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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

JELMEZBE BÚJTAK
FIATALOK ÉS IDÕSEK

A farsangra ötletes maskarát öltöttek a nyugdíjasok.
Február a farsang jegyében
telik a város intézményeiben. Kicsik és nagyok, óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig szinte minden közösségben vidám percekkel igyekeznek búcsúztatni a hideg évszakot.
A Gyárkerti óvoda idei farsangi maszkabáljára lázas izgalommal készültek
a gyerekek. A február 18-ai eseményen
magukra öltötték a színes kosztümöket.
Az idei jelmezes mulatság minden
csoportban hatalmas sikert aratott a
szülõk körében, hiszen az érkezõ vendégek zsúfolásig megtöltötték az intézmény csoportszobáit. Az ovisok
sorra vonultak fel a nézõközönség
elõtt, hogy megcsodálhassák remekbe
szabott ruháikat.
Ugyancsak ezen a délelõttön érkeztek látogatóba a Szerencsi Nyárutó Klub
tagjai az intézménybe, akik sikeres pályázatuknak köszönhetõen ajándékokkal lepték meg a Gyárkerti óvoda
gyermekeit.
Másnap a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében rendeztek télbúcsúztató mulatságot. Igazi karneváli volt a hangulat az intézmény aulájában, amikor az osztályok külön-külön mutatták be csoportos produkcióikat. Hatalmas sikert arattak az apró
pom-pom lányok. Az arab muzsikára
mozgó, hastáncosokkal kiegészült olajsejk-csapat is alaposan kitett magáért.

A Rákóczi épület idei farsangján ismét számos ötletes jelmez és elõadás
lepte meg az értékelõ zsûrit, akik a végén a hagyományokhoz híven ezúttal
is tortával jutalmazták a legjobbakat.
A Városi Nyugdíjasklub tagjait Uray
Attiláné, a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár igazgatója köszöntötte, majd
Magyar Jánosné, a közösség elnöke idézte fel a farsangi hagyományok eredetét.
Ezt követõen sorra léptek a közönség elé

a beöltözött idõsek, akik lelkesedéssel
készítették el ötletes jelmezeiket.
A Nyárutó Klub ezúttal is a középiskolai kollégium étkezdéjében rendezte meg farsangi mulatságát. A közösség vállalkozó kedvû tagjai versekkel, mókás prózai elõadásokkal, vidám
színdarabbal álltak társaik elé. Itt sem
maradtak el a maszkok és álarcok, melyek fontos kellékei a hagyományos farsangi forgatagnak.

JUSTICIA MÉRLEGE

Többségükben fiatal, jól felkészült szakemberek ítélkeznek a Szerencsi Városi Bíróságon. Az elmúlt
alig több mint tizenöt esztendõben
a perek számának folyamatos emelkedése miatt napjainkban három
fõvel többen, nyolcan ítélkeznek a
helyi igazságszolgáltatásban, akiknek
a döntéseit az országos átlagot meghaladóan hagyják helyben a fellebbviteli bíróságok – nyilatkozta lapunknak Krajnyák István (fotónkon), aki nyolc esztendeje irányítja
elnökként a Szerencsi Városi Bíróságot.
– Hogyan változott az elnöksége
alatt a bírói testület Szerencsen?
– A meghirdetett szerencsi bírói állások a megyeszékhely közelsége
miatt népszerûek a miskolci kollégák
körében, ami miatt egy-egy megüresedett posztra számos jelentkezõ
akad. Ez lehetõséget biztosít a legjobban felkészült szakember kiválasztására, aminek köszönhetõen biztosítani tudjuk a helyi ítélkezés minõségének a magas színvonalát. Az
elõbbi ok miatt néhány itt töltött év
után viszont ezek a munkatársak szeretnének visszakerülni a lakóhelyükre. Öt-nyolcesztendei tárgyalótermi
gyakorlat birtokában megérik bennük
az elhatározás, hogy a miskolci vagy
a megyei bíróságon folytassák tovább
a pályafutásukat. Ugyanakkor nem
csak az emberek cserélõdtek, hanem
a bírák létszáma is emelkedett. Amikor én 1994-ben ide kerültem, öszszesen öten ítélkeztünk, most pedig
nyolcan vagyunk, akik közül öten polgári ügyekben, hárman pedig büntetõügyekben járnak el. Az egyik kolléganõnk gyermekáldás miatt most távol van, de ez csak pillanatnyi hiányt
jelent, a megyei bíróság elnöke pályázat kiírásával gondoskodik arról,

A JÖVÕJÉT KERESI A SZIVATTYÚGYÁR
A téli leállás idõszakában szünetel a termelés a szerencsi
Hydrosteel Szivattyú- és Általános Gépgyár Kft.-nél. A tervek
szerint a tavasz beköszöntével újraindítják az üzemet, aminek a
termékeire már több mint harmincmillió forintos megrendeléssel rendelkeznek.
Biczó Csaba ügyvezetõ igazgató
nem titkolja: nehéz helyzetbe került
a cég, amibõl csak a kínálatuk bõvítésével lábalhatnak ki. Nem véletlenül költöttek jelentõs összegeket termékfejlesztésekre. Ilyen például a
biomassza-felhasználáson alapuló
konténeres hõközpont, amit elsõsorban az önkormányzatoknak ajánlanak majd. Ha minden sikerül, a prototípus az év közepére elkészül, és
Szerencsen végeznék a gyártást.
Jelenleg azonban csak a gépek sorakoznak a forgácsolóüzemben és a szereldében egyaránt, termelõ tevékenység nem történik az üzemben. – Ebben
az idõszakban általában mindig leállunk

A cégvezetés tervei szerint márciusban újraindul a termelés az üzemben.
– emelte ki Biczó Csaba –, mert az öntöde folyamatos mûködtetése nem biztosított, fagyban pedig veszélyes lenne
az állandó újraindulás. Emiatt most
gyûjtjük a megrendeléseket, és márciusban felfûtjük a kemencét.
Az ügyvezetõ igazgató kiemelte,
hogy az elmúlt években a gyár hagyományos termékei, a szivattyúk
iránt csökkent a kereslet. Gyakorlatilag teljes hazai iparágak szûntek
meg, felszámolták a cukorgyárakat,

konzervgyárakat és a nehéz idõszakban a meglévõ üzemek is viszszafogják a beruházásaikat. A szerencsi cég egykor több mint háromezer tradicionális partnerébõl mára
alig maradt. – Amikor 2001-ben megvásároltuk az üzemet, ötéves foglalkoztatási programot vállaltunk – hangsúlyozta Biczó Csaba. Ennek eleget
téve bõvítettük a létszámot, ami a
csúcsidõszakban 125 fõ volt.
(Folytatás a 2. oldalon.)

hogy a megüresedett státusz betöltésre
kerüljön. A változások a hivatali apparátus bõvülését is eredményezték,
akik nélkül nem mûködhetne a bíróság. Jelenleg összesen huszonkilencen dolgozunk a Szerencsi Városi Bíróságon.
– Menyire képesek az új kollégák
megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek?
– Úgy érzem, hogy maradéktalanul, mert jó szakemberek. Napjainkban már nagyon nehéz bekerülni a bírói szervezetbe fogalmazónak
is, akikbõl a munkájuk minõsége
alapján lehet titkár. Ez a cím azonban még mindig egy lépcsõ az úton,
mert csak a legjobb titkároknak van
reményük arra, hogy bírói kinevezést
kapnak. Az ítélkezés azonban a
kitûnõ szakmai felkészültség mellett
tapasztalatot is igényel, amit a tárgyalóteremben és a mindennapi életben lehet megszerezni. Az ennek már
a birtokában lévõ idõsebb kollégák
– köztük magam is – minden támogatást megadnak a fiatal bíráknak ahhoz, hogy az adott ügyekben a legnagyobb körültekintéssel járjanak el.
Ezt segítik a másodfokon ítélkezõ bírák iránymutatásai, a megyében
mûködõ polgári-közigazgatási, büntetõ és gazdasági szakkollégiumok,
valamint az országosan egységesen
szervezett kötelezõ és fakultatív képzési rendszer.
– Elnökként milyen elvárásokat fogalmaz meg a munkatársaival szemben?
– Fontosnak tartom, hogy a bírák
az alapos jogi szakismeret mellett
megfelelõ empatikus képességekkel
is rendelkezzenek. A lakosság jellemzõen nem találkozik az igazságszolgáltatással, csak egy kis része kerül közvetlenül kapcsolatba velünk.
Ezeknek az embereknek a saját ügyük
a legfontosabb, akkor is, ha az kívülrõl
nézve jelentéktelennek tûnik. Ezért
minden kollégámtól elvárom – és ebben igyekszem személyesen is példát mutatni –, hogy mindig felkészülten és olyan igényességgel járjanak el, mintha az eddigi pályafutásuk legfontosabb esete volna.
– Mennyire leterheltek napjainkban
a bírák?
– A polgári perek száma az elmúlt
években egy meghatározott szinten
stabilizálódott, ennek megfelelõen
nem túlzok, ha azt mondom, naprakészek vagyunk az ügyek befejezésében.
(Folytatás a 6. oldalon.)

2

KÉT HÉT

2010. FEBRUÁR 26.

TÛDÕSZÛRÉS A SÚLYOS
BETEGSÉGEK MEGELÕZÉSÉÉRT

Évek óta magas a tébécés megbetegedések száma Szerencsen és a környékén. Emiatt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) az érintett településeken
minden esztendõben elrendeli a kötelezõ tüdõszûrést, ami a leghatékonyabb módja a fertõzõ betegség megelõzésének. Szerencsen az idén január közepétõl február közepéig tartották a vizsgálatot. A lakosság részvétele azonban elmaradt a várakozásoktól.

– Miközben az
ország nyugati felében alig találkoznak az orvosok tébécével, az északkeleti régiókban súlyos problémaként
jelentkezik a fertõzés – nyilatkozta lapunknak Árvai Éva
(fotónkon) tüdõgyógyász fõorvos. Ezt
bizonyítja, hogy a százezer lakosra jutó
megbetegedések magas száma miatt az
ÁNTSZ az elmúlt idõszakban a szerencsi kistérségben minden évben elrendelte a kötelezõ tüdõszûrést. Tavaly
Szerencsen három új beteget regisztráltunk, ami elsõ hallásra nem tûnik riasztó adatnak, azonban a város tízezres lakosságát alapul véve már egészen
más a kép. Ráadásul súlyos esetekrõl
van szó, amelyek a továbbfertõzés veszélyét is magukban hordozzák. Jellemzõ – emelte ki a tüdõgyógyász fõor-

Korszerû berendezésekkel készítik a felvételeket.
vos –, hogy harmincéves szakmai pályafutásom alatt a szerencsi kistérségben találkoztam elõször tébécés gyermekekkel, ami ijesztõ jelenség. Ez a kór
kezdeti stádiumában jól gyógyítható,
ami a szûrõvizsgálatokon való részvétel fontosságát igazolja. Sajnálatos tény,
hogy míg tavaly 4416-an, addig az idén
2757-en jelentkeztek a város 30 éven
felüli lakóinak kötelezõen elõírt vizsgálaton. Pedig a tébécé alattomos:
kezdetben elhúzódó köhögés vagy éjszakai izzadás a tünet, késõbb már vérköpés, légzési nehézségek, fulladás is
jelentkezik. A kór társadalmi veszélyessége azonban a fertõzõ jellegében
van, aminek különösen kedvez, ahol
rossz a szociális helyzet, nem megfe-

lelõ a táplálkozás, kis alapterületen sokan élnek együtt. Ezeknek az embereknek mindenképpen részt kellene
venniük az ingyenesen szervezett tüdõszûréseken.
A városban megtartott vizsgálaton
való alacsony részvétel is felhívja a figyelmet arra, hogy a jövõben eredményesebbé szükséges tenni a szûréseket.
Jelenleg a szerencsi tüdõgondozóban
a szakemberek a már elkészült felvételeket értékelik, és ha szükséges, behívják a betegeket. Sokkal hatékonyabbá válhatna a rendszer, ha maga
a tüdõgondozó szervezhetné a szûréseket, akkor a gondozást is hamarabb
megkezdhetnék az orvosok, ezzel is
csökkentve a tébécé elõfordulását.

A JÖVÕJÉT KERESI
A SZIVATTYÚGYÁR

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az adó- és járulékterhek olyan
mértékûek lettek, amit ebben az iparágban lehetetlen volt kigazdálkodni. Nem csoda, hogy tetemes adóhátralékot halmoztunk fel, amit az
APEH-hel történt egyeztetés alapján
folyamatosan törlesztünk. Azt azért
megemlítem, hogy 2002 óta bruttó
bértömegként 620 millió forintot fizettünk ki és 350 millió forint adót
fizettünk be az államkasszába.
A költségek csökkentése érdekében
a befûthetetlen nagy gyártócsarnokot
már korábban kiadtuk terménytárolásra. Reményeink szerint lesz újabb
bérlõnk, aki építõipari logisztikai központként hasznosítja majd a létesítményt – fogalmazott Biczó Csaba.
A cégnél decemberben a 41 fõs statisztikai létszámból 17 fõnek, – jellemzõen a forgácsoló üzem és a szerelde dolgozóinak – megszûnt a munkaviszonya. A kft. ügyvezetõ igazgatójának a tájékoztatása szerint a he-

lyi munkaügyi központtal együttmûködve kívánnak új dolgozókat felvenni, az öntöde üzemeltetéséhez
pedig megvannak a szakemberek. A
cég a volt DIGÉP-telepen lévõ épületeinek csak egy részét használja. Az
építményadó fejében felajánlják az önkormányzatnak az egykori tanmûhelyt, ahol többek között hegesztõ és
forgácsoló szakmákat lehetne jó feltételek között oktatni.
– Az elmúlt idõszakban több pályázatot is beadtunk – emelte ki Biczó Csaba –, amelyek ha sikeresek
lesznek, jelentõsen erõsítik a szerencsi gyár pozícióit. Új tevékenységeket szeretnének beindítani, de
ehhez a saját pénzügyi forrás mellett állami szerepvállalásra is szükség volna. A támogatások elnyerésében nagy segítség lenne, ha a területet összevonná a város az ipari
parkkal, ami a bírálatnál plusz pontokat eredményezne.
Á. A.

ROMA KÖZMUNKÁSOK

TÁNCGÁLA A SPORTCSARNOKBAN

Harmadik alkalommal rendezett
gálamûsort február 13-án a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban a

Cini-Mini Tánciskola és a Taktaharkányi Modern, Mazsorett, Formációs Tánccsoport. Az eseményen

köszöntötték Kovács Annamáriát,
az együttes vezetõjét, aki tíz éve foglalkozik tanítványaival. A táncpedagógus taktaharkányi csoportjában 72 fiatal tanul, a szerencsi közösségben 67-en fejlesztik a tudásukat.
A megnyitó után kezdõdött az
„Örök mozgásban” címû táncest. A
több mint kétórás mûsorban közel
száznegyven fiatal lépett a közönség
elé. A sportcsarnok küzdõterén kialakított színpadon a csoportok ízelítõt adtak hip-hop, amerikai jazz,
modern show-tánc, akrobatikus rock’
n roll, latin és standard tánc repertoárjukból.

A közmunkaprogram keretében tíz nõ végez elektronikus adatrögzítést.
Szerencs a gesztora annak a közmunkaprogramnak, ami öt hónapig
több mint négyszáz romának biztosít munkalehetõséget a környék hat
kistérségében. A július 15-éig tartó foglalkoztatás keretében Szerencsen a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
közremûködésével tízen a nyugdíj-

biztosító papíralapú adatait rögzítik
elektronikusan szkenneléssel a Rákóczi-várban. Ugyancsak tízfõs az a
csoport, amelynek a tagjai az idõjárás függvényében a romák által lakott
településrészeken dolgoznak és a patakmeder tisztítását végzik majd az árvízveszély csökkentése érdekében.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ A KÖLTSÉGVETÉSRÕL

Közel száznegyven fiatal mutatott be változatos koreográfiákat a
népes közönség elõtt.

BORKÓSTOLÓ GITÁRZENÉVEL

Valentin napi borestet tartottak
február 14-én a szerencsi világörökségi kapuzatban. Az érdeklõdõk hangulatos gitárzene kíséretében kóstolhatták meg a házigazdaként jelenlévõ helyi borászok által kínált
nedûket. Varkoly
István bemutatta a
saját termelésû,
jelenleg hét hektár területen megtermelt italait,
majd ifj. Takács
István borait kóstolták meg a résztvevõk.
A szakmai ismertetõkbõl kiderült, hogy a to-

kaji borkülönlegességek minõségét
meghatározza többek között az évjárat, valamint a pincében és fahordóban történõ érlelés idõtartama.

A feladatokat, valamint az azok
végrehajtását szolgáló bevételi forrásokat körültekintõen veszi számba
Szerencs idei pénzügyi terve – állapítja meg a rendelettervezetrôl készített véleményében a város könyvvizsgálója.

Fekete Tibor (fotónkon) szerint a
szakmai igényességgel összeállított,
az elõzõ évekhez
hasonló, szigorú finanszírozás, a bevételek teljesüléséhez igazodó kötelezettségvállalás, a
tervezés során figyelembe vett pénzek realizálása, valamint a külsõ forrásként számításba vett hitel igénybevétele mellett biztosíthatja az önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények mûködését, a tervezett beruházások és feladatok megvalósítását, valamint az adóssági kötelezettség teljesítését.
A pénzügyi terv 6 milliárd 249 millió 882 ezer forint bevételi és 6 milliárd 418 millió 497 ezer forint kiadási fõösszeggel számol. A bevéte-

leknél további 96 millió forint elõzõ
évi pénzmaradvány és 282 millió forint hitelfelvétel szerepel a dokumentumban. A kiadásoknál a fõöszszegen túl 33 millió forint kötvény-,
valamint 176 millió forint hiteltörlesztési kötelezettség jelentkezik. Így
az összes bevétel és kiadás 6 milliárd
418 millió 497 ezer forint. A város idei
kiadásainak 58,5 százalékát a beruházásokra és felújításokra fordítandó
3 milliárd 745 millió 836 ezer forint
elõirányzat tartalmazza. A 168 millió forintos költségvetési hiány meghatározó, 72,8 százalékos része a
mûködési jellegû kiadásoknál jelentkezik. Ebbõl 96 millió forintot az elõzõ
évben képzõdött pénzmaradvány felhasználásával, 72 millió forintot pedig hitelfelvételbõl fedez az önkormányzat. Ez utóbbi a költségvetési kiadás fõösszegéhez viszonyítva 1,1 százalékot jelent az elõzõ évi 1,3 százalékhoz képest. A könyvvizsgáló
megállapítja, hogy az önkormányzat
költségvetési kondícióját alapvetõen
meghatározó finanszírozási rendszer
lényegét tekintve nem változott, azonban jelentõsen csökkent az egyes
jogcímeken biztosított költségvetési

juttatások összege. A különbözõ normatívákból 108 millió forinttal kevesebb pénz érkezik az idén a város
kasszájába, a legjelentõsebb visszaesés az oktatás finanszírozásában tapasztalható.
A bevételek és kiadások között
évente folyamatosan jelentkezõ forráshiány – a könyvvizsgáló szerint –
jelzi, hogy a város bevételei nem fedezik az összeget, amibõl az ellátandó feladatokat, az intézmények zavartalan mûködését külsõ forrás bevonása nélkül finanszírozni lehetne.
A könyvvizsgáló szerint az önként
vállalt feladatok nem veszélyeztethetik
a kötelezô feladatellátást. Figyelemmel kell kísérni az intézmények pénzügyi helyzetét és mûködésükhöz év
közben elkerülhetetlenné váló intézkedéseket meg kell tenni. Kiemelt gondot kell fordítani arra, hogy a tényleges kiadások összege ne haladja
meg az elôirányzatot. Kötelezettségvállalás a tervezett bevételek teljesülésének figyelembevételével történhet.
Ha szükséges, a testületnek döntések
meghozatalával kell biztosítani a
költségvetés egyensúlyát, valamint a
fizetôképesség fenntartását.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE A TÉRSÉGI
IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMRÓL?

Gadóczi Bertalan projektvezetô, Szerencs:
– Büszke vagyok arra, hogy az elsõ fordulós sikeres pályázatnak köszönhetõen
a szerencsi önkormányzat gesztorsága
mellett történik az összességében 4,2 milliárd forintot meghaladó projektnek az elõkészítése. Folyamatban van a tervezés, a
szükséges engedélyek beszerzése annak
érdekében, hogy a több mint százezer embert érintõ beruházás európai uniós támogatás felhasználásával megvalósulhasson. Úgy érzem, hogy ez a program
nagyságrendjénél fogva is meghatározó a
lakosság egészséges ivóvízzel történõ ellátásában.

Ficsor Miklós ügyvezetõ igazgató, GWBorsodvíz Kft.:
– A megvalósuló projekt a vízminõségjavításon túl a szolgáltatás biztonságának
a növeléséhez is hozzájárul az érintett
nyolcvanegy településen. Összesen 88 kilométeren ivóvíz-távvezetékek épülnek, 25
kilométeren lesz hálózat-rekonstrukció, és
371 kilométernyi hosszúságban történik
meg a vizet szállító csövek tisztítása. Az
elavult vezetékek kicserélése mellett olyan
irányítástechnikai beruházások is megvalósulnak, amelyek révén a korábbinál
gyorsabb beavatkozásra lesz lehetõségünk csõtöréseknél, üzemzavaroknál.
Horváth Lászlóné fõosztályvezetõ-helyettes, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium:
– Az ivóvíz összetevõinek határértékeit tekintve szigorúak az Európai Unió által a
tagállamokban megkövetelt elõírások. A
minisztérium fontosnak tartja a BorsodAbaúj-Zemplén megyében közelmúltban
elindult, a követelmények teljesítését célzó projekt mûszaki tartalmának teljes
körû megvalósítását, amihez szakmai felügyeletet biztosítunk. Példa értékû a 81
település összefogása annak érdekében,
hogy javítsák a lakosságnak biztosított ivóvíz minõségét többek között annak arzén-, nitrit-, ammónium-, egy-két
esetben a bórtartalom csökkentésével.
Molnár Tibor polgármester, Taktakenéz:
– Településünkön a szolgáltató hosszú évekig a szomszédos községgel összefogva, a
prügyi kutakból biztosította a lakosság vezetékes ivóvízellátását. A hazai egészségügyi határértékeknek megfelelt a vízminõség,
azonban hazánk európai uniós csatlakozásával szigorodott a szabályozás. Most a bór
és az arzén tekintetében magasak az értékek, aminek a csökkentése jelentõs költséggel járna. Ezért döntöttünk úgy, hogy csatlakozunk a térségi nagyprojekthez, az új határértékeket teljesítve jobb minõségû ivóvizet biztosítva a lakosságnak.

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG
A RÁSZORULÓKNAK

Az idei zimankós télben sok nehéz helyzetû család számára jelentett gondot a lakások fûtése, a magasabb közszolgáltatási díjak kifizetése.

Szerencsen az önkormányzat a
polgármesteri hivatal és az alapszolgáltatási központ közremûködésével gondoskodik a rászorultak jog- és
érdekvédelmérõl, szociális ellátásáról. A rendkívüli idõjárási viszonyok
miatt megnõtt a segítséget kérõk száma. Tavaly decemberben és az idei
év elsõ két hónapjában 284 családnak 2 millió 527 ezer forint értékben
állapítottak meg szociális segélyt,
míg lakásfenntartási támogatásként
651 család kapott összesen 3 millió
563 ezer forintot tüzelõvásárlásra, az
energiaszolgáltatókkal szemben fennálló tartozásaik rendezéséhez.

Decemberben és januárban többen fordultak a hivatalhoz a gazdasági válság okozta krízishelyzetben
lévõk támogatása iránti kérelemmel. Az 52 jogosult igénylését a
nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz
továbbították az ügyintézõk. Ugyanebben az idõszakban 41 család kérte a védendõ fogyasztók nyilvántartásába történõ felvételhez a szociális ellátásra jogosultságról szóló igazolást. Áramdíjtartozás rendezéséhez
nyújtott segítséget egyes családoknak a HÉRA alapítványhoz eljuttatott pályázat.
A szerencsi önkormányzat intézményeiben a tél elsõ két hónapjában
közel 200 fõ dolgozott közfoglalkoztatottként, mely az érintett családok anyagi és szociális helyzetében – a segélyhez képest – gyökeres változást jelent.
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EMLÉKEZÉS
A NAGY MÚLTÚ GYÁRRA

Szerencs Város Önkormányzata március 10-ét Cukorgyári Emléknappá nyilvánította. 2008-ban ezen a napon jelentette be a tulajdonos, hogy a nagy múltú Szerencsi Cukorgyárban már nem lesz
120. répafeldolgozási kampány.
Magyarország egykori 12 cukorgyárából mára csak egy maradt. A szerencsi
utolsóként zárta be kapuját.
Hosszas tárgyalások után sem sikerült
elérni, hogy a térségünkben folytatódjon a cukorrépa termelése. Végül a gyárban – amelynek Szerencs a fejlõdését
köszönhette – alapanyag hiányában két
évvel ezelõtt megszûnt a termelés.
A megemlékezés március 10-én
(szerdán) 15 órától lesz a cukorgyári
emlékparkban.
Beszédet mond: Fekete József önkormányzati képviselõ, volt cukorgyári dolgozó. Közremûködnek: a szerencsi
Bocskai István Gimnázium diákjai.

HÍREK RÖVIDEN
ÓVD MEG A SZELLEMISÉGED! A
fenti címmel rendez körzetkongreszszust március 6–7-én 9.40 órától Szerencsen a Jehova Tanúi felekezet. A
Kulcsár Anita Sportcsarnokba közel
ezer résztvevôt várnak a szervezôk.
A kétnapos esemény programjai segítséget nyújtanak az engedékenység
szellemének legyôzéséhez, a szív és
a lélek egészségének a megôrzéséhez.
A nagyothallókat és siketeket jeltolmácsolás segíti az elôadások megértében.
FÓRUM VÁLLALKOZÓKNAK. Kerekasztal-beszélgetésre várja az önkormányzat a helyi vállalkozókat,
amit március 4-én (csütörtökön) 18 órai
kezdettel tartanak a polgármesteri hivatal nagytanácskozó termében.
A megbeszélés témái között városi
kártyarendszer bevezetésével összefüggõ feladatok elõzetes egyeztetése
és a munkahelyteremtõ pályázati rendszert érintõ javaslatok ismertetése és
megvitatása szerepel.
CSATORNAMÛ-TÁRSULATI KÜLDÖTTGYÛLÉS. A Szerencsi Csatornamû Társulat 2010. március 10-én
15.30 órától tartja küldöttgyûlését a Rákóczi-vár lovagtermében. Határozatképtelenség esetén a megismételt fórumnak ugyanazon a helyszínen, március 17-én 15.30 óra lesz a kezdési
idõpontja. A napirendi pontok között
a Szerencsi Csatornamû Társulat jogutód nélküli megszüntetése és az
ebbõl eredõ feladatok áttekintése,
szükséges döntések meghozatala szerepel.
SZAVAZÁS A HONLAPON. A város hivatalos honlapján (www.szerencs.hu) a település életét érintõ információk olvasásán túl szavazásra is
lehetõségük van a böngészõknek. A
változó témákban feltett kérdésekre
adott válaszokat a rendszer regisztrálja
és rögzíti az aktuális eredményt. Most
arról kérdezik a szerkesztõk a honlap
olvasóit, hogy véleményük szerint
megépül-e Szerencsen a szalmatüzelésû erõmû? Akinek kedve van válaszolni, az interneten keresztül megteheti.
DRÁMAJÁTSZÓ ÓVÓNÕK. A város nevelési intézményeiben mûködõ
tánc- és dráma munkaközösség foglalkozásának volt a helyszíne február 10-én a Napsugár óvoda. Az óvodapedagógusoknak Karasz Nóra munkaközösség-vezetõ tartott módszerta-

ni bemutatót, ami a gyermekek tánctanításához, valamint a kommunikációs képességeinek a fejlesztéséhez
nyújtott segítséget a szakembereknek.
KÉRDEZ A STATISZTIKAI HIVATAL. Több témában is kérdõíves felmérést végez az idén Szerencsen a
Központi Statisztikai Hivatal Debreceni
Igazgatósága. Az utazási szokásokhoz,
idõmérleghez, a háztartások költségvetéséhez, az életkörülményekhez,
illetve munkaerõ-helyzethez kapcsolódó, önkéntességen alapuló lakossági adatgyûjtést hivatalos megbízással
rendelkezõ, igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok hajtják végre. A statisztikai hivatal véletlenszerûen választja
ki a címeket. A kapott információkat
– a hatályos jogszabályoknak megfelelõen – bizalmasan kezelik, és közzétételük során a válaszadók nem
azonosíthatóak. A felméréssel kapcsolatban tájékoztatás a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóságának munkatársaitól az 52/529867, 52/529-848 telefonszámokon
kérhetõ.
MOBILHÍVÁS VÉSZ ESETÉN. Mentõsök tapasztalták, hogy a közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek
van mobiltelefonja. Azoknál, akikkel
nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietõk nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit érte-

sítsenek. Mentõápolók és mentõorvosok azt javasolták, hogy a szükség
esetén értesítendõ személy adatait
mindenki ugyanazon megjelölés alatt
adja meg.
A nemzetközileg elfogadott megjelölés: ICE (= In Case of Emergency =
„vész esetén”).
Ez alatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben, szükség esetén a rendõrségnek, mentõknek, tûzoltóknak fel kell hívni.
Ha több ilyen személyt szeretne
megadni, a következõképp lehetséges:
ICE1, ICE2, ICE3 stb.
Nem sok fáradságba kerül és vész
esetén nagy segítség lehet!
ÁLLÁSAJÁNLATOK. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen termelési mûszakvezetõként,
projektmérnök gyakornokként, ácsállványozóként és pékként lehet elhelyezkedni. Abaújkéren fizika–informatika–német szakos középiskolai
tanárt és szobafestõ-mázoló szakoktatót, Tállyán erdészeti szakirányítót,
Baskón felszolgálót, Bodrogkisfaludon péket alkalmaznának. Mádon
mérlegképes könyvelõnek, Taktaszadán mezõgazdasági erõgépvezetõnek,
Tolcsván szakácsnak, Megyaszón pedig darukezelõnek kínálnak állást. Telefon: 47/361-909.

IGÉNYELHETÕ
A SZEMÉTDÍJ-KOMPENZÁCIÓ
A város önkormányzata február 11én fogadtak el az idei évre vonatkozó szemétdíj-kompenzációról szóló
rendeletét.
Az új szabályozás alapján a kérelemre adható támogatás jogosultsági
feltételei:
– szerencsi lakóhely,
– 60 literes tárolóedény használata,
– egyedülállóknál tavaly betöltött
70. év, közös háztartásban házastársi, élettársi kapcsolatban élõknél az
elõzõ évben a 70 évet meghaladó átlagéletkor,
– a szociális igazgatásról és a pénzbeni, természetbeni ellátásokról szóló helyi rendelet alapján adható juttatásokból legfeljebb kétfajta ellátásban részesül,

– a szociális törvény 4. paragrafusa 1. bekezdésének b. pontjában
meghatározott értékû vagyonnal nem
rendelkezik,
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet
alapján adható ellátások közül legfeljebb két típusú juttatásban részesül.
Teljes évre szól a mentesség azoknál, akiknek az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 150%-át. 150-200%
között jövedelemnél féléves, 200-250%
között pedig negyedéves kompenzációban részesülnek a jogosultak.
A támogatások az e célra rendszeresített, a polgármesteri hivatalban beszerezhetõ adatlap segítségével legkésõbb 2010. december 31-ig kérhetõk.
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SZERENCSI TEHETSÉGEK: PETRÓ DALMA

A tizenhét éves diáklány több társához hasonlóan állandó szereplõje
a Bocskai gimnázium iskolai mûsorainak és a városi rendezvényeknek.
Petró Dalma (fotónkon) énekes tehetségét korán felismerték tanárai,
de a diáklány a nagybetûs élet kapujában tudatosan tervezi jövõjét,
és nem csupán a színpadon képzeli el további életét.

– Mióta énekelsz?
– Minden azzal kezdõdött, hogy
óvodás koromban anyáék beírattak
zongorázni Hidegkúti Lászlónéhoz,
akinél tanultam furulyázni és énekelni is. Késõbb az általános iskolában természetesen énekkaros voltam.
– Ki volt az elsõ, aki biztatott az
éneklésre?
– Elsõsorban a szüleim, majd Hidegkúti Lászlóné erõsítette bennem,
hogy érdemes ezzel komolyabban
foglalkozni.
– Szeretsz énekelni?
– Igen, nagyon. Úgy érzem, hogy
ezzel mindent ki tudok fejezni. Ha
szomorú, vagy boldog vagyok, ha
örülök valaminek. Bármi történik
velem, a dallal mindent el lehet mondani. Másrészt kikapcsolódást is
nyújt nekem. Van, akinek a sport,
másoknak képzõmûvészet jelenti
ugyanezt, nekem pedig az éneklés.
– Mit szeretsz leginkább énekelni?
– Musicaleket, melyekbe szinte beleszerettem az évek során. Hallgatok popzenét és a rockosabb vonalat is kedvelem, de ha énekelni kell,
inkább a musical áll hozzám közel.
– Van kedvenced?
– Persze, nagyon sok. Legjobban
a Valahol Európában címû darabot
kedvelem.
– Beszéljünk a terveidrõl!
– Az érettségi után majd szeretnék
elvégezni egy magánének-tanári iskolát, mert a dal mindig része lesz
az életemnek. Elsõsorban azonban
Budapesten, az államigazgatási egyetemen akarok továbbtanulni, és azt
tervezem, hogy mellette folytatom az
éneklést. Tehát elõször kell szakma
és foglalkozás, ami mellett, ha jut
még energiám rá, akár fellépésekre
is járhatok.
Gondolkodtam a színészi pályán
is, de a próza már egy kicsit távolabb áll tõlem. A zenével nincs
gond, de a színészethez nemcsak az
kell, így elvetettem magamban ezt a
tervet.
– Hogy megy a tanulás a Bocskaiban?
– Köszönöm, jól! Négyes-ötös vagyok. Eddig sikerült helytállnom a
hatosztályos képzésben, a jövõben
is erre fogok törekedni.
– Ha mégis úgy hozná a sors, hogy
felfedeznének, karriert kínálnának,
akkor hogyan döntenél?

– Természetesen egy percig sem
gondolkodnék, és otthagynám az államigazgatást. De ehhez nagy szerencsére és sok pénzre lenne szükség!
– Nem lenne célszerû ebbe az
irányba képezned magad?
– Lehet. Igazából még nem döntöttem el mindent. Jelenleg tizedikes
vagyok, így két évem van arra, hogy
elhatározásra jussak.
– Mennyi idõt áldozol a zenének?
– Jelenleg heti három alkalommal
járok énekelni. Egyszer itt van az iskolai énekkar, ahol inkább a közösség a fontos, aztán Laczkó Tihamérné
tanárnõhöz magánénekre járok, egy

JUHÁSZ GÁBOR TÁRLATA
A FALUHÁZBAN

Juhász Gábor alkotásai március 5-ig tekinthetõk meg Bodrogkeresztúron.
Juhász Gábor alkotásaiból nyílt kiállítás február 10-én a bodrogkeresztúri Faluházban. A szerencsi alkotó
munkáiban a természetet, a fák, virágok, vizek, fények csodáját saját érzésvilágával ötvözve festi vászonra.
Hitvallása szerint elsõsorban a zempléni vidék és a taktaközi táj szolgáltat ihletet számára. Juhász Gábor fest-

készültségüket. Amíg a pedagógusok
a dolgozatokat javították, Jakab Tamás a legkorszerûbb oktatási eszközök alkalmazásával tartott bemutató órát a fiataloknak. A Bocskai gimnázium matematikaversenyét a taktaharkányi Orosz Fruzsina nyerte
meg, második a tolcsvai Mizsák
Áron, míg harmadik a szerencsi
Nagy Péter lett.

A SZÁMOK VILÁGA

A Zrínyi Ilona Országos Matematika
Verseny megyei fordulójának egyik
helyszíne volt február 19-én a Szerencsi Általános Iskola Bolyai épülete. Az
immár 19 éves múltra visszatekintõ szaktárgyi vetélkedõ keretében 15 helyszínen több mint 3000 általános és kö-

A Napsugár óvodában a medvéhez kapcsolódó néphagyományt
elevenítették fel a gyerekek.
A Napsugár Óvoda Gézengúz csoportjában már évek óta hagyomány
a február 2-ai idõjósló népi megfigyelés játékos formában való felelevenítése, eljátszása.
A hosszú tél alkalmas volt régen
is arra, hogy a tapasztalatokat feljegyezzék. A népi megfigyelés szerint,
ha február 2-án a medve kijön a barlangjából és meglátja a saját árnyékát, gyorsan visszamegy, mert bizony
még 40 napig hideg idõ várható. Ha
nem látja meg, akkor már kinn maradhat, mert rövid idõn belül itt a tavasz.
E hagyományra építve, plüssmacikkal játszottuk el a népi megfigyelést. A mackó egyébként is a legkedvesebb gyermekjáték évszázadok
óta, így nagyon könnyen motiválhatók voltak a gyermekek a játékra.

A mackókat a mi kis óvodás barlangunkba tettük, és énekszóval,
tánccal, verssel, mesével csalogattuk
ki a kuckójából. Aztán együtt megfigyeltük, hogy van-e árnyékuk. Nagy
volt a vidámság, mert aznap Szerencsen nem sütött a nap, így eljárhattuk az örömtáncot, s bízunk abban, hogy hamar eljön a jó idõ. Ha
ez mégse így lenne, megbeszéltük a
gyerekekkel, hogy február 24-én elégetjük a télûzõ „kiszebábot”. A Gézengúzok addig sem unatkoznak, készülnek a fergeteges farsangi hétre,
álarcot készítenek, kiszebábot öltöztetnek, verssel, dallal, tánccal búcsúznak a téltõl.
(Azt azért tudni kell, hogy a telet
is nagyon szeretik a gyermekek, a hó
nyújtotta örömöket olvadásig élvezik.)
Gézengúz csoport óvónõi

ÖSZTÖNDÍJAS SZAKKÉPZÕSÖK

VERSENY A GIMNÁZIUMBAN
Harmadik alkalommal hirdetett
matematikaversenyt beiskolázási körzetében a nyolcadik osztályos diákoknak a szerencsi Bocskai gimnázium. A már hagyományos vetélkedõ
levelezõ fordulójából 17-en jutottak
be a döntõbe, amit február 11-én tartottak a középiskolában. A végzõs általános iskolások írásbeli feladatsor
megoldásával bizonyíthatták a fel-

nap pedig Miskolcon vagyok hangképzésen. A hétvégeken pedig otthon gyakorolok.
– Milyen érzés színpadon lenni?
– Nagyon-nagyon jó. Szinte szárnyalok olyankor. Régebben izgulós
voltam. Bár a lámpaláz még megvan, de már sokkal rutinosabban állok a közönség elé. Most, hogy egyre többet szerepelek, kevesebb az izgalom. Talán az önbizalmam is
megjött, és így könnyebb a színpadra
állni.
– Szüleid biztatnak?
– Természetesen. Õk mindenben
támogatnak és szurkolnak nekem.
Nagyon sajnálták, amikor abbahagytam a zongorázást, de erre a tanulás miatt kényszerültem, pedig
szerettem a hangszert. Hét évig tanultam, ma már bánom, hogy nem
folytattam. Kár, hogy nem volt elég
kitartásom hozzá.
– Hogy állsz a barátokkal, társasággal, a szórakozással?
– A szüleimmel nyaranta biciklitúrázni szoktunk. Télen jégkorcsolyázunk, szánkózunk, ha van hó. Moziba járunk a barátaimmal. Bulizni
nem szoktam, mert úgy érzem, ez
nem az én világom. Sokkal inkább
érdekel a színház, vagy éppen egy
jó film. No meg itt van az ének!
M. Z.

„MACKÓNAP”
A GÉZENGÚZOKNÁL

zépiskolás diák ült be a padokba. Szerencsen 104-en tették próbára a tudásukat. A diákoknak évfolyamonként eltérõ idõ állt rendelkezésére a központilag összeállított feladatlapok kitöltésére.
A forduló eredményhirdetése várhatóan március elsõ hetében lesz.

ményei március 5-éig, hétköznapokon
9–15 óra között tekinthetõk meg a
bodrogkeresztúri Faluház kiállítótermében.

Mint arról lapunk elõzõ számában
beszámoltunk, a hiányszakmát tanuló
szakiskolai hallgatók támogatására elindított program keretében februártól nyár végéig egységesen tízezer forint támogatást kaphat minden hiányszakmát tanuló diák, akinek a tanulmányi átlaga meghaladja a 2,5öt. Kizárja magát a juttatásból az a
jogosult, akinek a félév során tíz igazolatlan órája gyûlik össze, a fegyelmi
büntetésben részesültek, valamint az
évismétlõk. A Szerencsi Szakképzõ
Iskolában két hiányszakmát – villanyszerelõ, illetve központifûtés- és

csõhálózat-szerelõ – oktatnak. A három évfolyamra járó 78 diákból 53an jogosultak az ösztöndíjra. A nekik járó pénzt már megkapta az iskola, azonban a kifizetéshez az elõírások szerint saját bankszámlát kell
nyitniuk a tanulóknak.
A hatályos kormányrendelet alapján az oktatási intézményeknek a
2,51 tanulmányi eredményt el nem
ért diákoknak kiscsoportos formában
biztosítani kell a szakmai kompetenciákat fejlesztõ oktatást. A Szerencsi Szakképzõ Iskolában 19-en
vesznek részt a felzárkóztatásban.

KIS MATEMATIKUSOK FEJTÖRÕJE

Az idén február 17-én rendezték
meg a Hegyalja Matematika Verseny
körzeti fordulóját a Szerencsi Általános Iskola Bolyai épületében. A huszonkettedik alkalommal meghirdetett tantárgyi megmérettetés résztvevõit Bodnárné Göndör Magdolna köszöntötte. A helyi polgármesteri hivatal osztályvezetõje kiemelte, hogy
a hosszú évek óta nagy népszerûségnek örvendõ versenyen a szerencsi kistérség közel ötezer diákjából a legjobb matematikusok szerepelnek. Fábián Ottóné, a Szerencsi
Általános Iskola fõigazgatója megnyitójában sikeres szereplést kívánt
a diákoknak, kifejezve reményét,
hogy közülük minél többen bejutnak
majd a döntõbe. Az ünnepélyes
megnyitó után a tokaji és szerencsi
kistérségekbõl érkezett 125 diák bevonult a tantermekbe a feladatok
megoldására.
Az általános iskolások között népszerû vetélkedõ az idén Szerencs
mellett további négy helyszínen fo-

gadta a jelentkezõket. Encsen, Homrogdon, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen is megrendezték az elsõ fordulót. Az alsó tagozatosoknak 60, a
felsõsöknek 90 perc állt rendelkezésükre, hogy kidolgozzák a logikai,
számítási, probléma-megoldó és geo-

metriai feladatokat. A Hegyalja Matematika Verseny idei döntõjét március 24-én rendezik meg Szerencsen,
amelyre évfolyamonként létszámtól
függõen a legjobb eredményt elérõ
8-10 diák juthat be Abaújból és
Zemplénbõl.
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A JOBBIK
ÉS PROGRAMJA

Holcman László képviselõjelölt szerint üres szavak helyett tettekre
van szükség.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Zempléni Szervezete tartott
kampánynyitó lakossági fórumot
február 13-án a szerencsi Rákóczivárban.
Tóth Zoltán megnyitó beszédében
hangsúlyozta, hogy a Jobbik az egyedüli erõ, amely alulról szervezõdött,
makulátlan, szavatartó és nem befolyásolható sem hazai, sem pedig
külföldi hatalom által. Mint elhangzott, a mozgalom számára legfontosabb a nemzet, a magyarság és a nép
képviselete.
Tóth Zoltán bemutatta a pártnak a
11. számú választókerületében induló országgyûlési képviselõjelöltjét.
Holcman László beszédében többek
között arra hívta fel a figyelmet, hogy
ma Magyarországon nincs jogállam
és demokrácia. – Nekünk nincsenek
milliárdjaink, nem áll mögöttünk
háttérhatalom, nekünk csupán a hitünk van, de az olyan erõs, hogy hegyeket képes megmozgatni – fogalmazott a szónok, aki ehhez hozzá
tette, hogy a Jobbik dolgozta ki az
ország egyetlen és egyedülálló programját, amely átfogó, az élet minden
területére kiterjed, a magyar emberek érdekeit tartja szem elõtt, és az
õ igényeik alapján készült. – Nem

történt rendszerváltás, az a mi feladatunk – folytatta Holcman László. – Az üres szavak ideje lejárt, tettekre van szükség. Ennek a népnek
fel kell ébredni és kezébe kell vennie a sorsa irányítását, mert a Jobbik
csak eszköz lehet a nemzet kezében,
mint ahogy a kapa által csak úgy válik porhanyóssá a föld, ha dolgos kézbe kerül.
A lakossági fórum vendége volt a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
európai parlamenti képviselõje. Szegedi Csanád többek között kiemelte, hogy reményeik szerint a tizenegyes választókerület lehet az, ahonnan a szavazók már az elsõ fordulóban jobbikos képviselõt juttatnak
a parlamentbe. Elhangzott, hogy
programjuk a Radikális változás címet kapta. – Magyarországon nem
gazdasági recesszió van, hanem a reménytelenség és depresszió okozta
válság – tette hozzá. Szegedi Csanád szerint a Jobbik programjának
három alappillére: az alkotmányozás, a közbiztonság helyreállítása és
a munkahelyteremtés. Ezt támasztja alá a tény, hogy a jelenlegi alkotmány képtelen arra, hogy kellõ
védelmet nyújtson a magyarságnak
– jelentette ki az Európai Parlament
képviselõje.

MUNKÁBAN
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat dísztermébe hívták
február 17-én a tavaszi országgyûlési választásokban résztvevõ bizottságok tagjait.
Az eseményen jelen voltak a 11.
számú országgyûlési egyéni választókerület választási bizottságának tagjai is, akik Ódor Ferenc közgyûlési elnök elõtt tették le esküjüket.
Ezt követõen a szerencsi polgármesteri hivatalban tartottak alakuló
ülést. A Gadóczi Bertalan jegyzõ, a
helyi választási iroda vezetõje által
vezetett tanácskozáson hivatalosan
is megalakult a bizottság, majd a tagok tisztségviselõket választottak.
Az elnöki teendõket a jövõben Mezei Istvánné látja el, alelnök Pallai
Miklós lett, a bizottság tagja Pocsai

Lászlóné, póttagok Erdõ Sándor és
Mileff László. A bizottság a késõbbiekben kiegészül majd a jelölõ
szervezetek delegáltjaival, székhelye
Szerencs, Rákóczi út 89. szám alatt
található, telefonon a 47/565-202-es
számon érhetõ el.
Gadóczi Bertalan tájékoztatta a testületet arról, hogy rövidesen megkezdõdik a leadott ajánlószelvények
ellenõrzése, majd a jelöltek nyilvántartásba vétele.
A következõ, február 18-i ülésén
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
11. Számú Országgyûlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság nyilvántartásba vette Holcman
László, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Párt és Szepesi Zsolt
László, az Összefogás Párt képviselõjelöltjeit.

KORMÁNYFÕI VIZIT TOKAJ-HEGYALJÁN

Bajnai Gordon február 19-én TokajHegyaljára látogatott. A kormányfõ
Szegiben megtekintette a Tokaj Kereskedõház Zrt. pincészetét és Ficsor
Ádámmal, az MSZP országgyûlési képviselõjelöltjével közösen polgármesterekkel, a párt aktivistáival konzultációt folytatott a térség fejlesztésében
elért eredményekrõl és jövõbeli irányairól.
A megbeszélést követõen a miniszterelnök Tolcsván, a Tokaj Kereskedõház Zrt. központjában találkozott a
cég vezetõivel, neves borászokkal,
szakmai és civil szervezetek képviselõivel és vidékfejlesztési szakemberekkel. Bajnai Gordon kijelentette,
hogy a térséget személyesen is hazánk
kiemelt történelmi értékének tekinti. A
kormányfõ hangsúlyozta, hogy szemmel látható Tokaj-Hegyalja fejlõdése és a borászatban már jelentkeznek a szakmai befektetések eredményei. Bajnai Gordon ugyanakkor szorgalmazta a szélesebb körû szakmai öszszefogást és az érdekek egyeztetését
a térség fejlesztésének meghatározásában. A megbeszélésen szóba kerültek a borászati támogatások, valamint a résztvevõk hangsúlyozták a

Bajnai Gordon miniszterelnök (jobbra) Ficsor Ádám képviselôjelölttel közösen tartott megbeszélést a térség fejlesztésérôl.
marketing jelentõségét. A miniszterelnök szólt a Tokaj Kereskedõház
kiemelkedõ integrátori szerepérõl és az
elmúlt években megvalósított fejlesztések minõségi eredményeirõl. Leszögezte, hogy egyetért és támogatja a
kereskedõház állami tulajdonban tartását. A cég jó példa arra, hogy állami vállalat is képes a minõségi termelésre és integrátori szerepével hozzájárul a térségi borászatok, az itt élõ
emberek megélhetésének a biztosításához. – Nem hagyunk magára kétezer

családot, akiknek a létük függ a kereskedõháztól – jelentette ki a miniszterelnök.
A megbeszélés zárásaként Bajnai
Gordon hangsúlyozta, hogy a gazdasági válság miatt kialakult nehéz
helyzetben fájdalmas intézkedéseket
kellett tenni azért, hogy Magyarország talpon maradjon, azonban a
jövõt biztosító pénzekkel nem spórolt a kormány, amit bizonyítanak
a Zemplénbe áramló fejlesztési források.

A VÁLASZTÁS A DEMOKRÁCIA ÜNNEPE

A magyar választási rendszerrõl tájékozódtak február 19-én a szerencsi Bocskai gimnázium végzõs tanulói. A fórum aktualitását az adta,
hogy a középiskola diákjai közül 215en már szavazóként vehetnek részt
az országgyûlési képviselõk tavaszi
választásán.

Az intézmény aulájában megtartott
rendkívüli állampolgári ismeretek
óra keretében Tóth Zoltán (fotónkon),
az Európai Választási Szakértõk Szövetsége vezetõje hangsúlyozta, hogy
a választás a demokrácia ünnepe,
amikor az ország tizennyolc éven felüli lakossága az õket egyetemlegesen megilletõ törvényhozás jogával
ruházza fel az országgyûlési képviselõket. Magyarországon húsz évvel
ezelõtt alakult ki a ma is alkalmazott,
úgynevezett vegyes választási rendszer. Ennek lényege, hogy a parlamentben a legnagyobb számú képviselõvel a legtöbb szavazatot elérõ
pártok rendelkeznek, de azok a politikai erõk is képviseltetik magukat
a törvényhozásban, akik a rájuk leadott voksok alapján elérték az öt százalékos küszöbértéket. Így valójában
a gyõztesek és a vesztesek egyaránt
megfelelõ arányban részesülnek a
közjogi hatalmat megtestesítõ parlamenti mandátumokból. Az elõadó ismertette, hogy a szerencsi középiskola kiemelt feladatának tekinti az ifjúság demokráciára nevelését. Ennek
elismeréseként a közelmúltban Gál
András fõigazgatót az Európai Vá-

lasztási Szakértõk
Szövetsége aranyérem kitüntetéssel
jutalmazta.
– Az elmúlt 20
évben
minden
rendszernek, így
ennek a választási
rendszernek is nyilvánvalóvá váltak
az erõsségei és a gyengeségei –
emelte ki lapunknak nyilatkozva
Tóth Zoltán. – 1990-ben az adott történelmi-társadalmi-politikai szituációban a korábban megalkotott magyar választási törvény jól vizsgázott.
Az elmúlt húsz év változásainak köszönhetõen azonban napjainkban
már vannak olyan szabályozások,
amelyek módosításra szorulnak.
Ilyen például a jelölés megváltoztatása. A jelenlegi rendszer megõrzése
mellett is születhetnek új megoldások. Ilyen intézkedés volt az Országos Választási Iroda részérõl, hogy bevezették az ajánlószelvények biztonságosabb nyomdai elõállítását.
Megoldás lehet, hogy a közintézményekben, a polgármesteri hivatalokban és a nagy bevásárlóközpontoknak a bejáratnál kijelölnek egy-egy
helyet, ahol az ajánlószelvényeket le
lehet adni, hogy azokat ne a pártok
aktivistái gyûjtsék be az emberektõl.
Felmerült szakértõi körökben, hogy
a mostani szelvények helyett ajánlóíven történjen az aláírások összegyûjtése, hogy ne kelljen nyolcmillió embernek külön-külön kézbesíteni a nyomtatványokat.

A jelenlegi rendszer kereteit meghaladó változtatás lenne például a kauciós jelölés bevezetése, ami többek
között Angliában és Franciaországban hosszú évtizedek óta is bevett
gyakorlat. Én a magam részérõl ezzel nem értek egyet, mert a magyar
választási rendszer leggyengébb pontja egyébként is a kampányfinanszírozás. Célszerûtlen volna egy újabb
tisztázatlan pénzügyi tranzakciókra
lehetõséget adó megoldást beemelni a rendszerbe. Vannak olyan országok, ahol nincs is jelöltajánlás, bármely választópolgár feliratkozhat a
szavazólapra. Ezt a megoldást azonban esetünkben szintén nem tartanám
jónak, mert túl nagy lenne a szavazólap, hiszen látjuk, hogy hazánkban
tömegével vannak önjelöltek. Márpedig a választásokon véleményen
szerint csak azok induljanak, akik minimális társadalmi támogatottsággal
rendelkeznek.
Lapunk kérdésére, hogy az õszi önkormányzati választásoknál a korábban megszokott gyakorlathoz képest milyen változást okoz, hogy a
település lélekszáma tízezer fõ alá
csökkent, Tóth Zoltán közölte: – A
polgármester megválasztásánál nem
lesz változás. A képviselõ-testületbe
azonban az úgynevezett kislistás szavazás miatt kompenzáció hiányában
a vesztes pártok nem jutnak be. Kizárólag azok a jelöltek lesznek tagjai az önkormányzatnak, akik a legtöbb szavazatot érik el.
Á. A.

A MEGÚJULÓ ENERGIÁRÓL ÉS AZ ERÕMÛRÕL

Az emberiség jövõbeni energiaellátása volt a témája annak az elõadásnak, amit február 18-án tartottak
a Rákóczi-várban.

A Jobbik Zempléni Szervezetének
meghívására Hetesi Zsolt asztrofizikus
az olajválságról, az alternatív energiahordozókról és a szerencsi szalmatüzelésû erõmûrõl beszélt a hallgatóságnak. Mint elhangzott, a kõolaj globális felhasználása lassan eléri a végsõ

mennyiségi határt, mert az emberiség
a viszonylag könnyen kinyerhetõ készleteknek már a felét felhasználta, és a
jövõben csak nõni fog az igény. A földgáz- és az uránkészletek végessége miatt a nehéz helyzetbõl a megújuló energiaforrások elõtérbe kerülése jelentheti
a kiutat. Az elõadó prognózisa szerint
Magyarországon nap-, szél- és geotermikus energiából sem áll elegendõ
mennyiség rendelkezésre, biomasszából sincs elég, ezért a kevésbé ener-

giaigényes életmód elterjedése mellett
a lokális élelmiszer- és energiatermelésnek kell elõtérbe kerülnie. Hetesi
Zsolt a szerencsi szalmatüzelésû
erõmûrõl szólva a villamos áram mellett megtermelt hõ hasznosítását hiányolta, ami nélkül energiapazarlónak
számít a beruházás. Az elõadó nem
utasítja el a biomassza hasznosítását,
azonban ennek – véleménye szerint –
megfelelõ hatásfokú, úgynevezett kapcsolt erõmûvekben kell történnie.
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JUSTICIA MÉRLEGE
(Folytatás az 1. oldalról.)
A büntetõ ügyszakban már korántsem ilyen kedvezõ a kép. Tavaly,
a korábbi esztendõhöz képest 19
százalékkal emelkedett a büntetõügyek száma, és ez a tendencia már
az elõzõ évben is érvényesült. Ez
vélhetõen összefüggésben van az
emberek életkörülményeinek a változásával, mert például 2009-ben 43
százalékkal több végrehajtási ügy érkezett, ami a lakosság elszegényedésére utal.
– Az ítélkezés színvonalának értékmérõje a másodfokon jóváhagyott ítéleteknek az aránya.
– A bíráink felkészültségét mutatja, hogy a fellebbviteli tanácsok
jelentõs mértékben helybenhagyják
a határozatainkat. Ugyanakkor úgy
gondolom, hogy a minõségi munkának nem ez az egyetlen visszajelzése. A bírói függetlenség ugyanis azt jelenti, hogy az adott bíró kizárólag a jogszabályoknak és saját
lelkiismeretének van alárendelve.
Adott esetben pedig a törvények értelmezése felvethet olyan problémákat, ami alapján nem feltétlenül
rossz az elsõ fokon meghozott és a
másodfokú bíróság által hatályon kívül helyezett, vagy megváltoztatott
ítélet. Ugyanakkor a több helyi bíróság munkájára rálátással rendelkezõ megyei tanácsok a jogértelmezés egységesítésére törekedve
változtatják meg az elsõ fokú bíróság döntéseit.
– Mennyire hatékony Szerencsen
a rendõrség, az ügyészség és a bíróság együttmûködése?
– Példaértékûnek tartom a három
testület kapcsolatát, amit egymás
szervezeti függetlenségének a tiszteletben tartása jellemez. A rendõrség feladata jellemzõen a bûncselekmények felderítése, amelyekben
az ügyészség képviseli a vádat. A

jogvita eldöntése viszont az egész
eljárásban a bíróságra hárul.
– Az utóbbi idõben a helyi rendõrkapitányság gyakrabban él a gyorsított bíróság elé állítás lehetõségével, aminek álláspontjuk szerint a
bûncselekmény elkövetése és a kiszabott büntetés közötti rövid idõ
miatt nagyobb a visszatartó ereje.
– Tapasztaltuk a rendõrség részérõl az erre irányuló igényt és a
lehetõségeinkhez képest igyekszünk
is az eljárásokat lefolytatni. Ennek
kizárólag a személyi és tárgyi feltételek szabnak határt. Minden bírónak megvan az adott évre a kötelezõ tárgyalási napszáma, amihez
eseti jelleggel hozzáadódnak például gyorsított szabálysértési eljárások, de egyetlen bírót sem lehet
túlterhelni. A másik korlátot az jelenti, hogy az adott idõszakban
van-e szabad tárgyalótermünk.
– Gyakoribb az elõzetes letartóztatás kezdeményezése is az ügyészség részérõl.
– Az ilyen jellegû indítványokat
az eljáró bíró minden esetben megvizsgálja, és amennyiben a törvényi
feltételei fennállnak, elrendeli az
elõzetes letartóztatást. Természetesen adott ügyben elõfordul, hogy a
rendõrség, illetve az ügyészség valamit megalapozottnak tart, a rendelkezésre álló adatok mérlegelése
után mégis elutasító döntés születik. Ez azonban nem jellemzõ. Az
esetek többségében a rendõrség részérõl alapos nyomozati anyag, az
ügyészek részérõl pedig megalapozott vádirat, vagy egyéb indítvány
kerül az eljáró bíró elé.
– Olykor a kisebb súlyú, vagyon
elleni bûncselekmények esetében
született bírósági ítélet – például sorozatos pénzbüntetések –, nem találkozik a társadalom többségének
az igazságérzetével. Az sem, ha egy

fatolvajt figyelmeztetésben részesítenek, majd a határozatban neki
szolgáltatják vissza azt, amit ellopott.
– A bíróság az ítélkezési tevékenysége során jogalkalmazó, ennek megfelelõen a jogszabály által
elõírt keretek között szabja ki a büntetéseket, vagy rendelkezik éppen a
felmentésrõl. Ez akkor is érvényesül, ha az adott esetben az eljáró
bíró igazságérzetével ez esetleg
nem egyezik. Ugyanakkor a büntetés kiszabásánál arra is tekintettel
kell lenni, hogy az ne legyen enyhébb, mint ami a hasonló jellegû
szabálysértésért jár, de súlyosabb
sem annál, amit például az életellenes cselekmények esetében ki lehet szabni. A jogszabályok nem minden esetben tökéletesek, de a munkatársaim igyekeznek a törvényekkel és a bírói gyakorlattal összhangban alakítani a saját ítélkezõ tevékenységüket. A konkrétan említett falopás esetében pedig az a hatályos elõírás, hogy ha arra más –
például a tulajdonos – nem nyújt be
igényt, annak kell visszaadni, akinél azt lefoglalták.
– Milyennek találja napjainkban
a bírói hivatás társadalmi megbecsülését?
– Az elmúlt évtizedekben a bírák
társadalmi megítélése is változott.
Ezzel együtt kivételes megtiszteltetésnek tartom, amikor a Magyar Köztársaság nevében hozhatok határozatot. Úgy gondolom, hogy a bírói
kar ennek a súlyát érezve viselkedik és dolgozik, nagyon fontos,
hogy jó példát mutassunk. Meggyõzõdésem ugyanis, hogy az emberek
tiszteletét úgy tudjuk megõrizni, ha
a függetlenségünkben, a munkánkban rejlõ értékeket mi magunk is
megbecsüljük, és ezt az üzenetet
közvetítjük a társadalom felé.
Árvay Attila

NÉVTELEN KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSEK

A foglalkoztatók jogszabálysértõ
magatartásával kapcsolatban évrõl
évre több bejelentés érkezik az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához.
A jelzett jogsértések között az adóés járulékfizetés elmulasztása, be
nem jelentett foglalkoztatás, az alkalmi munkavállalói kiskönyv érvényesítésének elmaradása szerepel.
Jellemzõ panasz a minimálbérig történõ bejelentés melletti „zsebbe” fizetés, illetve a jövedelembõl levont
adóelõlegrõl szóló igazolás kiadásának elmulasztása.

A bejelentések többségében névtelenek, mert a munkavállalók tartanak a következményektõl. Ez azonban megnehezíti az adóhatóság munkáját, mivel nincs lehetõségük további
bizonyítékok – kifizetéseket igazoló
iratok, tanúvallomás, nyilatkozatok –
bekérésére.
A jogsértés kivizsgálásának eredményességéhez jelentõsen hozzájárul
az, ha a bejelentõ a beadványában elõadottakat bizonyítékkal is alátámasztja, illetve hajlandó személyesen közremûködni az ellenõrzésnél. Többször
elõfordul, hogy jelzésben az adózást
érintõ körülmények mellett munkaügyi,

munkavédelmi szabálytalanságok is
szerepelnek: munkaszerzõdés írásba
foglalásának elmulasztása, munkaügyi
nyilvántartások vezetésének hiánya,
vagy a bér kifizetésének elmaradása.
Az ilyen ügyeknél az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Fõfelügyelõség, illetve a munkaügyi bíróság rendelkezik hatáskörrel.
A munkavállaló arról, hogy a foglalkoztató bejelentette-e, az illetékes
Egészségbiztosítási Pénztárnál felvilágosítást kaphat, illetve errõl az internet-hozzáféréssel és ügyfélkapuval
rendelkezõk elektronikus úton maguk
is meggyõzõdhetnek.

KÜLPIACON ERÕSÍT
A TOKAJ KERESKEDÕHÁZ

A hazai minõségi borfogyasztás
visszaesése ellenére eredményesen
gazdálkodott az elmúlt esztendõben
a Tokaj Kereskedõház Zrt. A tartósan állami tulajdonban lévõ cég a
külpiaci értékesítés bõvítésével ellensúlyozza a kereslet szûkülése miatt kiesõ bevételeket.

Az elmúlt évben Magyarországon ugyan
nem csökkent az otthoni fogyasztásra megvásárolt bor mennyisége, azonban a válság
hatására az értékesítésben az üveges kiszerelésû nedûk helyett az
olcsóbb termékek kerültek elõtérbe. A Tokaj
Kereskedõház a belföldi értékesítésben a vásárlóerõ csökkenése miatt 2009-ben 10%-os visszaesést
könyvelt el, miközben a tradicionális
kelet-közép-európai, nyugati és távol-keleti piacokon az eredményes
marketingmunkának köszönhetõen
ezzel azonos nagyságrendû bõvülést regisztráltak – tudtuk meg Kiss
István (fotónkon) vezérigazgatótól.
A cég az elmúlt években kiemelkedõ
minõségû borokkal bõvítette kínálatát, amelyek iránt az igényesebb
vevõk részérõl kereslet mutatkozott. A további sikerek alapjául a Tokaji aszúnak, mint önálló márkanévnek az alkalmazása szolgálhat.
– Erre azért van szükség, mert napjainkban a piacon tokajiként alacsonyabb árfekvésû borfajták is
megjelennek, ami megzavarja az átlagfogyasztót. Fontos a termék
könnyû azonosíthatósága, ami jó, ha
egy-egy márkanévhez kötõdik. Ezen
a területen tiszta helyzetet kell teremteni. Közép-Kelet-Európában
elsõsorban az alapborok – a furmint,
a hárslevelû és a muskotály kere-

settek, Nyugat-Európában és a Távol-Keleten inkább a magasabb
minõségû, késõi szüretelésû nedûkre, illetve az aszúra van igény. Ez
utóbbira alapozva fejlesztettük ki az
elmúlt évben a Grand Selection
nevû termékcsaládot, amivel teljessé
vált a kínálati palettánk. Ebben egy
barrikolt furmint és egy
késõi szüretelésû cuvée
szerepel, amelyeknek
kedvezõ volt a fogadtatása. Mindkét bort
válogatott alapanyagból készítjük, amit a
beszállítóink biztosítanak a számunkra.
Kiss István érdeklõdésünkre ismertette,
hogy tavaly az európai
uniós lepárlási program keretében
közel tízezer mázsa szõlõt vásároltak fel több mint kétszáz hegyaljai
gazdától. Ezzel is sikerült hozzájárulniuk a termésfelesleg levezetéséhez, ami elmaradt a korábbi becslésektõl. Eredetileg az uniós támogatás megérkezésekor fizették volna ki a termelõket, azonban végül
tavaly december 15-éig, a szerzõdéses partnereikkel együtt a lepárlási programban részt vevõknek is átutalta a vételárat a Tokaj Kereskedõház Zrt.
A cég vezérigazgatója a közelmúltban ragos kitüntetésben részesült. A Debreceni Egyetem Agrár- és
Mûszaki Tudományok Centrumának elnöke Kiss Istvánnak a szõlõtermesztési és borászati tudományok terén az egyetem intézményeivel kialakított oktatási, kutatási együttmûködés, valamint a cég nemzetközileg is számon tartott eredményeinek az elismeréseként a „140
éves a debreceni gazdasági és agrár-felsõoktatás” emlékérmet adományozta.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS
A TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLETBEN

SZAMURÁJ-GYÁR, HUNGARY
Az egyesület vezetõsége beszámolt az elmúlt idõszakban végzett
munkáról.

– Leépítés nem lesz, de bevezetik a japán munkatempót...

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület közgyûlését február 18-án tartotta a Bocskai gimnáziumban. Cseppely János elnök beszámolt a civil
szervezet 2009-es mûködésérõl, aki
többek között szólt arról, hogy tevékenységükben kiemelt szerepet kapott
a kapcsolatépítés: a geisenheimi és
szerencsi egyesület tagjai között született barátságok ápolása, közös kirándulások, helyi és külföldi rendezvényeken való részvételek. Oleszka Józsefné pénzügyi tájékoztatójában kitért arra, hogy az egyesület az
elmúlt évben törvényesen, a rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel
eredményesen gazdálkodott.

Hajdú Józsefné a 2010-re tervezett
programokat vázolta a tagság elé.
Mint elhangzott, idén májusban fogadják a Németországból érkezõ 32
fõs delegációt. A programok pénzügyi fedezetére benyújtott pályázat
sikertelen volt, így az anyagi háttér
elõteremtése még folyamatban van.
Az egyesület új vezetõséget is választott. Az elkövetkezõ négy évben
Bíró István, Cseppely János, Gál
András, Hajdú Józsefné és Oleszka
Józsefné vesznek részt az elnökség
munkájában. Megalakult a civil szervezet felügyelõ bizottsága is, amelynek tagjai Egeli Zsolt, Jakab János és
Tarnóczi Erzsébet.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat február 11-ei ülésén módosította a testület a város 2010-es pénzügyi tervét.
Ballók Istvánné, a polgármesteri hivatal városgazdasági osztályvezetõje
kiemelte, hogy erre a központi támogatások elmúlt év végi változásai
miatt van szükség. Bíró István elnök
a pénzügyi és városfejlesztési bizottság nevében elfogadásra javasolta
az elõterjesztést.
Takács István arra volt kíváncsi,
hogy az ingatlaneladás jogcímen szereplõ 89 millió forint mögött milyen
ügyletek húzódnak. Az egymilliárdos
kötvénykibocsátáson túl mennyi az
önkormányzat tartozása? Visi Ferenc
arra hívta fel a figyelmet, hogy szinte minden tervezett beruházás az idei
esztendõre húzódik át. Ez milyen gondot jelenthet a helyhatóság számára?
Ballók Istvánné kiemelte, hogy tavaly
160 millió forint rövid lejáratú hitelt
és 16 millió forint támogatás-megelõlegezõ kölcsönt vett fel a város. Ezekre a pénzügyi forrásokra az idén is
szükség lesz. Az ingatlaneladásoknál
a 89 millió forint a tervezett összeget
jelenti. A beruházásokat a benyújtásuktól a megvalósításukig folyamatosan szerepeltetni kell a költségvetésben, ami semmilyen problémát
nem jelent. A pénzügyi terv módosítását Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos, Korondi Klára, Takács István és Visi Ferenc tartózkodása mellett fogadta el
az önkormányzat. (Rónavölgyi Endréné és Koncz Ferenc nem vett részt
az ülésen – a szerk. megj.)

A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE
A következõ napirendi pont keretében a város 2010. évi pénzügyi tervét
vitatta meg a testület. A költségvetést
tartalmazó elõterjesztést Bíró István, Gál
András és Sípos Attila elnökök tájékoztatása alapján a pénzügyi és városfejlesztési, az ügyrendi és oktatási,
valamint a szociális és egészségügyi bizottságok egyaránt elfogadásra javasolták. Takács István arról érdeklõdött,
hogy az idei esztendõre tervezett több
mint négyszáz millió forint értékû ingatlaneladás esetleges elmaradása esetén milyen kiadásokról, beruházásokról mond le a város vezetése. Visi Ferenc arra volt kíváncsi, hogy az év végére mennyivel haladja majd meg az
önkormányzat adósságállománya az
egymilliárd forintot. Mit terveznek eladni? Egeli Zsolt azt kérte, hogy pontosan nevezzék meg a hitelhez elzálogosításra kerülõ ingatlanokat. A kép-

viselõ a költségvetési tervezet kimunkálásában hiányolta az egyeztetést. Véleménye szerint a pénzügyi terv alapján az önkormányzati többség nyolc
évre költi el a jövõt. Decemberben 80
állás szûnt meg a városban és a képviselõ-testület még mindig nem döntött a tavalyról megmaradt 9,6 millió
forint felhasználásával munkahelymegõrzõ pályázat kiírásáról. Javasolta, hogy az államilag támogatott Magyar Vöröskereszt helyett a Hegyalja
Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesületének biztosítson az önkormányzat
évi 150 ezer forintot, az indítvány azonban a döntésnél nem kapta meg a szükséges számú szavazatot. Bíró István a
tavaly kifizetett szociális támogatások
jelentõs növekedésére hívta fel a figyelmet. Ez alapján az idei ezirányú
kiadások alul vannak tervezve. A képviselõ a fecskési idõsek klubjára fordítandó 25 millió forint nevesítését kérte, amit késõbb a testület elfogadott. Hidegkúti Ákos arra volt kíváncsi, mekkora összeggel járul hozzá idén az önkormányzat a csokoládéfesztivál költségeihez. A képviselõ szerint katasztrófa felé halad a város, ami újabb, közel egymilliárd forint hitel felvételét jelenti. Danyi László a pénzügyi források szûkössége miatt a képviselõi alap
visszaállítására tett módosító indítványát visszavonta. Korondi Klára azt kérte, hogy a költségtérítést valamilyen formában városi célokra fordíthassák az
önkormányzati tagok. Gadóczi Bertalan jegyzõ közölte, hogy erre nem biztosít a jogszabály lehetõséget. Ballók
Istvánné kiemelte, hogy a több mint 400
millió forintos ingatlaneladás a pályázatok megvalósításához szolgálna saját erõként. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a kiadásokon kell spórolni, vagy célhitelt kell felvennie a városnak. A pénzügyi terv 282 millió forint forráshiánnyal számol, amit az év
végére többek között elnyert támogatásokkal szeretnének csökkenteni. A
mûködési hitelkeret fedezetéül a Vörösmarty-Dél önkormányzati területei
szolgálnak. Bevétellel számolnak ezen
ingatlanok egy részébõl, az „R” épületbõl és a kialakított építési telkek értékesítésébõl. A 9,6 millió forintos pályázati keretösszeg tavalyról céltartalékként rendelkezésre áll. A csokoládéfesztivál támogatása a Városi Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében szerepel. Heves János alpolgármester szerint szakmailag megalapozott tervezet került a képviselõ-testület elé, ami alapján komoly fejlõdés elõtt
áll a város. Akiknek ez nem fontos, azok
valóban katasztrófaként élik meg az elõ-

SUGÁRKEZELÉS AZ ÉLETÉRT

Egy ritka, de súlyos betegségbõl való kilábaláshoz van
szüksége segítségre Zsofcsákné Majoros Andreának (fotónkon). A 34 éves szerencsi fiatalasszonynál az agytörzs és a
gerincvelõ
találkozásánál
2005-ben daganatot diagnosztizáltak az orvosok. A csont és ízületi porc rosszindulatú elváltozásához
tartozó rákos sejtburjánzást mûtéti
úton csak részben tudták eltávolítani
a szakemberek, amit harminc alkalommal elvégzett sugárkezelés követett. Ezt követõen a beteg több mint egy
évig tünetmentes volt, majd a daganat
növekedésnek indult. Újabb sebészeti beavatkozás következett, majd a jobb
kéz bénulása, tüdõembólia és a beszédkészség elvesztése fokozta a fiatalasszony megpróbáltatását. Õ azonban erõs hitének, családja szeretetének
és a kisfia iránt érzett felelõsségének
köszönhetõen talpra állt. A részben el-

távolított daganat azonban a
2010 februárjának elsõ hetében
elvégzett kontrollvizsgálat alapján újra burjánzásnak indult, áttétet képezett és az egyes gerinccsigolyába is belenõtt. Meggyógyítására Magyarországon
csekély az esély, azonban
Svájcban létezik egy olyan sugárkezelés, ami reménnyel kecsegtet. A kezelés ötmillió forintba kerül, aminek az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár a
felét állja. A fennmaradó 2,5 millió forintot a családnak kell április közepéig összegyûjteni, amihez minden jó
szándékú ember segítségére számítanak. Terveik szerint adománygyûjtõ ládákat helyeznek el a város több pontján és a Szerencs és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott 5580003715052395-ös folyószámlára is várják
a gyógyulási esélyt jelentõ felajánlásokat, amiért hálásak és elõre is köszönnek.

terjesztést. Az idei költségvetés hatmilliárd forintot meghaladó fõösszegének több mint ötven százaléka beruházási célokat szolgál. Ezekkel a többek között az óvodákat, egészségügyi
létesítményeket, utcákat és tereket
érintõ fejlesztésekkel a jövõ Szerencse
épül. Az alpolgármester szerint nehéz
azokkal együttmûködést megvalósítani, akik semmit nem szavaznak meg.
A város 2010. évi pénzügyi tervét
Egeli Zsolt, Korondi Klára, Takács István és Visi Ferenc ellenszavazata mellett fogadta el az önkormányzat, míg
Hidegkúti Ákos nem vett részt a voksolásban.

KULTÚRAPÁRTOLÓ
ÖNKORMÁNYZAT
Következõ napirendi pontként döntött a testület a Városi Kulturális Központ és Könyvtár idei munkatervének
a jóváhagyásáról és az önkormányzat közmûvelõdési feladatellátásáról
végzett szakfelügyeleti vizsgálat megállapításairól.
Uray Attiláné igazgató kiemelte,
hogy a kulturális központ eredményesen látja el az egyre bõvülõ feladatait. Közmûvelõdési tevékenységükben az elmúlt években minõségi és mennyiségi javulás történt annak ellenére, hogy a dolgozói létszámuk jelentõsen lecsökkent. Tavalyi pályázati eredményességük
nemcsak a városban példa nélküli,
hanem a megyében a közmûvelõdési
intézmények között is kiemelkedõnek
számít. A csokoládéfesztivál sikeréhez többek között helyiségek biztosításával és a dolgozók munkájával
is hozzájárulnak.

A

Gál András, az ügyrendi és oktatási bizottság elnöke méltatta a kulturális központ és könyvtár dolgozóinak munkáját, elhangzott, hogy ez a
terület e város egyik sikerágazata.
Bíró István tartalmasnak ítélte a beszámolót. Hozzátette: 10 millió forintos mûködési bevétel mellett az
önkormányzat 66 millió forintot költ
az intézményre úgy, hogy ahhoz állami támogatás nem társul. A kiadások között jelentõs nagyságrend a
Rákóczi-vár üzemeltetése, fûtése.
Egeli Zsolt szerint nagyszámú közcélú foglalkoztatottal nehéz tartalmas
közmûvelõdési munkát végezni.
Ezért az állandó dolgozók számát kellene növelni a kulturális központban.
Hidegkúti Ákos szerint az önkormányzat és a helyi közmûvelõdési
intézmény sem érzi magáénak a
csokoládéfesztivált. Erre válaszként
Heves János alpolgármester közölte,
hogy ennek a véleménynek ellentmond, hogy a tavalyi évben a helyiségeket, az eszközöket térítésmentesen biztosították. A kulturális
központ munkatársai segítették a
rendezvényt, amelyen kívül 900
ezer forintot utalt át az önkormányzat a fõszervezõ alapítványnak. A
költségek pontos ismeretében a korábbi évhez hasonlóan az idén is áldoz pénzt a programra a város. Uray
Attiláné kiemelte: több mint százmillió forintot nyertek a városnak pályázaton 77 millió forintos költségvetés mellett. A szakfelügyeleti vizsgálat alapján jó színvonalú feladatellátás jellemzi a kulturális központot, amelynek az idei munkatervét jóváhagyta a képviselõ-testület. Bodnárné Göndör Magdolna, a polgár-

mesteri hivatal osztályvezetõje ismertette, hogy a szakértõi anyag
alapján az elkövetkezõ idõszak feladata az intézmény szervezeti és
mûködési szabályzatának átdolgozása. Külsõ szakértõ szerint a helyi
képviselõ-testület a kultúrapártoló önkormányzatok közé tartozik. Ugyanakkor a helyi közmûvelõdési feladatellátás egy kiváló, három jó, egy
megfelelõ és két nem megfelelõ
minõsítést kapott. Ez utóbbi az ismeretterjesztõ elõadások számára,
valamint a kisebbségi mûvészeti csoportok bemutatkozására vonatkozik, amit vitatnak. Marosvölgyi János,
a szerencsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke kiemelte, hogy
kitûnõ munkakapcsolatot ápolnak a
helyi mûvelõdési intézménnyel.
Együttmûködésük keretében többek
között versenyt hirdettek tehetséges
roma fiataloknak és hagyományõrzõ
csoportoknak biztosítottak fellépési
lehetõséget. Ez pedig ellentmond a
szakfelügyeleti vizsgálat megállapításának.

A KÖZFOGLALKOZTATÁS
HELYI TERVE
Ezt követõen elfogadta a testület az
önkormányzat 2010-re vonatkozó
közfoglalkoztatási tervét. Vámosné
Czili Adrienn, a polgármesteri hivatal szervezési és jogi osztályának helyettes vezetõje ismertette, hogy tavaly 220 ember közcélú foglalkoztatásához 5 millió forint saját erõ biztosítása mellett 94 millió forint állami támogatást használt fel az önkormányzat.
(Folytatás a 9. oldalon.)
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KUTYAMENTÕ DOLGOZÓK
Szerencsen, a Dózsa György utca
egyik lakója január 27-én szokásának megfelelõen kiengedte házának
tornácára a kiskutyáját. Néhány perccel késõbb az ablakon kitekintve arra
lett figyelmes, hogy két fiatalember
ugrik be a kerítésen keresztül a portájára. A néni nagy lélekjelenlétrõl
tanúbizonyságot téve kilépett az ajtón, ahol meglátta, hogy a hátsó
szomszédja nagytestû kutyája beszabadult az udvarára és a szájában
hurcolja fájdalmasan nyüszítõ házi
kedvencét. Mint kiderült, ezt látta
meg az utcáról a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. két dolgozója,
Glonczi Lajos és Csikja Sándor, akik
miután hiába nyomogatták a nem
mûködõ csengõ gombját, úgy döntöttek, hogy személyesen sietnek a
kiskutya segítségére. Az akciójuk sikerrel járt, mint késõbb az állatorvosi
vizsgálat kiderítette: a gyors beavatkozásuk mentette meg az így is súlyosan sérült jószág életét, amiért a
néni örökké hálás a két férfinak.

A FELESÉG PANASZA
A férjem tavaly december 23-án
egy napja nem túl magas lázzal küzdött, kapart a torka, ezért teázott és
lázcsillapítót szedett. Délután három óra körül elkezdett borotválkozni, majd fürdeni. Ekkor már félrebeszélt, a bal arcfele eltorzult. A

testvérem, az anyukám és én próbáltuk a fürdõkádból kisegíteni, a bal
keze és lába nem mûködött. Gyorsan hívtuk a mentõket, a tüneteket elmondtam a diszpécsernek, és azt is,
hogy szerintem szélütés érte. A lányom kitárta a kaput, vártuk a segítséget. Férjem és mi tehetetlenek voltunk. Leültettük egy székre, sajnos,
a pizsamája széklettel szennyezett
lett. Közben megjött a szirénázó fehér autó és a két mentõs ott várta,
hogy a beteg majd kimegy. Szerettem volna a páromat lemosni, tiszta
pizsamát segíteni rá. Az urak tisztes
távolból figyelték, amint három 4050 kilogrammos nõ egy tehetetlen,
90 kilogrammos beteget próbál átöltöztetni. Levágtam róla a pizsamát,
úgy-ahogy sikerült egy másikat ráhúznom. – Gombos nincs? – kérdezte
a sofõr. Kapkodva összedobáltam a
papírokat, használati eszközöket,
irány a kórház. Némi segítõ szándékot a mentõápolótól tapasztaltam,
azok után, hogy látta, nem tudunk mit
kezdeni a helyzettel. Tessék-lássék
betakarva, beteghez méltatlan módon
jutottunk el a kórházba. Hogy menynyire volt komoly és jogos a mentõhívás? A férjem szentestére bevérzett
és belágyult a jobb agyféltekéje, a január 5-ei agyhalál másnapján a szeretett társam elhunyt.
Név és cím a szerkesztõségben
***
Az olvasó észrevételei szerint kollégáim a beteget nem öltöztették fel,

ebben nem nyújtottak segítséget.
Szeretnék idézni az általunk használt,
és a mentõdolgozókra vonatkozó
minõségügyi kézikönyvbõl, ami szabályozza a dolgozók magatartását
mentés alatt: „Az ellátás során a beteggel szemben mindig kíméletesen
és megnyugtatóan kell viselkedni. A
mentõegység tagjai mind az ellátás,
mind a szállítás során a legnagyobb
gondossággal kötelesek eljárni, nyugodt, fegyelmezett, és határozott
magatartást kell tanúsítaniuk. A mentõdolgozó a beteg vagy a hozzátartozója által feltett kérdésekre kompetenciájának határain belül, legjobb
tudása szerint köteles válaszolni. A
felesleges, a beteg érdekében nem
szükséges beszéd kerülendõ, a beteg nyugalma érdekében mindent el
kell követnie a mentõegységnek.
A beteget szállításának megkezdése elõtt elõ kell készíteni az útra
(hordágy, hordszék, takaró). Így fel
kell hívni a figyelmet a megfelelõ ruházat felvételére. Ha a beteg felöltöztetésére nincs mód (az öltöztetés
nem az egység feladata), felsõruházatát és lábbelijét feltétlenül vele kell
vinni a gyógyintézetbe.”
Amennyiben az olvasó úgy érzi,
hogy a fentebb leírtaknak kollégáim
nem tettek eleget, kérem, hogy írásban jelezze panaszát nekem, és az
ügy kivizsgálása után írásban tájékoztatom.
Szûcs András
mentõállomás-vezetõ, Szerencs
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RENDÔRSÉGI HÍREK
MÉHTAKARMÁNYTOLVAJ
Különös bûncselekmény kapcsán
indított eljárást a Szerencsi Rendõrkapitányság. Egy körömi férfi tett bejelentést a rendõrségen, mivel kaptáraiból ellopták a méhtakarmányt,
ami a rovaroknak létfontosságú táplálékforrás a téli hónapokban. Az
egyelõre ismeretlen tettes által okozott kár eléri a 100 ezer forintot.

DÍJNYERTES DOBERMAN
Szerencsi ingatlanról loptak el a napokban egy több mint kétmillió forintot érõ, több díjat is nyert doberman kutyát. A bevezetett forrónyomos intézkedések eredményeként a
rendõrség rövid idõn belül elfogta a
rakamazi férfit, aki megalapozottan
gyanúsítható a bûncselekmény elkövetésével.

ELTÛNT LÁNYT KERESNEK
Az Ózdi Rendõrkapitányság közigazgatási hatósági
eljárást folytat a képen látható Csóka
Ilona borsodnádasdi lakos eltûnése
ügyében.
A 15 éves lány tavaly november
13-án este a Miskolc, Egyetem u. 1.
szám alatti Fruska Gyermekotthonból engedély nélkül eltávozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Csóka Ilona kb.150-160 cm magas,
fekete hajú, sötét szemû, barna bõrû,
enyhén telt testalkatú lány.
Eltûnése napján viselt öltözete
nem ismert.
Az Ózdi Rendõrkapitányság kéri a
lakosságot, hogy aki a lánnyal, illetve tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja az éjjel-nappal hívható 06-48/570-070, illetve a 107es vagy pedig a 112-es segélyhívó
telefonszámokat.

RABLÓFOGÁS TÛZOLTÓKÖZREMÛKÖDÉSSEL
Egy férfi Mezõkövesd utcáján fényes nappal rabolt ki egy idõs bácsit. A rabló az áldozatának a táskáját a benne lévõ értékekkel együtt
megszerezte, de nem sokáig örülhetett a frissen szerzett zsákmánynak, mivel a helyi tûzoltók a bûncselekményt látva a rendõrséget riasztották és az elkövetõ nyomába eredtek.
Február 12-én a Mezõkövesdi Önkormányzati Tûzoltóság ablaka elõtt
a déli órákban raboltak ki egy 84
éves bácsit. Az elkövetõ erõszakkal
elvette a sértett táskáját, majd kereket oldott. Pechére látták ezt a készenlétes tûzoltók, akik amellett,
hogy a bûncselekményt rövid úton
jelezték a rendõrségnek, azon nyomban az elkövetõ után eredtek. A
gyors reakció eredményeként a tettest két, szolgálatban lévõ tûzoltó
megkísérelte elfogni, ami végül a kiérkezõ rendõrökkel közösen a mezõkövesdi fõterén több perces üldözést
követõen sikerült. Az elkövetõ kabátja zsebében megtalálták a sértett
irattárcáját, a benne lévõ papírokkal.
A bácsi pénztárcáját az elkövetõ a
menekülés során eldobta, de a benne lévõ pénzzel együtt az is elõkerült. A bûncselekmény során az
idõs sértett nyolc napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett. Az elkövetõ
után eredve a helyi patakmederben
testi épségük veszélyeztetésével végrehajtott üldözés közben a rendõrjárõr és a tûzoltó nyolc napon be-

lül gyógyuló könnyû sérüléseket
szenvedett. A Mezõkövesdi Rendõrkapitányság B. J. 30 éves helyi lakost rablás megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárásban bûnügyi õrizetbe vette. A nyomozóhatóság elõterjesztése alapján ügyészi indítványra a bíróság elrendelte a gyanúsított elõzetes letartóztatását.

BUHERÁLT TACHOGRÁF
Egy külföldi kamionsofõr akadt
fenn egy hazai közúti ellenõrzésen.
A visszatartott gépjármûvet csak a kiszabott 500 000 forintos bírság befizetése után kaphatta vissza a sofõr.
A Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya
a napokban tartott közúti ellenõrzést,
aminek során egy külföldi rendszámmal ellátott kamiont és sofõrjét
vettek ellenõrzés alá a járõrök. A tételes okmányellenõrzés során a rendõrök megállapították, hogy a jármûvezetõ az úgynevezett tachográf korongot eltávolította annak érdekében,
hogy ne lehessen bizonyítani a „túlvezetést”. Az induló „km” és az ellenõrzéskori valódi „km” összevetésébõl azonban megállapították, hogy
a jármû 2200 km-t tett meg 22 óra
alatt, úgy, hogy az átlagsebesség 80
km/h volt. Ezek a tények is azt bizonyították, hogy a jármûvezetõ
nem tartotta be az elõírásokat, ami
akár súlyos kimenetelû balesethez is
vezethetett volna. A sofõrrel szemben 500 000 forint közigazgatási bírságot szabott ki a hatóság, egyben a
törvény értelmében rendelkeztek a
jármû visszatartására a pénzkövetelés megfizetéséig. A külföldi kamionos másnap befizette a szükséges
összeget, így tovább folytathatta az
útját.

AZ ÉHES BETÖRÔ
A tarcali polgárõröknek gyanússá
vált, hogy a családi házból világosság szûrõdik ki. Miután értesítették
a Szerencsi Rendõrkapitányság ügyeletét, a kiérkezõ járõrök a helyszínen
találták az elkövetõt, aki mint kiderült, korábban is járt az épületben,
ahol megvacsorázott, s most újra
visszatért, hogy ezúttal még több élelmiszert tudjon magával vinni.
A Szerencsi Rendõrkapitányság
lopás miatt indított eljárást a helyi férfival szemben.

A BECSTELEN BECSÜS
Több mint másfél év alatt, közel
ötmillió forinttal károsította meg saját cégét egy megyeszékhelyen dolgozó ékszerbecsüs.
A Miskolci Rendõrkapitányság jelentõs értékre, üzletszerûen elkövetett sikkasztás miatt indított eljárást
egy nõvel szemben. Az ékszerbecsüs
egy helyi zálogház alkalmazottjaként
dolgozott és a megalapozott gyanú
szerint 2008 nyarától egyfajta „kettõs
könyvelést” végzett és fiktív, általa
kiállított zálogjegyekkel elsikkasztotta a vállalkozás bevételeinek egy
részét. A törvénytelen pénzügyi tranzakció leplezésére több esetben elõfordult, hogy az arany ékszerek helyett értéktelen bizsukat rakott a tasakokba.
A kihallgatás során a becsüs elismerte tettét, amit játékszenvedélyével indokolt.
A Büntetõ Törvénykönyv szerint:
aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ
el. A büntetés – ha a sikkasztás jelentõs értékû – egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés lehet.

VÉRADÁS A HÔSÖKRE EMLÉKEZVE
A Magyar Köztársaság
Rendõrségének elsõ hivatalos
véradó napját szervezték meg
február 11-én Miskolcon. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság nagytermében megtartott eseményen a DVTK futballcsapatának
tagjai is megjelentek.
A focisták érkezése után Tornyi Barnabás vezetõedzõ köszöntötte a vendéglátókat, reményét fejezve ki, hogy a játékosok részvétele hozzájárulhat
a karitatív akció sikeréhez. Ezt
követõen a sportolók egy-egy
DVTK-sálat akasztottak Vereckei Csaba megyei fõkapitány és A megyei rendõrfõkapitány jó példával
a rendõrkapitányok nyakába. A szolgált.
megyei fõkapitány vállalkozott
elsõként a véradásra, majd sorra részt vett Kállai Zoltán, interkontiléptek a terembe a tisztek és a diós- nentális profi boksz kisvilágbajnok,
gyõri futballisták. Az eseményen aki a Miskolci Rendõrkapitányság

AKCIÓ AZ UTAK MENTÉN

Újabb háromnapos, egész Európára
kiterjedõ közlekedésrendészeti akcióban vettek részt február 16-a és
18-a között a megye rendõrei.

A TISPOL elnevezésû programhoz
ezúttal is csatlakozott a Szerencsi
Rendõrkapitányság, amelynek járõrei

Ellenôrzés a 37-esen.

elsõsorban a szerencsi, illetve a kistérséghez tartozó gyorsforgalmi útszakaszok, a lakott területek be-, illetve kivezetõ útszakaszai mentén ellenõrizték az autósokat. Az egyenruhások a passzív biztonsági eszközök használatát vették górcsõ alá, de
vizsgálták a gépjármûvek mûszaki állapotát, a gumiabroncsok minõségét
és a sebességhatárok betartását is.
A TISPOL akció
aktualitását adja,
hogy a legutóbbi
felmérés szerint
Magyarországon
kevesebben használják rendszeresen a gépkocsik
biztonsági övét.

nyomozója. A véradó akció elõzménye, hogy Bencze József országos
rendõrfõkapitány és Habsburg
György, a Magyar Vöröskereszt elnöke a közelmúltban együttmûködési
megállapodást írtak alá, amelyben
rögzítették, hogy a szolgálatteljesítés
közben hõsi halált halt Borbély Zoltán posztumusz rendõr hadnagy emlékére február 11-ét a Magyar Köztársaság Rendõrségének hivatalos
véradó napjává nyilvánítják. Az esemény néma fõhajtás a hõsök elõtt,
egyben tiltakozás az erõszak ellen.

VESZÉLYES
ELÕZÉS
Közúti autóbaleset történt február 19-én délelõtt Tarcal belterületén. A rendõrségtõl kapott információink szerint a Tokaj irányába haladó Daewoo szabálytalan elõzés
közben összeütközött a szembõl érkezõ Suzukival. A vétlen autó utasai sértetlenül úszták meg a balesetet, míg a másik autóból négy
személyt könnyû sérülésekkel szállítottak kórházba a mentõk. A baleset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja.

HALÁLOS ÜTKÖZÉS A KÖDBEN
Halálos kimenetelû közlekedési baleset történt
február 19-én a 37-es számú fõúton. A Suzuki 12
óra után néhány perccel
Miskolc irányába haladt az
újharangodi és gesztelyi
elágazás közötti szakaszon, amikor feltehetõen
elõzés közben összeütközött a szembõl szabályosan érkezõ kisteherautóval. A Suzuki vezetõjét
tûzoltók szabadították ki a
roncsból, a kiérkezõ
mentõk azonban már nem tudták
megmenteni az életét, a 34 éves fér-

fi a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A kisteherautó sofõrje és utasa nem

sérült meg. A sûrû ködben, rossz látási viszonyok között történt baleset körülményeit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei rendõr-fõkapitányság igazságügyi szakértõ
bevonásával vizsgálja. A
baleset körülményeinek
tisztázása érdekében a
rendõrség szemtanúk jelentkezését várja. Kérik
azokat az autósokat, akik
látták a balesetet, vagy a
baleset idejében arra jártak, hívják a 107, 112-es ingyenes
rendõrségi számokat.

BILINCSBEN AZ ERÕSZAKOS FATOLVAJOK

Az intézkedõ rendõrökre támadtak falopáson tetten ért tolvajok a
közelmúltban a Szakáld–Hejõbába
közötti útszakaszon.
A körzeti megbízottak az elkövetõket a Tiszaújvárosi Rendõrkapitányságra elõállították és velük szemben hivatalos személy elleni erõszak
megalapozott gyanúja miatt büntetõeljárást kezdeményeztek.
Szolgálaton kívüli rendõr bejelentése alapján mentek intézkedni a Szakáld–Hejõbába közötti útszakaszra a
területen szolgálatot teljesítõ körzeti
megbízottak. Az út mentén ugyanis
egy Lada típusú személygépjármû
állt, utánfutóján mintegy három mázsa frissen vágott fával.
A kocsinál tartózkodó két mezõcsáti férfival a járõrök közölték, hogy

a fa jogtalan eltulajdonítása miatt szabálysértési eljárást kezdeményeznek
velük szemben és elõállítják õket a
Tiszaújvárosi Rendõrkapitányságra.
Az érintettek elõbb nemtetszésüket fejezték ki az intézkedés miatt, majd
egyik megragadta a rendõr ruháját,
ellökte magától a körzeti megbízottat, majd kezét ökölbe szorította és
küzdõállásba helyezkedett. Az el-

lenszegülõ és támadólag fellépõ fatolvajokat a rendõrök gázsprayt alkalmazva megbilincselték és a Tiszaújvárosi Rendõrkapitányságra elõállították.
Az ügyben D. L. 26 éves, valamint
B. I. 44 éves mezõcsáti lakosokkal
szemben hivatalos személy elleni
erõszak bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult büntetõeljárás.

TIZENKÉT ÓRA, 12 JOGOSÍTVÁNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Forgalomellenõrzõ
Alosztályának munkatársai február második hétvégéjén fokozott közlekedési
akciót szerveztek. Az elsõdleges cél az volt, hogy az éjszakai szórakozóhelyekrõl hazatérõ autósok közül szûrjék ki azokat, akik a vezetés megkezdése
elõtt alkoholt fogyasztottak. A 14 órától hajnali 2 óráig tartó ellenõrzéssorozat eredményeképpen összesen 12 autóstól vettek el vezetõi engedélyt a rendõrök. Három esetben indítottak bûncselekmény, egy alkalommal pedig szabálysértés miatt eljárást olyan autósok ellen, akik ittasan ültek volán mögé.

MOZAIK
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BOLYAI JÁNOS: A „GEOMETRIA KOPERNIKUSZA”

Az Állami Általános Népiskola
a Rákóczi úton,
1900 szeptemberében
kezdte
meg mûködését
Szerencsen, de Bolyai János nevét
csak az 1989/90-es tanévben vette
fel. Az egykori három általános iskola közül a kettes számú névadója azért lett az egyik leghíresebb magyar matematikus, mert az intézmény oktatásában a matematika és
a számítástechnika kapott elsõdleges szerepet. Ismerjük e névadó
munkásságát, de magát az embert
és jellemét talán kevésbé.
Az erdélyi tudományosság legkiemelkedõbb képviselõje 1802-ben
született Mátyás király és Bocskai István szülõvárosában,
Kolozsvárott. A ma is
álló, Fõtérhez közeli
lakáson emléktábla
õrzi december 15. dátumát. Bolyai Farkas
matematikus és író, és
Benkõ Zsuzsanna elsõ
gyermekeként született, egyetlen húga kisgyermekkorában meghalt. Nem mindennapi képességei már
gyermekkorában megnyilvánultak. Hétévesen németül tanult és
hegedülni kezdett, tizenkét évesen
beíratták a kollégiumba, ahol rögtön
a negyedik osztályba került. A záróvizsga letétele után a bécsi hadmérnöki akadémiára vették fel, ahol
már elkezdte a párhuzamosok tanulmányozását, de a matematika
mellett jutott ideje másik kedvelt idõtöltésére, a zenére is. Taníttatásának
költségeit báró Kemény Miklós vállalta. Kivívta tanárainak elismerését,
képességeit nagyon jó, szorgalmát jó
minõsítésûnek, a szépírást és az emberi alak rajzolását azonban csak közepesnek értékelték. Késõbb kiütközött dacos temperamentuma, melyre a napiparancs bejegyzéseibõl lehet következtetni: „játékot ûz abból,
hogy az összes létezõ elõírással dacoljon, a kapott intések és figyel-

meztetések mellõzésével”. Húszévesen kiváló eredménnyel befejezte az akadémiát, majd egy évig tisztjelöltként ott maradt, a katonai mérnökök szaktantárgyait tanulta. Ez
idõ alatt írta meg korszakalkotó felfedezését, az abszolút, illetve hiperbolikus geometriát, amit apjának írt levelében úgy értékelt: „semmibõl egy új, más világot teremtettem”. Alhadnagyi rangban került a
temesvári erõdítési igazgatóságra,
majd Aradra, ahol elõléptették fõhadnaggyá. Dolgozott azt követõen az
ország minden tájékán: Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Szegeden,
Lembergben, Olmützben. Katonai
pályafutása alatt feletteseiben ez a nézet alakult ki róla: „úgy tûnik, kiváló képessége és hajlandósága van a
felsõbb matematikához, amelyek in-

kább illenek egy professzorhoz, mint
a tüzérségi szolgálathoz, ahol a nevezett teljesítménye gyenge, amihez
talán hozzájárul folytonos betegeskedése is.” Idõközben jelleme is
megváltozott, ingerlékennyé és hirtelen haragúvá vált. Félelmetes párbajhõs hírében állt, de saját bevallása szerint „én magam csakugyan
senkit ki nem hívtam”. Elõfordult,
hogy tizenhárom tiszttársával vívott
egymás után párbajt, azzal a kikötéssel, hogy közte hegedülhessen
egyet. Soha nem volt részeg, a dohányzásról is megvetéssel beszélt.
Akadt, aki zárkózott, különc embernek írta le, de családszeretõ, jó
kedélyû társadalmi emberként tisztelték. Õ maga úgy vélte: „Jellememben két fõ uralkodó alapvonal

volt egész életemben: az igazságnak
(tanilag és erkölcsileg, vagy munkásan, tettel, praktice) és a némbereknek határtalan szeretete. Az elsõ
tiszta erény, a második részint csupa természet ugyan, de ebben sokszor a gyengeségig mentem.”
Maláriás betegsége, illetve egy
baleset következtében elszenvedett
agyrázkódása miatt harmincegy évesen nyugdíjazását kérte. A család domáldi birtokára költözött, ahol élettársa, Kibédi Orbán Rozália két gyermeküknek, Dénesnek és Amáliának
adott életet. Feleségül venni azért
nem tudta gyermekei édesanyját –
erre csak tíz év múlva került sor –,
mert a katonatisztek számára elõírt
kauciót nem tudta elõteremteni. A
gazdálkodás mellett újból nekilátott
a matematikai kutatásoknak is, mely
a birtok elhanyagolásához vezetett. Apja
másnak adta bérbe a
birtokot, így családjával visszatért Marosvásárhelyre, ahol alacsony nyugdíjából
kellett tengõdniük.
Ötvenévesen elvált feleségétõl és egy bérelt
szobába költözött.
Hosszas betegeskedés
után, tüdõgyulladást
és agyhártyagyulladást kapott. 1860. január 27-én meghalt.
„Nemcsak kis Erdélyünk, hanem az
összes tudós világ, mely elõtt egy rövid számtani mûvével honunknak
fényt, dicsõséget szerzett, sokat vesztett kora halála által” – írta Dózsa Dániel nekrológjában. Ennek ellenére
sírjánál, mely 34 éven keresztül jelöletlen maradt, mindössze pár ember volt jelen. Földi maradványait
1911-ben helyezték apja mellé. A
Bolyai-kultusz tulajdonképpen ettõl
kezdõdõen indult útjára.
Mivel Bolyai visszavonultan, a tudományos világtól távol élt és alkotott, életmûvének jelentõségét csak halála után ismerték el. Hozzájárult ehhez az a tény is, hogy munkáit nem
magyarul, hanem latinul és németül
vetette papírra, így azt elsõsorban külföldön méltányolták, hiszen korának

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
(Folytatás a 7. oldalról.)
Vaszily Miklós fontosnak nevezte a
közfoglalkoztatást, ami sok ember
számára a nehéz pénzügyi helyzetben
az egyetlen mentsvárat jelenti. Visi Ferenc szerint a bizonytalan átmeneti elhelyezkedési lehetõség helyett állandó munkahelyekre van szükség. Fekete József azt szorgalmazta, hogy a
munkák során hasznosítsák a foglalkoztatottak esetleges szaktudását. Egeli Zsolt szerint társadalmi feszültséget
okoz, ha valakinek dolgoznia kell a
minimálbérért, más pedig otthon közel azonos összegû juttatáshoz jut. A
munkát pénzzel is jobban meg kellene becsülni. Porkoláb Béláné, a polgármesteri hivatal közigazgatási osztályvezetõje ismertette: a közfoglalkoztatásba most bekerülõk közül többen saját hibájukból jutottak ide, illetve pályakezdõk, akiknek még nincs
munkatapasztalata. Vámosné Czili
Adrienn kiemelte: a differenciálás érdekében a felsõfokú végzettségû közmunkásoknak a magasabb összegû
szakmunkás-minimálbért fizetik a városban. Egy fõt a közmunkaprogramban maximum két évig lehet foglalkoztatni. Heves János szerint sokak
számára az életben maradást biztosítja a közmunka, ami a városban komoly értéket is teremt.

Következõ napirendi pontként a
testület az idei szemétdíj-kompenzációról hozott döntést. A pénzügyi
és városfejlesztési, valamint a szociális és egészségügyi bizottságok elfogadásra javasolták az elõterjesztést.
Egeli Zsolt szerint vannak olyan települések, ahol a szolgáltató a díj
megállapításánál az egy háztartásban
élõk számát és a gazdasági válság miatti csökkenõ hulladékmennyiséget
is figyelembe veszi. Itt azonban diktátum van. Bíró István szerint a szerencsi hulladékudvar üzemeltetését
is át kellene gondolni, ami havi
600-700 ezer forint költséget jelent
az önkormányzatnak. Heves János kiemelte: a hulladékudvar pályázati támogatásból létesült, meg kell nézni,
hogy emiatt milyen kötelezettség
terheli a várost. A szemétdíj kompenzációjáról szóló rendeletet egyhangúlag fogadták el a képviselõk.
A fizetendõ összeg részleges vagy teljes elengedésében jövedelmük és vagyonuk függvényében részesülhetnek
a 60 literes gyûjtõedénnyel rendelkezõ, hetven éven felüli helyi lakosok, akiknek írásban kérelmezniük
kell a kompenzációt.
A különfélék között Danyi László
kérte: a testület, amíg nem késõ, alkosson rendeletet arról, hogy egy csa-

ládi házban összesen hányan lakhatnak. Ondon ugyanis elõfordul,
hogy egy kis épületben nagyon sokan tartózkodnak. Bíró István a Szerencs patak elgazosodott medre miatt fejezte ki aggodalmát. Félõ, hogy
gyors olvadás esetén a vízfolyás Ondot és Fecskést veszélyezteti, aminek
a megelõzésére gyors töltésemelésre is szükség lenne. Egeli Zsolt a munkahelymegtartó pályázat kiírását kérte az önkormányzattól.

ÚJRAVÁLASZTOTT
FELÜGYELÕBIZOTTSÁGOK
A testületi ülést követõen taggyûléseken fogadták el a képviselõk a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. és a Szerencsi Városüzemeltetõ Kft. idei esztendõre szóló
üzleti tervét. Mûködéséhez mind a
két cég az elõzõ évhez hasonlóan
közel 100-100 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat.
Döntés született arról is, hogy a társaságok felügyelõbizottságaiban a
jövõben is Bodnár Bélát, Batta Sándort és Kocsis Józsefet, illetve Takács Zoltánt, Kunder Gyulánét és
Marton Pétert delegálja a tulajdonos
önkormányzat.
Á. A.–S. L.

hazai tudósai a magyar nyelv kimûvelését tekintették fõ feladatuknak. Hamarabb fordították le mûveit angolra, franciára, olaszra, mint magyarra.
Elégtételt az adhatott volna számára,
ha olvasta volna a XX. század elején
a sajtóban napvilágot látott sorokat:
„Ennek a Bolyainak Magyarország a
külföldi megbecsülésében többet köszönhet, mint mondjuk egy egész raj
politikusnak.” Elsõsorban a geometria terén kifejtett munkássága miatt híres, sokat foglalkozott az algebrai
egyenletek elméletével is, például a
négynél magasabb fokú egyenletek
megoldásával. Majdnem egy évszázaddal korábban, mint Einstein megfogalmazta a gravitáció értelmezésé-

nek a célkitûzéseit. Hagyatéka apjáéval együtt a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban található.
Bolyai János élete bõvelkedett a
drámai motívumokban: szegénység,
betegség, apjához fûzõdõ bonyolult
viszonya, a tudományos nézetei miatt is meg nem értettség, elutasítás,
amely számtalan irodalmi alkotás témájául szolgált. Ebben a megfoghatatlan és kiszámíthatatlan, elégedetlenkedõ és háborgó világunkban
jussanak eszünkbe az élete alkonyára
magányossá vált matematikus szavai:
„Az ember akkor ember, ha összes
választási lehetõségei közül mindig
a legnehezebbet választja.”
O. Z. M.

Kéktúra XXXIV.

MÁTRAVEREBÉLY

Túráim során érdekes
módon Becske meghatározó szerepet kapott.
Aszódról a piros vonattal jól megközelíthetõ
falutól indultak, vagy ott
értek véget gyaloglásaim.
Olyan túra tehát nem
volt, hogy csak áthaladtam rajta. Ez a túra is,
amirõl most írok, innen
indult kelet felé.

A megérkezés után hamarosan következett az
elsõ próbatétel. Le kellett
küzdeni a Szanda nevû
hegyet, melynek két csúcsa 546, illetve 529 méter magas. A kisebbre
kellett teljesen felmenni
és ennek a csúcsán található a várrom, melyrõl
pazar kilátás nyílik a környékre. A 300-400 méteres magasságú dombok csúcsainak közelében haladva
hagytuk magunk mögött Szandaváralját, Cserhátsurányt, Nógrádsipeket és végül megérkeztünk Hollókõre. Ahhoz képest, hogy elég késõn
kezdtünk gyalogolni a vonat érkezése
miatt, iszonyatos távot tettünk meg.
Több mint 42 kilométert haladtunk.
Amikor végre ágyba kerültünk, nem
volt szükség altatómesére. A következõ napi elõirányzatunk sem volt
kevés, mert 35 kilométer fölötti távot terveztünk bejárni. Nagymezõpuszta elhagyása után következett
egy „hullámvasút”. Baráthegy 504
méter, Tepke 667 méter. Ezen van
egy kilátó, melyre érdemes felmenni, mert gyönyörû a panoráma. Aztán jött a Purga-hegy 575 méter, a
Macska hegy 574 méter, Nagykõ-tetõ
551 méter, a Kerekbükk 553 méter
és a sort a Hármashatár-hegy zárta
516 méterrel. Valójában egy gerincen vezet a túraút, ahonnan jobbrabalra lehet gyönyörködni. Sámsonháza elõtt egy természetvédelmi területté nyilvánított kõbánya rétegeit
vehettük szemügyre. A 15 millió éves
különleges mészkõüledék számos
õslénymaradványt rejt. A község a
nevét egy a XII. században élt Sámson nevû földesúrról kapta, aki sok
mindent építtetett. Történeti nevezetesség még, hogy az egyházközség 1871-ben a számûzött Kossuth
Lajost választotta meg a gyülekezet
fõfelügyelõjévé, amit õ el is fogadott.
A Csapás-tetõn áthaladva feltûnt aznapi úti célunk: Mátraverebély. Elérve a község szélét, arra gondoltam,
hogy szálláshely után érdeklõdöm.
Errõl a szándékomról aztán hamar
letettem, mert Harlemben ugyan
még soha nem jártam, de hirtelen úgy
éreztem, hogy ott vagyunk. Elfeled-

ve minden fáradtságunkat, szedtük
a lábunkat. Aztán keresztezve a Hatvan felé vezetõ utat, megnyugodtunk.
Beérve a presszóba, mindjárt a túrabélyegzõ iránt érdeklõdtünk, de kiderült, hogy a vasúti megálló az a
hely, ahol igazolhatjuk ittjártunkat.
Sebaj, majd holnap bélyegzünk,
úgyis arra megyünk tovább – mondtuk –, és szálláslehetõség után érdeklõdtünk. Egy fiatalember mindjárt
fel is ajánlotta, hogy náluk alhatunk.
A fia nincs otthon és szabad a szoba. Várnunk kellett rá egy kicsit, miközben megérkezett egy hatalmas,
csattogós zivatar. Végül elindultunk
a közelben lévõ házhoz. Hárman egy
félszobányi helyiséget kaptunk egy
ággyal. Nem válogathattunk, mert
már késõ este volt. A két fiútársamnak felajánlottam, hogy aludjanak az
ágyon ketten, mert õk jobban elférnek. Én az ágy mellett, különbözõ
textíliákkal próbáltam enyhébbé tenni a parketta keménységét. Közben
Kõrösi Csoma Sándorra gondoltam,
aki a legenda szerint ágy mellett aludt
a földön, hogy edzõdjön a nagy útja
elõtt. A szállásdíj fejenként 50 forint
volt 1991. július 30-án. Reggel asztalnál reggeliztünk, teát és kávét
kaptunk, ami így nem is volt olyan
rossz.
A falu eredeti neve Vereb volt, aki
a környék egykori földesuraként
templomot épített, amelyben 1403ban temették el. A Verebi család
majd 600 évig volt a falu földesura.
Utána több tulajdonos következett,
majd a XVIII. század közepétõl 170
éven át az Almássy-család birtokolta. A Zagyva hídján áthaladva célba vettük a Mátra-hegység emelkedõit.
Szádváry Gyula
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KISEBB ADÓBEVÉTEL
A RÉGIÓBAN
Az országos tendenciához hasonlóan tavaly Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves és Nógrád megyékben is
csökkentek az adóbevételek. Az
APEH Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága szolgáltatásainak
a bõvítésével és korszerûsítésével segíti az adózókat befizetési kötelezettségeik teljesítésében, miközben
a hatóság kiemelt figyelmet fordít a
szabálysértések, közöttük is kiemelten az áfacsalások felderítésére
– hangzott el a február 8-án, Miskolcon megtartott sajtótájékoztatón.
– A világgazdasági válság az elmúlt évben fokozottan érintette
Észak-Magyarországot, aminek hatásaiként hét százalékot meghaladó
mértékben csökkentek az APEH adóbevételei – ismertette Harsányi
Istvánné regionális igazgató. – A hatóság eredményes tevékenységének
és a jogkövetõ magatartást tanúsító
adózók befizetéseinek köszönhetõen a régióból összesen 307 milliárd forint került a központi büdzsébe, amibõl csaknem 180 milliárd forint Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl származott. Az igazgatóság
2009-ben több mint 27 ezer ellenõrzést végzett. Négyszáz vizsgálat a vagyonosodásra irányult, nyolcezer pedig a feketegazdaság visszaszorítását célozta. Az APEH regionális igazgatósága több mint 21 milliárd forint adókülönbözetet tárt fel,
az elõírások megszegõire kirótt

szankció összege meghaladja a 18
milliárd forintot. A társhatóságokkal
együttmûködve 280 helyszínen közel
kétezer ellenõrzést tartottak, melyek
125 esetben üzletbezárással, 30 alkalommal a tevékenység felfüggesztésével, valamint megközelítõleg 70
millió forint mulasztási bírság kiszabásával zárultak.
Az ellenõrzések eredményességét
tükrözi, hogy a több mint 11 ezer elsõ
fokú határozatból alig egy százalék
(117 darab) került felülbírálatra vagy
megsemmisítésre. Az adóhatóság tavaly 255 büntetõ feljelentést tett
adócsalás, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, közokirat-, illetve magánokirat-hamisítások, csõdbûncselekmények, valamint a számvitel rendjének a megsértése miatt.
Tavaly a gazdasági válságra hivatkozva csaknem harmincezer
adózó kért (többségében kapott) haladékot adóhátraléka befizetésére,
ami összességében mintegy 12 milliárd forint kötelezettséget érintett –
emelte ki a regionális igazgató, hangsúlyozva, hogy az APEH ezzel is
igyekezett hozzájárulni a nehezebb
helyzetbe került vállalkozások fennmaradásához. Harsányi Istvánné lapunk kérdésére válaszolva kiemelte:
a tavaly megnyitott szerencsi kirendeltségnek kedvezõ a fogadtatása. Az
igazgatóság a jövõben a szolgáltatások bõvítését tervezi Szerencsen,
ami reményeik szerint az ügyfelek
megelégedésére szolgál.
Á. A.

KEVESEBB ÜGYFÉL
A BEVÁNDORLÁSI HIVATALNÁL
Az elmúlt évben is jogszerûen,
szakszerûen, következetesen és emberségesen végezték szakmai munkájukat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának a
dolgozói. A régió három ügyfélszolgálati irodáját 7500-an keresték
fel, ami a 2008-as adatokhoz viszonyítva 26,6 százalékos csökkenést mutat, elsõsorban a jogszabályok változása és a térségben erõsebben jelentkezõ gazdasági recesszió miatt – hangzott el a február 9én Miskolcon megtartott sajtótájékoztatón.
Újságírók elõtt Baróczi Andrásné
(fotónkon) regionális igazgató példaként említette, hogy az új elõírások szerint a korábbinál hosszabb
lett a nem magyar állampolgároknak kiállított okmányok érvényességi
ideje, ami miatt kevesebb lett a személyes ügyintézés. A régióban
mûködõ multinacionális cégek is kevesebb külföldit foglalkoztatnak és
a határon túli magyar nemzetiségû
szülõk közül többen nem tudták finanszírozni gyermekeik tanulmányait. Az ügyfélforgalom visszaesésének köszönhetõen több energia jutott az utóellenõrzésekre, aminek az
eredményeként a hivatal munkatársai sok esetben hoztak tartózkodási, bevándorlási és letelepedési
engedélyeket visszavonó határozatot, illetve intézkedtek kiadott vízumok érvénytelenítésérõl. Eljártak

NEMZETI PARK NÉLKÜLI ZÖLD ZEMPLÉNÉRT
Az elõzetes társadalmi egyeztetés
hiánya miatt nem támogatja a tervezett Zempléni Nemzeti Park létrehozását a sátoraljaújhelyi székhelyû
Zöld Zemplénért Szövetség Egyesület.
A civil szervezet képviseletében
Godzsák Tibor (fotónkon) titkár a napokban hasonló – már számos érintett önkormányzat, szövetség és szervezet által is meghozott – állásfoglalás meghozatalára kérte a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát.
– A történet 2006-ra nyúlik vissza,
amikor tokaji székhellyel megalakult
a Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség – emelte ki érdeklõdésünkre Godzsák Tibor. – A térségben élõk örömmel fogadták a kezdeményezést és
megkezdõdtek az új nemzeti park kialakításának elõkészületei. A probléma itt keletkezett: az eltelt idõszakban
a folyamat eltávolodott a Zemplénben
élõktõl. Elmaradt az ügy társadalmasítása a helyben lakókkal, nem történt
egyeztetés az önkormányzatokkal,
mezõgazdászokkal, erdõmûvelõkkel,
vadásztársaságokkal. Meglepõdve hallottunk, amikor az elmúlt évben Debrecenben a szaktárca vezetõje tényként jelentette be a Zempléni Nemzeti Park megalakulását. Ekkor döntöttek úgy a térségben élõ gazdálkodók, hogy létrehozzák a Zöld Zemplénért Szövetséget, aminek az egyik feladata az ügyben a kormányzat és a
helyben élõk közötti egyeztetések elõsegítése.
– Mi a kifogásuk az önálló Zempléni Nemzeti Parkkal szemben?
– Alapvetõen az, hogy az itt élõknek nincsenek konkrét információik
a nemzeti parkról, annak a hatásairól. A teljes érvrendszer kimerült abban, hogy semmilyen észlelhetõ változás nem történik a tájvédelmi körzetre vonatkozó szabályozáshoz képest. Ugyanakkor azt ígérik, hogy a

nemzeti park fellendülést hoz, azonban nem hangzik el konkrétan, hogy
miben. A Natura 2000-es védelem alá
került területek kapcsán az önkormányzatoknak és a gazdálkodóknak
egyaránt rosszak a tapasztalataik.
2006-tól 100 millió forintos nagyságrendben estek el az érintettek támogatásoktól és más módon is komoly károk érték a térséget. Példaként
említhetõk az erdõtelepítési támogatások elmaradása, amelyek már elnyert pályázatokat is érintettek. Milliós nagyságrendben voltak az erdõsítésekhez megtermelve a csemeték,
amelyeket végül máglyára kellett vetni. Tavaly ugyan már megkezdõdtek
a Natura 2000-es területekre a kompenzációs kifizetések, de az elõzõ három évre járó pénzeket valószínûleg
már nem fogjuk látni. Azt már csak
érdekességként jegyzem meg: úgy
tûnik, hogy az európai védelem alatt
álló területeket mintha nem tudományos kutatások, megalapozott vizsgálatok alapján határozták volna meg,
hanem úgy, mintha egy nagy kalapból húzták volna ki a helyrajzi számokat. Elõfordul, hogy a hálózatban
közutak is szerepelnek és madárélõhelyként építményeket találunk a
nyilvántartásban. Hiába mondta ki alkotmánybírósági határozat a Natura

2000 területek védetté nyilvánításának alkotmányellenességét, az a mai
napig nem nyert jogorvoslatot.
Mielõtt még bárki azt gondolná,
hogy egyesületünk nem tartja fontosnak a természet védelmét, leszögezem,
hogy elkötelezettek vagyunk a meglévõ értékek megõrzésére, azonban ennek összhangban kell lennie az itt élõ
emberek érdekeivel. Zemplén lakói az
elmúlt évszázadokban bizonyították,
hogy az iparosodás és a bányászat
mûvelése ellenére védik a környezetüket.
– Milyen további lépéseket terveznek?
– Az elmúlt hetekben, hónapokban
a térségben egyesületünk mellett többek között a Zempléni Településszövetség, az abaúj-hegyközi, a sátoraljaújhely-hegyközi, valamint a bodrogközi többcélú kistérségi társulások,
erdõbirtokosságok, Zempléni Tájak
Vidékfejlesztési Egyesület, valamint
az Országos Erdészeti Egyesület sárospataki csoportja, valamint az érintett 18 település polgármestere is kinyilvánította, hogy jelenlegi formájában nem támogatják a Zempléni Nemzeti Park létrehozását. Az elõkészítõ
anyagok közül hiányoznak és nem ismertek a jogszabály által elõírt kezelési tervek, valamint a társadalmi
egyeztetés mellõzésébõl adódó hatáselemzések. Ezért azt gondoljuk,
hogy az elkövetkezõ idõszakban valós és széleskörû párbeszédre van
szükség a helyben élõkkel a nemzeti
park létrehozásáról. Ezek után születhet meg a konkrét döntés. Ugyanakkor alternatívaként szorgalmazzuk a
Nyugat-Európa számos országában
bevált natúrparkok létrehozását, amire alulról jövõ kezdeményezésként
Észak-Zemplénben a Nagy-Milichegycsoport esetében már térségünkben is van jó példa.
Á. A.

az engedély nélkül keresõ tevékenységet folytatókkal szemben és
a tartózkodás szabályait megsértõ
külföldiek ügyében is határozott intézkedések történtek. Baróczi
Andrásné ugyanakkor kiemelte:
mindezek ellenére alacsony a jogsértõ, nem magyar állampolgárok
száma a régióban, amelyet tovább-

ra sem érint az illegális migránsok
útvonala. Az elmúlt évben összesen
harminchét fõt állítottak elõ az igazgatóságon engedély nélküli keresõtevékenység, az ország elhagyási kötelezettségének az elmulasztása,
valamint a tartózkodás szabályainak
a megsértése miatt. A hatóság 15
külföldi állampolgár idegenrendészeti kiutasítását rendelte el és
három munkáltatóval szemben 230
ezer forint közrendvédelmi bírságot
szabott ki a foglalkoztatás szabályainak megsértése miatt.
Az igazgatóság és az ügyfélszolgálati irodák munkatársai arra törekedtek, hogy a hozzájuk forduló
ügyfelek kérdéseikre teljes körû válaszokat kapjanak, a kérelmeiket
pedig többségében azonnal intézzék.
A tájékoztatás teljesebbé tétele érdekében információs paneleket szereltek fel, amelyek beváltották a hozzájuk fûzött reményeket.
S. L.

TÖBB BALESETHEZ
VONULTAK A TÛZOLTÓK

Kimagasló esetszámot produkált
az elmúlt esztendõ a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
életében. Hatszázötvenegyszer riasztották az állományt, amely alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a második legtöbb vonulást a
szerencsi parancsnokság hajtotta
végre – hangzott el február 18-án,
a 2009-es esztendõt értékelõ
állománygyûlésen.

A Szerencs Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága az elmúlt évben is a
jogszabályi elõírásoknak,
szabályzatoknak, felsõbb és
helyi szintû intézkedéseknek, parancsoknak megfelelõen végezte a tûzoltási, mûszaki mentési,
kárfelszámolási feladatait.
A vezetõi értékelések szerint a végzett munka jó színvonalú volt, az elmúlt években szolgálatba állt fiatal
beavatkozói állomány is körültekintõen dolgozott. A parancsnokság
híradó ügyeletére az elsõdleges
mûködési területrõl 300 esetben érkezett tûzjelzés, ami 99 esettel több,
mint a 2008-ban volt.
Továbbra is a szabad területen keletkezõ vegetációs tüzek száma a jelentõs, amelyek oka az emberi gondatlanság és felelõtlenség. A nyári viharok okozta károkhoz is többször riasztották a tûzoltókat, akik 52 esetben Nyíregyháza környékén is segítséget nyújtottak a bajba jutottaknak.
– Azt gondolom, hogy a szerencsi tûzoltóság életében eseménydús

és mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött – kezdte értékelését
Dócs Róbert (fotónkon). A parancsnok a lakóháztüzek és egyéb káresetek mellett kiemelte, hogy a szerencsi egységeket 62 közúti balesethez riasztották, amelyek döntõ
többsége a 37-es számú fõúton történt.
Elhangzott, hogy a technikai felszereltség jónak
mondható, azonban folyamatosan szükség van ezen
a területen a fejlesztésre.
2007-ben nyújtottak be pályázatot egy magasból
mentõ gépjármûre. Idén
megkaphatják a 150 millió
forintos eszközt, azonban a 31 millió forint önrészt még elõ kell teremteni. – Nagyon sok ez a pénz,
de remélem, hogy a mûködési területünkön lévõ önkormányzatok
be fogják azt látni, hogy nagy szükség van erre a fejlesztésre.
Az állománygyûlésen a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes vezetõje hangsúlyozta, hogy napjainkban az idõjárás okozta katasztrófahelyzetek egyre több feladat elé
állítják a tûzoltókat. Kohánka István
elismeréssel szólt az elmúlt évben
Monokon megrendezett Szélvihar
2009 elnevezésû gyakorlatról, ahol
példásan helytálltak a szerencsi egységek. Az esemény zárásaként Gadóczi Bertalan, Szerencs jegyzõje köszönte meg az állomány elmúlt évi
felelõsségteljes munkáját. S. L.

A szerencsi tûzoltók tavaly is felelõsségteljesen végezték a
munkájukat.
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZÉRT PRÜGYÖN
Prügyön az ivóvíz bór- és arzéntartalma meghaladja az európai uniós elõírások alapján meghatározott
egészségügyi határértéket. A helyi
önkormányzat a víztisztasági elõírások betartása érdekében BorsodAbaúj-Zemplén további nyolcvan
településével együttmûködve nagyszabású programot hajt végre.
Az elmúlt évtizedekben Prügyön
két saját kútból biztosították a lakosság ivóvízellátását. A korábbi hazai szabályozás alapján ezzel nem
voltak minõségi problémák, azonban

Magyarország európai uniós csatlakozásával jelentõsen szigorodtak az egészségügyi határértékek, ami az arzén esetében a
korábban megengedett mennyiség ötödére csökkent.
Emiatt több más hazai településhez
hasonlóan Prügyön is intézkedésre
kényszerült az önkormányzat.
– Az ivóvízminõségi elõírásoknak
2015-ig kell megfelelnünk, ami mi-

Bekecs

A MAGYAR NYELV VERSENYÉN

att a képviselõ-testület áttekintette
a megoldási lehetõséget – tájékoztatta lapunkat Boros-Leskó Géza
(fotónkon) polgármester. Számba
vettük, hogy az esetleges újabb kutak létesítése tetemes költséggel járna és bizonytalan a siker, hiszen a
fúrások – hiába távolabb történnének –, valójában ugyanazt a vízbázist érintenék. Ezért döntöttünk úgy,
hogy a meglévõ rendszerünket bérbe adjuk a GW-Borsodvíz Kft.-nek
és csatlakozunk a nagyprojekthez.
A tervek szerint a jövõben a bõvített kapacitású tokaji kutak látnák el
a települést úgy, hogy rácsatlakoznánk a Taktabájt Szerenccsel öszszekötõ vezetékre. Ezzel javulna az
ivóvíz minõsége Prügyön, amiért a
lakosságnak a jelenleginél valamivel magasabb szolgáltatási díjat kell
majd fizetnie.
A nyolcvanegy település együttmûködésével megvalósuló, több mint
4,2 milliárd forint összértékû, ivóvízminõséget javító programnak folyamatban van az elõkészítése. Európai uniós támogatással készülnek
a tervek, hogy az újabb sikeres pályázati forduló után jövõre elkezdõdhessenek a kivitelezési munkálatok.

FELNÕTT LETT A BÁL

Vidám mûsorszámok fokozták a jó hangulatot a mulatságon.
Az idén 18. alkalommal rendezte meg február 13-án jótékonysági
bálját a mádi Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsõde. Az immár hagyományos rendezvényre sok vendég fogadta el az intézmény invitálását. Számos meglepetés, az óvónõk
bemutatkozó tánca, a finom vacsora kellõ jókedvre hangolta a bálozókat, akik fergeteges hangulatban fogadták Csepregi Éva felejthetetlen

elõadását. A kedves régi slágerek az
idõsebb korosztálynak visszaidézték
a fiatalságukat, akik így egyformán
élvezték a dalokat a fiatal szülõkkel.
Éjfélkor a jó hangulatú tombolahúzáskor sokan örültek az adományozók felajánlásának. Ezek után a reggelig tartó tánc kínált szórakozást a
jelenlévõknek, amihez a zenét a sokak által kedvelt Credit zenekar szolgáltatta.

ELSÕ OLVASATBAN
A KISTÉRSÉG PÉNZÜGYI TERVÉRÕL
Tollbamondás és tesztlap kitöltése volt a feladat.
Harminchat tanuló részvételével
tartották meg a Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei Helyesírási Verseny kistérségi fordulóját február 17én Bekecsen. A helyi általános iskolában megrendezett hagyományos
program megnyitóján Béki József
polgármester köszöntõjében fontosnak tartotta a magyar nyelv ápolását,
ami a nemzeti kultúra megõrzését

szolgálja. A felsõ tagozatos tanulóknak meghirdetett versenyen a résztvevõknek hatvan perc állt rendelkezésükre a tollbamondás megírására
és a helyesírási feladatlap kitöltésére. A vetélkedõn évfolyamonként
mérték össze tudásukat a nyolc településrõl érkezett diákok, akik közül
a dolgozatok javítása után a legjobbak juthatnak a megyei fordulóba.

A BEKECSI
ÓRIÁSHÓEMBER
Az elmúlt évek hagyományait
folytatva az idén is tekintélyes méretû hóembert építettek a napokban
a bekecsi Béke út lakói. A készítõk
igényesen formálták meg a három
méter magasságú alakot, amelynek
fejére kalapként mûanyag vödör, a
nyakába pedig sál is került. Az olvadás ugyan megviselte a februári
hóembert, azonban impozáns külsejével így is elnyerte az arra közlekedõk tetszését.

Elsõ olvasatban tárgyalt idei költségvetésérõl a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás tanácsa. A pénzügyi bizottság a tervezet több kiadási tételével kapcsolatban fogalmazott meg kifogást.
Javaslatként hangzott el többek
között a köztisztviselõknek nyújtott
cafeteria csökkentése, a különbözõ
bérleti és megbízási szerzõdéseknek
a felülvizsgálata. A tanács felhatalmazta a társulás munkaszervezetét,
hogy a következõ ülésre a pénzügyi
bizottság észrevételei alapján dolgozza át a pénzügyi tervet. A napirend keretében esett szó a sze-

rencsi tûzoltóságnak magasból
mentõ jármû beszerzésérõl. Ehhez
a pályázatot az érintett települések
jóváhagyásával 2007-ben nyújtotta be a testület. A nagyértékû jármû
vásárlásához a településeknek lakosonként 516 forinttal kellene
hozzájárulni, hogy idén áprilisban
átvehessék a magasból mentõt. A
hozzászóló polgármesterek támogatták a pályázaton elnyert jármû
üzembe állítását a szerencsi tûzoltóságon, amihez az önrész jelentõs
részét a kistérségi társulás révén szeretnék biztosítani.
Döntött a tanács arról is, hogy
ugyancsak pályázaton három kö-

A VARÁZSLÓ, A TÜNDÉR
ÉS A SZUPERHÕS

SEGÍTSÉGRE VÁR
EGY SZÍVBETEG KISFIÚ

zösségi busz beszerzéséhez igényeljenek támogatást. Az ehhez
szükséges önrészt a kistérségen belüli iskolafenntartó társulások két,
korábban ugyancsak pályázaton
nyert szállítójármûvének az eladásából teremtik elõ. A napirend tárgyalása során több polgármester részérõl igényként fogalmazódott
meg, hogy az önrészt azok a települések fizessék, amelyek használni fogják a buszokat. Mások úgy vélekedtek, hogy a jármûveknek a kistérség valamennyi önkormányzatának a javát kell szolgálnia. Az is
elhangzott, hogy a buszokat kapja
meg a három mikrorégió, ahol majd
az érintett települések gondoskodnak a hasznosításukról.
Hozzájárult a tanács, hogy Rátka is csatlakozzon a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz, amivel tizenegyre emelkedett a szolgáltatásban részt vevõ településeknek a
száma. A Zöld Zemplénért Szövetség Egyesület képviselõje a tervezett Zempléni Nemzeti Parkkal
kapcsolatban kérte a kistérségi tanács állásfoglalását arról, hogy az
érdemi társadalmi egyeztetésig nem
támogatják önálló nemzeti park
megalapítását Zemplénben. Az
ügyben döntés a következõ ülésen
várható.

SZÍVSZORÍTÓ KÉP

Egy taktakenézi család nevében sajátos kéréssel és egyben támogatásukra
is számítva segítségért fordulok Önökhöz.
Egy ötéves helyi kisfiú: Szabó Zsoltika szívmûtétre vár. Február 17-étôl
mûszív biztosítja szervezetében a
vérkeringést, amit a késôbbiekben
egy donorszívnek kell felváltania.
Zsoltika 40 napja van kórházban Budapesten. A szülei egy pillanatra sem
hagyják magára és a Budapesten való
tartózkodásuk anyagilag megterhelô számukra. A család megsegítésére, a beteg gyermek felmerült
egyéb költségeire pénzbeli adományt
várunk! Kérjük, hogy amennyiben

lehetôsége engedik, segítsen a nehéz
helyzetben lévô családon és járuljon
hozzá a gyógyítás költségeihez!
Felajánlását megteheti a Taktakenéz Községért Egyesület 1173414520021094 00000000 számlaszámán „Szabó Zsoltika gyógyítására”
jeligével
Az összegyûjtött összeget azonnal
eljuttatjuk a családnak.
Segítsen, hogy Zsoltika élhessen!
Molnár Tibor,
Taktakenéz polgármestere

Míves kosztümökben farsangoltak a bekecsi gyerekek.
Farsangot tartottak a bekecsi Lurkóház óvodában. Szülõk és nagyszülõk elõtt mutatkoztak be a jelmezbe
öltözött gyerekek a február 12-ei eseményen. A míves kosztümök között
idén is a mesehõsök aratták a legnagyobb sikert. Akadt itt bõven varázsló, tündérlány és számos színes maskara. A felvonulás után az intézmény

udvarára siettek a gyerekek, ahol az
óvónõk irányításával hamisítatlan télbúcsúztató eseménynek lehettek tanúi. A hagyomány szerint régen a kiszebáb elégetésével igyekeztek elûzni a hideg évszakot. A bekecsi gyerekek hangos énekszóval csalogatták
a napot, de hogy ennek lesz-e hatása az idõjárásra, csak remélni tudjuk.

Mezõzombor, Rákóczi út,
2010. február 4-én délelõtt. A
hõmérséklet –9 Celsius fok.
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SZOLGÁLTATÁS

Egészségünkért

NAGYBÖJT, LÉBÖJT – TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁS A SZERVEZETÜNKBEN!
Magyarországon a kereszténységgel együtt vezették be az egyetemes
egyházi elõírást, amely a farsang végétõl húsvétig tartó idõszakot a nagyböjt, az állati ételektõl való tartózkodás idõszakaként rendelte el. Hamvazószerdával, ebben az évben február 17-én kezdõdött a nagyböjt idõszaka, ami mindenkinek remek alkalom lehet arra, hogy egy kicsit megtisztítsa a szervezetét, pl. húsmentes,
de finom fogásokkal.
A táplálkozás az élet fenntartásának
alapvetõ kelléke, ezért nem mindegy,
hogy mit eszünk. Mivel az étrendösszeállítás hibáinak következményei
nem azonnal, hanem esetleg csak évek
múlva jelentkeznek, fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelõ egyensúlyra. Ahhoz, hogy össze tudjuk kapcsolni a böjtöt az egészséges táplálkozással, meg
kell néznünk, hogy mit jelent a mai
ember számára a böjt.
A vallási böjt: a vallás által elõírt különleges táplálkozási elõírások, tiltások.
Léböjt: a mai emberek nagy része
számára ismerõsen hangzik ez a böjti a forma. Ilyenkor a szilárd táplálék
fogyasztása tilos, a kúra ideje alatt csak
folyadékot szabad bevinni a szervezetbe napi 2,5–3 liter mennyiségben.
Elsõsorban méregtelenítésre alkalmazzák. A fogyasztott folyadék lehet
víz, ásványvíz, de klórtartalma miatt
nem javasolt a csapvíz, valamint a
mesterséges anyagokat tartalmazó
üdítõk sem. Reggel a frissen facsart
gyümölcslé, a kávé helyett fogyasztott zöldtea méregtelenítõ, antioxidáns
hatása tisztítja a szervezetet. Az alkohol, a szénsavas italok helyett a
gyógyteák és esetleg a fekete tea is fogyasztható.

A méregtelenítés egyéb formái során az ételek megválogatása is elengedhetetlen. Tilos adalékanyagokat
tartalmazó ételeket, italokat fogyasztani. Friss zöldségekbõl, gyümölcsökbõl készített levek, saláták alkossák az étrend gerincét! A vörös húsok
helyett esetleg halat, csirkét és tejterméket lehet fogyasztani, lehetõség
szerint biokészítményeket!
A tavasz a megújulás, a megtisztulás ideje, nemcsak a természetben. A
hosszú tél alatt a lerakódott mérgezõ

anyagok megterhelik a szervezetet, így
szüksége van megújulásra, nagytakarításra. A táplálkozással elfogyasztva,
de a levegõbõl is sok olyan anyag kerül a szervezetünkbe, melyek terhet jelentenek, különbözõ tünetek formájában jelzik a méregtelenítés szükségességét. A tünetek lehetnek bõrproblémák, emésztési gondok, puffadás,
székrekedés, ízületi gondok is. A táplálkozás módosításával, megfelelõ
mennyiségû és jó minõségû folyadék
fogyasztásával kiüríthetjük a szervezetünkbõl a salakanyagoktól. A vitaminok és az ásványi anyagok fogyasztása nemcsak télen, de tavasszal
és az év minden idõszakában fontos.
Ezeket fõként természetes forrásból próbáljuk biztosítani. A mesterséges vitaminkészítmények helyett inkább friss

zöldségek és gyümölcsök, illetve természetes táplálék-kiegészítõk fogyasztása ajánlott. Az aloé vera készítmények, a porított áfonya, vagy
csipkebogyó igazi vitaminbombák a
szervezet számára. A naponta elfogyasztott 1-2 csésze zöld tea citrommal, mézzel ízesítve méregtelenít és
értékes vitaminokat tartalmaz. Ha az
ember lelkileg is felkészül arra, hogy
a szervezetével jót tesz, amikor módosítja a táplálkozását, kihagy bizonyos
táplálékokat, akkor a sikerhez nem biztos, hogy vallásos hit kell, elég az észszerû és tudatos gondolkodás! Nem
kell szenvedni ez idõ alatt, sem éhezni, csak figyelni arra, hogy mibõl
mennyit eszünk, és hogyan válogatjuk meg a nyersanyagokat! Ilyenkor a
szervezetünknek rengeteg zöldségre,
gyümölcsre és folyadékra van szüksége. Ha helyesen végezzük a „tavaszi nagytakarítást”, nem gyengülünk le,
nem leszünk fáradtak és sápadtak, az
ezt követõ helyes táplálkozással pedig
egészségesen várhatjuk a tavaszt és a
nyarat!
Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
Minden páratlan hét hétfõjén (legközelebb március 8-án és 22-én) a szerencsi rendelõintézetben Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában, lehetõség
van a felvetõdõ problémák egyéni megbeszélésére. A rendelés beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra azonban szükség
van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

EGYSZÁZALÉKOS ESÉLY A CIVIL SZERVEZETEKNEK

Az év elején a magánszemélyek rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk egy + egy százalékának felhasználásáról. Az alábbiakban közölt civil szervezetek és egyházak
adatainak ismertetésével szeretnénk
elõsegíteni olvasóink döntését.

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány kiemelten közhasznú
szervezet. Adószám: 19661414-142.
 Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért. Adószám: 18061684-1-43.

B.-A.-Z. Megyei Közlekedésbiztonsági Alapítvány. Adószám:
18407110-1-05.
 Balogh Sándor Emlékalapítvány.
Adószám: 19333683-1-05.
 Balu Cserkész, Ifjúságnevelõ Alapítvány. Adószám: 18401891-1-05.
 Beteg Gyermekekért Szerencsi Alapítvány. Adószám: 18407048-1-05.
 Bocskai István Gimnázium Alapítvány, Szerencs. Adószám: 184128771-05.
 Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Sport és Játék Alapítványa. Adószám:184216001-05.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bûnmegelõzési Alapítvány. Adószám:
19075518-1-05.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Diabeteses és Endocrin Betegeiért Alapítvány. Adószám: 18427211-1-05.
 Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány. Adószám: 19333353-1-05
 Fanfár Fiatal Fúvósok Egyesülete.
Adószám: 18444848-1-05.
 Hankó Zoltán Olvasókör.
Adószám: 18423592-1-5.


Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete.
Adószám: 18403680-1-05.
 Hegyalja Közbiztonságáért és Bûnmegelõzéséért Alapítvány.
Adószám: 18421882-1-05.
 Hegyaljai Alkotók Társulása.
Adószám: 18419991-1-05
 Magyar Vöröskereszt.
Adószám: 19002093-2-41.
 Merkúridiák Alapítvány.
Adószám: 19334206-1-05
 Mezõzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány.
Adószám: 18418725-1-05.
 Mosoly Alapítvány az Oktatás Fejlesztéséért.
Adószám: 18426430-1-05.
 Munkás Szent József új szerencsi
róm. kat. templomának felépítéséért
Alapítvány. Adószám: 18410992-1-05.
 Nyárutó Klub (3900 Szerencs, Kossuth út 4.). Adószám: 18443459-1-05.
 Rákóczi Zsigmond Emlékére Alapítvány. Adószám: 18432820-1-05
 Rákóczi Zsigmond Iskolasegítõ Alapítvány,
Szerencs.
Adószám:
18412303-1-05.
 Seance Renaissance Egyesület. Adószám: 18438644-1-05.
 Sholtz Jenõ Alapítvány, Szerencsi
Zeneiskola. Adószám: 18402335-205.
 Szerencs Számítástechnika Oktatásáért és Diáksportjáért Alapítvány.
Adószám: 18416888-1-05.

Szerencs Város Sportegyesülete.
Adószám: 18406906-1-05.
 Szerencs és Környéke Tûzvédelméért Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány. Adószáma: 18436549-1-05.


Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány.
Adószám: 18425752-1-05.
 Szerencsi Diáksport Egyesület. Adószám: 18411182-1-05.
 Szerencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány. Adószám: 18422292-2-05.
 Szerencsi Lurkó Alapítvány. Adószám: 18416675-1-05.
 Szerencsi Oázis Ifjúsági Egyesület.
Adószám: 18430464-1-05
 Szerencsi Polgárõrség Bûnmegelõzési és Önvédelmi Egyesület. Adószám: 18425367-1-05.
 Szerencsi Rászorultakért Alapítvány.
Adószám: 184434956-1-05
 Szerencsi Szakképzésért Alapítvány.
Adószám: 18433546-1-05.
 Szerencsi Szociális és Egészségügyi
Alapítvány. Adószám: 18412987-1-05.
 Szerencsi Tehetségekért Alapítvány.
Adószám: 18412444-1-05.
 Sziget Alapítvány, Szerencs. Adószám: 18412884-1-05.
 Városi Kulturális Központ és Könyvtár: Adószám: 15439103-2-05.


1% AZ EGYHÁZAKNAK
A Magyar Katolikus Egyház technikai kódja: 0011.
 A Református Egyház technikai kódja: 0066.
 Hetednapi Adventista Egyház technikai kódja: 0248.


Amennyiben helyi civil szervezet
vagy a támogatásra jogosult intézmény
kimaradt a felsorolásból, kérjük, hogy
azt jelezzék szerkesztõségünknek és
a lap következõ számában számukra
is biztosítjuk a megjelenés lehetõségét. (A szerk. megj.)

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb március 3-án 8–12 óráig.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8–16 óráig,
legközelebb március 3-án.

vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

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

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

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG
Elnök: csütörtök 9–11 óráig.
Végrehajtási ügyintézõ, polgári és
büntetõ iroda, valamint pénztár csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb március 1-jén 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
március 1-jén 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.

Telefonszám: 47/364-300.

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.:
47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

SZERENCSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)
Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra
Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfõ 8–
18 óra, kedd, szerda és csütörtök 8–
12 óra, péntek 8–11 óra.

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

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fekete Diána 20/802-0391. Király Judit 20/484-1013. Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig 12–20 óráig.

Március 1–7.: Centrum (ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Március 8–14.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–

VÉRADÁS
MÁRCIUS
11. (csütörtök): Mezõzombor
16. (kedd): Legyesbénye
18. (csütörtök): Abaújszántó
23. (kedd): Monok
30. (kedd): Megyaszó, Újcsanálos

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:
Február 26.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Március 5.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Március 12.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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HIRDETÉS

Nehezen
tud beszélgetni
családtagjaival?

?

BÁRA
Ó
R
P
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G
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T
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.

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

AUTÓMOSÓBAN,

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

ahol a mosás
mellett
belsõ takarítás,
kárpittisztítás,
pasztázás,
polírozás is
igényelhetõ.

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI KIRÁNDULÁS
szerencsi indulással
május 20–24. 43 500 Ft/fô
Megjelentek a nyári
katalógusok:
Görögország autóbusszal
4 fôs apartmanban 2010. V. 15–22. 29 900 Ft/fô
VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.
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

A várakozást kulturált
környezet teszi
kellemessé
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA
Szerencs,
Gyár út 13.
Tel.: 30/3700-382.

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

 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

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
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!

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
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INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

HIRDETÉS

Tájékoztatjuk kedves jelenlegi és jövõbeli pácienseinket, hogy a

tokaji PÁLINKÁS FOGORVOSI PRAXIS
újra teljes és pontos programmal indul,
Dr. PÁLINKÁS ANDRÁS és Dr. PÁLINKÁS ÖRS
közremûködésével, ÁLTALÁNOS FOGÁSZATBAN
(foghúzás, fogtömés és fogpótlás) és FOGSZABÁLYOZÁSBAN!
Mindez gyerekeknél, felnõtteknél és nyugdíjasoknál!
A munkák rövid határidõvel és elérhetõ árakon készülnek!

SZERENCS
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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

Célunk a legmagasabb szakmai minõség!
RENDELÉSI IDÕ:
KEDD: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
CSÜTÖRTÖK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
PÉNTEK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
Kapcsolatfelvétel és bejelentkezés személyesen
és a következõ telefonszámokon :
Dr. Pálinkás András: 30/9457-992 Dr. Pálinkás Örs: 30/375-5456
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
 Általános fogorvos
 Konzerváló fogászat szakorvosa
 Fogszabályozó rezidens orvos
 Fogpótlástan szakorvosa
 Fogszabályozó szakorvos


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

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
RENDKÍVÜLI AKCIÓ
Sertéscomb
Sertéslapocka
Sertéskaraj (hosszú)
Sertéskaraj (rövid)
Sertéstarja
Sertésoldalas
Sertésdagadó
Sertéscsülök (hátsó)
Sertéscsülökhús
70%-os kolbászhús
Sertés elsõ, hátsó láb
Sertésfej
Sertés fehér csont
Sertés húsos csont
Hasaalja- és tokaszalonna
Zsírszalonna

980
790
960
1060
790
750
790
650
750
680
190
140
60
300
550
290

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

Csirkemell filé
Csirkecomb
Csirkeszárny
Egész csirke
Csirkemáj
Csirkemell (csontos)
Csirke farhát

1080
580
480
580
580
900
160

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

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

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

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

Érdeklõdni: 20/523-6996

Ft/kg

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

C
K
A

!
Ó
I

Rendkívüli vásár valamennyi
Coop üzletünkben február 24–28-ig:
Minna tejföl 18% 375 g

169 Ft

Egységár: 450,67 Ft/kg

Debreceni kenhetô májas 1 kg
569 Ft
Füstölt húsos csont 1 kg ÁSZ
349 Ft
Jacobs 3:1 instant kávé 180 g
+ ajándék Jó reggelt joghurtos keksz
359 Ft
Elôhûtött baromfit árusító áruházainkban:
Elôhûtött pulykanyak 1 kg
399 Ft
Csak 5 napig 5+1 termék akció! Február 24–28-ig!
Kunsági búza-finomliszt 1 kg
69 Ft
Bihari csigatészta 8 tojásos 200 g
149 Ft
Egységár: 745 Ft/kg

Ôszibarack befôtt felezett, hámozott 820/480 g

179 Ft

Egységár: 373 Ft/kg

Coop instant kávé 3 in 1 180 g
Papírzsebkendô 100 x szép, 80 db-os

199 Ft
69 Ft

Egységár: 0,86 Ft/db

Eü. papír kamilla plus 2 rétegû, 4 tekercses
Egységár: 42 Ft/tekercs

Keresse a hét minden napján
Coop áruházainkat!

169 Ft

KÖTELEZÔ EBOLTÁS

A kutyák veszettség elleni védõoltását az idén az alábbi helyeken és idõpontokban végzik Szerencsen:

– Városüzemeltetõ Kht. telephelye
(Eperjes út 9.), fõoltás: március 6.
(szombat) 7.30–9.30 óráig. Pótoltás:
március 13., (szombat) 7.30–9 óráig.
– Fecskés, Arany J. úti élelmiszerbolt melletti telek, fõoltás: március
6. (szombat) 9.45–10.45 óráig. Pótoltás: március 13. (szombat) 9.15–
10.15 óráig.
– Ondi úti játszótér, fõoltás: március 6. (szombat) 11–13 óráig. Pótoltás:
március 13. (szombat) 13–14 óráig.
– KRESZ-park: fõoltás: március 6.
(szombat) 14–16 óráig. Pótoltás:
március 13. (szombat) 10.30–12
óráig.
Ondon:
– Alsó buszmegálló, fõoltás: március 6. (szombat) 16.20–17.30 óráig. Pótoltás: március 13. (szombat)
14.15–16 óráig.
Az oltás díja 2600 Ft ebenként, melyet a helyszínen kell megfizetni. Ez
a díj a kötelezõ féreghajtást is magában foglalja, 20 kg testsúlyig. Az ennél súlyosabb jószág esetén a szük-

séges féreghajtó tabletta 100 Ft/10 kg
áron az állatorvosnál, a helyszínen
megvásárolható. Minden három hónaposnál idõsebb eb oltása kötelezõ.
A háznál történõ oltás díja 3500 Ft
ebenként (idõpontot dr. Boros László állatorvossal a 20/323-6507-es telefonszámon lehet egyeztetni).
Az oltatlan eb tulajdonosa
10 000–50 000 forintig terjedõ pénzbüntetésre számíthat.
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MOZAIK/HIRDETÉS

DÍJMENTES KÉPZÉSEK,
PROGRAMOK, TEHETSÉGFEJLESZTÉS
Lepje meg Ön is hölgyismerõseit

NÕNAP ALKALMÁBÓL
a Szerencsi Fürdõ és Wellnessház
ajándékutalványával!
Megvásárolható a recepción nyitvatartási idõben:
hétfõtõl csütörtökig: 10–21 óráig,
péntektõl vasárnapig: 10–22 óráig!

Cím:
Szerencsi Fürdõ és Wellnessház, Rákóczi út 94.
Tel.: 47/560-250

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT
Szerencs, Kisvásártér 1.
(a piac mellett)
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

„A Szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár a tudásalapú társadalom, a versenyképes tudás,
az élethosszig tartó tanulás, az internetkultúra, a tehetségfejlesztés, a hátrányos helyzetûek
felzárkóztatásának szolgálatában” címû
TÁMOP-3.2.3-08/2 pályázatát 31 854 370 Ft összegû támogatásra érdemesnek találta
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

DÍJMENTES KÉPZÉSEK, PROGRAMOK ÜTEMTERVE:
2010. I. NEGYEDÉV–2011. I. II. NEGYEDÉV
I.) OKTATÁST KIEGÉSZÍTÕ, ISKOLARENDSZEREN
KÍVÜLI PROGRAMOK
Általános iskolások részére:
* Szakkör (3.), (angol nyelv, az ember életmódja és
környezete a fenntartható fejlõdés érdekében,
sport).
* Tehetségfejlesztõ tréning ( 3.) (társadalomtudomány,
természettudomány, mûvészetek). Képzés kezdési idõpontja: 2010. március hó (szakkör, tehetségfejlesztõ tréning)
* Tábor (1.) komplex személyiség- és tehetségfejlesztõ tábor – Sima, Ifjúsági Tábor. Kezdési
idõpont: 2010. július 5-10. Támogatás: frissítõk,
gyümölcs (szakkör, tehetségfejlesztõ tréning), ingyenes étkezés, szállás, és utazás biztosítása (tábor)

Kedvezményes
vetõmagvásár
(Konyhakerti növények, fûszergyógynövények, virágmagvak,
virághagymák, dughagyma,
hibridkukorica.)

Nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek 5% engedmény!

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
LEMOSÓ PERMETSZEREK,
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Középiskolások részére:
* Szakkör (3.), (fenntartható fejlõdés, önismereti tréning, sport)
* Tehetségfejlesztõ tréning (3.), (angol nyelv, német
nyelv, matematika). Képzés kezdési idõpontja:
2010. március hó (szakkör, tehetségfejlesztõ tréning)
* Tábor (1.), néptánc tábor – Sima, Ifjúsági Tábor.
Kezdési idõpont: 2010. július 12–17. Támogatás:
frissítõk, gyümölcs (szakkör, tehetségfejlesztõ tréning) ingyenes étkezés, szállás, és utazás biztosítása (tábor).

II.) DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE – DÍJMENTES SZÁMÍTÓGÉP-KEZELÕI ISMERETEK
(kizárólag hátrányos helyzetûek részére, igazolással
dokumentálva)
* 20 órás digitális alapképzés-számítógép-kezelõi, internethasználati ismeretek. A modulok alapvetõ tartalma: alapvetõ informatikai ismeretek, elektronikus levelezés, internet használata, internetes telefonhasználat, bevezetés az e-ügyintézésében, e-közszolgáltatásokba, az ügyfélkapu használata. A képzés kezdési idõpontja: 2010. szeptember hó. Támogatás: ingyenes étkezés biztosítása, úti költség
térítés. Jelentkezési határidõ: 2010. augusztus 6.
III.) DEMOKRATIKUS JOGOK GYAKORLÁSÁT
SEGÍTÕ KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
(kizárólag hátrányos helyzetûek részére, igazolással
dokumentálva)
* Intézmények felkeresésével megszervezett szakmai
program, díjmentes utazással: (Parlament, Alkotmánybíróság, Szakszervezetek Együttmûködési
Fóruma, Országgyûlési Biztos Hivatala.) Támogatás: ingyenes étkezés, utazás biztosítása. Kezdési
idõpont: 2011. január hó. Jelentkezési határidõ:
2010. december 6.
* Demokratikus magatartás, demokratikus alapkészségek fejlesztése-kiscsoportos foglalkozások:
(intézmények felkeresésével szervezett szakmai
program). Támogatás: útiköltség-térítés, frissítõk biztosítása. Kezdési idõpont: 2011. január hó. Jelentkezési határidõ: 2010. december 6.

Bõvebb információ: Uray Attiláné projektvezetõ
Városi Kulturális Központ és Könyvtár 3900 Szerencs, Rákóczi-vár
Telefon: 47/362-290; Telefon/fax: 47/362-121
E-mail: urayne@szerencs.hu, kult.kozp.szerencs@primposta.hu

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd (ügyvédi iroda székhelye: Szerencs, Árpád u. 11.,
Tel.: 47/561-555, 20/529-2827) mint az elidegenítéssel megbízott, a helyben szokásos módon, azaz Szerencs Város Polgármesteri Hivatala hirdetõtábláján való
közzététel mellett 15 napra közszemlére teszi és ezúton is

50 000 FT
JUTALOM

NYILVÁNOSAN MEGHIRDETI
a SZERENCS, RÁKÓCZI U. 99. szám alatti, 1647 m2 területû
önkormányzati ingatlant 116 000 000 Ft KIKIÁLTÁSI ÁRON

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

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

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

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

történõ értékesítésre Szerencs Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 12.) számú,
az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó rendelete szerint.
A pályázati tárgyalás helye: Szerencs, Árpád u. ll. Ügyvédi Irodában 2010. március hó 9. napján 9 órai kezdettel.
A részvétel feltétele az ingatlan forgalmi értéke (kikiáltási ára) 10%-ának letétbe
helyezése az értékesítéssel megbízott szervnél a licitálás megkezdése elõtt. A letéti készpénz hiányában a licitáláson részt venni nem lehet!
Az értékesítés részletes feltételei megtekinthetõk az önkormányzat hirdetõtábláján
vagy telefonon felvilágosítás kérhetõ. Az érdeklõdõ vevõk által az ingatlan 2010.
március 1-jén 14 órakor a helyszínen megtekinthetõ.

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, 50 000 Ft ellenében hívja a 06-70/866-76-13 telefonszámot.
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

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

– Tiszalúc, Jókai út 4. szám alatti kertes családi ház
eladó. Érd.: 30/263-5752. (4)

MEZÕGAZDASÁG

– Szerencsen a Gyár utca 3. szám alatt lévõ társasházban 71m2-es földszinti lakás eladó. A lakás 2009ben teljesen fel lett újítva. 2 szoba, 1 konyha, 1 spájz,
1 fürdõszoba és 1 WC található a lakásban. Irányár:
9,5 millió Ft. Érd.: 20/389-8878, vagy 20/5580506. (4)

– Szerencs-Ondon borospince, mûanyag ballonok, és
60 literes szõlõprés eladó. Érd.: 47/363-610. (4-5)

– 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.

VEGYES
– CAM BREVETTO, nagy alapterületû állóka eladó. Oldala hálós, pereme párnázott. Érd.: 70/340-0374. (4)
– Pamut géprongy eladó. Érd.: 30/555-0287. (4-5)
– 2009 szeptemberében vásárolt, 4 hónapig üzemelt
Kamino 7 kW-os öntvény kandalló jótállással eladó.
Irányár: 50 ezer Ft. Érd.: 30/606-5105. (4)

KIADÓ

VÁLLAL

– 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. (4-5)

– Családos anya vállal 5-6 órás munkaidõben takarítást, vasalást, bevásárlást, ház körüli teendõket,
vagy éppen amire Önnek nincs ideje. Érd.: 20/2059760 (délelõtt) (4-5)

– Szerencsen a Jókai út 24. szám alatt családi ház
sürgôsen eladó. Érd.: 70/650-7505. (4-5)
– Szerencsen az Alkotmány utcában kertes családi
ház 15 millió forintért, vagy a fele tulajdonrész 5,8
millió forintért eladó. Érd.: 20/439-4884. (4-5)

NÔNAPRA LEPJE MEG KEDVESÉT
FÉNYKÉPES, EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL!


– Szerencs központjában 2 szobás, kertes, összkomfortos lakás eladó. Ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/5431666, vagy 47/363-523. (4)

PANZIÓ
Szerencs, Gyár út 13.

Angol használtruha-kereskedés
Szerencs, Kossuth tér 4. (Földhivatal mellett)

– Szerencsen az Alkotmány utcában 2+2 szobás,
összkomfortos családi ház nagy kerttel, garázzsal
eladó. Érd.: 70/340-0374. (4)

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
két család részére kialakított, külön bejáratú, 2 + 4
szobás családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.:
20/4464-662. (4)

Corsó









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

Március 4-tôl
Tavaszi
gyermekruha-vásár
darabáron
IGNIKER KFT.

(A Mol-kút mellett)

Tel.: 30/3700-382
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

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZVIATKOVSZKY JÓZSEF
temetésén megjelentek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.

Bereczk Autósbolt
AUTÓFELSZERELÉS:
 LED izzók  Kipufogódobok és végek
 Dísztárcsák  Méretpontos üléshuzatok
 Távirányítós kürt  Nanopados telefontartó
AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.
 Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák
 Futómû-alkatrészek
 Szíjak, szûrök, szimeringek, kerékcsapágyak
 Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline
 Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel,
Peugeot, Citroën, Ford
ÚJDONSÁG:
 Motorkerékpár-alkatrészek
 Fékbetétek, olajszûrök, levegõszûrõ
 Láncok, lánckerék  Motorolajok

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

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. március 5-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

március 12., március 26.

$

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

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

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

AMBIVALENCIA
Vízszintes
1. Jane Austen idézetének elsõ része. 13. Égtáj. 14. Törlesztendõ. 15.
A MÁV ügyfele. 16. Kiütés jele. 18.
Zambiai és francia autók jelei. 19.
Nóta. 20. Kettõzve: polinéz sziget.
22. Éttermi lap! 23. Szén, hidrogén.
24. Vetetlen föld. 26. … Béla, hazai
történelmi alak. 28. Arzén, oxigén.
29. Rangjelzõ. 31. Szándék. 33.
Ameddig. 34. Német folyó. 36. Becézett férfinév. 38. Férfinév. 40. Ajtót kitáró! 42. Keverten mai! 44. Puhatestû állat. 46. Ritka angolul
(RARE). 48. Idegen elõtag: keresztül.
50. Ó. E. 51. Párosan lelõ! 52. Bankban van! 53. Los Angeles. 55. Egy-

fajta autóverseny eredeti nevén. 58.
A nap folyamán késõbb. 60. Rendben! 62. Házassági ünnep, esküvõ.
64. Fordított kötõszó. 65. Származás.
Függõleges
2. Gyaloglás. 3. Állvány. 4. Pezsgõ
része! 5. Rádium. 6. Ilyen nagy! 7.
Elad hangzói! 8. Egyik hazai párt. 9.
Patás állat. 10. Tallinn lakosa. 11. Nitrogén, kén, fluor. 12. Nyár közepe!
15. Az idézet második, befejezõ része. 17. Rövid orr! 20. Túrázócipõ.
21. Elõfordul. 22. Személyem. 23. Fekete István könyve. 25. Tornác. 27.
Õt követõen. 28. Római mitológiai
alak. 30. Francia névelõ. 32. Értelem,

A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
FEBRUÁR
26. (péntek) 17 óra:
COSÍ FAN TUTTE (Laborfalvi ifj. bérlet)
28. (vasárnap) 15 óra: COSÍ FAN TUTTE (Déryné bérlet)
MÁRCIUS
2. (kedd) 19 óra:
A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
3. (szerda) 19 óra:
A MOSOLY ORSZÁGA (Lehár bérlet)
6. (szombat) 19 óra: A MOSOLY ORSZÁGA (Miskolci Páholy elõadás)
11. (csütörtök) 19 óra: SZERELEM (Nyilvános fõpróba)
12. (péntek) 19 óra:
SZERELEM (Bemutató bérlet)
13. (szombat) 22 óra: ARTURO ANNECCHINO hangversenye

józan ész. 33. Amely
személyrõl. 35. Iwo …,
helyszín a II. világháborúban. 37. … Fair
Lady. 39. Kerti munkát
végez. 41. Idõmérõ.
43. Ír terrorszervezet
volt. 45. Richard …,
amerikai filmsztár. 47.
Spanyol ex-királyné.
49. Fogd! 51. Céljához felnõ. 54. Halk
hang. 56. Vadász rejtekhelye, névelõvel. 57.
Tanítómester a Csillagok Háborújában. 58.
Késõi napszak. 59. A
vas is ez. 61. Barbi férje! 63. Azonos magánhangzók. 66. Kiejtett
„R”! 67. Azonos mássalhangzók.
A február 12-ei keresztrejtvény helyes
megfejtése: A csapatmunka lényege, hogy
mindig van kit hibáztatni.
A helyes megfejtést
beküldõk közül Kovács
Gábor, 3903 Bekecs, Honvéd út 56.
szám alatti olvasónk, valamint a
megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 70/2300-870-es telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szer-

kesztõségében (Szerencs, Népház)
március 1–5. között vehetik át. A február 26-ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: március
5. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-2066 számra.

ZENEALATTJÁRÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

FEBRUÁRI ROCKMARATON

Az elsõ szerencsi Rockmaratonra
csalogatták a közönséget a szervezõk február 7-ére a Rákóczi-várba.
Az idõsebb és ifjabb Török Béla által életre hívott zenei programon öt
helybéli és környékbeli banda lépett
színpadra. A késõ délutántól éjfélig
tartó eseményen bemutatkozott a bekecsi CSBK, majd a szerencsi tagokkal is rendelkezõ Mérföldkõ csapott a húrok közé. Fellépett a Killer
Surprise, a helyi énekessel rendelkezõ Bang Bang, késõbb pedig a
mádi Spirit Blue szereplése zárta az
éjfélig tartó elsõ rockmaratont a Rákóczi-várban.

molhatunk be, hogy végre elkészült
az Idiot Side legújabb videoklipje. A
Barna Balázs, Gönczy Gergõ, Lapis
Botond és Tóth Roland által alkotott
formáció közelmúltban megjelent
kislemezének második dalára, az
„Álarc” címû szerzeményre készítette
el a videoanyagot.
A hírek szerint a szombat esti szórakozás kissé rányomta bélyegét a vasárnapi forgatásra, de végül sikerült
a fiúknak teljes energiával a munkára
koncentrálni.
Mintegy kilenc órás forgatás után
készült el a kisfilm, amelyben egyszerûen zenélni látjuk a bandát, a
többit a kliprendezõ Indián és csapata teszi hozzá és így készült el a
remek, pörgõs, sok effekttel tarkított
anyag, amely hamarosan látható
lesz a hazai televíziókban.

szerzõként is szerepel az albumon,
úgy jellemezné az Animalt, mint egy
„elektro-pop varázslatot”, és valóban, a lemez tele van klubokban és
rádiókban egyaránt nagy sikerek
elé nézõ elektro-pop dalokkal, melyeket energikus tempójuk, Kesha
provokatív, bevállalós dalszövegei
és senkit sem tisztelõ viselkedése
tesznek még ellenállhatatlanabbá.
(forrás: www.sonymusic.hu)

AC/DC: IRON MAN 2

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

KERESZTREJTVÉNY
turnéjának nevezett Black Ice turné Buenos Aires-i állomásából, valamint exkluzív jeleneteket a „Vasember 2” filmbõl.
AC/DC: Iron Man 2 dallista: 1.
Shoot to Thrill; 2. Rock N’ Roll
Damnation; 3. Guns for Hire; 4.
Cold Hearted Man; 5. Back in
Black; 6. Thunderstruck; 7. If You
Want Blood (You’ve Got It); 8. Evil
Walks; 9. T.N.T.; 10. Hell Ain’t a
Bad Place to Be; 11. Have a Drink
on Me; 12. The Razor’s Edge; 13.
Let There Be Rock; 14. War Ma-
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Kéthetente megjelenô közéleti lap
Fôszerkesztô: Sárkány László
Felelôs szerkesztô: Árvay Attila
Szerkesztôségi munkatárs:
Muhi Zoltán
Szerkesztôségi titkár: Szegedi Adrienn
Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85
Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527
Skype: szerencsihirek
E-mail: szerhir@t-online.hu
Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén

KESHA: ANIMAL

Szedés, tördelés:
Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

ELKÉSZÜLT A VIDEOKLIP
Az elõzõ számunkban még csak
beharangoztuk, de már arról szá-

Megjelent a legforróbb popszenzáció, Kesha debütáló albuma, az
Animal! Elsõ kislemezdala, a TiK
ToK már felért a Billboard Hot100
lista csúcsára és Top5-ben szerepel
az európai rádiós listán is. Január
elején látott napvilágot Kesha debütáló albuma, az „Animal”. Kesha, aki minden egyes dalban társ-

Egyedülálló együttmûködés keretében a Marvel Studios és a Sony
Music között, az AC/DC zenéje
lesz hallható a Marvel Studios legújabb, „Vasember 2” címû mozifilmjében, amely a 2008-as sikermozi folytatása. Ezen túl a Sony Music április 19-én megjelenteti az
AC/DC: Iron Man 2 címû albumot,
amely 15 klasszikus AC/DC dalt tartalmaz majd a banda 1976 és 2008
között megjelent stúdiólemezeirõl
összeválogatva.
A mozifilm nemzetközi premierje április 29-én lesz. Az AC/DC: Iron
Man 2 címû albumot felvezetõ videoklip az AC/DC klasszikus „Shoot To Thrill” címû dalához készült.
A vadonatúj videoanyagban koncertrészleteket láthatunk a Pollstar
által a 2009-es év második legnagyobb bevételt hozó világkörüli

chine; 15. Highway to Hell. (forrás:
www.sonymusic.hu)

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Készült:
a Német Nyomdában

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Álarc. A helyes választ beküldõk közül Zemlényi Lászlóné,
Szerencs, Bocskai út 7. szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést
SMS-ben beküldõ 20/533-0642-es
telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket március 1–5. között,
munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk következõ
kérdése: Melyik neves rockegyüttes
zenéje lesz hallható a Vasember 2.
címû mozifilmben? A válaszokat
postai borítékban vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk
címére, és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.
Árusítja:
Északhír Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.
Tel.: 06-46/532-012
Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô
postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.
A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni
kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával
vagy a forrás megjelölésével lehet.
www.szerencsihirek.hu
ISSN 1216-3066
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SPORT

HOROSZKÓP
február 26. – március 12.

SZERENCSI GYÕZELEM
AZ UTÁNPÓTLÁS-TORNÁN
Kilenc csapat részvételével
rendeztek utánpótlás-teremlabdarúgó tornát február 14én Szerencsen. A Kulcsár
Anita Sportcsarnokban megtartott viadalon a megyei
elsõ, másod- és harmadosztályú bajnokságokban szereplõ csapatok között az
SZVSE gárdája szerezte meg
az elsõ helyet.
Az U19-es teremlabdarúgó
tornát a hagyományteremtés
szándékával hívta életre a
Közép-Európai Sportalapítvány. A meghívásos viadalon
pályára lépõ együttesek elõbb
két csoportban körmérkõzéseket játszottak, majd az elsõ A gyõztes szerencsi csapat. Hátsó sor balról: Szeretva János segítõ, Barna
és második helyezettek az Gergõ, Király Gábor, Kalup Roland, Orosz Márton, Knapp Imre, Novák
elõdöntõben csaptak össze Ádám, Lukács Bertalan és Tóth István edzõk. Elöl: Tóth Roland, Radics Miegymással. A jó hangulatú, hály, Sípos Zoltán, Takács Máté.
olykor kiélezett küzdelmet
A csoport végeredménye: 1. Tarhozó teremtornán a szerencsi együt- forduló: Bodrogkisfalud – Zemplén
tes bizonyult a legjobbnak Tarcal és FC Bekecs 2–1, Szerencs – Taktake- cal, 2. Szerencs, 3. Zemplén FC Benéz 4–0, Mezõzombor – Monok 3– kecs, 4. Bodrogkisfalud, 5. TaktakeMezõzombor elõtt.
0. III. forduló: Tarcal – Bodrogkisfa- néz.
lud 6–1, Taktakenéz – Zemplén FC
B csoport végeredménye: 1. Tokaj,
Csoportbeosztások:
A csoport: Bodrogkisfalud, Sze- Bekecs 0–5, Tállya – Mezõzombor 2. Mezõzombor, 3. Tállya, 4. Morencs, Taktakenéz, Tarcal, Zemplén 2–6. IV. forduló: Szerencs – Bod- nok.
rogkisfalud 3–1, Zemplén FC Bekecs
Elõdöntõk: Tarcal – Mezõzombor
FC Bekecs.
B csoport: Mezõzombor, Monok, – Tarcal 8–3, Tokaj – Mezõzombor 5–2, Tokaj – Szerencs 1–3.
4–0, Monok – Tállya 4–6. V. fordu3. helyért: Mezõzombor – Tokaj
Tállya, Tokaj.
Csoportmérkõzések I. forduló: Be- ló Bodrogkisfalud – Taktakenéz 2– 3–3 (büntetõrúgásokkal 8–7).
Döntõ: Tarcal – Szerencs 2–2
kecs – Szerencs 4–6, Taktakenéz – 3, Tarcal – Szerencs 4–0, Tállya – To(büntetõrúgásokkal 6–7).
Tarcal 0–6, Monok – Tokaj 0–3. II. kaj 2–7.

SÚLYEMELÕ-SIKEREK

Eredményesen szerepeltek a szerencsi súlyemelõk az idei esztendõ
elsõ megmérettetésén. A február 6án Tiszaújvárosban megrendezett
Ördögh István emlékversenyen a városi sportegyesület színeiben versenyzõ fiatalok összesen 17 érmet
szereztek.

Igazán nem lehetett panasza Fekete
László szakedzõnek és segítõinek, Fekete Diánának és Morvai Zoltánnak
a szerencsi súlyemelõk teljesítményére. A dobogóra lépõ huszonkét
versenyzõnk közül 15-en szereztek
aranyérmet. Három második helyezés mellett két bronzérem gyarapítja a nehéz tárcsák helyi emelgetõinek a gyûjteményét. A teljesítmények
alapján a legkiemelkedõbb egyéni
fejlõdést Molnár Péter mutatta, aki a
teljes mezõnybõl a legtöbbet, öszszesen 15 kilogrammot javított eddigi
legjobb összteljesítményén. Hibátlanul kivitelezett gyakorlataiért a fiú korcsoportban Balla Zsolt nyerte el a legeredményesebb versenyzõt megilletõ kupát, amit a serdülõk között 227
kilogrammos összteljesítményével az
utánpótlás-válogatott kerettag Czibik

Tamás érdemelt ki. A több szép gyakorlatot bemutató szerencsi fiatalok
között rutinos versenyzõk és újoncok
egyaránt voltak. A szakosztály eredményességét jelentõsen javították a
leány súlyemelõk, akik mind a hárman aranyérmet szereztek.

Eredmények:
Fiú korcsoport, 56 kg-os súlycsoport: 1. Balla Zsolt (90 pont). 69 kgos súlycsoport: 1. Bárány Gergõ (84
pont).
Serdülõ nõi korcsoport, 53 kg-os
súlycsoport: 1. Kondor Nelli, összteljesítmény (összt.): 53 kg). +69 kgos súlycsoport: 1. Sági Fruzsina
(összt.: 50 kg).
Junior nõi korcsoport, +75 kg-os
súlycsoport: 1. Balla Nikolett (összt.:
65 kg).

Serdülõ férfi korcsoport, 50 kg-os
súlycsoport: 1. Zsebesi Bálint (összt.:
113 kg) 2. Runda Tamás (összt.: 92
kg). 56 kg-os súlycsoport: 1. Gáspár
Pál (összt.: 85 kg). 62 kg-os súlycsoportban: 1. Keresztesi Márton
(összt.: 61 kg). 69 kg-os súlycsoportban: 2. Molnár Péter (összt.:
145 kg), 85 kg-os súlycsoport: 1. Szilágyi Bence (összt.:125 kg). +85 kgos súlycsoport: 1. Czibik Tamás
(összt.: 227 kg), 3. Sztankovics József (összt.:102 kg), 5. Pajger Ádám
(összt.: 95 kg).
Ifjúsági férfi korcsoport, 77 kg-os
súlycsoport: 3. Balla Dávid (összt.:
180 kg). 94 kg-os súlycsoport: 1.
Hallgató Ákos (összt.: 152 kg), +94
kg-os súlycsoport: 1. Dudás Balázs
(összt.: 201 kg), 2. Monyók Zoltán
(összt.: 97 kg).

IDEGENBEN NYERTEK

A bajnoki idény tizennegyedik
gyõzelmét legutóbbi, idegenbeli találkozóján szerezte a város NB II-es
kosárlabdacsapata. A szerencsi együttes február 13-án Gyulán vendég-

BIRKÓZÓK KÜZDELMEI
Az Újpesti Torna Egylet által szervezett országos rangsorversenyen szerepeltek február 13-án a szerencsi birkózók. A több mint 350 résztvevõt felvonultató viadalon az Diák I-es korcsoportban a 61 kilogrammosok között
Golopi József bronzérmet szerzett. A Diák II-es korcsoportban a 60 kg-os
Harkály István negyedik lett, míg a 31 kg-os Sztankovics Attila és 31 kg-os
Balázs Ákos az ötödik helyen végzett a népes mezõnyben.

szerepelve 56–97 arányban bizonyult jobbnak a házigazdáknál. A csapat összeszedett, remek játékkal ünnepelte Gulyás László edzõ fiának
születését. A legtöbb pontot, szám szerint 28-at Endrész Tamás szerezte. Ezzel a gyõzelemmel a szerencsiek
újra a harmadik helyen szerepelnek
a tizenhat csapatot felvonultató
mezõnyben.
SZVSE: Endrész T. (28), Kovács S.
(18/3), Birk L. 15/9, Takács K. (13), Takács P. (10/3), Szárnya G. 10, Kovács
Á. (2), Pallai Á. Edzõ: Gulyás László.
A negyedek eredményei: I. 12–28,
II. 14–27, III. 22–15, IV. 8–27.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Az idõszak elsõ felében a szerelem kerül elõtérbe (alighanem
egy titkos kapcsolatba bonyolódik, és nehezen tudja fékezni a
vágyait). Amikor a Nap a Kos
jegybe lép, és farkasszemet kell néznie a szemben álló korlátozó Szaturnusszal, alighanem rá
kell döbbennie, hogy nem jó úton jár. A titkos
kaland arra volt jó, hogy új értékrendet alakíthasson ki önmagáról és a környezetérõl, és a telihold még abban is segít, hogy felépítse a
visszavezetõ hidat. Befektetéseinél a legjobb,
ha a kivárás taktikáját választja, és inkább a fizetési kötelezettségei rendezésére és a határidõ
betartására koncentrál. Feladata így sem lesz
könnyû. A késõbb adódó lehetõségei ígéretesebbnek tûnnek.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
A Vénusz kárpótolja egy kicsit
az elmúlt hetek kellemetlenségeiért. Egy váratlan kaland, esetleg
egy rövidke, de intenzív szexuális kapcsolat elûzi borongós gondolatait. A jókedv a legjobb „üzemanyag”
ahhoz, hogy felpörögjön és a maximumot tudja
kihozni magából az élet minden más területén
is. A tavaszi napforduló táján a bolygók a karrierterveinek kedveznek. Népszerûsége nõ, az
emberek szívesen kérik ki a véleményét, és segítenek, ha kéri. Ebben az idõszakban olyan
dolgok történnek, amelyek fontosak lesznek a
jövõje szempontjából. Nehézségei támadhatnak a barátaival, és megromolhat kapcsolata
közeli ismerõseivel is, mert szinte mindenben
ellentétes álláspontot képviselnek.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
A váratlan események miatt
ne bosszankodjon, hiszen próbára teszik alkotó fantáziáját, és
lehetõséget teremtenek arra,
hogy kitûnhessen a hétköznapok
szürkeségébõl. A periódus második felében sok
olyan támogatót talál, akirõl fel sem tételezi,
hogy azonos módon gondolkodnak, vagy
akikrõl nem is igazán tudott. A kínálkozó
lehetõségek az anyagi helyzetében is kedvezõ
fordulatot hoznak. Ne keverje össze érzelmi
életét az üzletivel. Valaki arra számít, hogy bizonytalanná teheti. Ebben az idõszakban a hivatásával kapcsolatos helytelen döntésnek
sokáig tartó negatív következménye lehet, ami
nemcsak a további munkájában akadályozza,
de a keresete csökkenését is jelentheti.

Skorpió (X. 24.– XI. 22.)
Ennek az idõszaknak az elején vizsgálja felül régóta dédelgetett álmait, és állítson össze
egy toplistát, hogy mi az a
három-négy dolog, amit az év végéig mindenképpen szeretne megvalósítani. Ha valamelyiket túl nehéznek tartja, vagy reménytelennek
véli, azt vegye elõre. A következõ hetekben
meghökkentõ sebességgel kergetik egymást a
lehetõségek, s ha nincs felkészülve a gyors cselekvésre, az alkalom elszáll, és marad minden a
régiben. Szövetségesei megbízhatóak, ne elégedetlenkedjen, mert ezzel csak elbizonytalaníthatja õket. Szíve szerint válaszút elé állítaná
a párját: döntsön õ – együtt vagy külön.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Az idõszak elején a Mars alighanem felébreszti szívében a
bosszúvágyat, de szerencsére
nem lesz hozzá elegendõ ideje és
ereje, hogy be is váltsa. A Plútó
arra ösztönzi, hogy inkább tegyen rendet maga
körül. Ne csak az otthonából dobálja ki a már fölöslegessé vált holmikat, hanem a lelkébõl is a
régi sérelmeket, az emberi kapcsolatai közül
pedig azokat, amelyek már inkább akadályozzák, mint segítik. Szerzõdéskötés esetén figyelmesen olvasson el mindent, mielõtt aláírná, mert
inkorrekt ügyfelekkel kerülhet kapcsolatba. Nagyobb utazása során figyelmetlensége következtében kár érheti, esetleg dolgavégzetlenül térhet
vissza, mert a kapott üzleti ajánlat valótlannak
bizonyul.
Rák (VI. 22.– VII. 22.)
Ebben a periódusban egyre
keményebb a helyzet. Ha van
munkája, iszonyú konkurenciaharcban õrlõdik az ereje, ha
pedig épp állást keres, ismeretség nélkül nem sokra jut. Viszont úgy tûnik, az
idõszak végén új lehetõségek kínálkoznak.
Lehet, hogy nem túl legális az a megoldás, amit
választ, de hónapok (évek) múlva már senki
nem emlékszik majd rá. Kis kvalitású, ám erõszakos ellenfelekkel kell ringbe szállnia. Magánéleti problémái nem könnyítik meg
helyzetét, de ennek ellenére jók az esélyei. A
szakmai siker oltárán mindent feláldozna, családot, szerelmet, szabadidõt. Hamarosan minden kisimul, és élvezheti a sikert – a munkában
is, a szerelemben is.
Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Ennek a periódusnak az elsõ
napjaiban olyan fricskát kap a
partnerétõl vagy a legjobb barátjától, hogy napokig nem tér magához a meglepetéstõl. A biztos
ígéret épp akkor foszlik semmivé, amikor számítana rá. Nem is igazán érti, mire volt jó ez az
egész. Ha vissza akar vágni, olyan nemes boszszúra szabad csak gondolnia, amivel nem rombolja le a saját jó hírét. Az utóbbi idõben
alaposan meg kellett fognia a munka nehezebbik végét. Ez a folyamat most tovább fokozódik,
és még inkább kénytelen lesz hajszolódni, ha
az elvárásoknak szeretne megfelelni. A pénzügyei intézését a saját ellenõrzése nélkül ne
bízza senkire, mert egy nagyobb tévedés miatt
jelentõs veszteség érheti.
Szûz (VIII. 24.– IX. 23.)
A tavaszi napsugár kitölti önbizalommal és ötletekkel. Örül a
jó idõnek, örül, ha megdicsérik a
ruháját, de még jobban annak
örül, ha a fõnöke felfigyel a munkájára. Ez ugyanis egy új, minden eddiginél jobb
megbízatással, egy kicsit több fizetéssel is jár. Alkotóvágya kimeríthetetlen. Azonban folyamatosan az az érzése, hogy valaki át akarja verni. Az
idõszak közepéig ne vállaljon felelõsséget senkiért. Párkapcsolatára is kedvezõen hat a tavasz.
Mind gyakrabban megakad a szeme egyik kollégáján, és már nemcsak munkáról esik szó, ha
„véletlenül” sikerül összefutniuk. De olyan pletykákkal bombázzák, hogy kavarog tõle a feje, és
képtelen a saját véleményét megfogalmazni.

Nyilas (XI. 23.– XII. 21.)
Az idõszak elsõ felében az
otthonára terelõdik a figyelme.
Nagy lesz a felfordulás. A problémákat egyedül kell megoldania, az újhold ugyanis túlságosan
érzékennyé teszi, és nehezen tud közös
nevezõre jutni a környezetével. Ha egyedül
dönt, legfeljebb csak saját magát okolhatja,
hogy melléfogott. De talán nem téved nagyot,
hiszen a Mars és a Nap a tüzes Nyilasnak jó ötleteket sugall. Az elõjelek arra utalnak, hogy
vélt anyagi biztonsága kezd alaposan felborulni. Ne kapaszkodjon görcsösen a látszatvállalkozásához. Amit most elenged, annak a
helyére rövidesen sokkal jövedelmezõbb lehetõség érkezik. Az érkezõ ajánlatokat viszont fogadja kritikusan, szükségtelen kapkodnia.
Bak (XII. 22.– I. 20.)
Ebben az idõszakban nagyszerû információk birtokába jut,
s ezek segítségével már új
irányba terelheti az életét. Talán
több ajánlat közül is választhat,
esetleg néhány olyan egyszerû megbízáshoz
jut, ami jó kiugrási lehetõséget tartogat. A kisstílû karrieristákkal még viszonylag könnyen felveszi a harcot. Viszont a munkahelyi gondok
miatt az idõszak közepétõl otthon is több lesz a
vita. A magánéletben nehezen ismeri fel a segítõkészség álarca mögé bújó álnokokat, akik a
családi békéjét próbálják szétzilálni. A kialakuló pletykák ellen nem nagyon tud védekezni.
Már-már úgy tûnik, hogy megoldhatatlanok az
ellentétek, de sikerül majd kibogozni azt a csomót, amit a problémákból kötöttek.
Vízöntõ (I. 21.– II. 19.)
A mostani periódusban a Vénusz rendkívül kellemes meglepetést tartogat Önnek. De érheti
kínos kritika is. Valaki szóvá
teszi, hogy nem figyel eléggé
azokra, akikkel beszél. Pedig ez nem tiszteletlenségbõl fakad, csupán abból, hogy már néhány szóból tudja, mit akar mondani az illetõ.
Így már inkább a saját gondolataival van elfoglalva. Ezért nem tud közelebbi kapcsolatba kerülni a kollégáival, illetve azokkal, akik a
munkájában segítségére lehetnének. Vállalkozásának sikere az eddig kivívott szakmai elismerésektõl, illetve pártfogóitól függ. Bár ritkán
bonyolódik könnyelmû kapcsolatokba, de megtörténhet, hogy valaki elcsavarja a fejét, s mire
feleszmél, már be is következik a csalódás.
Halak (II. 20.– III. 20.)
A Halakban járó Jupiter túlzásokra hajlamosítja az élet minden területén. Az idõszak elsõ
felében a szórakozásban, lustálkodásban nem ismer mértéket, s
talán a flörtölgetést is túlzásba viszi. A Nap felfokozza a tettvágyát, igencsak túlvállalja
magát, és olyan kemény munka várja, amikor
szinte egybefolynak majd a nappalok és az éjszakák, a hétköznapok és a hétvégék. Szinte
minden terve zavartalanul halad a megvalósulása felé. Inkább arra érdemes ügyelnie, hogy
ez a nagy strapa ne okozzon problémát egészségileg. Ne csodálkozzon, ha kimerül. Koncentráljon a sikereire, vagy más lelki
tartalékaira. Most tanácsos olyan szerzõdéseket
kötni, melyektõl hosszú távon reméli az anyagi
biztonságot.
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SZERENCSI TÜKÖR

EGÉSZSÉGBEN
A SZÁZADIK FELÉ KÖZELEDVE

Kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte február 17-én otthonában Paksi Lajosnét Szerencs
alpolgármestere. Heves János
virágot és ajándékkosarat
adott át az idõs asszonynak,
akinek a jubileum alkalmából díszoklevélben gratulált
Bajnai Gordon, a Magyar
Köztársaság miniszterelnöke. A beszélgetés során kiderült, hogy Erzsike néni
1935-ben Prügyrõl került
Szerencsre, ahol helyi születésû férjével a Bástya utcában telepedtek le. Házas- A jubiláló Paksi Lajosnét születésnapján köszönságukból hét fiú született, tötte Heves János alpolgármester.

akik közül hatot a férfi hadifogsága alatt egyedül nevelt.
Férje cukorgyári alkalmazott
volt, ahol az asszony is dolgozott. A napjainkban már 15
unokával, 26 dédunokával és
két ükunokával büszkélkedõ
asszony megõrizte szellemi
frissességét, és bár egyedül él,
de az összetartó család gondoskodik a napi ellátásáról.
Paksi néni a jubileum alkalmából felidézte az egykori
közös ünnepeket, amikor a
szép számú rokonság benépesítette a házat. Ez úton is
kívánunk Erzsike néninek további boldog éveket!

MINÕSÉG A RENDELÔINTÉZETBEN
ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítványt szerzett a
szerencsi Szántó J.
Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet.
Ezzel a rendelõintézet kötelezettséget vállalt arra, hogy szigorúan ellenõrzött és dokumentált körülmények között, minõségi szolgáltatást
nyújt a lakosságnak.
– A rendelõintézetben a minõségirányítási rendszer bevezetése a járó-

beteg-szakellátás, a kiszolgáló egységek, a laboratórium és a diagnosztika
munkafolyamatainak szabályozását
foglalja egységbe – tájékoztatta lapunkat
Tarr Tünde (fotónkon) minõségirányítási
vezetõ. A betegek az elmúlt idõszakban az elvégzett kérdõíves felmérés
alapján kedvezõ véleménnyel voltak
az itt dolgozó egészségügyi szakemberek munkájáról, jónak ítélték meg a
mûszerezettségünket. Most jelentõs
beruházás, átépítés elõtt állunk, amihez eszközbeszerzések is kapcsolódnak. Ezzel tovább javul az intézmény
felszereltsége. A legtöbb kritika a léte-

sítmény tisztaságát érte, amire a jövõben fokozottan ügyelni fogunk.
A következõ három esztendõben
évente külsõ felülvizsgálati auditot tartanak az intézményben azért, hogy áttekintsék a betegek elégedettségét, a
szakmai, etikai rendszerek elõírásainak
teljesítését. Ekkor bizonyosodnak meg
arról, hogy a dolgozók munkájukat szabályozottan, a társadalmi elvárásoknak,
a törvényeknek, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen, a minõségirányítási rendszer keretében végzik-e az
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben.

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
A VÍZ CSAK OTT ÁLL

A várkerti tóból érkezõ víz immár
hónapok óta mozdulatlan a Huszárvár utcai árokban. Információink
szerint valahol a föld alatt eldugult a
Gyár utcáig, magánportákon keresztül haladó vezeték. Lapunkban is beszámoltunk már arról, hogy a közeljövõben több mint négyszázmillió forintból megvalósuló csapadékvíz-elvezetési program indul el a településen, amely a környéken lakók reményei szerint megoldást jelent majd
az ingatlanokat is veszélyeztetõ problémára. Talán érdemes lenne addig
is elvégezni némi beavatkozást, mert
a felhalmozódott téli csapadék olvadásával egyre csak emelkedik az
árokban lévõ víz szintje.

NÁDAT VÁGTAK

ALÁÍRTÁK A SZERZÕDÉST A FÕVÁLLALKOZÓVAL

Az eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás után február 19-én aláírta a Bajcsy-Zsilinszky út felújítására a
vállalkozói szerzõdést Komáromi Gyulával, a nyertes miskolci Adeptus Zrt. vezérigazgatójával Rónavölgyi Endréné,
Szerencs polgármestere és Gadóczi Bertalan jegyzõ.
Az eseményen a polgármester hangsúlyozta, hogy a 145 millió forintos beruházás a most induló nagyszabású városfejlesztési program nyitányát is jelenti. A 96 millió forintos támogatással megvalósuló építkezés magában foglalja az
úttest kiszélesítését és megerõsítését, kerékpársávok létesítését. Megoldódik a csapadékvíz elvezetése, járdák épülnek,
parkolókat és kerékpártárolókat alakíta-

A szerzõdéskötés ünnepélyes pillanata. Balról Gadóczi Bertalan, Rónavölgyi Endréné és Komáromi Gyula.
nak ki. Megújul az ivóvízhálózat, korszerûsödik a közvilágítás, valamint földbe kerülnek a telefon- és villanyvezeté-

kek. A kivitelezési munkákat a tervek szerint március elején kezdi meg a BajcsyZsilinszky utcában a kivitelezõ cég.

A befagyott Homokos tó jegén
szervezte meg a Szerencsi Horgászegyesület az idei nádvágást. A térség legnagyobb létszámú civil szervezete társadalmi munkára hívta
tagjait február 6-án, ám mindössze
tizenöten áldozták szombat délelõttjüket arra, hogy az elszáradt nád
egy részétõl megtisztítsák a nyári idõszakban viszont sokak által látogatott és kedvelt horgászvizet.

PLAKÁTHÁBORÚ

Szerencsi beruházások VII.

AZ ÓVODÁK FELÚJÍTÁSA

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

A nevelési intézmények rekonstrukciójára 499 millió forintot nyert a
település, amelyhez tíz százalék önerõt
kell biztosítani. A beruházás a Napsugár, a Gyárkerti, valamint a Csalogány óvodaépületek korszerûsítésére,
bõvítésére és a hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítására irányul.
Mind a három épület esetében a jelenlegi lapos födém helyett magastetõ
épül. A Széchenyi úti épület oldalirányban, a Gyárkerti óvoda egyik szárnya pedig emeletráépítéssel bõvül.
A Gyárkerti épületben a fejlesztés
eredményeként a jelenlegi négy óvo-

dai csoport helyett hat közösségben lehet majd elhelyezni a gyermekeket. A
beruházás során megvalósul a hatályos rendeletek szerint elõírt helyiségek kialakítása. Az új csoportszobákon
kívül tornaszoba, tornaszertár, nevelõi szoba, személyzeti öltözõ-mosdó,
szülõi mosdó, könyvtár, egyéni fejlesztõ szoba és logopédiai foglalkoztató létesül. A létesítményt hõszigetelik, akadálymentes bejárat, lift, parkoló
épül, a kültéri foglalkozásokat lehetõvé
tévõ fedett teraszok létesülnek, az
óvodára magastetõ kerül.
A Csalogány épületben funkcióváltás eredményeként a hangszeres zeneoktatás évtizedes problémájának
megoldása a tervezett átalakítással válik lehetõvé. Két, zeneoktatás céljára
szolgáló szaktantermet, három hangszigetelt, egyéni és kiscsoportos órák
megtartására alkalmas tantermet, to-

vábbi két, csoportos órák, együttesek
tantermét, próbatermet, hangszerraktárat, valamint az üzemeltetéshez szükséges szociális és kiegészítõ helyiségeket alakítanak ki. Megvalósul a létesítmény akadálymentesítése, az épületgépészeti rendszerek korszerûsítése
és a hõszigetelés, ami az energiahatékonysági feltételeknek is megfelel.
A Napsugár épületben a fejlesztés
eredményeként szintén hat felújított
csoportszoba lesz, akadálymentesített mosdó, személylift, tornaszoba, tornatermi szertár, kibõvített szekrényes
öltöztetõ, készségfejlesztõ szoba, természetes megvilágítással rendelkezõ
közösségi hely biztosítja majd a korszerû óvodai ellátást. Az épület megközelíthetõségét újabb parkolók kialakítása segíti. A munkákat pályázati vállalás szerint 2011. június 30-ig kell
befejezni.

épületen megtiltja a hirdetmények,
plakátok és molinók, továbbá egyéb
hirdetési felületek és reklámhordozók használatát. Választási kampányidõszakban plakátot kihelyezni
az önkormányzati tulajdonban álló
létesítményeken kizárólag a helyhatóság által készíttetett, meghatározott
helyszíneken kirakott, e célt szolgáló táblákon lehet.
A választási eljárási törvény továbbá elõírja, hogy a falragaszok leszedésére a szavazást követõen 30
nap áll a jelölõ szervezetek rendelkezésre.

A HÓ ELOLVAD,
A KÁTYÚ MARAD

Sajnos, a februári tél újra rányomta
bélyegét az útjainkra. Számos helyen
újultak ki a korábban kijavított úthibák, amelyek a jövõben ismét sok
gondot okoznak majd a közlekedõknek. Nem csak a szerencsi utakon kell kerülgetnünk az egyre sokasodó gödröket, de ismét egyre több
mélyedés keletkezett a 37-es számú
fõközlekedési úton, annak ellenére,
hogy januárban a fenntartó elvégezte
a legsürgetõbb kátyúzást. Várjuk a
tavaszt, amikor indulnak az aszfaltkeverõ telepek, ahol úgy tûnik, folyamatos mûszakra lesz szükség.

ELSZÁLLÍTOTTÁK A HAVAT
A január végén lehullott harminc
centiméteres hótakaró február második hetében is adott munkát a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-nek.
Miután a cég munkagépei járhatóvá tették az utakat és járdákat, eltolták
a havat a forgalmasabb utcák parkolóiból, majd kiszállították a hókupacokat a településrõl. A közmunkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozók lapátolták fel a havat a teherautók platójára, amit a jármûvek a patakpart közelében öntöttek le. Néhány nap alatt közel kétszáz tonna havat vittek el Szerencs
közterületeirõl a cég gépjármûvei.

VESZÉLYES KANÁLIS

Megkezdõdött a választási kampány. Egyre több plakát jelenik meg
szerte a városban. Kikerültek a megszokott helyükre azok a hirdetõtáblák, melyeken a 2010-es országgyûlési választásokhoz kapcsolódó
propagandaanyagot, felhívásokat
közzé tehetik a jelölõ szervezetek.
Ennél a pontnál azonban nem árt
tudni, hogy Szerencs Város Önkormányzatának rendelete alapján a hirdetmények, plakátok kihelyezésének
szabályai vannak. E szerint a mûemlékvédelmi, környezetvédelmi,
idegenforgalmi okból, a városkép védelme érdekében középületeken,
közterületeken, valamint az itt elhelyezett valamennyi mûtárgyon és

Megsüllyedt a víznyelõ Szerencsen
a Rákóczi úton, a tûzoltóság épületével szemben. Veszélyes a rácsos kanális, hiszen a gépjármûvezetõk a volánt kapkodva próbálják elkerülni,
hogy belehajtsanak a tengelytörõ
lyukba, amely beszakadhat, hiszen
körülötte már repedezik az aszfalt.
Mielõbb meg kellene szüntetni a balesetveszélyes helyzetet!

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

Angol
használtruha-kereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47. (bíróság mellett)

Teljes árucsere
március 1-jén (hétfôn)
nyitás: 7 óra
Tavaszi ruhák, cipôk,
kiegészítôk darabáron
IGNIKER KFT.

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. március 12-én
jelenik meg.
Lapzárta: március 5.,
10 óra.

MOST VÁSÁROLJON
SZERENCSEN!

MEGÉRI!
 MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

akár egy nap alatt
 TESZTAUTÓK

óriási kedvezménnyel
 Használt autók széles

választékban akár
20% kedvezménnyel
 MOZGÁSKORLÁTOZOTTI

UTALVÁNYOK
beszámítása
 Szervizelés,

karambolos javítás,
biztosítós ügyintézés

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

