel
késõbb a lányokat fejlesztõ Zrínyi
Ilona Sportkör is megkezdte testedzéseit. A változó létszámú, 40-60
tagja asztaliteniszezett, kosárlabdázott, téli sportokat ûzött.
A Jókai Sportkör 1936-ban egy vándordíjas vármegyei versenyt szervezett, amely a zempléni és abaúji polgári iskoláknak, évenként más-más
helyen tartandó sportprogramot jelentett. Az alapító a „Zempléni polgári iskolai kupa” névvel jelzett díszes serleget ajánlott föl vándordíjnak.
Az elsõ ilyen atlétikai versenyen közel ezer tanuló vett részt, ezért a bemutatók és versenyek két napig tartottak. A szerencsi sportpályán az érdeklõdõknek olyan nagy tömege
még nem gyûlt egybe, mint akkor,
sõt a szurkolásuk sem volt hiábavaló, mert a Jókai Sportkör nyerte el a
vándordíjat. Annak ellenére, hogy a
polgári iskolának nem volt tornaterme, a vásártérbõl sportpályának átengedett területen, illetve késõbb alkalmanként a helyõrségi laktanya
sporttelepén edzhettek egy-egy versenyre, mindig sikeresen szerepeltek.

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Játékunkban alkalmanként egyegy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk választ, hogy hol készült a fotó? A megfejtéseket január 22-ig várjuk postai levelezõlapon (3901 Szerencs,
pf.: 85.) vagy SMS-ben a 20/9402066-os számra. A helyes választ beküldõk között értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: a várkertben. A szerencse
ez alkalommal Juhász Eszter, Sze-

A sportolásra ösztönzés terén elsõsorban tehát a helyi tanítási intézményekben végeztek eredményes
munkát, ahol olyan nemzedékek
nõttek fel, amelyeknek már szükségletet, igényt jelentett a sportolás.
Az iskolai testnevelés elterjedéséhez viszonyítva lassabban formálódott a munkában megfáradt felnõttek
sportolás iránti igénye, ám a kerékpározás már az 1890-es években
népszerûvé vált az egyszerû embe-

rencs, Tatai u. 15. szám alatti olvasónknak és 70/967-1145-ös telefonszámról SMS-t küldõ játékosnak kedvezett. Nyereményüket január 19–22. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben.
A játék folytatásához továbbra
is várjuk olvasóinktól a több évtizeddel ezelõtt Szerencsen készült fényképeket, amelyeket sértetlenül visszajuttatunk a tulajdonosának. Elevenítsünk fel
együtt településünkbõl egy-egy
régi pillanatot!

rek körében is.1895-ben létrehozták
a Zempléni Kerékpár Egyletet, melynek elnökévé Vári Rezsõt, titkárává
Guttmann Izort, pénztárnokává Fischer Emilt, menetparancsnokká
Schwarczer Károly és Bier János tagokat választották. Elhatározták, hogy
e sportot megkedveltetik, és elterjedését elõsegítik, ezért igyekeztek a
fehér sapkás, szürke egyenruhás, ragyogó kerékpárjelvénnyel felékesített
tagok a versenyeken sikeresen szerepelni. Az „Adj Isten!” köszöntéssel tova suhanó kerékpárosok nemcsak a város, hanem az egész környék közönségének rokonszenvét

kivívták, híresek voltak az általuk rendezett bálok. Közkedveltségüknek
legnagyobb bizonyítéka, hogy tagjaik
száma folyamatosan nõtt, s így hazánk észak-keleti részének egyletei
között 1896-ban már az elsõ helyet
vívták ki. Amint napjainkban az országos vagy nemzetközi rendezvények felkeltik a sport iránti érdeklõdést a helyiek körében, úgy hatott városunkra az 1896-ban megrendezett
országos kerékpárverseny. A Miskolcról indított és a Nagy Szálloda
elé érkezõ távolsági verseny gyõztesének járó babérkoszorút még budapesti versenyzõ akaszthatta a nyakába, de utána pár perccel késõbb
már ott volt a dobogó harmadik fokán a helyiek kedvence, Bier János.
A zombori úton megtartott egyéb versenyszámokban Fischer Oszkár és Simon József is dobogós eredményeket értek el. Természetesen ez a rendezvény is mulatsággal fejezõdött be,
Péch Ferenc kertjében zenekari aláfestéssel versenykuglizás, tombola és
tánc követte. Szerencs elsõ hölgy kerékpárosa Appelmann Guszti kisasszony volt, de arról nem szól a
fáma, hogy mint egyedüli hölgy,
részt vett-e a szombatonként megtartott klubestélyeken
Városunk nemcsak gazdasági, kulturális fejlesztésében, hanem a sportéletében is a cukorgyár volt a kezdeményezõ. Egyrészt a törzsgárda
jobb összekovácsolása érdekében,
másrészt hogy elterelje figyelmüket
a politikáról, igyekezett a dolgozók
sportigényeit kielégíteni, így terjedt
el a természetjárás és a tekézés. A
századforduló utáni évektõl vált kedveltté a tenisz mint nyári, a korcso-

lyázás mint téli sportág. A Szerencsi
Tenisz Club versenyeit nõi-, férfi
egyes és páros, valamint vegyes páros számokban elõször a húszas
években rendezte a sportot kedvelõ
szerencsi fiatalság. Az egyesület házi
versenyében 1932-ben a mezõny
legjobbja a férfi egyesben dr. Schmied Sándor, a vegyes párosban szintén õ Segesváry Sárival, míg a nõi
egyesben Segesváry Magda lett a
jobb. Ezután a nézõk és a játékosok
egy-két kellemes órát töltöttek el a
társaskör helyiségében, ahol döntöttek a jövõ évi versenyekrõl.
A Szerencsi Korcsolya Egylet a vasút melletti jégpályán tartandó jelmezes ünnepélyt és azt követõ táncmulatságot már 1894-ben rendezett. A cukorgyár ezt az egyletet is
maximálisan támogatta, sõt az ünnepély fényét villamos világítással is
emelte, amelyet attól fogva minden
szerdán és szombaton bekapcsolt. A
jég hívei a mulatságot cigányzene
mellett rendezték, és volt a pályán
versenyfutás, mûkorcsolyázás, tánc
és csoportjátékok. A korcsolyázók és
a húsz krajcáros felnõtt-, illetve tíz
krajcáros gyermekbelépõt fizetõ
nézõk melegítésére frissen sült gesztenye és forró tea szolgált. Gyakran
vendégeskedtek a szomszédos tokaji
korcsolyázók meghívására, az általuk alkalmasabb pályákon rendezett
versenyeken. E téli testgyakorlatot és
testedzõ tornászást a városban felkarolták, hiszen kellemes szórakozásul is szolgált kicsiknek, nagyoknak, és épp oly szükségesnek tartották, mint a társas életet.
(Folytatjuk)
O. Z. M.

Kéktúra XXXI.

Ózdi gimnazista koromban egy
Medve Gábor nevû osztálytársam –
aki Szögligeten lakott – megkérdezte
tõlem, hogy tudom-e, hol van Szádvár és van-e valami köze a nevemhez. Akkor hallottam elõször. Azóta néhányszor eszembe jutott, hogy
keresni kellene az összefüggést, de
ez mindig elmaradt. Nos, a várról
majd késõbb.
Jósvafõrõl indultunk a Tohonyapatak völgyében, majd a Lófej-völgyben folytattuk utunkat. Van ilyen
nevû tetõ és forrás is. Az utóbbit egy
jelzés után egyre vékonyodó és megszûnõ vonal mutatja. Ez azt jelenti,
hogy elnyeli a karszt, és egy másik
nevû forrás vizeként a völgyben újra
megjelenik. Ebbõl a forrásból és a hegyen átjutva a Ménes-völgyben találhatókból nagyokat kortyoltunk. A
karsztforrásokból inni számomra élményt jelentett, és aki csak teheti,
próbálja ki. Ezen a területen sajnos
újabban nem lehet, mert szigorúan
védetté nyilvánították és a túra útvonala is megváltozott.
A kék jelzés a Mocsolya-patak keresztezésénél tér vissza eredeti útjára és innen egy jó órányi út Derenk.
Ennek a településnek nincs irányítószáma, nem található meg autótérképen, a túraatlaszban a neve mellett az áll, hogy „romközség”. Az egykori fõutcája két oldalán gazzal
benõtt halmok jelzik a házak helyét,
mintha sírhantok volnának.
1943-ban Horthy Miklós leromboltatta, lakóit elüldözte. Ettõl mindig indulatba jövök, mert amikor magyarjaink vére a keleti frontokon
folyt, akkor kormányzónknak az volt

SZÁDVÁR

az egyik fontos gondja, hogy vadrezervátumot hozzon létre a területen,
ahol medvére vadászhat. Ne vegye
rossz néven senki, de ezért nem tudok jó szívvel gondolni egykori kormányzónkra, de a vadászokra sem.
Egy volt telekre megpróbáltam bemenni a gazban. Ahogy hajtogattam
szét magam elõtt az elburjánzott növényeket, egy fedetlen kút szélén találtam magam. Jó mély volt a domb
oldalában és semmi jel nem mutatott arra, hogy ott van.
Újabb jó órányi gyaloglás után elértük a hegyet, melyen Szádvár romjai találhatók. Az egykori várkert mellett visz a kék jelzés, ahol tájékoztatót olvashat az arra járó a vár történetérõl. A tatárjárás után létesült,
majd bõvített, szabálytalan alaprajzú,
négy belsõtornyos királyi lovagvár.
Több tulajdonosa is volt. Amikor újra

a Bebek családhoz került, a császári
seregek 1567-ben megostromolták. A
várat védõ Bebek Györgyné Patócsi
Zsófia kénytelen volt feladni, melynek fejében embereivel együtt sértetlenül távozhatott Torna várába.
Újabb tulajdonos-változások után
1685-ben Habsburg Lipót parancsára felrobbantották, Schulcz császári
generális közremûködésével. Magyarország egyik legnagyobb vára
volt. Az erõsség autóval is megközelíthetõ Szögliget felõl a régi határõr
laktanyáig, ami a hegy lábánál van.
Aki vállalkozik, hogy felmegy a várba, nagyon szép panoráma a jutalma.
Családommal kipróbáltuk és a
hegy lábánál fakadó bõvizû Tetvesforrásból az odavitt mûanyag kannáinkat megtöltöttük, utána napokig
ez volt az ivóvizünk.
Szádváry Gyula
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Maczkó Edit

HÓNAPSOROLÓ
Januárban dermedt a táj.
Udvarunkon hóember áll.
Februárban hív a farsang.
Maskarában vígadoznak.
Márciusban hosszabb a nap.
Pihent földbõl élet fakad.
Áprilisban zöld már a rét.
Traktor hátán fényes ekék.
A május virágba borul.
Madársereg vígan dalol.
Júniusban csibék kelnek.
Tyúkudvarban jól megférnek.
Júliusban gyümölcs érik.
Hûs patakban járunk térdig.
Augusztusban learatnak
Örülünk a kenyérmagnak.
Szeptemberben becsengetnek.
Játszóterek csendesednek.
Októberben szüretelnek.
Bújára seregélyseregnek.
November a ködnek hava.
Sarki csillag vezet haza.
Decemberben télapó jár.
Gyertya ég a karácsonyfán.

Sárközy Vendel Gergely

KOCCINTÓ
CSENGÉS

 2009. december 14-én Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban is be-

mutattuk az Aranyló búzaszemek címû H.A.T.– MAIT antológiát.
 2009. december 15-én ugyanitt megnyílt Schlosserné Báthory Piroska Megrajzolt

gondolatok címû kiállítása és bemutattuk Gál Halász Anna Karácsonykor Párizsban
címû regényét.

Jeney András

ARANYDIPLOMA
Ünnepi szónoklat – unalom –, mobilok belecsöngnek;
Kedvetlen veszed át nagybetûs okleveled.
Kislány mûmosolyog, kapsz fonnyadt tegnapi rózsát,
Dékánod laudál, közben a tüske sebez.
Rád szólnak, letotyogsz, s már szembe veled jön a másik:
Szürke futószalagon kerget a normaidõ.
Díszvacsorákon is csak az álarc, még be se rúghatsz;
Hogy vagy? – vállvereget, s otthagy az egykori társ.
Hát, ez lett ma az ünnep: hervadt szirma virágnak;
Épp hogy kézbe veszed, máris a porba lehull.
Hétköznap a jelen, az is elfogy, mint a barátok –
S majd üresen temetik szíved alá papírod.
Mégse sirasd. Van okleveled valódi aranyból;
Vedd át, nézd: nyertél földre lehelt örömet.
Jókedvet fúj, füttyög a szél, s míg söpri a rétet,
Hajnalt virrad a Föld…S lesz idelenn: odafönn.
Schlosserné Báthory Piroska:
Így történt

Bényei Vera

A KÓRUSNAK

Kietlen, sík mezõn, az ember „messze” lát.
Nyugvóra térõ nap, hinti „vér” sugarát.
Õszülõ az IDÕ, csípõs a szellõ már,
Visszapillant a nap, „vérzik” a láthatár.

Köszönöm
Köszönöm
Köszönöm
Köszönöm

Pinceajtó nyílik, a lég lent illatos:
Immár nyugszik a must: már pezsdít a karcos.
Tegnap még a hordó „izzott”, mint egy kohó,
Ma már ereinkben „dübörög” a Hordó!

Hogy mondhatnám ezt el
Élõszóval Nektek?
Vár tövében bandukolok,
Alázattal meghajolok.

Gyere jó pajtásom, tüzes a borunk már,
Ereinkbe’, mint vér, s megtöltve a POHÁR!
Emeljük poharunk’-, Lát’határ a borba’
Koccintó csengéssel ébredjen a HAZA!

Németh Tibor

AM¸G MARADUNK
Mint hajnali pára tó felett,
mint szelekkel szálló fellegek,
mint tavaszi virágból az illat,
mint nyári éjeken hulló csillag,
vágyott életünk majd úgy illan el…
Még cseppenként csurran a szerelem,
akár a frissen pergetett méz,
Hógyöngyöt csillant felénk az õsz
s tavon a forgószél vizet redõz.
Még remeg pilláinkon a könny,
még reszket ajkainkon a csók.
Még volna ezernyi mondanivalónk,
ha az élet fogytán s a Halál szól…
Messzire tûnik fellegek setétje
kenyérmagban ring holnapok kalácsa.
Szép alkonyunkra vár örök béke,
ha végleg zárul tág szemünk határa.
De míg cseppekben csurran a szerelem,
míg remeg pilláinkon a könny,
míg csak távolban látszik fellegek setétje,
mint hajnali pára tó felett,
vágyott könnyûséggel, még megfogom kezed.

3900 Szerencs, Rákóczi-vár.
Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358
(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

A H. A. T. HÍREI

(Leskó Imre: Naplemente c. fotójához)

Bari Gábor
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gerlét,
naplementét,
lelketeket,
jóságtokat!

Zeng az ének szájrul szájra,
Száll…gerle ágrul ágra,
Egyszerre zeng erõ, s szépség,
Gyöngéd báj és verbunk népség.
A szó dadog,
De zeng és száll az ének,
Összeköt a magassággal,
Hajladozó rózsaszállal.

VARÁZSLÓ
Tehermentes lett a nevem;
elváltam...
Nincs zálogom és hitelem;
megbántam...
Körülöttem az emberek;
pénzesek...
Buzgón csalnak, perelgetnek;
zsebesek...
Dologtalan, megtûrt lettem;
segélyes...
Társadalmi körülményem;
szegényes...
A szomszédom fúrt kútjából;
ha viszem,
s nem a konyhám rézcsapjából
lesz vizem.

Két napja már nem is ettem;
nincs pénzem...
Gyógyszeremet ki sem vettem;
már érzem...
Villanyt régen nem fizetek;
van holdfény,
pisla sparhert ad meleget;
és reményt.
Kettétörték az életem;
rideg lett,
mért csodáljam, hogy a lelkem
kéreget.
Jöhetne egy rám találó
szép remény,
hogy a nincs-bõl nagy varázsló
legyek én!

Mátyás Ernõ

2009-RE VISSZANÉZVE

Megint elment egy év,
Napok, hetek, hónapok egymást követték,
Karjainkból az erõt, szívünkbõl az akaratot
Mindig kivették.

Pótolnunk kell mit az elõzõ év kihagyott.
Emberség, szeretet, becsület mind-mind hiányzik.
Helyettük a pénz uralma
Ostobán virágzik.

De azért lettünk emberek,
Ezért mûködik naponta agyunk,
Hogy a következõ években kipótoljuk
Ha netán, valamit kihagytunk.

Ne így legyen jövõre!
Szebbet, jobbat teremjenek az évek!
Ne csak kívánjuk, de adjunk is egymásnak
Szebb, jobb, boldogabb újévet!

Leskó Imre

OTTHON VAGY HAZA?
A besorolás nem véletlen mûve.
Az otthonom még nem a hazám.
Házban születtem, az lett otthonom.
Megszoktam falait, mennyezetét,
de a mennyezet még nem az Ég.
Levegõ csap meg, ha kimegyek.
Magyar illattal nyugtatom magam.
Sajátos szaga van minden népnek,
én hazám illatát áradni érzem.
Háborítatlannak vélem magam.
Otthonom, biztonságom, nyugalmam.
Környezetem rám simul szerényen.
Emberarcok mind ismerõseim.
Beszédük nyugtat, árad és érzem,
Ima, káromkodás megfér a légben.
Dal fürdött, visszhangzott hajdan.
A táj fájdalma, sóhaja terjed.
Mégsem menekülök. Ez így Hazám!
Hiába csal Róma, Párizs, London,
Elviselem magyar terhem, gondom.
Mi a Haza? Tucatnyi mûben él.
Jót mindenki Hazájától vár, remél.
Meghatározó a lét – tudat alatt –
Kétes látszat, ember hogyan él,
olykor lukas szociális háló alatt.
Otthon, Haza, nincs jó viszonyban.
Otthonomban átölel a Haza.
Mikor haza megyek, idegen az otthon,
Egy disszonancia bennem kolompol,
Mert vészjósló a jövendõ szava.
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KÜZDVE A GAZDASÁGI VÁLSÁGGAL
A napokban zárta le a 2009. évi
gazdálkodását a mádi Ferroprofil Kft.
Több mint egy éve harcolva a gazdasági válság minden hatásával, jelentõs eredményként értékelhetõ,
hogy a cég folyamatos, de csökkenõ
kapacitáskihasználtság mellett meg
tudta õrizni dolgozói munkahelyét,
miközben szerény pozitív gazdálkodási eredményt értek el.
Ahhoz, hogy a fenti kondíciókat
tartani tudjuk, nagyon szoros költséggazdálkodást kellett bevezetnünk
– nyilatkozta lapunknak Gáthy Sándor (fotónkon) ügyvezetõ igazgató.
– Háromlépcsõs válságkezelési tervet dolgoztunk ki, minden eshetõséget számításba véve. A megrendeléseink csökkenõ nagyságrendje miatt sajnos a tartalékaink egy részét
felhasználtuk, így sikerült átvészelni az elmúlt évet. Az elmúlt év szigorú gazdálkodását a dolgozóink is
megértették, mert látják, hogy a cég
vezetése mindent megtesz a fennmaradás és munkahelyük megóvása érdekében, ami nem lesz egyszerû feladat.
– Milyen lehetõségeik vannak a
2010. évre?
– Az elmúlt év végén szerencsére
jelentõs nagyságrendû megrendelésekhez jutottunk, fõleg osztrák és német partnereink által. Ez mintegy 500
tonna gyártást jelent, melyet hozzávetõlegesen ez év május végéig kell
elvégeznünk. Ezzel idõt nyertünk, de
csak úgy tudunk megfelelni a piaci
feltételeknek, ha tovább növeljük a
gyártási teljesítményünket és ügyelünk a minõségi elõírásokra. Remélem, hogy el tudjuk végezni a vállalt kötelezettségeinket és az év további részében újabb megrendelésre teszünk szert.
– Hogyan látja a válságból történõ
kilábalás lehetõségét?
– Nehéz eldönteni, hogy a gazdasági mélyponton vagyunk-e, vagy
még tovább mélyül a válság, mikor
indul meg a bel- és külgazdaság növekedése, egyáltalán a mûködése.
Sajnos, a hozzánk hasonló kis- és középvállalkozások már nem rendelkeznek jelentõs tartalékokkal, ezért

még egy hasonlóan nehéz évet, mint
az elmúlt volt, nem hiszem, hogy túl
tudunk élni.
Reménykedve a gazdaság fellendülésében, a vállalkozásokat sújtó terhek csökkenésében, munkavállalóink
további szemléletváltásában, a meglévõ megrendeléseink ellenére is aggodalommal tekintek a 2010-es évre,
azzal együtt, hogy mindent megteszek a fennmaradásunk érdekében.
– Mint alpolgármester, hogyan látja a település jövõjét?
– A gazdasági válság, a terhek növekedése és a központi támogatások

csökkenése nem kerülte el az önkormányzatokat sem. A fentieken túl,
jelentõsen növeli gondjainkat a település lélekszáma, ezen belül a
gyermeklétszám csökkenése is, ami
kedvezõtlenül hat a település költségvetésére.
A nyolc éve bevezetett szigorú és
takarékos gazdálkodás hatásaként
forráshiánnyal, de rentábilisan tudtuk a településünket mûködtetni.
Igyekszünk megfelelni a magunk által felállított elvárásoknak: megõrizni hitelmentességünket, gazdálkodni és mûködtetni az intézményeket, szépíteni, fejleszteni a
községet, megõrizni a település vagyonát, értékeit.
Ennek a hármas feladatsornak
szeretnénk megfelelni a mandátumunk végéig, bár a válság további
hatásaként csökkenõ helyi adókkal
és a terhek további növekedésével
kell számolnunk, aminek a kezelése a fejlesztési terveink lehetõség
szerinti megvalósítása mellett mármár ezek újragondolásra késztetnek. Ennek a tejesítése sem lesz
egyszerû feladat az önkormányzat
számára.

Legyesbénye

ZARÁNDOKJELVÉNY
TURISTÁKNAK

Kedves ajándékkal lepik meg Legyesbényén
azokat a turistákat, akik
virágot helyeznek el a település határában felállított kettõs keresztnél és
meglátogatják a község
nevezetességeit. A Hlivják
László polgármester ötlete alapján elkészült zarándokjelvényt minden bizonnyal jó
szívvel fogadják majd a faluba látogatók. Napjainkra elkészültek az
ajándéktárgyak elsõ darabjai, amelyek formájukkal a legyesbényei
Fúló-hegyen található barlang bejáratának körvonalát mintázzák. Az

A szerencsi kistérség bekapcsolódik a téli-tavaszi közmunkaprogramba, aminek a keretében 109 fõ
több hónapig történõ foglalkoztatására nyílik lehetõség. Errõl 2009.
december 17-ei ülésén döntött a társulási tanács. A jelenlévõ polgármesterek és képviselõk azzal is
egyetértettek, hogy a kistérség gesztorként közremûködjön a roma közmunkaprogramban, ami többek között vízfolyások medertakarítására és
cigánytelepek környezetének a rendezésére szolgál. Az ülésen szóba

került, hogy nagy szükség volna a
Szerencs és a Takta patakok medrének a kitisztítására, amire lehetõséget biztosít az új pályázat. Nem
támogatta a testület két olyan, nem
helyi székhelyû cég jelentkezését a
leghátrányosabb helyzetû kistérségek gazdaságfejlesztési pályázatára,
akiknek a képviselõi a meghívás ellenére nem jöttek el az ülésre.
Ugyanakkor elhangzott, hogy a városban és a környezõ településeken
mûködõ vállalkozások az év végéig még a rendelkezésre álló közel

Biró Ferenc és Ficsor Ádám (középen) vágták át a nemzetiszín szalagot.
A megújult ravatalozót avatták fel
2009. december 22-én Mezõzomboron. A község kegyeleti helyén
megtartott ünnepségen Biró Ferenc
polgármester ismertette, hogy az
épület teljes rekonstrukciójára és urnafal létesítésére a leghátrányosabb
helyzetû kistérségeknek kiírt pályázaton nyert 17 millió forintot az önkormányzat. A hazai forrású támogatást 3 millió forint önrésszel egészítette ki a község. A létesítményt

felavató Ficsor Ádám arra hívta fel
a figyelmet, hogy a felújított ravatalozóban méltó körülmények között
vehetnek végsõ búcsút szeretteiktõl
a mezõzomboriak. A nemzetiszín
szalagot Biró Ferenc és Ficsor Ádám
vágták át, majd Hegedûs Aranka református lelkipásztor és Tóth Mihály
görög katolikus esperes áldották meg
és szentelték fel az új épületet, valamint a temetõ 108 férõhelyes urnafalát.

Taktaharkány

ÚJ OTTHON AZ IDÕSEKNEK

utóbbi idõben egyre többen keresik fel a vulkanikus eredetû természeti
képzõdményt, ahol a vékony földréteg és az üreges belseje miatt a belülrõl jövõ fizikai hatások,
mágneses, illetve a földsugárzás erõteljesebben
tör a felszínre.
A helyiek reményei szerint a zarándokjelvények numizmatikai és
kulturális értéket képviselnek majd
és az általuk korábban veretett községi pénzhez hasonlóan ez iránt is
folyamatosan érdeklõdnek majd a
gyûjtõk.

KÖZMUNKAPROGRAMOK A KISTÉRSÉGBEN

A helyi foglalkoztatásban fontos szerepet tölt be a közmunka.

RAVATALOZÓ ÉS URNAFAL

harmincmillió forint erejéig támogatást igényelhetnek tervezett beruházásaikhoz.
Jóváhagyta a tanács a 2010. évi
munkatervét és tudomásul vette az
idén fennállásának ötödik évfordulóját ünneplõ társulás 2009-ben végzett munkájáról készített tájékoztatót. Mint megfogalmazódott, az érintett tizenhét település is eredményesen közremûködött többek között
a szociális, közoktatási, gyermekjóléti, mozgókönyvtári és a belsõ ellenõrzési feladatok ellátásban.
A jelenlévõk döntése alapján a
végzett többletmunkáért a testület elnökét, Rónavölgyi Endrénét, valamint Osika József tállyai és Vajtó János taktaszadai polgármestereket
egyhavi illetményüknek megfelelõ
jutalomban részesítette a társulás tanácsa.

Varga László polgármester tájékoztatta a meghívottakat a felújításokról.
Közel negyvenmillió forintból valósul meg Taktaharkányban a szociális ellátást biztosító helyi intézmények
felújítása és akadálymentesítése.
Az Észak-magyarországi Operatív
Program támogatásával megvalósított
beruházásokról 2009. december 16án sajtótájékoztató keretében számoltak be a településen. Az elmúlt hónapokban megszépült helyi idõsek
klubjában megtartott eseményen Varga László polgármester ismertette,
hogy a pályázaton elnyert közel 29 millió forint felhasználásával felújították
és bõvítették az épületet. A falak kivételével szinte mindent kicseréltek,
korszerûsítették a fûtést és mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá tették a létesítményt. Új bútorok is
kerülnek a klubba, amit a használat-

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

A leghátrányosabb helyzetû kistérségek fejlesztési és együttmûködési kapacitásainak megerõsítése elnevezésû program keretében tartottak partnerségi rendezvényt önkormányzatoknak és vállalkozásoknak 2009. december
17-én a szerencsi világörökségi kapuzatban. Az elõadáson Varga Viktor tanácsadó beszélt a környezeti fenntarthatóság Európai Unióban való megjelenésérõl. A résztevõk tájékoztatást kaptak két pályázati lehetõségrõl, amelyek keretében épületenergetikai fejlesztésekre, közvilágítás-korszerûsítésre,
illetve megújuló energiaforrások felhasználására lehet támogatást igényelni.

ba vételi engedély után szereznek be
és a tervek szerint az intézményt
2010. február 1-jével nyitják meg. A
közel negyvenmillió forintos beruházás a helyi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatot is érintette, ahol többek között kõburkolatú fedett teraszt alakítottak ki.

MULATSÁG
AZ ISKOLÁBAN
A bekecsi általános iskola január 16-án 19 órától tartja jótékonysági bálját az aulában. A
vacsorával egybekötött vidám
rendezvényen az oktatási intézmény nebulói adnak mûsort,
a zenét Stempel László szolgáltatja. A rendezvény bevételét az
iskola eszközeinek bõvítésére
fordítják a szervezõk. A háromezer forintos jegyek az intézmény titkárságán és a szülõi
munkaközösségi tagoknál kaphatók. A pártoló jegyek ötszáz
forintba kerülnek.
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SZOLGÁLTATÁS

VONATOK ÉRKEZÉSE ÉS INDULÁSA – SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS
ÉRKEZÔ VONATOK
Abaújszántó: 5:37, 7:37, 9:37, 11:37, 13:37, 15:37, 17:37,
19:37, 21:37.
Budapest-Keleti pu.: 9:11, 9:57 IC Dália, 11:11, 11:57 Å=ßá
IC Jázmin, 13:11, 13:57 ÅáIC Kamilla, 15:11, 15:57,ÅáIC
Rózsa 17:11, 17:45 aÞá, 17:57 ÅâIC Tulipán, 19:11, 19:57
ÅáIC Tokaj, 20:42 aÅÞáIC Füzér, 21:11.
Budapest-Nyugati pu.: 10:01 ÅâIC Holló, 12:01 ÅáIC Páva,
14:01 ÅáIC Rigó, 16:01 Å=ßáIC Kócsag, 18:01 Å=ßáIC
Vércse, 20:01 Å=ßáIC Hajdú.
Debrecen: 7:40 Þâ 8:01 ÅáIC Tokaj, 10:01 ÅâIC Holló,
12:01 ÅáIC Páva, 14:01 ÅáIC Rigó, 16:01 Å=ßáIC Kócsag,
18:01 Å=ßáIC Vércse, 20:01 Å=ßáIC Hajdú.
Ferihegy: 10:01 ÅâIC Holló, 12:01 ÅáIC Páva, 14:01 ÅáIC
Rigó, 16:01 Å=ßáIC Kócsag, 18:01 Å=ßáIC Vércse, 20:01
Å=ßáIC Hajdú.
Füzesabony: 9:11, 9:57
ÅßáIC Dália, 11:11, 11:57
Å=ßáIC Jázmin, 13:11, 13:57 ÅáIC Kamilla, 15:11, 15:57
ÅáIC Rózsa, 17:11, 17:45 aÞá 17:57 ÅâIC Tulipán, 19:11,
19:57 ÅáIC Tokaj, 20:42 aÅÞáIC Füzér, 21:11.
Hajdúszoboszló: 10:01 ÅâIC Holló, 12:01 ÅáIC Páva, 14:01
ÅáIC Rigó, 16:01 Å=ßáIC Kócsag, 18:01 Å=ßáIC Vércse,
20:01 Å=ßáIC Hajdú.
Hatvan: 9:11, 11:11, 13:11, 15:11, 17:11, 17:45aÞá 19:11,
21:11.
Miskolc-Tiszai pu.: 5:11â 6:11 Þâ 6:49 » 6:53 ªÅáIC
Hajdú, 7:11Þâ 7:57 Å=ßáIC Délibáb, 8:11 Þâ 9:11, 9:57
ÅßáIC Dália, 10:11 Þâ 11:11, 11:57 Å=ßáIC Jázmin, 12:11
Þâ 13:11, 13:57 ÅáIC Kamilla, 14:11 Þâ 14:49» 15:11,
15:50, 15:57 ÅáIC Rózsa, 16:11 Þâ 17:11, 17:45 aÞá 17:57
ÅâIC Tulipán, 18:11 Þâ 19:11, 19:57 ÅáIC Tokaj, 20:11 Þâ
20:42 aÅÞáIC Füzér, 21:11, 22:11 Þâ, 23:34 Þâ.
Nyíregyháza: 4:03ª 4:35, 5:40Þâ 6:01 ÅáIC TVK, 6:38 Þâ
7:40Þâ 8:01 ÅáIC Tokaj, 8:40, 9:40 Þâ 10:01 ÅâIC Holló,
10:40, 11:40 Þâ 12:01 ÅáIC Páva 12:40, 13:40 Þâ 14:01
ÅáIC Rigó, 14:40, 15:40 Þâ 16:01 Å=ßáIC Kócsag, 16:40,
17:40 Þâ 18:01 Å=ßáIC Vércse, 18:40, 19:40 Þâ 20:01
Å=ßáIC Hajdú, 20:40, 21:40 Þâ 23:42 Þâ.
Püspökladány: 7:40Þâ 10:01 ÅâIC Holló, 12:01 ÅáIC
Páva, 14:01 ÅáIC Rigó, 16:01 Å=ßáIC Kócsag, 18:01
Å=ßáIC Vércse, 20:01 Å=ßáIC Hajdú.
Sátoraljaújhely: 4:43, 5:43, 6:43 | 7:11 bÞÅáICFüzér, 7:43,
8:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:12
cÞÅáIC Zemplén 17:43, 18:13 ^Þâ 18:43, 19:43,
20:43Þâ 21:43, 23:23.

Szolnok: 7:40ªÞâ 10:01 ÅâIC Holló, 12:01 ÅáIC Páva,
14:01 ÅáIC Rigó, 16:01 Å=ßáIC Kócsag, 18:01 ÅßáIC Vércse, 20:01 Å=ßáIC Hajdú.
Tokaj: 4:03ª 4:35, 5:40Þâ 6:01 ÅáIC TVK, 6:38 Þâ 7:40
Þâ 8:01 Åá IC Tokaj, 8:40, 9:40 Þâ 10:01 ÅâIC Holló,
10:40, 11:40 Þâ 12:01 ÅáIC Páva 12:40, 13:40 Þâ 14:01
ÅáIC Rigó, 14:40, 15:40 Þâ 16:01 Å=ßáIC Kócsag 16:40,
17:40 Þâ 18:01 Å=ßáIC Vércse, 18:40, 19:40 Þâ 20:01
Å=ßáIC Hajdú, 20:40, 21:40 Þâ 23:42 Þâ
INDULÓ VONATOK
Abaújszántó: 4:17 Þâ 6:17 Þâ 8:17 Þâ 10:17 Þâ 12:17
Þâ 14:17 Þâ 16:17 Þâ 18:17 Þâ 20:17 Þâ 22:17 Þâ.
Balatonszentgyörgy: 6:45 |.
Budapest-Keleti pu.: 4:45, 6:02 ÅáIC TVK, 6:45 | 7:12
bÞÅáIC Füzér, 8:02 ÅáIC Tokaj, 8:45, 10:02 ÅâIC Holló,
10:45, 12:02 ÅáIC Páva, 12:45, 14:02 ÅáIC Rigó, 14:45, 16:02
Å=ßáIC Kócsag, 16:45, 17:17 cÅÞáIC Zemplén, 18:02
Å=ßáIC Vércse, 18:17 ^Þâ 18:45.
Budapest-Nyugati pu.: 6:55 ÅáIC Hajdú, 7:59 Å=ßáIC Délibáb, 9:59 Å=ßáIC Dália, 11:59 Å=ßáIC Jázmin, 13:59
ÅáIC Kamilla, 15:59 ÅáIC Rózsa, 17:59 ÅâIC Tulipán.
Debrecen: 5:15Þâ 6:55 ÅáIC Hajdú, 7:59 Å=ßáIC Délibáb, 9:59 Å=ßáIC Dália, 11:59 Å=ßáIC Jázmin, 13:59 ÅáIC
Kamilla, 15:59 ÅáIC Rózsa, 17:59 ÅâIC Tulipán, 19:59 ÅáIC
Tokaj.
Ferihegy: 6:55 ÅáIC Hajdú, 7:59 Å=ßáIC Délibáb, 9:59
Å=ßáIC Dália, 11:59 Å=ßáIC Jázmin, 13:59 ÅáIC Kamilla,
15:59 ÅáIC Rózsa, 17:59 ÅâIC Tulipán.
Füzesabony: 4:45, 6:02 ÅáIC TVK, 6:45 | 7:12 bÞÅáIC
Füzér, 8:02 ÅáIC Tokaj, 8:45, 10:02 ÅâIC Holló, 10:45, 12:02
ÅáIC Páva, 12:45, 14:02 ÅáIC Rigó, 14:45, 16:02 Å=ßáIC
Kócsag, 16:45, 17:17 cÅÞáIC Zemplén, 18:02 Å=ßáIC Vércse, 18:17 ^Þâ ,18:45.
Hajdúszoboszló: 6:55 ÅáIC Hajdú, 7:59 Å=ßáIC Délibáb,
9:59 Å=ßáIC Dália, 11:59 Å=ßáIC Jázmin, 13:59 ÅáIC Kamilla, 15:59 ÅáIC Rózsa, 17:59 ÅâIC Tulipán.
Hatvan: 4:45, 6:45 | 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:17
^Þâ 18:45.
Keszthely: 6:45 |.
Miskolc-Tiszai: 4:05Þâ 4:45, 5:13»Þâ 6:02 ÅáIC TVK,
6:15»Þâ 6:39Þâ 6:45 | 7:12 bÞÅáIC Füzér, 7:45 Þâ
8:02 ÅáIC Tokaj 8:45 9:45 Þâ 10:02 ÅâIC Holló 10:45, 11:45
Þâ 12:02 ÅáIC Páva, 12:45, 13:45 Þâ, 14:02 ÅáIC Rigó,
14:45, 15:16 »Þâ 15:45 Þâ 16:02 Å=ßáIC Kócsag, 16:45,

17:17 cÅÞáIC Zemplén, 17:45 Þâ 18:02 Å=ßáIC Vércse,
18:17 ^Þâ 18:45, 19:45 Þâ 20:02 ?Å=ßá IC Hajdú, 20:47
Þâ 22:15 Þâ.
Nyíregyháza: 4:10 Þâ 5:15 Þâ 6:15Þâ 6:55 ÅáIC Hajdú,
7:15 Þâ 7:59 Å=ßáIC Délibáb, 8:15 Þâ 9:15 Þâ 9:59
Å=ßáIC Dália, 10:15 Þâ 11:15 Þâ 11:59 Å=ßáIC Jázmin,
12:15 Þâ 13:15 Þâ 13:59 ÅáIC Kamilla, 14:15 Þâ 15:15
Þâ 15:59 ÅáIC Rózsa, 16:15 Þâ 17:15 Þâ 17:59 ÅâIC Tulipán, 18:15 Þâ 19:15 Þâ 19:59 ÅáIC Tokaj, 20:15 Þâ
21:15 Þâ 22:15 Þâ 23:36 ¼Þâ.
Püspökladány: 6:55 ÅáIC Hajdú, 7:59 Å=ßáIC Délibáb,
9:59 Å=ßáIC Dália, 11:59 Å=ßáIC Jázmin, 13:59 ÅáIC Kamilla, 15:59 ÅáIC Rózsa, 17:59 ÅâIC Tulipán.
Sátoraljaújhely: 4:13 Þâ 5:13 â 6:13 Þâ 7:13 Þâ 8:13 Þâ
9:13, 11:13, 12:13 Þâ 13:13, 14:13 Þâ 15:13, 16:13 Þâ
17:13, 17:48 aÞâ 18:13 Þâ 19:13, 20:13 Þâ 20:45
aÞÅáIC Füzér, 21:13, 22:24 Þâ.
Szolnok: 6:55 ÅáIC Hajdú, 7:59 Å=ßáIC Délibáb, 9:59
Å=ßáIC Dália, 11:59 Å=ßáIC Jázmin, 13:59 ÅáIC Kamilla,
15:59 ÅáIC Rózsa, 17:59 ÅâIC Tulipán.
Tokaj: 4:10 Þâ 5:15 Þâ 6:15 Þâ 6:55 ÅáIC Hajdú, 7:15
Þâ 7:59 Å=ßáIC Délibáb, 8:15 Þâ 9:15 Þâ 9:59 Å=ßáIC
Dália, 10:15 Þâ 11:15 Þâ 11:59 Å=ßáIC Jázmin, 12:15 Þâ
13:15 Þâ 13:59 ÅáIC Kamilla, 14:15 Þâ 15:15 Þâ 15:59
ÅáIC Rózsa, 16:15 Þâ 17:15 Þâ 17:59 ÅâIC Tulipán, 18:15
Þâ 19:15 Þâ 19:59 ÅáIC Tokaj, 20:15 Þâ 21:15 Þâ 22:15
Þâ 23:36 ¼Þâ
Jelmagyarázat
Vastagon szedett: IC és gyorsvonatok. Þ : Csak másodosztályú
kocsikkal közlekedik. â: A vonaton tilos a dohányzás. á: A dohányzás csak az arra kijelölt kocsiban engedélyezett. =: Belföldi
forgalomban kerékpár az arra alkalmas – kerékpárszállító vagy
többcélú térrel rendelkezô – kocsiban elhelyezhetô. ß: Kerekesszékkel történô utazásra alkalmas vonat. Å: Helyjegy váltása kötelezô.
ª: Nem közl.: vasárnapi és ünnepnapi rend szerint. »: Közl.:
munkanap. ¼: Közl.: munkanap és vasárnapi rend szerint. ^:
Közl.: vasárnapi rend szerint. a: Közl.: XII. 19-ig és I. 3-tól VI.
15-ig, valamint IX. 1-jétôl pénteki rend szerint. b: Közl.: XII. 19ig és I. 3-tól VI. 15-ig, valamint IX. 1-jétôl szombati rend szerint.
c: Közl.: XII. 19-ig és I. 3-tól VI. 15-ig, valamint IX. 1-jétôl vasárnapi rend szerint. |: Közl.: Bp.- Keleti pu.-ig naponta, Balatonszentgyörgyig IV. 24-ig és X. 2-tôl szombati napokon, V. 1-tôl
IX. 26-ig naponta, Keszthelyig IV. 24-ig és X. 2-tôl szombati napokon, V. 1-tôl IX. 26-ig szombati, vasárnapi és ünnepnapokon.

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA SZERENCS VASÚTÁLLOMÁSRÓL
Abaújkér: M9.15, WO12.50, I14.15
Abaújszántó, piactér: WO6.05, I6.09,
M9.15, X10.05, O11.30, X12.50, D14.00,
I14.15, M14.52, M16.30
Bekecs, posta: X4.05, M4.30, M5.15,
M5.35, M5.40, X6.00, 6.10, O6.20,
M6.30, M7.20, M7.30, 7.45, Z10.00,
X10.10, X10.20, X10.50, 11.35,
M12.40, Z12.45, M12.50, M13.25,
I13.52, M14.15, X14.25, 14.55, +15.50,
X15.55, X16.20, M16.30, D17.15,
M17.45, 18.20, Z19.45, 20.00,
M20.05, M22.15
Csobaj: I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50,
O6.00, WT 6.05, M6.35, 7.50, 10.15,
12.30, 14.35, M15.52, D17.15, 19.50,
22.15
Encs, aut. áll.: M9.15, WO12.50, I14.15
Gesztely, Rákóczi u. 16.: M4.30, M5.35,
X6.10, M7.30, X10.10, M12.50, 14.55,
X16.20, M17.45, Z19.45
Golop, sz. bolt: X6.00, WO6.05, I6.09,
7.45, M9.15, X10.05, O11.30, X12.50,
M13.25, D14.00, I14.15, X14.52, +15.50,
X15.55, M16.30, 17.15, M22.15
Legyesbénye, aut.vt.: M4.30, M5.35,
M5.40, 6.10, M7.30, 7.45, Z10.00,
X10.10, 11.35, Z12.45, M12.50, I13.52,
M14.15, 14.55, +15.50, M15.55, X16.20,
D17.15, M17.45, Z18.20, Z19.45,
M20.05, M22.15
Legyesbénye, monoki elág.: X4.05,
M4.30, M5.35, M5.40, X6.00, 6.10,
M7.30, 7.45, Z10.00, X10.10, X10.20,
11.35, M12.40, Z12.45, M12.50, M13.25,
I13.52, M14.15, 14.55, +15.50, M15.55,
X16.20, D17.15, M17.45, 18.20, Z19.45,
20.00, M20.05, M22.15

Mád, aut. ford.: M5.40, WM6.40, X9.15,
M16.23, M18.15
Megyaszó, aut. vt.: M4.30, M5.35, X6.10,
M7.30, X10.10, 11.35, M12.50, I13.52,
14.55, X16.20, M17.45, Z19.45, M20.05
Mezôzombor,
Rákóczi
u.: M5.40,
WM6.40, I7.10, X9.15, M16.23, M18.15
Miskolc, aut. áll.: M4.30, M5.35, X6.10,
M6.30, M7.30, X10.10, M12.50, 14.55,
X16.20, M17.45, Z19.45
Monok, Kossuth Múzeum: X4.05, X6.00,
+6.10, 7.45, X10.20, M12.40, Z12.45,
M13.25, 14.55, +15.50, X15.55, D17.15,
18.20, 20.00, M22.15
Monok, aut. ford.: X4.05, +6.10, X7.45,
X10.20, M12.40, Z12.45, 14.55, M17.15,
18.00, 20.00, M22.15
Ond: WO6.05, I6.09, I6.25, +6.55,
WM7.06, I7.17, X7.45, M9.15, X10.05,
+10.30, O11.30, X12.50, I13.45, D14.00,
I14.15, X14.52, +16.15, M16.30, X17.15,
M22.15
Prügy: I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50,
O6.00, WT 6.05, M6.35, I7.06, 7.50,
10.15, X11.00, 12.30, M14.15, 14.35,
M15.52, JV 15.52, 17.15, 19.50, 22.15

Rátka: WO6.05, I6.09, I6.25, X7.45,
M9.15, X10.05, O11.30, X12.50, D14.00,
I14.15, X14.52, M16.30, X17.15, M22.15
Sóstófalva: X6.10, M7.30, X10.10, 14.55,
X16.20, Z19.45
Szerencs, Tesco: 5.15, 8.00, 8.25, 10.15,
11.15, 13.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15,
21.50
Szerencs, Hidegvölgy u.: I6.25, WM6.50,
M9.15, X10.05, I13.20, M13.52, M14.15,
M14.55, M17.20
Szerencs, posta: X4.05, M4.30, M5.15,
M5.35, M5.40, X6.00, 6.10, O6.20, I6.25,
M6.30, WM6.50, M7.20, M7.30, 7.45,
M9.15, Z10.00, X10.05, X10.10, X10.20,
X10.50, 11.35, M12.40, Z12.45, M12.50,
I13.20, M13.25, M13.52, M14.15,
X14.25, 14.55, +15.50, X15.55, X16.20,

VÉRADÁS
JANUÁR
26. (kedd): Prügy
28. (csütörtök): Tarcal

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
Január 18–24.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Január 25–31.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–
17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

M16.30, D17.15, M17.20, M17.45,
18.20, Z19.45, 20.00, M20.05, M22.15
Taktabáj: I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50,
O6.00, WT6.05, M6.35, 7.50, 10.15, 12.30,
14.35, M15.52, D17.15, 19.50, 22.15
Taktakenéz: I5.50, X11.00
Taktaharkány: X11.00
Taktaszada: M5.15, O6.20, M7.20, X10.50,
X14.25, M16.30
Tállya: WO6.05, I6.09, I6.25, X7.45,
M9.15, X10.05, O11.30, X12.50, D14.00,
I14.15, X14.52, M16.30, X17.15, M22.15
Tiszaladány: I3.55, WM4.05, O4.45,
I5.50, WT6.05, M6.35, 7.50, X10.15,
12.30,14.35, M15.52, M17.15, 19.50
Tokaj, Idôsek Otthona: I.3.55, WM4.05,
O4.45, I5.50, WT6.05, 7.50, X10.15,
12.30, 14.35
Tokaj, Mosolygó u. 1.: I3.55, WM4.05,
O4.45, I5.50, WT6.05, M6.35, 7.50,
X10.15, 12.30, 14.35, M15.52, M17.15,
19.50

Tokaj, vá.: I5.50, WT6.05
Újcsanálos: O6.10, M7.30, X10.10,
14.55, X16.20, M17.45, Z19.45
Jelmagyarázat
+ = munkaszüneti napokon
D = szabadnap kivételével naponta
I = iskolai elôadások napján
M = munkanapokon
O = szabadnapokon
X = munkaszüneti napok kivételével naponta
Z = szabad- és munkaszüneti napokon
A+ = munkaszüneti napokon, de nem
közlekedik XII. 24-én és 31-én
JV = hetek elsô iskolai napját megelôzô
munkaszüneti nap
WM = tanszünetben munkanapokon
WO = szabadnapokon, valamint tanszünetben munkanapokon
WT = munkaszüneti napokon, valamint
tanszünetben munkanapokon

PÉNTEK DÉLUTÁNI
ORVOSI ÜGYELET
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 valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18
óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
Január 15.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Január 22.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Január 29.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

SZERENCS

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban
Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

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

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

RÁKÓCZI UTCA 108.: a fõutcáról nyíló, 3 lakásos közös udvarban, 2 szoba, konyha, fürdõszobás, komfortos, gázkonvektoros fûtésû, felújítandó társasházi lakás (53 m2). A szoba
parkettás. Az udvarra személygépkocsival be lehet állni.
Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 4 900 000 Ft. Tel.: 20/4776812.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton

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

TÉLI VÁSÁR
a Méteráru- Rövidáru
és Lakástextil üzletben!

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

(az illatszerbolttal szemben)

Minden méteráru, sötétítõ és függöny

KOSSUTH TÉR 2. : KERESKEDÕK, BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE! Jó
forgalmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk és fürdõszoba-felszerelés üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része
30 nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozások, egyedi központi fûtés, melegvízellátás) kialakítandó ÜZLETHELYISÉG, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel. 2
nagyméterû kirakat. Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/6695258, munkahely: 47/362-702.

40%-kal olcsóbban.
Akciónk a készlet erejéig tart!

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

UTAZZON A VELENCEI KARNEVÁLRA!
Nonstop: 2010. 02. 05–07-ig
vagy 2010. 02. 12–14-ig 16 900 Ft/fô
Szállással: 2010. 02. 06–08-ig 32 900 Ft/fô
MEGJELENTEK A NECKERMANN
NYÁRI KATALÓGUSAI,
ELÔFOGLALÁSI AKCIÓVAL!
Valutaváltás kedvezô árfolyamon!
ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Eng.sz.: R-1787/1998

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

Bereczk Autósbolt
ABLAKTÖRLÔK MÁR 750 Ft/db-tól
AUTÓFELSZERELÉS:
 Méretpontos üléshuzatok  Dísztárcsák
 Csomagtértálcák
 Fûthetô ülésvédôk  Gumiszônyegek

AUTÓALKATRÉSZEK:
 Fékbetétek, féktárcsák, fékpofák
 Futómûalkatrészek, lengéscsillapítók
 Fagyállók,
téli szélvédômosó folyadékok
 Szíjak, szûrôk, szimmeringek  Kerékcsapágyak

GYÁRI ALKATRÉSZEK:
VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot,
Citroën, Ford, Nissan
Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu,
info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

A

I
C
K

Ó!

RENDKÍVÜLI HÉTVÉGI AKCIÓ SZERENCSI
ÉS TARCALI COOP ÜZLETEINKBEN JANUÁR 17-IG!
Minna tejföl, hõk. 18% 175 g
79 Ft
Egységár: 451,43 Ft/kg

Tipp Pusztamájas 500 g – Debreceni Csop.
Egységár: 598 Ft/kg

299 Ft

Elõhûtött baromfit árusító üzleteinkben:
Elõhûtött csirkecomb egész, 1 kg

599 Ft

Január 18-ig még akciós áron kaphatók:
Fehér kenyér szeletelt, 1 kg
Vizes zsemle, 1 db
Kristálycukor, 1 kg
COOP lángolt kolbász, 1 kg
Import trappista sajtok, 1 kg
Sir Morton tea duo 2 x 20 x 1, 5 g

199 Ft
15 Ft
179 Ft
899 Ft
1099 Ft
269 Ft

Egységár: 4483 Ft/kg

D. E. Paloma kávé duopack 2 x 250 g
Egységár: 1398 Ft/kg

699 Ft

...és még számos akciós termék!
Keresse a hét minden napján településén
a legközelebbi UNIÓ COOP Zrt. üzletet, ahol az élelmiszerek
választékában már most is több mint 80% magyar termék!

BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): a Keleti pályaudvartól 9
buszmegállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalattivégállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasházban 22 m2, szoba, konyha
helyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi
lakás közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került kialakításra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárolható bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók
vagy diákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 20/4348-390.
LEGYESBÉNYE, MONOKI UTCA 7., Tóth Imréné: a hegyoldalban 781 m2 telken, 2006. évben részbeni belsõ felújítású,
3,5 szoba, fürdõszoba, WC, konyha, spájz, elõszoba, folyosó
helyiségekbõl álló, összkomfortos családi ház (126 m2), garázs, zöldségtároló pince. Szõnyegpadlós szobák, redõnyök.
Konyhakert, gyümölcsfák, díszkert, pázsit. Buszmegálló két
percnyire. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban Budapest IX. kerületi vagy budapesti, legalább 2 szobás, öszkomfortos lakást. Irányár: 12 500 000 Ft. Tel.:
30/239-4571.

BÉRELHETÔ INGATLAN
BUDAPEST,VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatársat keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv,
hûtõ, mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágynemû, stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/5292827.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT,
ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU

FERROPROFIL

A Spar Áruház mellett

KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

60 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ SZERENCSEN.

3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

ÉV ELEJI AKCIÓ:
Csirkemell-filé
Csirkecomb
Csirkeszárny
Egész csirke
Csirkemáj
Csirkemell (csontos)
Csirkefarhát
Sertésoldalas
Sertésláb

1080
580
480
580
580
900
160

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

880 Ft/kg
280 Ft/kg

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

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

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

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!

Telefon: 20/430-9420.
 Acélszerkezetek gyártása, szerelése  Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése
 Gépek, berendezések gyártása, szerelése  Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése  Üzemek,

üzemrészek felújítása, karbantartása  Felrakóhegesztések  Lv = 30 mm-ig
történõ lemezhengerelések
 Forgácsolás középesztergákon  DP–200 síkesztergán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok megmunkálása  Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógépeken végzett forgácsolások
 Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

WEEKEND
PANZIÓ
Szerencs,
Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010.
Fax: 47/361-938

VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Tel.: 47/362-264,
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.
30/294-6417, 20/981-6065.
E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu

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

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.
Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!
Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

SUA VITA ORVOSI ELEKTROKOZMETIKA
Eszközök, szolgáltatások:
IPL villanófényes kezelések
– tartós szõrtelenítés – pattanásos bõr kezelése – herpesz, acne kezelése – pigmentfolt-kezelés
– hegek kezelése – arcbõr rendellenességeinek kezelése (kipirosodás)

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!

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

AUTÓMOSÓBAN,
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.

SOPHIDERM mikrodermabráziós kezelés
– elzáródott, tág pórusú acnés bõr kezelése – hegek kezelése
– pigment- és öregségi foltok halványítása, eltüntetése – striák kezelése, halványítása
– bõrfiatalítás – finom ráncok simítása – öregedõ bõr simítása, rugalmasságának növelése
LUX-STAR tû nélküli mezoterápiás módszer,
a hatóanyagokat a bõr mélyebb rétegeibe juttatja
– izomerõsítés – bõrfeszesítés – bõrtisztítás – masszírozás – bõrtáplálás – sejtfeltöltés
VEINWAVE termokoagulációs kezelés (hamarosan!)
– bõrfelszíni érproblémák kezelése – tágult hajszálerek kezelése – érproblémák kezelése az egész testen
– arcbõr érproblémáinak kezelése – seprûvéna-kezelés

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

2010. JANUÁR 15. 15

MOZAIK/HIRDETÉS

EGYMILLIÁRD FORINT A
HÁLÓZATFEJLESZTÉSRE

POSTÁJÁBÓL

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

KÖSZÖNET
AZ AJÁNDÉKOKÉRT

A konferencián a régió villamosipari szakemberei vettek részt.
Tizennegyedik alkalommal rendezett szakmai napot Szerencsen az
AREVA Hungária Kft. és a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület. A 2009.
december 11-ei fórum résztvevõi a
villamos energia létrehozásának, tárolásának, szállításának és felhasználásának aktuális kérdéseivel foglalkoztak.
Napjainkban az élet minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia, amelynek jelentõségét igazán csak akkor vesszük észre,
ha valamilyen okból hosszabb-rövidebb idõre nem jutunk hozzá. A Rákóczi-várban megtartott idei tanácskozáson nem véletlenül szerepelt a
kiemelt témakörök között az áramszolgáltatás biztonsága. Hans-Günther Hogg, az ELMÛ-ÉMÁSZ Nyrt.
igazgatósági tagja tájékoztatójában ismertette, hogy a cégcsoport az idén
30 milliárd forintot költött hálózatfejlesztésre és 2010-ben is ehhez közel hasonló összeggel számolnak. Az
igazgatósági tag hozzátette, hogy a
cégcsoport is érzékeli a gazdasági válság kedvezõtlen hatását. Budapesten

öt százalékkal, az ÉMÁSZ mûködési területén pedig több mint tíz százalékkal esett vissza az áramfogyasztás. Ez az adat is mutatja a strukturális különbséget a fõváros és az
Észak-magyarországi régió között.
Kovács Zoltán, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tervezési osztályvezetõje
elõadásában kitért arra, hogy az elmúlt két évben Szerencs térségében
több mint egymilliárd forint értékû
hálózatfejlesztés valósult meg. A
többségében a szerencsi alállomást
érintõ beruházás a lakosság biztonságosabb energiaellátását szolgálja.
Szarka Tivadar professzor emeritus elõadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az áram bármilyen
más energia helyettesítésére képes.
A Föld jövõje szempontjából fontos
a fosszilis tüzelõanyagok kiváltása,
amire kiválóan alkalmas a környezetkímélõ módon elõállított villamos
energia, ami a nap és a föld hõjének, valamint a szélnek a hasznosításával olyan mennyiségben biztosítható, ami többszörösen meghaladja az emberiség ez irányú jelenlegi és jövõbeni igényét.

Hivatásos nevelõszülõként dolgozom, férjemmel nyolc fiúgyermeket
nevelünk a családunkban, lassan 15
éve. Sok éven keresztül megtapasztalhattuk a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában a pedagógusok segítõkészségét. Mindig kitüntetett figyelemmel foglalkoztak a velünk
élõ, sokszor halmozottan sérült gyermekekkel, amiért hálásak vagyunk.
Szeretnék köszönetet mondani Koncz
Ferencnek is, aki nagy meglepetésünkre 2009. december 22-én meglátogatott minket otthonunkban és
ajándékkal kedveskedett a fiúknak.
Munkánk iránt érdeklõdött, a gyermekekkel beszélgetett a jövõjükrõl.
Ami az ajándéknál is többet jelentett, az a figyelem volt, hogy igazán
érdekelte az életünk, a gyerekek
jövõre vonatkozó elképzelései. Él
családunkban egy hallássérült 15
éves fiú, aki lassan, nagyon nehezen
tudja megformálni a hangokat, türelem és idõ kell ahhoz, hogy megértsük, mit szeretne mondani. Mélyen
megérintett az a figyelem, amivel
Koncz Ferenc hallgatta a terveirõl,
kérdezte az egri iskoláról és gratulált az úszásban elért országos eredményeihez. Átlátta munkánk szépségét, nehézségét, elismeréssel szólt
a gyermekek ellátottságáról, körülményeirõl. Látogatása után nagyon
sokáig beszélgettünk a fiúkkal és hát
igen… jól esett mindenkinek ez a törõdés, figyelmesség.
Némethné Orosz Éva
Szerencs, Kinizsi u. 9.

Város Önkormányzatának, Rónavölgyi Endréné polgármesternek, a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint Koncz Ferencnek,
a B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés alelnökének, hogy segítségükkel sikerült
a mentõállomás három autóját téli
gumiabroncsokkal felszerelni. Adományuknak köszönhetõen nagyobb
biztonsággal tudjuk feladatainkat ellátni. További munkájukhoz kívánunk erõt, egészséget, és további sikereket!
Szûcs András
mentõállomás-vezetõ

HÚSZÉVES A SZÁNTÓI
GAZDÁSZ ALAPÍTVÁNY
A civil szervezetek korában tantestületünk – az Abaújszántói Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégiumban végzett – tagjai létrehozták 1989 õszén a Szántói Gazdász
Alapítványt. A cél az volt, hogy legyen egy olyan tõke, amely a kiváló
szántói „TEKIS” diákokat segíti. Alapító tagok: Farkas István, Firmánszki
Gábor, Gyulai János, Kiss Tibor, Lukács Zsolt, Nagy Ottó, Obbágy András, Pintér Sándor, Szõke András, Tóth
István, Varga Sándor, Vizi Károly.
Az alakuláskori 12 ezer forint
alaptõke – hála a támogató szülõknek, volt diákoknak, iskolánk tanárainak és dolgozóinknak, valamint

termelõüzemeknek, az iskolánkkal
szimpatizáló magánszemélyeknek –
mára meghaladja a 2,5 millió forintot. Elsõ ízben 1992-ben támogattuk
az arra érdemes diákjainkat (7 fõt).
Ez a szép hagyomány azóta is folyamatos ösztöndíj, illetve jutalom
formájában. Az évente változó diáklétszámot segítve közel 1 millió forintot kaptak a rászoruló, elismerést
kiérdemelt tanulóink.
2009 õszén az alapító tagok jelenlétében meghívott vendégekkel
együtt az alapítvány módosított szabályain és új kuratóriumot választott.
Ennek tagjai Néposzné Gombás
Katalin, iskolánk igazgatója, Badi István, a halmaji HAGISZ Mezõgazdasági Zrt. igazgatója, Soltész Zoltán, az abaújszántói Zentó-PIÉRT Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Rohály Mária,
illetve Varga Sándor tanárok.
Alapítványunk továbbra is nyitott.
Õszinte tisztelettel megköszönöm az
eddigi támogatást, egyben kérek mindenkit, akik akarnak és tudnak segíteni, hogy adományaikat a Szántói
Gazdász Alapítvány a 18406432 – 1
– 05. számú számlaszámra küldjék.
Bízva abban, hogy késõbbiekben
még több, arra érdemes szántói „TEKIS” tanulónkat tudjuk jutalmazni, önzetlen segítségüket elõre is köszönöm.
Varga Sándor,
a kuratórium elnöke

VIDÁMSÁG AZ ÓVODÁBAN

A MENTÕK KÖSZÖNETE
A szerencsi mentõállomás dolgozói köszönetüket fejezik ki Szerencs

Gazdasszonyok és vendégek együtt ünnepeltek.
Luca napját ünnepeltük december
10-én a mezõzombori óvodában. A
hagyományok felelevenítése és õrzése a pedagógusok fontos feladata.
A kiscsoportosok gondoskodtak az
ünnepi hangulatról.
Az óvó nénik voltak a gazdasszonyok, akik fogadták az érkezõ vendégeket. Évike óvó néni felidézte egy
képeskönyv segítségével néhány népi
hiedelem és hagyomány történetét.
Váratlanul megérkezett Luca egy jóságos boszorkány képében, aki jósolt néhány vendégnek. A gyerekek
Luca-búzát ültettek, majd minden
csoport dalokat és verseket adott elõ.
Ezután a szerencsi Bocskai István
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola néhány tanulója nép-

tánc-tudásával kápráztatott el bennünket. Nagyon szép volt a fiatalok
megjelenése és összehangolt mozgáskultúrája. Balázs Beáta tanárnõ
bemutatta a fellépõk népviseletét a
kicsiknek, majd közös tánc következett. A gimis fiatalok jó tanárnak
bizonyultak, mert végül a csoportszobában mindenki táncra perdült.
Köszönjük nekik ezúton is, hogy
óvodai életünk színvonalát emelték
igényes mûsorukkal. Reméljük, a
hagyományõrzés továbbra is jelen
lesz az óvodai életünkben, mert
mindamellett, hogy sok hasznos tudnivalót rejt magában, nagyon szórakoztató is.
Czibikné Majorszki Ilona
óvodavezetõ

RUHAOSZTÁS RÁSZORULÓKNAK
Jelentõs mennyiségû használt, de
jó minõségû ruhát osztott szét közel
nyolcvan nehéz sorsú családnak
2009. december 22-én a szerencsi
alapszolgáltatási központ. A karitatív akció alapjául az Adra – Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány,
a Nyárutó Klub, a Magyar Vöröskereszt, a szerencsi Tesco Áruház és helyi lakosok adományai szolgáltak.
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FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

INGATLAN
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 kmre nyaralónak is kiválóan alkalmas, két és fél szobás parasztház 2233 m2 telken eladó. I.ár: 2,9 M
Ft. Telefon: 20/563-3852, Szerencsen. (1-2)

– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi
ház (vállalkozásra is alkalmas) eladó. Képek:
www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, vagy
70/655-7576. (1)
– 20 m2-es bolthelyiség Szerencsen, a Kossuth tér
4. szám alatt kiadó. Érd.: 47/362-080. (1)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs – Ondon borospince, és üveg-, mûanyag ballonok eladók. Érd.: 47/363-610. (1)

 Szerencs, Rákóczi út 137. szám alatti (vasút mellett) 297 m2

– 50 literes fagyasztószekrény újszerû állapotban
eladó. Érd.: 20/226-9484, vagy 20/531-7676.
(1)

jelenleg ABC-ként üzemelõ ingatlanát.

IN MEMORIAM

Érdeklõdni lehet:
hétfõ–péntek 8–12 óráig a 47/362-209-es telefonszámon.

 Megyaszó, Alkotmány út 4. szám alatti 596 m2,

– Szerencsen a Dobó Kata u. 2. szám alatt lévõ telepen 84 m2-es mûhely 2010. márciustól kiadó.
Érd.: 30/289-8026-os telefonon, vagy személyesen megtekinthetõ. (1-2)
– Szerencs fõutcáján 20 m2-es irodahelyiség kiadó.
Ár: 15 ezer Ft/hó. Érd.: 30/414-3699. (1-2)
– Albérlet kiadó Szerencsen. Érd.: 20/588-4885.
(1-2)

ÁLLAT
– Másfél éves, Beagle kan kutya, hõszigetelt kutyaházzal együtt eladó. Érd.: 20/5600-641. (1)

– 5 éve épült családi ház (háromszobás, a konyha,
étkezõ és a nappali egyben) a bekecsi polgármesteri hivatal mellett eladó. Irányár: 16 millió forint.
Érd.: 70/3392-790. (1)

KERES

– Szerencsen a Pozsonyi út 37. szám alatt kertes
családi ház eladó. Érd.: 20/983-8273. (1)

 Szerencs, Kisvásár tér 17. szám alatti (piac mellett) 397 m2

KIADÓ

– Áron alul, sürgõsen eladó két család részére kialakított, különbejáratú családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.: 20/4464-662. (1-2)

– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszobás (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi
ház eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 20/558-9145
vagy a helyszínen. (1)

– 400 literes hûtõláda, jó állapotú, 35 ezer forintért eladó. Érd.: 47/369-067, vagy 20/352-9404.
(1)

A Szerencs és Vidéke
ÁFÉSZ bérbe adja:

– Saját gépkocsival, személy- és vagyonõr vizsgával munkát keresek. Minden megoldás érdekel.
Érd.: 70/708-9509 (1)
– Saját gépkocsival, személy- és vagyonõr vizsgával munkát keresek, akár segédmunkát is. Minden megoldás érdekel. Érd.: 70/246-1786. (1)

VEGYES
– Emeletes ágy eladó. Érd.: 30/407-0336. (1)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

BALOGH SÁNDOR
1939. 08. 01. – 1999. 01. 07.
„Ne keressetek, csak emlékezzetek RÁM,
ÉN mindig veletek vagyok!”

A szerencsi születésû,
a II. világháború óta
testvéreivel
az Amerikai Egyesült Államokban
élõ

CHAPÓ GYULA

A GW-Borsodvíz Kft. tájékoztatja tisztelt fogyasztóit, hogy 2010.
január 1-jétõl szolgáltatási területén a közmûvek üzemeltetési
feladatait a Borsodvíz Zrt. (Miskolc, Tömösi u. 2.) látja el.
Az átállás technikai megvalósítása érdekében záró elszámoló számlákat bocsátunk ki, melyben fogyasztóink 2009. december 31-ig terjedõ fogyasztását az utolsó vízmérõ-leolvasás alapján határozzuk meg.
Ügyfélszolgálati bejelentéseket az Encsi, Nyékládházai,
Szerencsi és Tokaji Üzemvezetõségeink ügyfélszolgálatain, hibabejelentést pedig továbbra is a megszokott elérhetõségeken és ügyfélfogadási idõben lehet tenni.
Miskolci központi ügyfélszolgálati irodánkban 2010 januárjában a személyes és a telefonos ügyfélfogadás szünetel.

– hosszan tartó betegség után –
2010. január 4-én,
90 éves korában elhunyt.
Gyászolják testvérei, Mária és József
családjukkal, valamint
fiatalkori szerencsi barátai.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.

Nehezen
tud beszélgetni
családtagjaival?

Nyugodjon békében!

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

Ványai

Ipari gyorsvarrógépek
(programozhatóak is)
20-200 ezer
forintért, valamint
ipari tisztázógép
eladók.
Érd:
06-30/237-3120.

Temetkezés

PANZIÓ

Szerencs, Bekecsi út 1.
0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. január 22-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

január 29., február 12.

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

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

Tel.: 30/3700-382

?

ÁRA
B
Ó
R
P
E
Y
G
TE
HALLÁSÁT!

Nem érti,
amit Önnek
mondanak?

• szakorvosi tanácsadás
• 16 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó
képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

47/361-758/22

Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között:
mellék, Somogyvári Zsoltné.
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA.
Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

$
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SZABADIDÔ

„A TÉL ÖLELÉSÉBEN...”
Vízszintes
1. Az idézet elsõ része. 12.
Csonthéjas termés. 13. ...-torony,
párizsi nevezetesség. 14. Ellenérték.
15. A.V.O. 16. Az orosz CIA! 17.
Ókori föníciai napisten. 19. ... Krónikái - C. S. Lewis mûve. 22. Paprikából, paradicsomból készült étel.
23. Páros nyár! 24. Részben kinyög!
25. Uram, latinul. 27. Pályaudvar.
29. Részben fût! 30. Angolul fekszik (LAY)! 32. Tetejére mozdul. 33.
Cselekvést kifejezõ szó. 35. Kacsa
ruhája! 36. Azonos mássalhangzók.
37. Az egyik bank. 39. Kevert gaz!
41. Idegen tea! 43. Lovaglás esz-

köze. 44. S, M, L, ... 45. Fülünk érzékeli. 47. Japán pénzneme. 48.
Olasz, osztrák, kambodzsai autók
jelei. 49. ... Endre, költõnk. 50. Makacs, ellenszegülõ. 52. Üzletember
kártyája! 54. Német tojás (EI)! 55.
Lócsemege. 57. Azonos magánhangzók. 58. A közelebbi. 59.
Téma része! 60. Idegen férfinév. 61.
Vármegye élén álló személy.
Függõleges
2. Út a kiválasztott szívéhez. 3.
Divatdiktátor. 4. Rendben. 5. Tíz a
hatodikon. 6. Kevert EBI! 7. Gál Ferenc. 8. A. F. M. 9. Egyfajta szili-

A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
JANUÁR
16. (szombat) 15 óra:
17. (vasárnap) 15 óra:
19. (kedd) 19 óra:
20. (szerda) 18 óra:
21. (csütörtök) 17 óra:
22. (péntek) 19 óra:
23. (szombat) 19 óra:
24. (vasárnap) 19 óra:
26. (kedd) 19 óra:
27. (szerda) 17 óra:
28. (csütörtök) 18 óra:
29. (péntek) 19 óra:
30. (szombat) 19 óra:
31. (vasárnap) 19 óra:

HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
A TIZEDES MEG A TÖBBIEK (Bérletszünet)
COSÍ FAN TUTTE (Ferenczy ifj. bérlet)
COSÍ FAN TUTTE (Zrínyi ifj. bérlet)
MÚZSA DÍJ ÁTADÁSA
COSÍ FAN TUTTE (Katona bérlet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
COSÍ FAN TUTTE (Latabár ifj. bérlet)
COSÍ FAN TUTTE (Herman ifj. bérlet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
ÉJJELI MENEDÉKHELY (Miskolci Páholy elõadás)
COSÍ FAN TUTTE (Szigligeti bérlet)

kát. 10. Szemben.
11. ...-Kiskun megye. 15. Az idézet
második, befejezõ része. 16.
Pohár víz teheti.
18. Párducmacska. 20. Nekem ...,
mindegy! 21. Dr.
..., az elsõ James
Bond-film címe.
25. Deu térium,
kén, jód. 26. Budapesti felsõoktatási intézmény.
28. Éneklés szava.
31. Idegen nõi
név. 34. Bóvli.
38. Orvos kezeli
õket. 40. Zenével
kapcsolatos. 42.
Ragasztóanyag.
46. Kiejtett A. D.
M.! 48. Folyóparton van. 50. Döntetlen. 51. Nyugat. 53. Szignál.
56. Nem fölé! 59.
Létezik. 60. Adós
hangzói!
Sz. A.
A december 18-ai keresztrejtvény helyes megfejtése: „…karácsony, amíg…”
A helyes megfejtést beküldõk
közül a szerencsések: Szabó Ildikó, 3903 Bekecs, Marx K. út 11.,
Tóth Denissza, Szerencs, Elõhegy
út 13., Török Béla, Szerencs, Tatay Z. u. 2., az SMS-t beküldõk kö-

zül a 30/469-2127-es telefonszám
tulajdonosa nyert. A nyertesek a
nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Népház) január 19–22. között vehetik
át. A január 15-ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje: január 22. Megfejtésüket SMSben is elküldhetik a 20/940-2066
számra.

ZENEALATTJÁRÓ

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyekhez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY
2010. január 15.

avagy könnyûzene mindenkinek

KARÁCSONYI
HOOLIGANS-KONCERT
Megérte a várakozás – vélekedtek sokan, akik december 26-án
este a Rákóczi-várba látogattak. A
Szerencsrõl elszármazott Hooligans hagyományos karácsonyi koncertje miatt sokan aggódtak az elmúlt idõszakban és már-már úgy
tûnt, ez alkalommal nem szerepel
a fiúk turnélistájában a hegyaljai
szülõváros. Szerencsére nem így
történt.
No, de kezdjük az elején. A karácsonyi este az egyre népszerûbb
Idiot Side fellépésével kezdõdött,
majd a hangulatot az ugyancsak
helyi Join együttes fokozta tovább.
A közönség lelkesen figyelte a
vendégzenekarok fellépését, de valójában már mindenki a hazai rockzene tetovált fenegyerekeire, vagyis
a zenéjükre volt kiéhezve.
A Hooligans-fiúk nem okoztak
csalódást. A tõlük megszokott profizmussal, jó hangulatban adták
elõ már-már klasszikussá váló dalaikat. Fergeteges hangulat jellemezte az egész estét, de sokakban
megfogalmazódott, hogy 2010 nyarán szabadtéri színpadon is szívesen látnánk a bandát.

FUNKYBIOTIKUM
A Back II Black alaposan kiéheztette rajongótáborát, hiszen a
legutóbbi, új dalokat tartalmazó stúdióalbumuk 2005-ben látott napvilágot. A várakozásnak azonban
vége, hiszen december elején a

funky hazai rajongói kezükbe vehetik a Funkybiotikum címmel
megjelenõ, vadonatúj slágereket
tartalmazó Back II Black-korongot.
Az album december 4-én jelent
meg és a rajta található dalokat komoly szûrés elõzte meg: közel 40
szerzemény közül választották ki a
legjobb tizenkettõt. Az albumot
felvezetõ dal (Nem kell…) egyik
napról a másikra berobbant a köztudatba, jelenleg is a legjátszottabb
hazai felvétel a rádiós slágerlisták
szerint is.

A Funkybiotikum hangzása
bõven megfelel nemzetközi zenei
igényeknek, a stúdió-utómunkák
egy része Los Angelesben történt.
Vígh Arnold személyében a Back
II Black legénysége egy nagyszerû
zenei producerre talált.
Talán a legtáncolhatóbb, legszórakoztatóbb albumukat készítették el a srácok, amire a bizonyíték, hogy a koncerten a lemezrõl játszott dalok már óriási sikernek örvendenek.

Aki megvásárolja az albumot, az
komoly extrát is kap ajándékba, hiszen a fiúk képregényhõsökké válnak és megmentik bolygónkat a gonosz erõk ellen – de a teljes történet csak a CD füzetben olvasható.
(forrás: www.warnermusic.hu)

A VILLAMOSVEZETÕ
Az énekest egy ország zárta szívébe a Megasztár sorozat után.
Mindenki úgy emlékezik rá: a tehetséges, ám rendkívül egyszerû,
õszinte, tiszta szívû villamosvezetõ.
A tehetségkutató verseny után jelentkezett egy slágergyanús, a Csillagok közt járok címû dallal, ám
azóta nemigen hallani Varga Pistirõl. Némi csend után azonban ismét megmozdult a levegõ az énekes körül, aminek köszönhetõen
Környei Attila popmenedzser vette szárnyai alá, majd elkezdõdhettek az új lemez munkálatai.
A lemez dalainak szerzõje – egy
kivétellel – a volt R-GO gitáros,
Kozma Tibor. Az elmúlt év novemberében megjelent albumon
Pisti több új oldaláról is megismerhetõ. Bemutatkozik dalszerzõként, a Boldog vagyok címû dallal. Idõközben kiderült, hogy kivételes énekhangja mellett a szövegírás terén is tehetséges. Végül minden ének szövegét saját maga írta.
(forrás: www.warnermusic.hu)

SZEKERES ADRIEN
Az Olyan, mint Te címû dalt immár két esztendõvel ezelõtt hallhattuk Adrien azonos címû albu-

mán. A platinalemez sikere és a legtöbbet játszott rádiós sláger, illetve számtalan felkérés és fellépés
után joggal tettük fel a kérdést: mikor lesz új stúdióalbum?
Természetesen az elmúlt évet
sem töltötte tétlenül a mûvésznõ.
Novemberben vadonatúj számokkal látott napvilágot az énekesnõ
lemeze.
A dalokat ezúttal férje, Kiss Gábor jegyzi. A lemezen közremûködik egy harminctagú kórus, a
Jazz and More énekegyüttes, és duett nélkül sem maradunk. A partner ezúttal egy olyan fiatalember,
akinek tehetségére Adrien figyelt fel,
akinek mostantól menedzseri szerepkörben az útját is egyengetni
szeretné majd, s akirõl a jövõben
még nagyon sokat fogunk hallani.
Õ Nikolas, s hogy mit tud, az a lemezrõl kiderül. (Forrás: www.warnermusic.hu).

JÁTÉK
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Hooligans. A helyes választ
beküldõk közül Lapis Istvánné,
3925 Prügy, Vörösmarty út 30.
szám alatti olvasónk, valamint az
SMS-t beküldõ 30/862-9634-es telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket január 19–22. között,
munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk következõ
kérdése: Mi a címe a Back II Black
együttes új lemezének?
A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el
szerkesztõségünk címére, és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.
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SPORT

HOROSZKÓP
január 15. – január 29.

ÉVZÁRÓ BIRKÓZÓK

A hagyományokhoz híven
házibajnoksággal zárta a 2009es évet Szerencs Város Sportegyesületének Birkózó Szakosztálya. A Rákóczi iskola tornatermében december 15-én
megtartott programon összesen
50 gyerek lépett szõnyegre. A
4–13 éves korú fiatalok küzdelmeinek ezúttal nem volt igazi tétje, azonban a jelenlévõ
szülõk meggyõzõdhettek arról,
hogyan fejlõdtek gyermekeik
az elmúlt idõszakban.
A vidám hangulatú, barátságos mérkõzések után Illésy László edzõ értékelte a szakosztály
munkáját, hangsúlyozva, hogy
a megyei és országos versenyeken ezúttal is kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak a szerencsi
birkózók. A családias program
végén a fiatalok jutalma most az
érem helyett az alkalomra készített torta volt.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ebben az idõszakban a legtöbb figyelmet, idõt és energiát
a munka fogja lekötni. Ne panaszkodjon, örüljön, hogy van
munkája! Ha véletlenül épp nincs, akkor dobja
be magát! Most nagy lehetõségek fognak Ön
elé kerülni. Ezek közül lesz, ami régi. Ne utasítsa vissza kapásból, gondolja meg, hogy legalább átmenetileg elképzelhetõ-e! Készüljön
fel, hogy nagy jövés-menés lesz a munkahelyén. Ez esetleg kibillentheti a megszokott ritmusból, de csak ha hagyja. Vigyázzon a
párkapcsolatára, mert feszültség lehet abból,
hogy a karrierjét építi! Legalább a hétvégén törõdjön a párjával! Az idõszak végén valami
meg fog változni Önben. Valószínûleg átértékel dolgokat, más vágyakat fogalmaz meg, új
célt tûz ki.

Ötven gyermek
lépett szônyegre.

A JÖVÕ SÚLYEMELÕI

A két fordulóból álló országos
súlyemelõ csapatbajnokság döntõjét
rendezték meg 2009. december 20án Kecskeméten. A sportesemény keretein belül elsõ alkalommal tartották meg a Jövõ Súlyemelõi Gálát,
amelyen Szerencset négy fiatal: Sipos Márk, Balla Zsolt, Bárány Gergõ
és Motkó Dániel képviselte. A bemutatón mind a négy fiatal a tõle elvárt módon fegyelmezetten, szép

technikával dolgozott. Náluk még
nem a súly nagysága, hanem a technikai fejlettség, a minél szebb gyakorlat bemutatása volt a mérvadó,
amit maximálisan teljesítettek a fiúk.
A gála végén Dobos Imrétõl, a Magyar Súlyemelõ Szövetség elnökétõl
a fõszponzor ajándékát vehették át
az ifjú sportolók, akiket Pátrovics
Géza szövetségi kapitány emlékplakettel jutalmazott. A program célja

a tehetségek korai felfedezése volt,
hogy a fiatalokat sikerélményhez
juttatva megtartsák õket a súlyemelõ
sportágban. A következõ ifjúsági
olimpia résztvevõi ebbõl a korosztályból fognak kikerülni, tehát kiemelten fontos figyelemmel kísérni a
versenyzõk fejlõdését.
Az országos csapatbajnokságban
Szerencs együttese a 23 résztvevõ
szakosztályból a 13. helyen végzett.

DUPLÁZTAK A KOSÁRLABDÁZÓK

* A Debreceni Betû SE gárdájával
mérkõzött december 16-án a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban Szerencs férfi kosárlabdacsapata.
SZVSE: Birk L. (21/15), Szárnya
G. (20/3), Kovács S. (15/6), Takács
K. (12) Endrész T. 9, Takács P. (8/3),
Marton P. (5/3), Kovács Á. (2), Pallai Á., Szarka I. Edzõ: Gulyás László. A negyedek eredményei: I. 26–
30, II. 30–12, III. 16–16, IV. 20–
15.
A küzdelmes játékot és izgalmakat hozó találkozó elsõ tíz percében
több szép kontrának lehetett tanúja
a közönség. A játékrészt 4 ponttal
megnyerõ, határozottan fellépõ ven-

dégek kezdetben rendre megtalálták
egyedül maradó csapattársukat, aki
biztos kézzel dobott közelrõl vagy
távolról a gyûrûbe. Az egyre szorosabb emberfogás azonban meghozta gyümölcsét: a szerencsiek a második negyed közepétõl az addig fejfej melletti állást felborítva átvették
a játék irányítását és a félidõre sikerült 14 pontos elõnyre szert tenniük.
Ezt követõen az SZVSE legénysége
mindkét palánk alatt egyre több lepattanót szerzett, az akciók során pedig pontos passzokkal szolgálták ki
a védõjérõl leforduló játékosokat. A
szerencsi együttes valamennyi tagja
komoly teljesítménnyel járult hozzá

a 92–73 arányú gyõzelemhez. A legtöbb pontot ezúttal az öt sikeres távoli dobást elkönyvelõ Birk László,
valamint Szárnya Gábor és Kovács
Sándor szerezték.
* Idegenben gyõzött december
19-én Nagykõrösön a szerencsi férfi kosárlabdacsapat. Együttesünk a tabellán a középmezõnyben található házigazdáknál 78–100 arányban
bizony jobbnak.
SZVSE: Kovács S. (30/6), Birk L.
(26/18), Endrész T. (22), Szárnya G.
(12), Takács K. (5/3) Kovács Á. (3),
Marton P. (2), Takács P., Pallai Á. A
negyedek eredményei: I. 22–19, II.
26–30, III. 18–26, IV. 12–25.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
MEGYEI ÚSZÓVERSENY
Hét egyesület részvételével rendeztek megyei úszóversenyt 2009.
december 12-én Szerencsen. A városi sportegyesület úszó szakosztálya, valamint az Úszással az Egészséges Gyermekekért Alapítvány által
immár harmadik alkalommal megszervezett Karácsony Kupa százhúsz
résztvevõje három úszásnemben, ötven- és százméteres távokon mérte
össze a tudását. Az egyesületek versenyében 22 aranyéremmel a házigazdák végeztek az élen, a helyi versenyzõk közül Farmosi Zsombor és
Tamás Ádám mell-, gyors- és hátúszásban egyaránt diadalmaskodott, elnyerve a száz százalékos teljesítményt
nyújtó fiataloknak Koncz Ferenc,

B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés alelnöke
által felajánlott serleget. A legeredményesebb hazai versenyzõk Kovács
Kristóf és Kiss Viktória lettek 2-2 arany
és 1-1 ezüstéremmel.

retettel vár Szerencs Város Sportegyesületének elnöksége.

SPORTOLÓK VIGASSÁGA

Döntetlennel zárta az õszi idényt
a város NB III-as asztalitenisz-csapata. Együttesünk december 13-án
Tiszaújvárosban 9–9-re mérkõzött a
házigazdákkal. Pontot szerzett a Köllõ–Korály kettõs. Egyéniben Köllõ
András négyszer, Stadler Tamás és
Korály Tibor kétszer-kétszer volt
eredményes. A csapat a tabella második helyén várja a tavaszi folytatást. A megyei bajnokságban szereplõ
együttesünk december 12-én Ózd
gárdájával szemben 12–6 arányban
maradt alul.

Negyedik alkalommal rendeznek
sportbált február 6-án 18 órától Szerencsen a Bocskai gimnáziumban. A
mûsorban a taktaharkányi mazsorettek és a szerencsi Cini-Mini Tánccsoportja szerepel. A zenét a Classic együttes szolgáltatja. Vacsora 20
órakor. Jelentkezés, jegyvásárlás a
szakosztályvezetõknél, illetve Cseppely János ügyvezetõnél (tel.: 0620/584-0464). Belépõ: 3000 Ft/fõ. A
mulatságra minden érdeklõdõt sze-

EZÜSTÖS HELYEN
A PINGPONGOZÓK

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Ez a periódus tökéletesen alkalmas külföldi utazásra, munkára vagy tanulmányokra. Ez
utóbbiban nagy sikerek várnak
Önre akkor is, ha itthon tanul. Most hatalmasat
léphet elõre, végig remek formában lesz. Az
egészsége, a hangulata és a jövõképe is bizakodó, kiegyensúlyozott és stabil lesz. Arra készüljön azért, hogy idõnként a családja
gondoskodik arról, hogy velük is foglalkozzon.
Jobb lenne, ha magától törõdne velük. De jusson ideje önmagára is. Legyenek olyan napok,
amikor elmegy úszni, szaunázni, moziba vagy
sétálni. Az idõszak elsõ felében több lesz a munkája, és kevesebb az elismerés. Ez az arány késõbb megfordul. Kiderül, hogy érdemes
szorgalmasan és jól dolgozni.
Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Jól fogja érezni magát a bõrében, különösen akkor, ha elfogadja, hogy befektetés nélkül
nincs eredmény. Mutassa meg,
hogy mire képes! Nagy sikerek várják, ha szorgalmasan és igényesen dolgozik. Ha külföldi
munka, tanulmány vagy utazás lehetõsége kerül
Ön elé, akkor éljen vele. Az idõszak végén nagy
átrendezõdések lesznek a munkahelyén. Lesz,
aki elmegy, és lesznek új emberek, ami Önt is
közvetlenül fog érinteni. Megváltozhat a feladatköre, a pozíciója vagy bármi. Semmihez se
ragaszkodjon, legyen rugalmas. Vigyázzon,
hogy kinek mit mond, ne pletykáljon, mert elferdítve adhatják tovább, és bajban marad.
Emellett folytassa a tanulmányait, vagy iratkozzon be egy tanfolyamra.
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Ez az idõszak a szerelemrõl
fog szólni. Ha van párja, akkor
töltsön vele minél több idõt. Most
nagyon egy hullámhosszon lesznek. Közös élményekkel erõsítsék meg a kapcsolatukat, így nem férkõzhet Önök közé
nehezebb idõben sem senki. Ha még nincs
párja, akkor most megtalálhatja. Semmi különöset nem kell tennie, csak legyen nyitott. Olyan
elementáris erõvel fog berobbanni az életébe,
hogy nem lehet elmenni mellette. Ne kételkedjen a rajongásában, megérdemli, hogy boldog
legyen. Ne hanyagolja el a családját sem. Egy
idõsebb rokon betegeskedhet. Ebben a periódusban figyeljen a kiadásaira, ne lépje át a keretet. Ne kérjen és ne adjon kölcsön. Addig
nyújtózzon, amíg a takarója ér!
Oroszlán (VII. 23.– VIII. 23.)
Nagy változások lesznek
Önben is és Ön körül is. Belül fokozódó türelmetlenséget érezhet,
fõleg azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyekben tehetetlennek érzi
magát. Amint elkezdene idegeskedni vagy dühöngeni, álljon meg egy pillanatra, és tegye fel
a kérdést: „Tehetek-e bármit, hogy elõremozdítsam az ügyet?” Ha a válasz igen, akkor tegye
meg, ha nem, akkor hagyja. Közben lesz, aki elköltözik, vagy eltûnik az életébõl. Helyettük
jönnek új emberek, új szerelmek. Ha párkapcsolatban él, akkor maradjon hû! Kísértés mindig volt, és lesz is. Ne feledje, hogy csak azt
tegye, amit fordítva is el tud fogadni! Az idõszak
végén komoly konfliktusa lehet valakivel.
Õrizze meg a higgadtságát, érveljen intelligensen!
Szûz (VIII. 24.– IX. 23.)
Nagyon kedvezõen indul az
idõszak az Ön számára. Készítsen terveket! Most lesz ideje és
türelme is ezzel foglalkozni. Fontos, hogy lássa lelki szemeivel mindazt, amit
szeretne! Ne lepõdjön meg, ha már most egyegy dolog elkezd megvalósulni! Három dologra
kell ügyelnie. Az elsõ, hogy okosan ossza be a
pénzét, ne költsön semmi felesleges dologra. Írja
a kiadásait, hogy megtalálja, hol folyik el valami.
A második, hogy vigyázzon az egészségére! Tegyen meg mindent, hogy elkerüljék a betegségek! Fogyasszon sok meleg teát, levest. És
öltözzön fel jó melegen! A harmadik, hogy legyen óvatos! Valaki le akarja venni a lábáról.

Nem baj, ha jólesik, hogy végre udvarol valaki,
de lassan a testtel!
Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Ez a periódus a fészekrakásról
fog szólni. Ha otthonra vágyik,
akkor most sokat tehet érte. Ha
van már lakása, szépítgetheti,
hangulatosabbá teheti pár új növénnyel, függönnyel vagy kisebb bútorral. Ha még nincs lakása, akkor most rátalálhat álmai otthonára, de
ne siesse el a dolgot. Kérjen tanácsot szakembertõl vagy egy rokontól. Több szem többet lát.
Ezen kívül számítson rá, hogy ebben most konfliktus adódhat az egyik családtaggal! Lehetõség
szerint térjen ki elõle! Jól fontolja meg, hogy mit
tesz, illetve mit mond! Egy családi viszály megmérgezheti az otthoni hangulatot. Ezt leszámítva
végig tele lesz jobbnál jobb ötletekkel. Használja a kreativitását! Hónap végén vigyázzon az
egészségére!
Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Bosszantó lehet, hogy tavalyi
vagy még régebbi témákkal kell
foglalkoznia. Szeretne már továbblépni, és az új évvel törõdni,
de ezt nem teheti. Akkor tudja majd lezárni, ha
minden részlet a helyére került. Ehhez idõre és
türelemre lesz szüksége. Kisebb utazások várnak
Önre. A kimozdulás kivesz a mindennapok
gondjaiból, utána mindig könnyebb felvenni a
munkát. Az idõszak második felében több meglepetés is vár Önre. Az egyik egy vendég vagy
családtag, aki új helyzetet teremt. Ne ijedjen
meg! Ne gondolja, hogy Önnek kell bármit megoldani helyette! A másik a gyerek. Most meglepõen jó lesz az együttmûködésük. Ha nincs még
gyermeke, és szeretne, akkor mindent bele!
Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Most az a legfontosabb feladata, hogy okosan gazdálkodjon
a pénzével. Készítsen tervet a
várható bevételeirõl és kiadásairól! Igyekezzen tartani magát ehhez! Mindig írja
össze, hogy mit kell venni, és ezzel a listával
menjen vásárolni! Egész idõszakban fontos,
hogy türelmes legyen. Lesznek tervei, amelyek
elakadni látszanak, de ne feledje, hogy ez csak
átmeneti! Semmi baj nincs, csak több idõre van
szükség. Ahhoz, hogy minden beérjen, várnia
kell kicsit. Jó hír, hogy most több kisebb-nagyobb utazás is összejöhet. Ha hívják, menjen!
Sok nagyszerû élmény várja. Ezek kikapcsolják
a hétköznapok mókuskerekébõl. Utána mindent
sokkal könnyebbnek és egyszerûbbnek fog látni.
Bak (XII. 22.– I. 20.)
Most minden jól fog sikerülni,
ha fel meri vállalni, hogy más lett.
A változás nem szégyen. Engedje
el a régi merevségeit, élvezze a
megújulást. Számítson rá, hogy lesz, aki ennek
örülni fog, és lesz, aki nem! Akadnak támogatói,
és akadnak ellenzõi is. Ne ezzel törõdjön! Csak
azt nézze, hogy mitõl érzi jól, illetve jobban
magát! Az idõszak második felében konfliktusba
kerülhet egy régi ügy miatt a munkahelyén. Jó
lenne, ha nem a fõnökével keveredne nézeteltérésbe. Igyekezzen megõrizni a higgadtságát, és
érveljen mindig adatokkal! Emellett ebben az
egész periódusban okosan kell beosztania a
pénzét. A tartalékhoz csak akkor nyúljon, ha
másképp nem lehet megoldani!
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Nem lesz könnyû dolga. Úgy
érezheti, hogy az irányítás nem
az Ön kezében van. Fogadja el,
és tegye a dolgát tisztességgel!
Most az a legfontosabb, hogy megtalálja a helyes mértéket, mindenhol, mindenkor, mindenben. Idõnként álljon meg, és tegye fel a kérdést:
„Mit tenne most egy bölcs ember?” Ami az elsõ
válasza, az a helyes. Ha tanul, akkor nem lesz
könnyû dolga, de ha odateszi magát, akkor nagy
sikerek várják. Ha nem tanul, akkor beiratkozhatna egy tanfolyamra, vagy legalább autodidakta módon képezhetné magát. Nem igaz,
hogy nincs rá ideje. Csak akarnia kell, és összejön. Még egy dologra készüljön fel: régi ember,
régi téma, régi szerelem, régi sérelem térhet viszsza az életébe.
Halak (II. 20.– III. 20.)
Ez az idõszak nagy kincset rejteget az Ön számára. Olyasmit
élhet át, mint a gyöngyhalász:
megtalálja a kagylót, óvatosan
szétfeszíti, és egy csodát talál benne. Ahhoz,
hogy ez az Öné lehessen, hittel és kitartással
kell tennie a dolgát. Ne siettesse se magát, se az
idõt! Közben tartsa szem elõtt az álmait! Tudja,
hogy mire vágyik! Keresse a támogató barátok
társaságát! Sok erõt adhatnak azok, akik drukkolnak, és természetesen Ön is nekik. Akkor az
igazi a barátságuk, ha kölcsönös. A másik fontos téma most az egészsége. A régóta meglévõ,
illetve a visszatérõ tünetekre különösen figyeljen! A lelke betegség formájában üzen, hogy
változtasson valamin, és ha változtat, akkor elmúlik.
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SZERENCSI TÜKÖR

KOSARASOK AZ ÉLMEZÕNYBEN
Várakozáson felül teljesít az NB
II Keleti csoportjában a város férfi
kosárlabdacsapata. A magasabb osztályba tavaly felkerült szerencsi gárda az elmúlt évet a harmadik helyen
zárta a tizenhat együttest felvonultató mezõnyben.
Együttesünk a tavalyi megyei küzdelemsorozatot fölényesen megnyerve vívta ki újra a jogot az NB IIben való szereplésre. Gulyás László
(fotónkon) legénysége az õsszel letette a névjegyét az erõs mezõnyben.
A december végéig lejátszott 12
mérkõzésbõl mindössze kettõ végzõdött vereséggel, a csapat valamennyi hazai találkozóján diadalmaskodott. Az évet a tabella dobogós helyén záró gárda edzõje elégedett a játékoskeret eddigi teljesítményével.

– Meglehetõsen kalandosra sikeredett az idénykezdés, hiszen a bajnoki rajt elõtt nem sokkal dõlt el,
hogy indulhatunk a mezõnyben – ismertette Gulyás László. – Emiatt
késõn kezdtük el a felkészülést, ek-

BÕVÜLÕ EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK

Korszerû mûszerek is segítik majd a gyógyítást.
Székely Tamás egészségügyi miniszter 2009. december 21-én kelt
levelében arról tájékoztatta Szerencs polgármesterét, hogy a kormány a Regionális Operatív Programok kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztését célzó
konstrukción belül a szerencsi rendelõintézetben megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elõzetes
többletkapacitás-befogadást jóváhagyta.
A szaktárca vezetõje errõl írásban
tájékoztatta az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács
elnökét, valamint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatóját. A többletkapacitásokra a finanszírozási szerzõdés megkötése
legkorábban a projekt lezárásának
az idõpontjában történhet. A kormány jóváhagyása alapján a régióban rendelkezésre álló kapacitások
terhére közel száz órával bõvül
Szerencsen a szakrendelések óraszáma. Harminc óra többletidõ jut
általános kardiológiára, tíz-tíz pedig
sebészetre, szemészetre és tüdõgyógyászatra. Hat-hat órával bõvül
az ortopédia, az urológia, az allergológia és klinikai immunológia, valamint a mammográfiás szûrés és a
diagnosztika. Tizenkét óra többlet
jut mozgásszervi rehabilitációra, ötöt reumatológiára és a fizioterápiára, endokrinológiára, anyagcsere- és
diabetológiára. Négy órával bõvül
az aneszteziológia, hússzal a gyógymasszázs, tízzel pedig az általános

fizikoterápia-gyógytorna. Ugyanakkor hat-hat óra a csökkenés a fülorr-gégészetnél, valamint a röntgendiagnosztikánál. Évi 485 súlyszámmal jelenik meg a rendelõintézet kínálatában az egynapos sebészet,
200-al pedig a kúraszerû ellátás. Az
otthoni szakápolásra havi száz a jóváhagyott vizitszám.

kora hendikeppel azt gondoltuk,
hogy a bentmaradást jelentõ helyezés eléréséért fogunk küzdeni. Azt
tudtuk, hogy remek játékosállománnyal rendelkezünk, de a tagok
elfoglaltsága miatt a közös edzésmunka hagy még kívánni valót maga
után. Ehhez képest a srácok kifejezetten jó játékot mutattak, amivel
megleptük nemcsak magunkat, hanem az ellenfeleket is. Mindjárt az
õszi idény elején megvertük a tavalyi dobogósokat, amivel tekintélyt és
önbizalmat szereztünk magunknak.
Innentõl pedig mûködésbe lépett a
baráti társaságot alkotó csapattagok
közötti kohézió, az egymásért való
küzdeni tudás, aminek köszönhetõen
a mérkõzéseken ritkán kerülünk
abba a helyzetbe, hogy ne lendítsen
túl bennünket a holtponton a játékosok szíve-lelke. Nem véletlen,
hogy a végjátékban meccset még
nem veszítettünk el. Voltak nehéz
pillanataink, játszottunk gyengén, de
a közösség összetartó erejével mindig jól jöttünk ki ezekbõl a szituációkból. Kifejezetten biztató a jövõre
nézve, hogy a 12 mérkõzésünkbõl
tízet megnyertünk. Ehhez azonban
arra is szükség van, hogy a sérülések továbbra is elkerüljenek bennünket.
– Az itthoni találkozókat mindenképpen hoznunk kell – emelte
ki a tréner. Az ország egyik legnagyobb szurkolótáborával rendelkezünk, kevés hely van, ahol több százan jönnek ki megnézni egy-egy kosárlabda-mérkõzést. Ez amellett,
hogy óriási örömet jelent számunkra, hatalmas kihívás is, hiszen
ilyen buzdítás mellett hazai környezetben nem veszíthetünk.
Tizenkét mérkõzésen összesen
1059 pontot szerzett és 904-et kapott a szerencsi együttes, amelyben
a rutinos játékosok mellett egyre nagyobb szerephez jutnak a helyi
Bocskai gimnázium berkeiben nevelõdõ fiatalok. Az elkövetkezõ hetekben több hazai mérkõzésen szerepel az együttes, amelyeket szombatonként délután fél hattól játszanak a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Legközelebb január 23-án Kiskunfélegyháza ellen lépnek pályára, számítva a lelkes szerencsi szurkolók buzdítására.

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
ÁRADÁS ELÕTT
A SZERENCS PATAK

BIZTONSÁGOS FÖLDKÁBELEK
Napjainkra ugyancsak elburjánzott
a növényzet a Szerencs patak medrében, ami aggodalommal tölti el a Fecskés városrészben élõket. A területileg
illetékes vízügyi igazgatóság az elmúlt
években elmulasztotta a vízfolyás
mentén a növényzet gondozását, nem
történt meg a fû kaszálása, a cserjék
és bokrok ritkítása. A dús növényzet
egy-egy csapadékos idõszakban lassítja a lefolyást a megnövekedõ hozamú patakban.
Ez volt a helyzet a karácsonyi idõszakban, amikor olyannyira megemelkedett a patak vízszintje, hogy az
csupán néhány centiméterre volt a töltés koronájától. A jelentõs csapadék
miatt várható, hogy a jövõben újabb
árhullámok vonulnak majd le a Szerencs patakon. Talán a hamarosan induló közmunkaprogramok a vízfolyások medreinek a megtisztítására is
lehetõséget nyújtanak. A veszélyeztetett ondi és fecskési lakosok biztonsága érdekében érdemes lenne elvégezni
minél elõbb a munkákat.

A FENYÕFÁKAT ELVISZIK

Rövidesen kezdetét veszi a BajcsyZsilinszky Endre út teljes körû felújítása. Az idén megvalósuló több mint
112 millió forintos beruházás során az
úttest szélesítése miatt a jelenlegi légvezetékek helyett a korszerûbb földkábeles rendszer biztosítja majd a területen a közvilágítást, a lakosság
elektromos árammal történõ ellátását
és a távközlési szolgáltatást. Az új telefonhálózat kiépítéséhez szükséges
engedélyezési eljáráshoz az érintett ingatlanok tulajdonosainak a hozzájárulására van szükség. A fejlesztések
költségei az ott élõket nem terhelik, miközben a megvalósuló korszerûsítések
növelik a környéken lévõ ingatlanoknak az értékét. A levélben kiküldött nyilatkozatot kitöltve és aláírva kell viszszajuttatni minél korábban a polgármesteri hivatalba a Bajcsy-Zsilinszky
Endre úton lévõ épületek tulajdonosainak.

KIEMELT PROJEKT
A HARMINCHETES
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az idén is térítésmentesen elszállítja a fenyõfákat a Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. – tudtuk meg a cég munkatársától. Mindössze annyit kérnek a
lakosságtól, hogy az ünnepek után feleslegessé vált, elszáradt növényeket
a járatnapokon a szeméttároló edények

Szerencsi beruházások IV.

MEGÚJULÓ TÛZOLTÓSÁG, BÕVÜLÕ PIAC

Sorozatunkban azokat a beruházásokat mutatjuk be, amelyeket az elkövetkezõ idõszakban jelentõs pályázati támogatás felhasználásával
valósít meg az önkormányzat Szerencsen.

A városközpont átépítésének keretében történik meg a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság épületének külsõ rekonstrukciója. A projekt a homlokzat felújítását és a tetõszerkezet palafedésének a cseréjét tartalmazza.
A piactéren a meglévõ elárusítóhely
körbeépítésével élelmiszer-alapanyagok, illetve félkész vagy késztermékek
árusítására lehetõséget biztosító bevásárló csarnok kialakítása szerepel a
tervekben. A jelenlegi szabad terület
fejlesztésével rendezett körülmények
között mûködhet majd a hétvégi iparcikkpiac. Ugyancsak a városközpont
átépítésének a keretében vásárol meg
pályázati támogatásból az önkor-

mellé helyezzék ki. Az elmúlt napokban elszállították a város karácsonyfáját is, ami a Rákóczi úton, a polgármesteri hivatallal szemben volt felállítva. Mint megtudtuk, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. saját telephelyének fûtéséhez használja fel a mintegy hatméteres fát.

A kormány az elmúlt év decemberének utolsó napjaiban kiemelt projektté minõsítette a 37-es fõút szerencsi szakaszának az átépítését. A beruházásnak köszönhetõen 2,5 kilométeren megerõsítik a fõpálya burkolatát, kicserélik alatta a közmûveket,
új körforgalmi csomópont létesül a
Nagyvárad utcai keresztezõdésnél,
megújul a híd a Szerencs-patak fölött.
A kétmilliárd forintos fejlesztés még ebben az évben elkezdõdik és a tervek
szerint 2011-ben befejezõdik.

BEOMLOTT ÉPÜLET

A beruházás során körbeépítik az elárusítóhelyet.
mányzat a polgármesteri hivatal szomszédságában lévõ ÉMÁSZ-ingatlanon
két épületet. Ezek átalakítása, felújítása és bõvítése után a kistérségi szol-

gáltató központba kerül majd az okmányiroda, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete és
az APEH szerencsi kirendeltsége.

Ond településrész határában lévô
patak hídja mellett található egy kicsi,
régi épület. Bizonyára a megemelkedett vízszint okozta, hogy az építmény
fundamentuma átázott, és az ünnepi
idôszakban beomlottak a falai. – Talán érdemes lenne végleg eltávolítani
a romokat, hogy elkerüljük a balesetveszélyes helyzeteket – hívta fel figyelmünket lapunk egyik olvasója, mivel a környéken élô gyerekek egyik
kedvenc játszóhelye a patakpart és környéke. Lapzártánk idejére pont került
a történet végére és munkagép segítségével végleg eltávolították a veszélyessé vált kicsiny épületet.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. január 29-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.
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HIRDETÉS

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


Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ- és axilla-UH, emlõváladékcitológia, cysta punctio, biopsziák, stb.),
 CT-vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.),
 Ultrahangvizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.),
 Vesekõ – mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés),
 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben!

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!
Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!
Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/ 277-00-12, valamint www.aa-med.hu
CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház  Csabai kapu 9-11.

A GAZDI KERESI
A KUTYÁJÁT
NÉVRE SZÓLÓ
FÉNYKÉPES
EGYEDI
AJÁNDÉKOK
 KELETI
AJÁNDÉKTÁRGYAK
 PATCHWORK
 GOBELIN
ALAPANYAGOK
 PÓLÓK
FELIRATOZÁSA,
SZITÁZÁS
 GÉPI HÍMZÉS

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



Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig,
illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig
Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

Eltûnt a fotón látható, fekete alapon
cserbarna és fehér foltos erdélyi kopó
kan kutyánk 2009. december 29-én
délután Szerencs Ondi útjáról.
A kutya állatorvosi kezelés alatt áll
és három gyermek várja haza.
Kérjük, hogy aki információval rendelkezik a kutyáról, jutalom ellenében
hívja a 06-70/866-76-13 telefonszámot.

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. január 29-én
jelenik meg.
Lapzárta:
január 22., 10 óra.

ÚJÉVI KÉSZLETKISÖPRÉS,
MOST VÁSÁROLJON

SZERENCSEN!
 TESZTAUTÓK akár

20% kedvezménnyel
 Használt autók széles

választékban akár
20% kedvezménnyel

Corsó

 MOZGÁSKORLÁTOZOTTI

UTALVÁNYOK
beszámítása.
 Szervizelés,

karambolos javítás,
biztosítós ügyintézés
 Téligumi-vásárlás

esetén ajándék
téli átvizsgálás

Angol használtruhakereskedés
Szerencs, Kossuth tér 4.. (a Földhivatal mellett)

Jelmezvásár
darabáron
Jelmezek, parókák, álarcok nagy választékban
Nyitva: hétfő-péntek: 8-16.30 óráig. Szombat: 8-12 óráig

IGNIKER KFT.

