
Az elmúlt évi önkormányzati vá-
lasztások után megalakuló Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány-
zat egyik vezetõ tisztségviselõjévé
Koncz Ferencet (fotónkon) választot-
ták. A Szerencsen élõ alelnök egyik fon-
tos feladata a közgyûlés által fenntar-
tott több mint harminc intézmény fel-
ügyelete. Munkája során kiemelt fi-
gyelmet fordít Zemplén és benne la-
kóvárosa érdekeinek a képviseletére.  

– Mennyire jelent kihívást az Ön szá-
mára az új feladatkör?

– Valójában már a választások elõtt
érezhetõ volt, ha számunkra kedvezõen
alakul a szavazás eredménye, akkor rám
valamilyen megyei megbízatás vár. A pe-
dagógusi végzettségem, az elõéletem és
az elkötelezettségem is arra indíttatott,
hogy az oktatási és az ifjúsági területekkel
foglalkozzam, amelyhez hozzákapcso-
lódik a szociális szféra is. A megyei ön-
kormányzat számos ilyen intézményt
mûködtet, harminc felett van a számuk.
Ez azt jelenti, hogy nagyon sok a mun-
kám, aminek örülök, hiszen értelmes, az
emberek számára fontos feladatok meg-
oldásával tölthetem az idõt, ami ráadá-
sul közel is áll hozzám. Jelenleg még is-
merkedem a meglehetõsen nagy és ösz-
szetett szervezettel, sorra látogatom az
iskolákat, otthonokat. Ez azzal jár, hogy
általában kora reggel indulok itthonról
és csak késõ este érek haza. A közgyû-
lés hivatalának több fõosztálya tartozik
hozzám, ami idõnként komoly dönté-
seket igényel. Nagyon fontosnak tartom
az ifjúság ügyét, amiben úgy érzem, hogy
már sikerült bizonyítanom az elkötele-
zettségem. Büszkeséggel tölt el, hogy kez-
deményezésemre a Bursa Hungarica ösz-
töndíj megyei támogatási részét meg-
duplázta a közgyûlés. Ezáltal számos rá-
szoruló egyetemista és fõiskolás fiatal jut-
hat majd a mindennapi életét megköny-
nyítõ magasabb összegû támogatáshoz.
Ez a döntés ugyan ötvenmillió forint több-
letkiadást eredményez majd a büdzsé-
ben, de hiszem, hogy az ifjúságba való
befektetés olyan beruházás, ami több-
szörösen megtérül. 

– Szerencsen a szakképzõ iskola és
a szociális otthon fenntartója a megyei
önkormányzat. Hogyan látja ennek a
két intézménynek a jövõjét?  

– Érdekességként megemlítem, hogy
éppen a mai napon írtam alá a szeren-
csi középiskola javára beérkezett szak-
képzési hozzájárulások egy részérõl
szóló utalványt. Amikor az oktatási fel-
adatok ellátására megbízást kaptam, el-
hangzott, hogy Zemplén meg fog erõ-
södni. Természetesnek tartom, hogy job-
ban oda fogok figyelni azokra az in-
tézményekre, amelyek a szûkebb pát-
riám területén találhatók. A Szerencsi
Szakképzõ Iskoláról korábban többször
is olyan nyilatkozatok hangzottak el a
város vezetése részérõl, hogy a már meg-
született kormányzati döntés alapján ez
az intézmény lesz a megalakuló integ-
rált szakképzési központ bázisiskolája.
Ezt örömmel vettem tudomásul, most
azonban sajnálattal szembesültem az-
zal, hogy az új intézményrendszer ki-
alakítása érdekében valójában nem tör-
téntek lépések, egyelõre nincs is szó a

létrehozásáról. Én azonban azon leszek,
hogy lehetõség szerint létrejöjjön a
szervezet és annak a központja valóban
Szerencsen legyen. Egy társadalom élet-
képességét alapvetõen meghatározza,
hogy miként bánik az öreg emberekkel.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az el-
következõ években a szerencsi idõsek
otthona az eddiginél egy kicsit jobb kö-
rülmények között mûködhessen. 

– Régóta húzódik a városban a volt
Hunyadi iskola tornatermének az ügye.
Az önkormányzati tulajdonú létesít-
ményt a megyéhez tartozó szakképzõ
iskola használja. Lát-e esélyt arra, hogy
a sportolók a közeljövõben ismét bir-
tokba vehessék az épületet? 

– Úgy gondolom, hogy a város sport-
életének további fejlesztése érdeké-
ben szükség lenne erre a létesítmény-
re. Az elõzmények részletei nem is-
mertek elõttem, errõl a napokban fo-
gok konzultálni az iskola igazgatójával. 

– Alelnökként milyen segítségre szá-
míthat Öntõl a város? 

– Kész vagyok arra, hogy értelmes, a
település fejlõdését szolgáló célok ér-
dekében eltérõ politikai elkötelezettsé-
günk ellenére összefogjak a település ve-
zetésével. Az, hogy konkrétan miben tu-
dok segíteni, mindig az adott ügynél dõl
majd el. A pályázatok területén jelen-
leg korlátozottak a megyei önkormány-
zatok lehetõségei, de reméljük, hogy eb-
ben is változásokat hoz majd a jövõ. Az
országban tapasztalható átszervezési, le-
építési dömpingtõl – amirõl már Sze-
rencsen is egyre többet hallani – sze-
retnénk a lehetõ leginkább megóvni azo-
kat az embereket, akiknek tõlünk függ
az egzisztenciája. A város iránti elköte-
lezettségemet talán az is bizonyítja,
hogy a megválasztásom óta eltelt rövid
idõ ellenére már több helyi civil szer-
vezet számára sikerült anyagi támoga-
tást nyújtani. Így jutottak a sportegyesület
szakosztályai közül 150 ezer forinthoz
a birkózók, illetve 100-100 ezer forint-
hoz a kosarasok, valamint a Hegyalja
Pedagógus Kórus. Biztos vagyok benne,
hogy ez a folyamat tovább folytatódik
és Szerencsnek sok elõnye származik
majd abból, hogy a megyei önkor-
mányzat egyik alelnökének ez a város
az otthona. Á. A.

A Rákóczi-vár színháztermében
megtartott eseményen elõször Ró-
navölgyi Endréné lépett a mikrofon-
hoz. A város polgármestere beszé-
dében kiemelte, hogy az elmúlt esz-
tendõ is szorgalmas munkával telt
Szerencsen. Míg a családok a gye-
rek nevelésével, a vállalkozások a si-
keres üzlettel voltak elfoglalva, ad-
dig a helyi önkormányzat az intéz-
mények biztonságos mûködtetését és
a település fejlesztését tartotta leg-
fontosabb feladatának. Azt, hogy
mindezeket teljesíteni tudták, az ál-
lam által biztosított támogatások
mellett a helyi gazdálkodók által be-
fizetett adóforintok segítettek. 

Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy
a képviselõ-testületnek az idei évre is
számos konkrét célkitûzése van. Ezek
megvalósításához az anyagi források
elõteremthetõk, többek között átgon-
dolt, takarékossági intézkedések ered-
ményeként. 2007-ben megnyílnak a ki-
bõvült európai uniós források, amelyek

kihasználására a város kész tervekkel
rendelkezik. Szeretnének minél több
pénzt elnyerni a munkahelyteremtõ be-
ruházásokra és a megkezdett város-
központ-rekonstrukció folytatására, a

csapadékvíz-elvezetés megvalósításá-
ra, utak és járdák építésére. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A feladatok teljesítését az állam által biztosított támogatások mellett a helyi gazdálkodók által befizetett
adóforintok is segítették.
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Az elmúlt idõszak hagyományait
folytatva az idei esztendõ elején
is újévköszöntõ fogadásra invitál-
ta a város polgármestere a tele-
pülésen mûködõ cégek vezetõit,
a kis- és középvállalkozókat, az ön-
kormányzat kitüntetettjeit, az in-
tézmények, egyházak, társadalmi
és civil szervezetek képviselõit. A
január 5-ei találkozón Rónavölgyi
Endréné polgármester tájékoztat-
ta a több mint kétszáz jelenlévõ
vendéget a város fejlesztésében el-
ért eredményekrõl és a 2007-es év-
re vonatkozó tervekrõl.

FOLYTATÓDIK 
A VÁROS FEJLESZTÉSE 

A Szerencsi Rendõrkapitányság köz-
lekedésrendészeti osztálya lett az el-
sõ helyezett az „ Az év közössége cím”-
re kiírt pályázaton. A B.-A.-Z. Megyei
Rendõr-fõkapitányság által meghirde-
tett versenyen a bíráló bizottság a be-
adott kilenc nevezés alapján válasz-
totta ki a gyõzteseket, akik 2006-ban
szakmai tevékenységüket a minõség-

ügyben alkalmazott módszerekkel ja-
vították, munkájukban nyitottak az új
ötletekre és a mindennapjaikat igazi
csapatszellemben szervezik. A gyõz-
teseknek járó elismerést december
15-én Kökényesi Antal megyei rend-
õr-fõkapitánytól vette át Keresztesi Já-
nos, a Szerencsi Rendõrkapitányság
közlekedési osztályvezetõje.

Elsõ sor balról: Fodorné Kovács Mária, Spitzmüller József, Kereszte-
si János, Juhász Zsolt. Hátsó sor jobbról: Sándor János, Szilágyi Csa-
ba, Mészáros László, Török Attila. Hiányzik a képrõl: Tóth Csaba.

AZ ÉV RENDÕR KÖZÖSSÉGE 

ALELNÖKKÉNT 
SZERENCSÉRT IS DOLGOZOM



Másnap a körzet önkormányzati
képviselõje, Bíró István is ajándé-
kokkal lepte meg a környék nyugdí-
jasait. A négyes számú választókör-
zetben Uray Attiláné várta közös ün-
neplésre vendégeit. A középiskolai
kollégiumban megrendezett program
résztvevõi a mûsort követõen válo-
gathattak a képviselõ által vásárolt ka-
rácsonyi ajándékok között. 

HANGVERSENY 
A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

A Városi Nyugdíjasklub hagyo-
mányosan a Rákóczi-várban ren-
dezte meg ünnepi összejövetelét. A
szervezet vezetõi ilyen alkalmakkor
meghívják mindazokat, akik egész
esztendõben támogatják program-
jaikat, és nem maradhatnak ki a ven-
dégek sorából a rozsnyói testvérklub
tagjai sem. A házigazdák megterített
asztallal, finom vacsorával várták a
tagságot, akik közül néhányan ver-
sekkel, énekkel tették ünnepélye-
sebbé az estét. Ugyancsak meghívást
kapott a programra a Napsugár Óvo-
da pedagógusaiból álló énekkar is,
akik ünnepi dalcsokorral készültek
az eseményre. 

A Nefelejcs népdalkör mûsora és
Antal Béláné köszöntõje nyitotta meg
a szerencsi Nyárutó Klub ünnepi ösz-
szejövetelét. A középiskolai kollégium
étkezdéjében megterített asztalok kö-
ré gyülekeztek a nyugdíjasok, akik-
hez vendégként Rónavölgyi Endréné
polgármester és Heves János alpol-
gármester is ellátogatott. A karácso-
nyi hangulatot idézõ elõadások után
vacsorával és késõ estig tartó vidám
beszélgetéssel zárult az esemény.

A Szerencsi Idõsek Otthonába el-
sõként a város polgármestere láto-
gatott el. Rónavölgyi Endréné kará-
csonyi jókívánságai mellett egy ha-
talmas tortával ajándékozta meg az
otthon lakóit. Másnap a Magyar Vö-
röskereszt Szerencsi Szervezete ne-
vében Kiss Lajosné több láda na-
ranccsal érkezett az intézménybe. A
gyümölcsöket Kovács Istvánné in-
tézményvezetõ vette át, majd a gon-
dozottak saját hímzésû ajándékkal
kedveskedtek Kiss Lajosnénak.

Zsúfolásig megtelt az ondi Idõsek
Klubjának nagyterme, amikor a nyug-
díjasok köszöntésére érkeztek a he-
lyi óvodás és általános iskolás gyer-
mekek. Az asztalon már világított a

gyertya lángja, a kicsik mûsora pe-
dig meghitt pillanatokat varázsolt az
ondi idõsek szívébe. 

Minden esztendõben visszatérõ
eseménye városunk életének a kará-
csonyi hangverseny. A hagyomá-
nyos programnak ezúttal a helyi re-
formátus templom adott otthont, ahol
a Hegyalja Pedagógus Kórus, a Rá-
kóczi Iskola Énekkara, a Református
Gyülekezeti Énekkar, valamint a Vá-
rosi Ifjúsági Énekkar varázsoltak ün-
nepi hangulatot az ódon falak közé.

MEGGYULLADT 
A SZERETET LÁNGJA…

December 22-én kora délután a
Rákóczi út lezárt szakaszán gyüle-
keztek a szerencsiek. Kicsik és na-
gyok, fiatalok és idõsek, családok ér-
keztek a mindenki karácsonyfájához. 

A várkert kerítése mentén árusok
jelentek meg, itt bárki megvásárol-
hatta a karácsonyi
ajándéktárgyakat. A
járókelõk megkóstol-
hatták a helyszínen
készült malacpecse-
nyét, az ízletes süte-
ményeket. Messzire
érzõdött a sült gesz-
tenye és tök illata. A
tömeg egyre csak nõtt
a decemberi délutá-
non. A színpadon
dalra fakadtak a he-
lyi óvodások, a Rá-
kóczi és Bolyai isko-

lák kórusai, ünnepi mûsorral léptek
fel a Bocskai gimnázium diákjai. 

A település polgármestere a sza-
badtéri színpadon köszöntötte Sze-
rencs lakóit. – Gyönyörû idõszakhoz
közeledünk – fogalmazott Rónavöl-
gyi Endréné –, kigyulladnak a kará-
csony fényei és ezekben a napokban
mindenki a szeretet ünnepére ké-
szülõdik. Dolgos esztendõ van mö-
göttünk, kudarcokkal, sikerekkel,
emellett azonban számos feladat is
vár még ránk. Abból az összefogás-
ból, amit az elmúlt esztendõben ta-
pasztaltunk a város lakói és vezeté-
se között, erõt gyûjtünk az elõttünk
álló jövõhöz. A polgármester ünne-
pi jókívánságai után meggyújtotta a
szeretet lángját, amit egy hatalmas
adventi koszorú gyertyája jelképezett.

M. Z.

Az esztendõ legszebb ünnepe a ka-
rácsony. A városban felcsillannak a
fények, az utcákon, kereskedõknél
egyre többen válogatnak a fenyõfák
között. Az otthonokban is lázas a ké-
szülõdés, ám a karácsonyt megelõ-
zõ napokban több helyi intézmény,
civil szervezet tartotta meg közös-
ségi összejövetelét. Ajándékok ér-
keztek kicsiknek és nagyoknak, majd
a mindenki karácsonyfája alatt együtt
ünnepelt a település lakossága.

A szerencsi karácsonyi készülõdés
idején óvodák, iskolák tartottak meg-
emlékezéseket, emellett önkor-
mányzati képviselõk, helyi vállalko-
zók és civil szervezetek gondos-
kodtak arról, hogy a városban minél
többen részesüljenek ajándékokban.
Összeállításunkban ezeket a meghitt
pillanatokat gyûjtöttük csokorba és
beszámolunk többek között hang-
versenyekrõl, ünnepségekrõl, a Min-
denki karácsonyfája programról.

MINDENKI ÜNNEPELT…
Minden bizonnyal a gyermekek

várták leginkább, hogy fellobbanjon
a gyertya lángja. Elsõként a Gyárkerti
Óvodában jártunk, ahol a csoportok
külön mûsorral várták az érdeklõ-
dõket karácsonyi megemlékezésük-
re. Nézõközönségben nem is volt hi-
ány, hiszen majd minden szülõ kí-
váncsi volt gyermeke szereplésére,
amint a közös fenyõfa mellett hang-
zik fel: Kis karácsony, nagy kará-
csony…

A Napsugár Óvoda apróságai kö-
zösen díszítették fel az intézmény ud-
varán felállított fenyõt. Késõbb a
foglalkoztató szobákban folytatódott
az ünnep, ahová már itt is meghívást
kaptak a gyermekek szülei, hozzá-
tartozói. Felcsendültek az ismerõs
dallamok, meggyúltak a csillagszó-
rók az óvoda falai között. 

Nagy volt a nyüzsgés a városi sport-
csarnokban, amikor a Bolyai iskola
megrendezte elsõ karácsonyi vásá-
rát. A gazdagon megpakolt asztalok
körül hatalmas volt a sürgés-forgás,
kicsik és nagyok válogathattak az
ajándékok között. A forgatag után ün-
nepi mûsorral készült a diáksereg a
karácsonyra. Kovácsné Ratkó Angé-

la igazgatóhelyettes ünnepi gondo-
latai után az intézmény diákjai ad-
ták elõ az erre az alkalomra készült
mûsorukat. 

A Rákóczi iskola aulájában a téli
szünet elõtti utolsó tanítási napon
gyülekezett a tanulóifjúság a ha-
gyományos iskolai ünnepre. Kulcsár
Sándorné igazgató kívánt békés, bol-
dog ünnepeket a diákseregnek és
munkatársainak, majd az intézmény
drámatagozatos hallgatói erre az al-
kalomra készített mûsorukat adták
elõ. 

Az idén átadott új szerencsi gon-
dozóházban elsõ karácsonyukat ün-
nepelhették az egészségügyi intéz-
mény idõsei. A december 13-án
megrendezett ünnepségen Kosaras-
né Bazsó Mária, a Gondozási Köz-
pont vezetõje köszöntötte a vendé-
geket, majd a Gebri József által ve-
zényelt Szerencsi Férfikar karácsonyi
énekeit hallgathatták meg a jelenlé-
võk. Az eseményen Rónavölgyi End-
réné polgármester megköszönte a kó-
rusnak az ünnepi hangulatot idézõ
dallamokat, majd a család és a sze-
retet fontosságát hangsúlyozva kívánt
békés, boldog karácsonyt minden
résztvevõnek.

Az intézmény idõseit a Napsugár
Óvoda apróságai is meglátogatták. A
szeretet ünnepét idézõ mûsoruk itt-
ott könnyeket csalt a gondozottak sze-
mébe.

Karácsonyi ünnepre hívta a hetes
számú választókörzet lakóit Róna-
völgyi Endréné. Az önkormányzati
képviselõ a Rákóczi iskolában meg-
rendezett találkozón köszöntötte ven-
dégeit. – Az ünnep közeledtével egy-
re inkább vágyakozunk a szeretetre,
a városban kigyulladnak a karácsony
fényei, melyek lassan otthonaink-
ban is melegséget hoznak. A meghitt
karácsonyi hangulat arra is lehetõséget
ad, hogy végiggondoljuk, mi minden
történt az elmúlt idõszakban – fo-
galmazott Rónavölgyi Endréné, bol-
dog ünnepeket kívánva a jelenlé-
võknek. A program keretében a Rá-
kóczi iskola drámatagozatos diákjai
a szeretet ünnepére készült mûsor-
számaikat mutatták be, majd a házi-
gazda egy-egy csomag szaloncukor-
ral ajándékozta meg a hetes válasz-
tókörzetbõl érkezett vendégeit.

A fecskési Idõsek Klubjában a
Gyárkerti Óvoda gyermekeinek lá-
togatásával vette kezdetét az ünnep.
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A SZERENCSI KARÁCSONY A SZERETET JEGYÉBEN

A Gyárkerti Óvoda gyermekei is
nagyon várták már az ünnepet.

Elkezdõdött a fenyõ díszítése.

A résztvevõk egy-egy csomag
szaloncukrot kaptak ajándékba. 

A karácsony mindenkié…

Csodálatos dallamok csendültek fel a templom falai között.

ADVENTI KONCERT A BETEG GYERMEKEKÉRT
Különleges élményben volt ré-

szük azoknak, akik december 17-én
részt vettek a Hidegkúti Lászlóné és
növendékei által rendezett jóté-
konysági hangversenyen. A tanárnõ
évek óta rendszeresen szervez ze-
nei eseményeket, hogy az ebbõl szár-
mazó bevétellel a Beteg Gyerme-
kekért Alapítványt támogassa.

A Csendes éj gyönyörû és megható
dallama után Hidegkúti Lászlóné
megnyitó beszédében kiemelte, hogy
a karácsony a megváltásunk emlék-
ünnepe. – Ahhoz, hogy a bolygónk
létrejöjjön, Isten parancsszava kellett,
de hogy örök életünk legyen, üd-
vösségünkért mennyei dicsõségét el
kellett hagynia és emberként kellett
meghalnia – fogalmazott. 

Az ünnepi mûsorban közremû-
ködtek az Operaház mûvészei: Hi-
degkuti Pálma zongoramûvész és Pa-
ledi András, az intézmény magán-
énekese szintén jótékony céllal vet-
tek részt a hangversenyen. Talán en-
nek is köszönhetõ, hogy a Rákóczi-
vár lovagterme zsúfolásig megtelt

ezen a vasárnap délutánon. A gyer-
mekek – a legkisebbektõl a legna-
gyobbakig – szintén elragadóan sze-
repeltek. Restás László lelkész szív-
hez szóló üzenete után a finálé kö-
vetkezett, majd a résztvevõ gyerekek
ajándékcsomagot vehettek át.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik ajándékuk-
kal hozzájárultak a szereplõk meg-
jutalmazásához.

Maszler Annamária
További fotók:

www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

A tanítványok énekkel, zenével köszöntötték az adventet.

Jól estek a finom falatok az ünnepi forgatagban.



ÜLÉSEZETT A KISTÉRSÉGI TA-
NÁCS. Elkészült a Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulás 2007. évi költ-
ségvetési koncepciója, amelyet de-
cember 15-ei ülésén fogadott el a tes-
tület tanácsa. A polgármesteri hiva-
talban megtartott ülésen a jelenlévõk
döntöttek arról, hogy jövõre is igény-
be veszik az állami normatívát töb-
bek között a közoktatás, a szociális
alapszolgáltatás, a gyerekjóléti-ellátás
és a belsõ ellenõrzés területein meg-
lévõ közös feladataik ellátásához. Új-
donságként jelenik meg az úgyneve-
zett mozgókönyvtár, aminek a szol-
gáltatásait hét településen vehetik
majd igénybe az olvasók. A tanács-
kozáson Takács Imre, a Gazdasági
Versenyhivatal fõtanácsosa elõadá-
sában a közbeszerzési eljárások leg-
fontosabb elõírásaira hívta fel a részt-
vevõk figyelmét. A szakember fon-
tosnak tartotta, hogy az önkormány-
zatok az irreális ajánlatokat tevõ pá-
lyázókat bejelentsék a gazdasági ver-
senyhivatalnak.

FELCSENDÜLTEK A DALLAMOK. 
A 2006-os esztendõ utolsó növendék-
hangversenyét rendezte meg decem-
ber 20-án a szerencsi Scholtz Jenõ Ze-
neoktatási Intézmény. Az iskola diák-
jai a hagyományok szerint tanáraik se-
gítségével és kíséretében adtak számot
az elmúlt hónapokban elsajátított tu-
dásukról. Az est különlegességét elsõ-
sorban a közelgõ karácsony adta, így
a szereplõk többnyire a szeretet ün-
nepéhez kötõdõ dallamokkal örven-
deztették meg a közönséget.

NAPTÁRI ÉVRE JÁR AZ ADÓ-
VISSZATÉRÍTÉS. A Vám- és Pénz-
ügyõrség által végzett ellenõrzések ta-
pasztalata szerint a mezõgazdasági ter-
melõk a felhasznált gázolaj utáni jö-
vedéki adó visszatérítésénél több eset-
ben is helytelenül, a talajelõkészítõ
munkálatoktól a betakarításig tartó gaz-
dasági évet szerepeltetik a bevallá-
sokban. A hatóság felhívja a gazdál-

kodók figyelmét arra, hogy a vissza-
igénylési nyomtatványokon hatályos
rendelkezések szerint az adóévet kell
figyelembe venni, ami január 1-jétõl
december 31-ig tart.

ELEKTOROK LESZNEK. A szerencsi
Helyi Választási Bizottság legutóbbi
ülésén határozatban fogadta el a 2007.
március 4-ei területi és országos ki-
sebbségi önkormányzati képviselõk vá-
lasztásán a városban szavazásra jo-
gosultak jegyzékét. Miután a törvényi
rendelkezések alapján úgynevezett
elektorok kizárólag a települési ki-
sebbségi önkormányzatok tagjai le-
hetnek, így Szerencsen összesen öten
adhatják majd le a voksaikat március
4-én. A bizottság határozata alapján
Májercsik Zoltánné, Molnár Vilma,
Csikja Sándorné, Horváth Ernõ és Ma-
rosvölgyi János március 4-én 6–19 óra
között a polgármesteri hivatalban él-
het majd a választójogával.

INDUL AZ E-BEVALLÁS. Január
elsejét követõen az adózók jelentõs
része adó- és járulékbevallásait kizá-
rólag elektronikus úton nyújthatja
majd be az APEH-hez. E kötelezett-
ség teljesítésének azonban elõfeltéte-
le az elõzetes okmányirodai regiszt-
rációja, majd ennek 8 napon belüli

közlése az adóhatósággal a 06180-as
bejelentési lapon. Azok, akik a re-
gisztrációt és/vagy a bejelentési köte-
lezettségük teljesítését elmulasztják,
500 ezer Ft mulasztási bírsággal sújt-
hatók! A figyelmetlenség vagy ha-
nyagság esetén kiszabott bírság azon-
ban kidobott pénz egy vállalkozás ese-
tében. Az APEH észak-magyarorszá-
gi régiójában a tavalyi év utolsó nap-
jáig közel 70 000 bejelentés érkezett.
Az év végi nagy roham ellenére az
adóhatóság még további 8000 adat-
lap beérkezését várja.

INFLUENZA ELLENI VÉDÕOLTÁS
GYEREKEKNEK. Hazánkban idén el-
sõ alkalommal lehetõség nyílik a há-
roméves kor alatti gyermekek térítés-
mentes influenza elleni védõoltására
– adta hírül az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat B.-A.-Z.
Megyei Intézete. A vakcina megfelel
az Egészségügyi Világszervezet aján-
lásának és az Európai Unió követel-
ményeinek. Az oltás 6-35 hónapos kor
között ajánlott. Miután a védettség
mintegy két hét alatt fejlõdik ki, és több
hónapig eltart, így érdemes élni a le-
hetõséggel, mivel az influenzaszezon
egészen májusig is elhúzódhat. Az in-
gyenes oltóanyagot a gyermekeket el-
látó háziorvosoknál kérhetik a szülõk.
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Török Lajos:
– Szõlészetben, borászatban és ven-
déglátásban érdekelt helyi vállalko-
zóként örömmel tapasztalom, hogy a
város önkormányzata komoly célki-
tûzésként fogalmazta meg a helyi ide-
genforgalom fejlesztését. A település
széleskörû testvérvárosi kapcsolatok-
kal rendelkezik, aminek köszönhetõen
2006-ban Geisenheimben, Malchin-
ban és Rozsnyón is lehetõségem nyílt
arra, hogy tokaji borok kínálásával
öregbíthessem Szerencs jó hírnevét.
Az elmúlt években egyre több olyan
rendezvényt szerveznek a városban,
amelyekre távolabbi vidékekrõl is ér-
keznek érdeklõdõk. Közülük sokan a
pincészetemben is megfordulnak ven-
dégként, ami segítséget jelent a vál-
lalkozás eredményes mûködtetéséhez.

Jolsvay János:
– A vállalkozások helyzete nem lett
könnyebb az elmúlt évben sem,
azonban a helyi önkormányzat és a
szerencsi cégek kapcsolata 2006-ban
sokat javult a korábbi évekhez ké-
pest. Úgy érzem, a város vezetése
a vállalkozók segítésére törekszik, a
kérdés talán az lehet, hogy ezt mi-
lyen eszközökkel és eredménnyel
tudja megtenni. A legsarkalatosabb
pont a helyi adó kérdése, aminek
mértéke nem csökkent az elmúlt idõ-
szakban. Szerencsen is –  több más
településhez hasonlóan – a legma-
gasabb összegeket kell fizetni.
Ugyanakkor dicséretesnek tartom a
törekvést, hogy tájékoztatók szer-
vezésével igyekeznek a pályázati le-
hetõségekrõl tájékoztatni a vállal-
kozókat. 

Boros István:
– Az elmúlt idõszakban jó munka-
kapcsolatot alakítottunk ki a telepü-
lés vezetésével. Elmondhatom, hogy
a városi építõipari beruházási mun-
kák jelentõs részét a mi cégünknek
sikerült elnyernie. Szerintem ez an-
nak is köszönhetõ, hogy a Szivárvány
Építõipari Kft. a legnagyobb vállal-
kozás a térségben ezen a területen.
Társaságunk helyi embereket foglal-
koztat, amit fontosnak tartok. Úgy lá-
tom, hogy az önkormányzat és a leg-
több vállalkozó között jó az együtt-
mûködés. Szerintem a helyhatóság
arra törekszik, hogy segítse a sze-
rencsi cégek mûködését. 

Kiss Imre:
– Tizenhárom éve vagyok fõállású vál-
lalkozó Szerencsen. Korábban komoly
problémát jelentett, hogy a szolgál-
tatók jelentõs része a várostól távol,
más településeken jutott megrende-
léshez. Az utóbbi idõszakban azon-
ban az önkormányzat már odafigyel
arra, hogy munkához juttassa a helyi
szakembereket. A város szépítésében
elért eredmények pedig a reklámok
és a cégtáblák készítésében is igé-
nyességet követelnek, így ezeknek az
elkészítésével egyre többen fordulnak
hozzám. Napjainkban már a polgár-
mesteri hivatalt is az ügyfeleim között
tudhatom és remélem, mindkét félnek
elõnyére szolgál az üzleti kapcsolat.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Sotkó Gergõ, Vadászi Zsolt, Polonkai Mira, Dányi Do-

minika, Bódi Petra, Juhász Réka, Stefán Luca, Szilágyi Dorina, Báthory
Dániel Péter. 

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Mészáros Erika Mercédesz–Erdélyi András, Ko-

nyecsni Andrea–Vadászi Zsolt, Halász Katalin–Juhász Imre.
Elhunytak: Szabó Józsefné (Medzsibriczki Mária) 66 éves, Vantuch Jó-

zsef 57 éves, Gálházi Géza 66 éves, Zavodnyik János 76 éves, Brogyánszki
Tibor 52 éves, Németh Ágostonné (Holakovszky Valéria) 81 éves.

A helyi adóztatásban 2007. január
1-jétõl az alábbi változások léptek
életbe.

A gépjármûadónak a személy-
gépjármûveknél a saját tömeg helyett
a kilowattban kifejezett teljesítmény
az alapja. Ennek mértéke a gyártás
évében és az azt követõ 3 naptári év-
ben 300 Ft/kilowatt, a 4–7. naptári
évben 260 Ft/kilowatt, a 8–11. nap-
tári évben 200 Ft/kilowatt, a 12–15.
naptári évben 200 Ft/kilowatt, a 16.
naptári évben és azt követõ években
120 Ft/kilowatt. A katalizátorok után
járó kedvezmények megszûnnek.
Adómentességben kizárólag az a
súlyosan mozgáskorlátozott részesül,
aki rendelkezik a 7 pontos orvosi iga-
zolással, polgári jogi értelemben a

gépjármû tulajdonosa (üzembentar-
tó nem!), a gépjármû forgalmi en-
gedélyében a súlyosan mozgáskor-
látozott van feltüntetve. A tehergép-
jármûveknél az adó alapja nem vál-
tozik. Az adókedvezmény a 4-es kör-
nyezetvédelmi osztály után nem jár.

A kommunális adó mértéke 10 000
Ft/adótárgy. Mentességet élveznek:
a 70 év feletti egyedül élõk, a közös
háztartásban együtt lakók, ha az át-
lagéletkoruk eléri a 70 évet, illetve
azok, akiknél a közös háztartásban
együtt lakók egy fõre jutó nettó jö-
vedelme nem éri el 40 245 Ft-ot. A
mentességet minden esetben kérni
kell az adóhatóságtól, az e célra rend-
szeresített formanyomtatványon. A
kérelmeket tárgyév március 30-ig le-
het benyújtani. Aki késedelmesen ad-

ja be kérelmét, az csak idõarányo-
san kaphatja meg a mentességet.

Az építményadó 1 042,6 Ft/m2,  a
telekadó 231,6 Ft/m2, az idegenfor-
galmi adó pedig 347,5 Ft szemé-
lyenként és vendégéjszakánként. A
fizetendõ adó mértékérõl mindenkit
külön határozatban fogunk értesíte-
ni. Akik nem kapnak határozatot va-
lamelyik tehergépjármûvükrõl, után-
futóról, azoknak a korábbi határo-
zatban foglaltak szerint kell adózniuk.
Az elsõ félévi adót március 15-ig kell
megfizetni. Akinél valamilyen vál-
tozás következett be, és az új hatá-
rozatot késve kapják meg, a befize-
tés határideje a határozat kézhez-
vételétõl számított 15. nap.

Szerencs Város Polgármesteri
Hivatala, Adócsoport 

KÖZLEMÉNY A HELYI ADÓKRÓL

HÍREK, INFORMÁCIÓK

MILYENNEK ÍTÉLI AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A VÁLLALKOZÓK 

KAPCSOLATÁT SZERENCSEN? 

Szerencs Város Képviselõ-testü-
lete pályázatot hirdet az újonnan
létrejövõ Városi Kincstár (Sze-
rencs, Rákóczi u. 89.) vezetõi ál-
láshelyének betöltésére.

Ellátandó feladatok: a Szerencs
Város Önkormányzatához tartozó
intézmények költségvetési-gazdál-
kodási feladatainak irányítása.

Pályázati feltételek: felsõfokú
szakirányú végzettség (fõiskolai,
egyetemi végzettségû közgazdász),

költségvetési szervnél szerzett gya-
korlat, büntetlen elõélet, magyar ál-
lampolgárság. 

A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai önéletrajzot, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt, végzettséget tanúsító okirat-
ok másolatát, a pályázatban sze-
replõ adatok kezelésére vonatkozó
felhatalmazást.

Bérezés a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje:

2007. január 20.

A pályázat elbírálási határideje:
a soron következõ, de legkésõbb a
2007. január 25-i testületi ülés
napja.

Az állás 2007. február 1-jétõl tölt-
hetõ be.

A pályázatot személyesen, vagy
postai úton lehet benyújtani Sze-
rencs Város polgármesteréhez cí-
mezve: Rónavölgyi Endréné pol-
gármester, Szerencs, Rákóczi u. 89.

A borítékra írják rá: „Kincstárve-
zetõi pályázat”.

KINCSTÁRVEZETÕI PÁLYÁZAT 
MEGJELENÉS

2007.
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ol-

vasóinkat, hogy a Szerencsi Hí-
rek 2007-ben az alábbi idõpon-
tokban jelenik meg: január 12.,
január 26., február 9., február 23.,
március 9., március 23., április 6.,
április 20., május 11., május 25.,
június 15., június 29., augusztus
10., augusztus 24., szeptember 7.,
szeptember 21., október 5., ok-
tóber 19., november 9., novem-
ber 23., december 14. Lapzárta:
a megjelenés elõtti héten pénte-
ken 10 órakor.

A Szerencsi Hírek elõfizetõi itt egy
öntapadós matricát találnak, amely
postaládájukra kiragasztva a pontos kéz-
besítést segíti. Reméljük, ezzel is hoz-
zájárulhatunk ahhoz, hogy az újság
megjelenése után idejében eljusson ol-
vasóinkhoz.           A szerkesztõség

SZERENCSI HÍREK 
ELÕFIZETÕ 

2007  

ELÕFIZETÕINK
FIGYELMÉBE!



A Bocskai gimnázium már évek óta
lehetõséget biztosít arra, hogy a diá-
kok anyanyelvi tanároktól sajátítsák
el a helyes kiejtést, a szófordulato-
kat, a szókincset.

A 2006/2007-es
tanév kezdetével új
angol szakember ér-
kezett Írországból
Ivan Sullivan (fo-
tónkon) személyé-
ben, aki eredeti
szakmájában kémiával, élet- és jár-
ványtannal foglalkozik.

Talán a mindig vidám légkörû
óráknak vagy az érdekes, ír akcen-
tusnak köszönhetõ, hogy a fiatal ta-
nár nagy népszerûségre tett szert az
iskolában. Ezt remekül bizonyítja,
hogy a minap hazájáról tartott elõ-
adását hatalmas érdeklõdés kísérte a
pedagógusok és a tanulók körében
egyaránt. Ivan a tájékoztató elõtt né-
hány nappal közvélemény-kutatást
tartott a diákjai körében arról, hogy
ki, mit szeretne látni és hallani Íror-
szágról.

Az iskola legnagyobb termét vá-
lasztották ki helyszínül, de még ez
is kicsinek bizonyult, ugyanis a pre-
zentáció megkezdése elõtt fél órával
már özönlött az elõadásra a diákse-
reg. Mindenki próbált a lehetõ leg-
jobb helyekre lecsapni, hogy jól lás-
son és halljon. A végén annyian zsú-
folódtunk össze a teremben, hogy az
elõadó is csak hosszas próbálkozá-
sok után tudott bejutni.

A félórás, vetítéssel színesített be-

mutatón ízelítõt kaptunk az ír em-
berek szokásaiból, hétköznapjaiból,
kultúrájából. Szó esett zenérõl, sport-
ról, a világhírû ír táncról, a hagyo-
mányos ételekrõl, italokról és min-
denrõl, ami ezt a nemzetet vonzó-
vá, értékessé teszi.

Érdekes élményben volt részünk
ezen a délutánon, hiszen angolul
hallgathattunk elõadást, mely amel-
lett, hogy bemutatott egy másik or-
szágot, nyelvtudásunkra is jó hatás-
sal volt.

Krajnyák Rita

KÖRKÉP4 2007. JANUÁR 12.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
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A hagyományos
Bocskai-nap különle-
ges alkalom a szeren-
csi középiskola életé-
ben. Ilyenkor néhány
órára jelképesen a ta-
nulók veszik át a hatalmat, diák-
igazgatót választanak, majd kezde-
tét veszi az intézményben a vidám,
zenés fordított nap.

Gál András december 21-én reg-
gel üdvözölte a tanulóifjúságot. Az
igazgató többek között ismertette,
hogy a végzõsök az elmúlt hetekben
választási kampányt szerveztek,
melyben a több mint ezerfõs diák-
sereg adhatta le voksát arról: melyik
osztályközösséget tartja alkalmas-
nak arra, hogy ezen a napon átve-
gye az intézmény irányítását. Végül
kiderült, hogy a nagy versenyben ösz-
szesen 227 szavazattal a 11/A Szö-
kés elnevezésû csapata nyerte el a
társak bizalmát. 

Az aulában feldíszített hatalmas fe-
nyõfa alatt a középiskola kórusa ad-
ta elõ karácsonyi mûsorát, majd a ki-
lencedik évfolyamosok léptek fel
zenés, táncos produkcióikkal. A
programban ezt követõen volt kara-
tebemutató, és mindenki újra meg-
csodálhatta a végzõsök szalagavatóra

készült táncait is.
A számos ese-
mény között kie-
melkedett még a
látványos divatbe-
mutató, amely
méltán nyerte el a
tanulóifjúság tet-
szését. A gimná-
zium szépe vá-
lasztás ugyancsak
különleges pilla-
natai után a szak-
értõ zsûri döntése
alapján a Miss
Bocskai címet
Bodnár Barbara

nyerte el, a fiúk közül pedig Morvai
Zoltán fejére kerülhetett korona.

A nem mindennapi esemény so-
rából nem hiányozhatott a pecúr-
avató sem. Az estét a hagyományos
bál zárta a szerencsi Bocskaiban. 

KARÁCSONYI FORGATAGBAN BÉCSBEN
A szerencsi Bocskai gimnázium ta-

nulói december 16-án egynapos ki-
ránduláson jártak Bécsben.

Az utazás hajnalát nagy izgalom-
mal vártuk. Már világos volt, mire át-
léptük az országhatárt. Úticélunk el-
sõ állomása Parndorf volt, ahol né-
zelõdéssel, vásárlással töltöttük a dél-
elõttöt. Az üzletek között sétálva fel-
tûnt mindannyiunknak, hogy az oszt-
rákok mennyire büszkék Mozartra, vi-
lághírû zeneszerzõjükre. Kirakatok-
ban, díszcsomagolásokon, táskákon
mindenütt az õ arcképe látható.

Úticélunk következõ állomása a
schönbrunni kastély és parkja volt. A

nagy hideg ellenére szívmelengetõ volt
hallani a parkban éneklõ kórus kará-
csonyi dalait.

Aztán ismét buszra ültünk és meg-
néztük a Hundertwasserhaust, amely
engem egy mesebeli házikóra emlé-
keztetett. Bécsben buszos városnézés
következett, melynek során megcso-
dálhattuk a fõváros utcáit, épületeit ka-
rácsonyi fényben pompázva, ami va-
lóban lenyûgözõ látványt nyújtott,
még fehér hótakaró nélkül is. 

Az esténket a karácsonyi vásár for-
gatagában töltöttük. Mivel a buszunk
nem tudta megközelíteni az elõre meg-
beszélt találkozóhelyet, ezért mi in-
dultunk a felkutatására. Végigsétáltunk

a Kärtnerstraßén, megtekintettük a
Stephansdomot. A közel egyórás sé-
tát nem bántuk meg, bár szokatlanul
hideg volt, de a látvány kárpótolt min-
denért.

Hazafelé a buszon már nagyon fá-
radtan, karácsonyi dalok éneklésével
próbálkoztunk, kevés sikerrel. Sajnos
hamar eltelt ez a nap, de felejthetet-
len élmény volt, azt hiszem, mindenki
számára.

A csodálatos útért köszönettel tar-
tozunk: Pajuf Izabella, Takácsné Tóth
Ildikó és Drizner Józsefné német sza-
kos tanárnõknek.

Gergely Aletta
10. A oszt. tanuló

LUCA NAPJÁN 
A VÁSÁRFIÁK KÖZÖTT

Szerencs két nevelési intézményé-
ben rendeztek december 13-án Lu-
ca-napi vásárt. A Napsugár Óvodá-
ban már kora reggel gazdagon meg-
rakott asztalok várták a szülõket és
gyermekeiket, hogy kedvükre válo-
gathassanak a vásárfiák között. A ka-
rácsonyi díszek és ajándéktárgyaktól
kezdve a finom édességekig szinte
minden megtalálható volt a kínálat-

ban. A Gyárkerti Óvoda óvónõi és
gyermekei szintén ezen a napon tar-
tották hagyományos jótékonysági
programjukat. A kicsik nemcsak meg-
vételre ajánlották a tetszetõs portékát,
hiszen a közelgõ ünnephez illõ da-
laik is csalogatták a vendégeket. A Lu-
ca-napi vásár bevételét – mint min-
den évben – ezúttal is az intézmények
eszközfejlesztésére fordítják.

MEZEI ZSÓFIA-DÍJASOK
A Rákóczi is-

kola karácsonyi
megemlékezése
minden eszten-
dõben különle-
ges eseménnyel
egészül ki, ami-
kor az iskola ve-
zetése átadja az
arra legérdeme-
sebb diáknak a
Mezei Zsófia-dí-
jat. Városunk
köztiszteletben
álló egykori pol-
gára az elmúlt
esztendõkben
már csak távoli
otthonából, Haj-
dúböszörmény-
bõl kíséri figye-
lemmel a szerencsi eseményeket, de
mint vallja, szívében és gondolatai-
ban továbbra is a szerencsi gyerekek
között érzi magát.

Mezei Zsófia évekkel ezelõtt száz-
ezer forintja felajánlásával alapítványt
hozott létre, melynek kuratóriuma
minden évben dönt arról: ki az a diák,
aki magatartásával, közösségi mun-
kájával, példamutatásával kiérdem-

li az elismerést. A Rákóczi iskolában
december 22-én Orosz Tiborné igaz-
gatóhelyettes idézte fel a Mezei Zsó-
fia-díj alapításának idõszakát, majd
az emlékplakettet és az édességcso-
magot Putnoki Zsanettnek adta át.
Mellette oklevél-jutalomban részesült
Pelyhe Zsanett és Kõszegi Boglárka,
akik az emléklap mellett ajándék-
könyvet kaptak.

FORDÍTOTT NAP A BOCSKAIBAN

A pecúravató vidám pillanatai.

Az idei kitüntetettek balról: Putnoki Zsanett, Kõszegi
Boglárka és Pelyhe Zsanett.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

ANYANYELVI TANÁR A GIMNÁZIUMBAN

Nagy a nyüzsgés az asztalok körül.

Mint a korábbi esztendõkben, vár-
hatóan 2007-ben is nagy lesz az ér-
deklõdés a Bocskai gimnázium kép-
zései iránt. A jelenleg még nyolcadi-
kos fiatalok a középiskola választás idõ-
szakát élik. A döntés megkönnyítése ér-
dekében minden esztendõben több al-
kalommal rendez nyílt napot a szerencsi
középiskola. Az elmúlt év decembe-

rében ismét több százan látogattak el
a Bocskaiba, hogy tájékozódjanak az
itteni képzési lehetõségekrõl. A de-
cember 11-ei eseményen Gál András
igazgató köszöntötte a leendõ tanítvá-
nyokat és szüleiket. Az igazgató be-
mutatta a nagy múltú iskolát, majd a
tanítási órák menetébe is betekintést
nyerhettek az érdeklõdõk.

A KÉPZÉSI LEHETÕSÉGEKRÕL

A Szerencsi Szakképzõ Iskolának a
Rákóczi-vár színháztermében de-
cember 15-én megtartott rendezvé-
nyén két végzõs osztály sorakozott fel,
majd az osztályfõnökök összesen 46
szakközépiskolás tanulónak a ruháján
helyezték el a szalagot. 

Atanaszov Vilmos beszédében hang-
súlyozta, hogy a négy esztendõvel ez-
elõtt az iskolába belépõ gyerekekbõl az
elmúlt évek alatt felnõttek lettek. – Ta-
nuljatok és dolgozzatok, ez a legtöbb,
amit kérhetek tõletek – emelte ki az igaz-
gató a végzõsökhöz intézett szavaiban,
hangsúlyozva, hogy a megszerzett tu-
dásra nemcsak az érettségi és a szak-
mai vizsgák elõtt, hanem késõbbi éle-
tükben is szükségük lesz a fiataloknak.

Az iskola tantestülete, valamint a vég-
zõsök osztályfõnökei nevében Atana-
szov Vilmos ennek a megvalósításához
kitartást kívánt a diákoknak. 

A 12. évfolyamosok nevében Juhász
Dávid köszönetet mondott tanáraiknak
a megszerzett tudásért, amirõl június-
ban, az érettségi vizsgán adnak majd
számot. Szüleiknek pedig azért, mert
õk voltak, akik sokszor óriási áldoza-
tokat vállalva biztosították a tanulás fel-
tételeit. – Mától beléptünk a szalagot
viselõ szerencsi diákok népes táborá-
ba – emelte ki a fiatal – akiknek a ru-
hájára tûzött jelkép mutatja, hogy rö-
videsen készen állnak az érettségire.
A Szerencsi Szakképzõ Iskola idei sza-
lagavatója a végzõs osztályok ünnepi
mûsorával zárult.

FELTÛZTÉK A SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK SZALAGJÁT  

Az est végén az osztályfõnökök feltûzték az utolsó éves diákok jel-
képét.
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FOLYTATÓDIK 
A VÁROS FEJLESZTÉSE 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Fontosnak tartják a községi fürdõ

felújításának és a városkapu építé-
sének a befejezését. A tervek azon-
ban csak a helyi vállalkozásokkal
együttmûködve válhatnak valóra. 

A polgármesteri köszöntõ után a
város diákjai adtak színvonalas mû-
sort, amelynek a betanításáért a Rá-
kóczi iskolából Vaszily Miklósné és
Hubay Miklósné, a Bolyai iskolából
Kovács Jánosné, a zeneiskolából
Osztás Katalin és Osztás György, a
Bocskai gimnáziumból pedig Pot-
vorszkiné Fürjes Rózsa vehetett át
egy-egy virágcsokrot. 

A Bolyai iskola étkezõjében meg-
tartott állófogadáson Szabó György
országgyûlési képviselõ arra hívta fel
a figyelmet, hogy a helybélieknek fel
sem tûnnek, milyen változások tör-

téntek az elmúlt esztendõkben a te-
lepülésen. A naponta látott környe-
zetben az új létesítmények megszo-
kottá válnak. Akik azonban ritkán jár-
nak Szerencsen, azok szembesülnek
az újdonságokkal, az idõközben
megvalósult beruházásokkal, ame-
lyek egy dinamikusan fejlõdõ város
képét vetítik a szemlélõdõk elé. Az
országgyûlési képviselõ szerint eb-
ben a legfõbb érdeme a helyi la-
kosságnak van, akik munkahelyeiken
nap mint nap felelõsséggel végzik a
feladataikat: termékeket állítanak
elõ, tanítják a gyerekeket, vagy ép-
pen a város életét irányítják. Szabó
György szerint a siker titka a szor-
galmas munka mellett abban a szé-
leskörû összefogásban rejlik, amely
mindig is jellemzõ volt Szerencsre. 

Á. A.

Az elmúlt évben elsõsorban a vegy-
iparban és a gépiparban tapasztalható
kedvezõ gazdasági folyamatok ered-
ményeként kedvezõen alakultak a ki-
emelt adóbevételek Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében – derült ki az
APEH B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságán
december 21-én megtartott sajtótá-
jékoztatón. 

Mint arról Nagy László megyei
igazgató (fotónkon) beszámolt, ezen
a területen az eredmény a 2005-ben
elért 172 milliárd forintos eredmény-
hez képest 200 milliárd forintra emel-
kedik. Idén az áfa-befizetések 7,6 szá-
zalékkal nõttek, miközben a vissza-
igénylések 11,6 százalékkal csök-
kentek, 15,4 milliárd forinttal javítva
ennek az adónemnek az egyenlegét.
Kedvezõ az szja 10,6 százalékos vár-
ható növekménye, ugyanakkor a tb-
bevételek 6,4 százalékos emelkedé-
se az országos trendekhez hasonlóan
mérsékeltebb ütemû. Az igazgató ki-
emelte, hogy a kedvezõ gazdasági ha-
tások mellett  a 2006. évi várható éves
adóbevételek alakulásában már je-
lentõs szerepet játszik az egyensúly-
javító kormánycsomag törvényi elõí-
rásainak hatása is. 

Az igazgatóság ellenõrzési tevé-
kenységérõl szólva Nagy László is-
mertette, hogy 2006-ban közel ki-
lencezer vizsgálatot végeztek, ami az
elõzõ évhez képest 15 százalékos
emelkedést jelent. Különösen nagy fi-
gyelmet fordítottak a revizorok a
nyugta- és számlaadási kötelezettsé-
gek teljesítésére, az árueredetre, va-
lamint a jogszerû foglalkoztatásra. A
vizsgálatok egy része kockázatelem-
zés után célzottan indult, aminek
eredményeként jelentõsen emelke-
dett a jogerõsen megállapított adó-
különbözet, a szankciók nagyság-
rendje és a kiszabott adóbírság ösz-
szege. Ez utóbbi meghaladta a négy-

milliárd forintot, ami a korábbi esz-
tendõhöz képest egymilliárd forint fe-

letti növekedést jelent. Az igazgató
szólt arról is, hogy az év vége elõtt két
héttel hatezer adózó még nem re-
gisztráltatta magát az elektronikus
rendszerben. Akik elmulasztják ezt a
kötelezettségüket, 2007 elejétõl nem
tudnak majd járulékbevallást benyúj-
tani. Ez pedig komoly következmé-
nyekkel jár majd, hiszen a mulasztá-
si bírságtétel ötszázezer forint. Nagy
László ismertette, hogy január 1-jétõl
átalakul az APEH struktúrája. A korábbi
huszonkét megyei igazgatóság helyett
hét regionális igazgatóság alakul. Az
észak-magyarországi szervezetnek Mis-
kolcon lesz a központja. A változta-
tások célja a kapacitások növelése és
a költségtakarékosság.

Az idei év elejétõl megalakultak az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
tal régiós szervezetei. Az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatóság vezetõje Nagy László lett. A
61 éves nõs szakember okleveles köz-
gazda, diplomáját a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen sze-
rezte Budapesten, majd számvitel és
elemzés szaktudományból 1976-
ban doktori fokozatot szerzett. 1970-
tôl az APEH B.-A.-Z. Megyei Igaz-
gatóságának, illetve ennek jogelõ-
deinek a munkatársa. Pályáját adó-
elszámolóként kezdte, majd volt
elemzõ közgazdász, fõrevizor és irá-
nyító fõrevizor. 1979-tõl különbözõ
szintû vezetõi beosztásokban dol-
gozik. Volt osztályvezetõ, ellenõrzési
igazgatóhelyettes, majd megyei igaz-
gató. 2007. január 1-jétõl az Észak-
magyarországi Regionális Igazgató-
ság vezetõje.

Tevékenysége során a szakma fej-
lesztésével és korszerûsítésével fog-
lalkozó programokban vett részt. Mun-
kásságát számos elismeréssel jutal-
mazták. Elnyerte a Kiváló Dolgozó cí-
met, és a Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt birtokosa. 1996-tól köz-
igazgatási fõtanácsadó. Szakmai, köz-
életi tevékenységéért 2005-ben „El-
lenõrzésért Díj”-ban részesült. Har-
minc éve ténykedik a felsõoktatásban,
jelenleg is tanít a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karán. Ez irányú
munkásságát 2005-ben Pro Facultate
Oeconomia emlékéremmel ismerték
el. Széleskörû publikációs tevékeny-
sége keretében különbözõ szakmai fo-
lyóiratokban 37 szakcikke és – önál-
lóan vagy társszerzõként – 11 szak-
könyve jelent meg. Tagja a Magyar
Közgazdasági Társaságnak és a Ma-
gyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök
Közhasznú Egyesületének.

JÓL TELJESÍTETT A MEGYEI ADÓHIVATAL 

A jövõre tervezett álmaival példátlanul gazdag éle-
tét már nem teheti teljesebbé, szebbé és boldogab-
bá. A következõ évben készült nyugállományba vo-
nulni, amikor több idõt szentelhetett volna család-
jának, unokáinak, barátainak és elképzelt felada-
tainak. 

Halálával szegényebbek lettünk mindannyian: az
itthagyott család, a munkahely, a szervezetek, ame-
lyekben tevékenysége példamutató volt, barátai, akik
nélkülözni fogják közös eseményeken és vacsorákon
elhangzott anekdotáit, humorát és nem utolsósorban
a szerencsi, fonyi, sárospataki és miskolci ismerõsei.

Puskás János 1948. március 5-én született Felsõ-
zsolcán. 1971-ben megnõsült. Házasságából két fia
született. Két unokájára mindig büszke volt. Elsõdle-
ges volt számára a családja, munkahelyét, az Észak-
magyarországi Áramszolgáltató Vállalatot pedig má-
sodik otthonának tekintette. 1984-ben lett a szeren-
csi kirendeltség vezetõ szerelõje, egy év múlva pe-
dig a kirendeltség vezetõje. A 2001. évi szervezeti
átalakulást követõen haláláig vezetõ diszpécserként
ismét Sárospatakon dolgozott. Közben a villamosi-
pari technikum elvégzésével és a felsõfokú energeti-
kusi oklevél megszerzésével gazdagította tudását, me-
lyeket számos tanfolyam egészített ki.

Ötletei, folytonos újító szándéka, tenni akarása és
jövõbelátási képessége messze túlmutattak minden-
kori beosztásain. Elképzelései megvalósításában ma-
ga mellé tudta állítani vezetõit, közvetlen munkatár-
sait és környezetét, amelynek számos eredményét ma
is láthatjuk, ilyen például a szerencsi kirendeltség át-
alakítása, a fogyasztó iroda létrehozása, a múzeum
kialakítása.

Emberi tulajdonságainak a kiteljesedését segítette
az igazgatóságon mûködõ társadalmi szervezetekben
végzett munkája is. A Magyar Elektrotechnikai Egye-
sületben, az MHSZ-ben, a szakszervezetben, a vö-
röskeresztben és még számos közösségi fórumon kép-

viselte munka-
társai érdekeit,
jobbító szán-
dékú akaratát,
amely mellett
kihasználva az
adott lehetõsé-
geket, felejthe-
tetlen családi,
baráti rendez-
vényekkel tette
teljesebbé, boldogabbá munkatársai életét.

Eredményes munkáját vezetõi elismerték, számos
alkalommal részesült kitüntetésben. Kiváló Dolgozó,
Vezérigazgatói Dicsérõ Oklevél, Kiváló Munkáért mi-
niszteri kitüntetés, Bláthy-díj, Honvédelmi Érdemérem
és még számos társadalmi szervezet elismerése bi-
zonyítja, hogy Puskás János jó úton járt, sokat tett a
munkahelyi eredményeiért, a környezete fejlõdésé-
ért és kollégái boldogulásáért.

Családja és munkája mellett volt ideje és energiá-
ja a társadalom szinte minden területén alkotni, és
ezzel még teljesebbé tenni környezete és saját élete
boldogulását. A politikai, a gazdasági és a közössé-
gi élet aktív szereplõje volt. Meghatározó és nélkü-
lözhetetlen alakja volt Szerencs város közéletének,
önkormányzati képviselõként is. Sokszor mindent alá-
rendelt egy-egy városi rendezvény sikerének. A
Hegyaljai Gazdanapok egyik életre hívója, kiren-
deltség-vezetõként a városiasodás energiaellátásának
és a közvilágítási elképzeléseknek a kidolgozója. Mér-
téktartó politizálását, de határozott véleményét logi-
kus, sokszor szenvedélyes érvelését vitapartnerei
tiszteletben tartották és elfogadták.

Emlékedet megõrizzük, és õszinte kegyelettel ápol-
juk.

Nyugodj békében!
Bocskai Társaság

Nyugdíjas pe-
dagógusok, az
egykori konyha
dolgozói, régi
ismerõsök, kol-
légák, barátok
érkeztek de-
cember 18-án a
szerencsi Bocs-
kai gimnázium-
ba. 

Az iskola ve-
zetõi immár ne-
gyedik alkalom-
mal hívták ta-
lálkozóra azo-
kat a hajdani
munkatársakat,
akik életük je-
lentõs részét töltötték el a több mint
ötven esztendõs falak között. 

Gál András köszöntõjében a tanin-
tézet mai életérõl tájékoztatta a je-
lenlévõket. Szólt az elmúlt évek fej-
lõdésérõl, a kiválóan felszerelt tan-
termekrõl, a méltán népszerû, szín-
vonalas képzésekrõl. Az igazgató
büszkén beszélt a tehetséges tanári kar-
ról és a diákseregrõl, akik tanulmányi
és sportversenyeken egyaránt öregbí-

tik az iskola és a város hírnevét. A né-
hány perces tájékoztató után a ven-
dégek rövid gimnáziumi sétára in-
dultak, betekintést nyerve a modern
tanítási órák menetébe, megcsodál-
va az évtizedek alatt jelentõsen áta-
lakult intézmény belsõ tereit. A
2006. évi nyugdíjas találkozó zárá-
saként az igazgató a középiskolai kol-
légiumban ünnepi ebéden látta ven-
dégül az egykori kollégákat.

AZ APEH RÉGIÓIGAZGATÓJA:
DR. NAGY LÁSZLÓ

PUSKÁS JÁNOS
1948 – 2006 

VENDÉGSÉGBEN 
A RÉGI KOLLÉGÁK

Nyugdíjasok találkoztak a gimnáziumban.

Az elmúlt évi újévi fogadáson Bi-
hall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke bejelentette, hogy az ön-
kormányzattal közösen „Szerencs
gazdaságáért” elnevezéssel díjat ala-
pítanak, amelyet elsõ alkalommal a
2007-es rendezvényen adnak majd
át. A január 5-ei program ez nem tör-
tént meg, aminek okairól megkér-

deztük Bihall Tamást. A elnök kie-
melte, hogy a díj átadásának elõké-
szítése késedelmet szenvedett. A ka-
mara a közeljövõben kidolgozza az
odaítélés szempontrendszerét, ame-
lyet egyeztetnek a település önkor-
mányzatával. A díjat április 20-án,
a városnapi ünnepségek keretében
veheti majd át az arra érdemesnek
talált helyi vállalkozás. 

DÍJÁTADÁS A VÁROS NAPJÁN 

Szabó György a Szerencsen tapasztalható széleskörû összefogást
méltatta.



A szerencsi önkormányzat de-
cember 14-ei ülésének elsõ napirendi
pontjaként 2007. évi költségvetési és
adókoncepciót, valamint az adó-
rendeletek módosítását fogadták el
a képviselõk. 

Takács István a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési, valamint a szociális és
egészségügyi bizottságok nevében el-
fogadásra javasolta a költségvetési ter-
vezetet azzal, hogy a szavazás elõtt
hallgassák meg Csanádi Béla tájé-
koztatóját a fürdõ és a várkert felújí-
tásának beruházásáról, mert a fej-
lesztések között olyan is szerepel, ami
jövõre 85 millió forint önrészt igényel.
A bizottság úgy foglalt állást, hogy a
kommunális adó maradjon változat-
lan, az építmény-, telek- és idegen-
forgalmi adók pedig a javaslat sze-
rint emelkedjenek. Gál András elnök
az ügyrendi és oktatási bizottság ne-
vében azt javasolta, hogy a kommu-
nális adó az elõterjesztésben szereplõ
12 ezer forint helyett 10 ezer forint
legyen, a többi helyi adó pedig a ter-
vezetnek megfelelõen az infláció
mértékével emelkedjen. Visi Ferenc
arra volt kíváncsi, hogy a már meg-
lévõ fizetési kötelezettségek mellett
lesz-e lehetõsége a városnak újabb
pályázatokhoz saját erõ biztosításá-
ra. Csanádi Béla, a polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje ismertette, hogy az ön-
kormányzat a Regionális Fejlesztési
Operatív Program (ROP) keretében
összesen 329 millió forintot nyert a
fürdõ épületének és a várkertnek a fel-
újítására. A beruházások elõkészíté-
se 35 millió forintba került, ennek a
pénznek a java részét visszakapják
az elsõ pályázati elszámoláskor. Az
eddigi költség összesen 88 millió fo-
rintra rúg, amit a támogatás igénylé-
se nélkül is ki kellene fizetnie a vá-
rosnak. A fürdõ esetében a ROP 213
millió forint támogatást nyújt, az
ebbõl a forrásból nem finanszírozható
munkákra a decentralizált terület- és
régiófejlesztési célelõirányzatból
(TRFC) elnyert 70 millió forinthoz a
30 millió forintos saját erõ mellett to-
vábbi 85 millió forint többletforrást
kell biztosítani az önkormányzat-
nak. Ez utóbbi összegbõl 60 millió
forintra a korábban megszavazott
hitelszerzõdés megkötése már folya-
matban van. A meghiúsulás esetén a
kötbér és az eddig felmerült kiadá-
sok összesen mintegy 168 millió fo-
rintjába kerülnének a településnek.
Ballók Istvánné városgazdálkodási
osztályvezetõ kiemelte, hogy a pá-
lyázati kiírásoktól függ, hogy azok ke-
retében mire lehet pénzt igényelni.
A támogatási igénylésekrõl minden
esetben az önkormányzat hozza meg
a döntést. Rónavölgyi Endréné arra
hívta fel a figyelmet, hogy a 83 mil-
lió forintos többletforrással összessé-
gében közel 500 milliós fejlesztést va-
lósítanak meg több mint 80 százalé-
kos pályázati támogatottság mellett.
Sajnálatos, hogy az elmúlt évtize-
dekben a fürdõ állaga olyan mérték-
ben leromlott, hogy 400 millió fo-
rintba kerül a felújítása. Hiába volt
korábban több próbálkozás is az
épület rendbetételére és hasznosítá-
sára, azok nem valósultak meg. Most
sikerült erre a célra közel 300 millió
forintot elnyerni, ami vissza nem
térõ alkalom. A polgármester fon-
tosnak tartotta, hogy a 2007-tõl meg-
nyíló pályázati lehetõségeket minél
jobban kihasználja a város, ehhez van

szükség az önkormányzat bevétele-
inek a növelésére és takarékos gaz-
dálkodásra, amelyekkel együttesen el-
érhetik a kitûzött célokat. Az önkor-
mányzat 2007. évi költségvetési és
adókoncepciójával Visi Ferenc el-
lenszavazatával egyetértett a testület.
(Koncz Ferenc nem vett részt a tes-
tület ülésén – a szerk.). A kommu-
nális adó 12 ezer forintra emelésé-
vel a jelenlévõ képviselõk közül
egyedül Heves János értett egyet. Azt,
hogy ennek az adónak a mértéke évi
10 ezer forint legyen, Hidegkúti
Ákos, Korondi Klára, Takács István és
Visi Ferenc ellenszavazatával fogad-
ta el a testület. 

Vaszily Miklós ismertette: a bi-
zottsági ülésen olyan állásfoglalás szü-
letett, hogy nem emelnek adót.
Ugyanakkor a közüzemi díjak jelen-
tõsen változnak. Így a most elfoga-
dott rendeletekkel valójában nem
lesz több bevétele a városnak, mert
a költségek is magasabbak lesznek.
A képviselõ felhívta a figyelmet arra,
hogy a kommunális adó nem tartal-
mazza a virágosítás költségét, amit
közhasznú munkavégzés keretében
valósítanak meg Szerencsen. Hideg-
kúti Ákos arra kérdezett rá, hová lett
a képviselõtársai elõzõ napi – a bi-
zottsági üléseken tapasztalt – lendü-
lete, amikor még az adóemelés ellen
érveltek. Takács István nem értette,
hogy miért nem az összevont bi-
zottsági javaslatot tette fel szavazás-
ra a polgármester. Rónavölgyi
Endréné arra hívta fel a figyelmet,
hogy a napirend tárgyalása közben
volt lehetõség vitára, azonban sem-
miféle észrevétel, vagy javaslat nem
született. 

ELFOGADOTT

ADÓRENDELETEK 

Következõ napirendi pontként a
kommunális adóról szóló módosított
rendeletet tárgyalta meg az önkor-
mányzat. Takács István a pénzügyi
és városfejlesztési, valamint a szoci-
ális és egészségügyi bizottságok ne-
vében elfogadásra javasolta az elõ-
terjesztést. Egeli Zsolt a szabályozás
új elemeként említette, hogy a nem
közterületen álló garázs is önálló adó-
tárggyá válik abban az esetben, ha
ez az építmény nem a lakással együtt,
hanem önálló helyrajzi számú in-
gatlanon áll. Visi Ferenc a házaspárok
esetén mentességet javasolt már
abban az esetben, ha egyikük eléri a
70 éves kort. Rónavölgyi Endréné
hangsúlyozta, hogy a tervezet szerint
a kedvezménynél az átlagéletkort
veszik figyelembe. A 2007. évre
szóló rendeletet Hidegkúti Ákos,
Korondi Klára, Takács István és Visi
Ferenc ellenszavazatával fogadta el
a testület. 

Ez után az építmény-, idegenfor-
galmi- és telekadó-rendeletekrõl szü-
letett döntés. Egeli Zsolt arra hívta fel
a figyelmet, hogy a tervezetek mind-
három adónemnél a jogszabályi
maximumot tartalmazzák. A képvi-
selõ szerint tárgyalni kell a kis- és kö-
zépvállalkozásokkal, hogy tudatosít-
sák bennük, hogy miért van szükség
az adóemelésre. Rónavölgyi Endréné
kiemelte, hogy éppen a helyi szabá-
lyozás teszi lehetõvé, hogy a Sze-
rencsen mûködõ 700 kis- és közép-
vállalkozásból 400 nem fizet iparûzési
adót. Hidegkúti Ákos arra kérdezett
rá, hogy a Nestlére és a cukorgyárra
vonatkozik-e az építményadó. Béni
Gyula adócsoport-vezetõ válaszá-
ból kiderült, hogy igen. Az adóren-
deleteket a testület Hidegkúti Ákos,

Korondi Klára, Takács István és Visi
Ferenc ellenszavazatával fogadta el
az önkormányzat. 

ÁTVILÁGÍTJÁK

AZ INTÉZMÉNYEKET 

Bíró László jegyzõ a polgármeste-
ri hivatal, valamint az önkormányzat
fenntartásában mûködõ intézmények
átvilágításáról tájékoztatta a képvi-
selõket. Mint elhangzott, a város
2006. évi finanszírozásában 182 mil-
lió forintos forráshiány jelentkezett,
amely változatlan szerkezetû költ-
ségvetés esetén a 2007-es évben leg-
alább 250 millió forintra emelkedne.
A kiadások és a bevételek között mu-
tatkozó jelentõs eltérés többek között
a város által ellátott számos nem kö-
telezõ feladatból, az állami norma-
tívák reálértékének a több mint egy
évtizedes változatlanságából, az ok-
tatási és nevelési intézményekbe járó
gyerekek számának csökkenésébõl
adódik. Emellett az állami adókból
is kevesebb marad helyben, számol-
ni kell az inflációval és a közüzemi
díjak emelkedésével is, ami többlet-
terhet ró az önkormányzatra. A jegy-
zõ szerint a finanszírozási problémát
kezelni kell, megkeresve, hogy mi-
lyen források bevonásával lehet biz-
tosítani a mûködés feltételeit. A fo-
lyamatos bankhitelek hosszú távon
adósságspirálba kényszerítenék a vá-
rost. Lehetõségként kínálkozik az
adóemelés és a városi tulajdonú in-
gatlanok eladása, bár ez utóbbi a te-
lepülés vagyonának a felélését ered-
ményezné. Az is egyfajta megoldást
jelentene, ha a nem kötelezõ fel-
adatoktól szabadulnának meg, amire
a szociális otthon és a szakképzõ is-
kola megyei önkormányzati kezelésbe
adásával már volt példa. Bíró László
szerint az intézmények racionális
mûködtetésében még vannak tarta-
lékok, ami a költségek csökkentését
és a mûködési bevételek növelését je-
lenti. Ehhez azonban szervezeti át-
alakítások, optimális létszámok szük-
ségesek. A tervezett változtatások le-
hetõvé tennék, hogy 2008-ban már
egyensúlyba kerüljön a város költ-
ségvetése. Ennek érdekében másfél
hónapja elindultak a vizsgálatok
külsõ szakértõk bevonásával. A jegy-
zõ azt kérte, hogy a képviselõk fo-
gadják el a helyzetértékelést és bíz-
zák meg a hivatal vezetését egy tá-
jékoztató készítésére, ami alapján át
lehet gondolni az ideális intézményi
struktúrát, a megtakarítási lehetõsé-
geket. Az önkormányzat már csök-
kentette a tiszteletdíjak mértékét és
a bizottságok számát, ami több tíz-
millió forint megtakarítást jelent. A re-
formok egyik fontos eleme a városi
kincstár február 1-jei létrehozása
lenne. Az új intézmény vezetõjének
a kiválasztására pedig minél hama-
rabb ki kellene írni a pályázatot. 

Takács István a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság véleményét is-
mertetve fontosnak tartotta, hogy ter-
vezzék a lépéseket a bajok elkerülé-
se érdekében. Januárban rendkívüli
ülésen foglalkozzanak a város gaz-
dálkodásának jövõjével. Errõl ké-
szüljön koncepció, amelyet ismer-
tessenek a képviselõkkel. Bár nem
tudja, van-e értelme ilyet mondani,
amikor a polgármester önkényesen
dönt arról, hogy éppen melyik bi-
zottság véleményét teszi fel szava-
zásra. Gál András az ügyrendi és ok-
tatási bizottság nevében támogatta a
kincstár létrehozását, amely a szak-
emberek átcsoportosításával nem je-
lentene többletköltséget. Hidegkúti

Ákos azt tette szóvá, hogy a válasz-
tási kampányban megjelent plakátok
sikeres folytatást ígértek. Vajon a
várható 250-300 millió forintos for-
ráshiány ennek a része-e? A képvi-
selõ szerint becsapta a választókat a
polgármester, aki akkor állna a taka-
rékosság élére, ha nem a hivatali au-
tóval járna a parlamentbe és lemon-
dana a költségtérítésrõl. Egeli Zsolt
szerint nincs olyan sürgetõ körülmény,
hogy kellõ átgondolás nélkül már
most szavazzanak a városi kincstár-
ról. Errõl a pénzügyi és városfejlesz-
tési bizottság véleménye alapján szü-
lessen majd döntés. Az intézmények
átvilágításába a Jegyzõk Országos
Szövetsége mellett a pénzügyi bi-
zottságot is vonják be. Danyi László
nehezményezte, hogy a képviselõk
egy napja tudnak a kincstár létreho-
zásának a tervérõl, ami azonban
már szóbeszéd a városban. Ez pedig
nem szerencsés. Visi Ferenc szerint
világos, hogy pénzre van szükség, de
jó lenne, ha ezen a területen nagyobb
õszinteség érvényesülne. A jegyzõ
most jelezte, hogy gond van a város
gazdálkodásában. Az elõzõ évek
hibái miatt összevonások lesznek, ami
bizonytalanságot kelt az emberekben.
Amennyiben a dolgozók megélheté-
sét továbbra is biztosítani tudják, tá-
mogathatók a változások, de a segé-
lyezettek számának növelésével nem
tud egyetérteni. Vaszily Miklós sze-
rint elkerülhetetlen a korrekció, az új
körülményekhez való alkalmazkodás.
Ezek közé tartozik, hogy az önhibá-
jukon kívül forráshiányos önkor-
mányzatok pályázatán nem vehet
részt a település, illetve az uszoda mû-
ködési költsége. Fontos lenne, hogy
úgy legyenek úrrá a nehézségeken,
hogy az ne veszélyeztesse az állan-
dó dolgozói létszámot. Heves János
szerint az önként vállalt feladatokról
nem szabad lemondaniuk. Belsõ
szervezeti átalakítással kell a haté-
konyabb mûködés feltételeit megta-
lálni. Ennek elsõ eszköze a kincstár
létrehozása, ami elképzelhetõ, hogy
létszámváltozást is eredményez. Sípos
Attila szerint az országban érvénye-
sülõ hatások alól Szerencs sem búj-
hat ki, más önkormányzatokhoz ha-
sonlóan itt is takarékosságra van
szükség. A hiány hosszú távú keze-
lésére lépéseket kell tenniük, amelyek
egyike az átvilágítást követõ költ-
ségcsökkentõ szervezeti átalakítás
lehet. Ugyanakkor vizsgálják meg azt
is, hogy a bevételeknél hogy tudnak
még eredményt felmutatni. A képvi-
selõ szerint kicsinyesség, amikor
ebben az ügyben a polgármestert
akarják bûnbaknak kikiáltani. Nem
a pálya szélérõl kellene bekiabálni,
hanem konkrét javaslatokra volna
szükség arról, hogy ha valamit nem
fogadnak el, akkor helyette mi tör-
ténjen. Rónavölgyi Endréné hangsú-
lyozta, hogy a választások elõtt sikeres
folytatást, átgondolt, tervszerû mun-
kát ígért. A szerencsi önkormányzat
költségvetése az elmúlt idõszakban
mindig forráshiányos volt. Ennek
összege már öt éve is 140 millió fo-
rintra rúgott. Azóta új feladatként je-
lentkezik többek között a kibõvített
ondi óvoda és a tanuszoda mûköd-
tetése, amit jó szívvel tesznek. A 180
millió forintos forráshiányról a vá-
lasztások elõtt is számos fórumon
szóltak, a polgármester visszautasí-
totta a szavahihetõségének a meg-
kérdõjelezését. Tisztában van vele,
hogy vannak, akik szeretnék a tiszt-
ségébõl elmozdítani, de a választás-
kor a város lakóinak többsége más-
ként döntött. Rónavölgyi Endréné

szerint most az a kérdés, hogy ren-
delkezésükre áll-e elegendõ szakmai
hozzáértés és bátorság ahhoz, hogy
rendet tegyenek. Ahhoz, hogy meg-
felelõ ütemben fejlõdhessen tovább
Szerencs, átgondoltabb, tervszerûbb,
kiszámítható gazdálkodásra, hatéko-
nyabb mûködésre van szükség a leg-
kevesebb áldozat mellett. A Prémium
évek program lehetõségével húsznál
több dolgozó élhet az intézmények-
ben. Fontos, hogy ne maradjanak ke-
nyér nélkül az emberek. Véleménye
szerint a szavazással kapcsolatos
észrevételek akadékoskodásnak tûn-
nek. A példamutatás és a takarékos-
kodás egyaránt fontos, õ személy sze-
rint csak a törvényi feltételeknek
megfelelõen használja a munkavég-
zéséhez szükséges infrastruktúrát,
míg vannak, akik szolgálati autóval
hordják iskolába a gyerekeket, vagy
járnak misére. Amikor hivatali autó-
val jár Budapesten, akkor parlamen-
ti elfoglaltsága mellett a város érde-
kében is végzi a munkáját, eleget tesz.
Mivel ez a kérdés már többször fel-
vetõdött, a késõbbiekben errõl is-
mételten nem kíván ezek után be-
szélni. Egyéni önkormányzati képvi-
selõi megbízatásáért soha nem vett
fel tiszteletdíjat, a képviselõ-testület
által számára megszavazott jutalmat
közösségi célokra, például kopjafák
állítására fordította. 

Az önkormányzat egyhangúlag fel-
hatalmazta a polgármesteri hivatal ve-
zetõit arra, hogy készítsenek válto-
zatokat a helyi intézményrendszer ha-
tékonyabb mûködtetésére és egyet-
értett a kincstár létrehozásával. Ez
utóbbi intézmény vezetõi pályáza-
tának a kiírásáról Egeli Zsolt és
Hidegkúti Ákos ellenszavazatával
született döntés.

Elfogadta a testület a 2007. évi mun-
katervét és tudomásul vették Bíró
László címzetes fõjegyzõ teljesít-
ményértékelését, amelyet a polgár-
mester kiválóra minõsített. Módosult
a komposztáló edények lakosság kö-
rében történõ kiosztásáról szóló ren-
delet. Az új szabályozás alapján az
öt évre szóló 4000 forintos bérleti díj
a helyi környezetvédelmi alapba
kerül. 

A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

KÖLTSÉGE 

Következõ napirendi pontként a
2007. évi hulladékkezelési közszol-
gálati díjakat állapította meg az ön-
kormányzat. 

Csanádi Béla ismertette, hogy a szol-
gáltató által ajánlott összegeket néhány
nappal korábban fogadta el a cég tag-
gyûlése. A közszolgálati díj kiszámí-
tását kormányrendelet szabályozza,
aminek megfelel az elõterjesztés. A
javaslat két lépcsôben 20 százalék kö-
rüli áremelést tartalmaz, amely a vár-
ható infláció mellett a gyûjtõjármû-
vek beszerzéséhez, valamint a hul-
ladékudvar kialakításához felvett hi-
telek törlesztésének a költségeit is ma-
gába foglalja. Takács István ismertet-
te, hogy a pénzügyi és városfejlesz-
tési bizottság ülésén kompromisszu-
mos javaslat született. Eszerint az elsõ
félévre 10 százalékos díjemelést fo-
gadjanak el és vizsgálják meg, hogyan
lehet takarékoskodni az önkormány-
zati résztulajdonú vállalatnál.

A második félévben fizetendõ ösz-
szegrõl pedig majd ennek az ismere-
tében késõbbiekben határozzanak.
Egeli Zsolt kifogásolta, hogy az ülés
napján kapták meg a képviselõk az elõ-
terjesztést, ami így nem elfogadható.

(Folytatás a 7. oldalon.)
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A szerencsi önkormányzat novem-
ber 30-ai ülésének a végén számos
olyan képviselõi észrevétel és vélemény
hangzott el, amelyek méltán tartanak
számot közérdeklõdésre.

Koncz Ferenc szóvá tette, hogy ko-
rábban felhozták a Szerencsi Hírek ku-
ratóriumának az ügyét, amire nem kap-
tak érdemi választ. Egy ilyen testület lét-
rehozásához ragaszkodnának. A kép-
viselõ fontosnak tartotta az önkor-
mányzati ülések televíziós közvetítését
is, aminek a költségei elenyészõk a nyil-
vánosság jelentõségéhez képest.
Amennyiben erre fogadókészség mu-
tatkozik, a szükséges források elõte-
remtésére is megvan a javaslatuk. A kép-
viselõ arra kérte a szerencsi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vezetõjét,

számoljon be, hogy milyen rendezvényt
tartottak november 22-én, mert errõl el-
lentétesek a hírek. Hidegkúti Ákos a
Nagyvárad utca 10. szám elõtti busz-
váróban a hulladékgyûjtõ kihelyezését
szorgalmazta. A képviselõ nagyobb ak-
tivitásra szólította fel az önkormányzat
tagjait, hiszen a különbözõ vélemények
megismerésével kristályosodhat ki egyes
ügyekben a jó döntés. Visi Ferenc egyet-
értett a tévéközvetítéssel. Kifogásolta,
hogy az Árpád utcába az ígéretek el-
lenére sem került ki a hiányzó lámpa-
test. Amennyiben lesz útépítés Szeren-
csen, abból a Lakos köz se maradjon
ki. Takács István szerint napirendre kel-
lene venni a belváros parkolási gond-
jait, aminek az enyhítéséhez az Erzsébet
tér egyre sürgetõbb rendezése is hoz-
zájárulna. Vaszily Miklós a város kül-

területein képviselõi szerepvállalással
lenne megoldható a közterületek virá-
gosítása. Egeli Zsolt fontosnak tartotta,
hogy módosítsák a képviselõ-testület
szervezeti és mûködési szabályzatát
annak érdekében, hogy az egyes na-
pirendeknél a képviselõk önálló indít-
ványairól is szavazzon az önkor-
mányzat. Ez olyan jog, aminek a tel-
jesüléséért készek a legfelsõbb fóru-
mokig elmenni. Heves János aggodal-
mának adott hangot, hogy a televíziós
közvetítések miatt egyesekben bizo-
nyára növekedne a szereplési vágy. Aki
ilyet érez magában, annak erre más fó-
rumot kellene találnia. Az alpolgár-
mester szerint a Szerencsi Televízióban
sugárzott összefoglaló, illetve a Szerencsi
Hírekben megjelenõ tudósítás megfe-
lelõ képet ad az önkormányzati ülésen
végzett munkáról. 

Koncz Ferenc örömmel nyugtázta,
hogy végre telekkialakítások történnek
Szerencs és Ond között. A villamos-
vezetéket érdemes lenne már a földbe
fektetni és célszerû volna az Erdei és
Csokonai utcák sarkán lévõ transzfor-
mátort is olyan helyre áthelyezni, ahol
a közelben nincsenek lakóépületek. A
önkormányzati ülések televíziós köz-
vetítésére volna igény, ezt a kistelepü-
léseken is így csinálják. Uray Attiláné
szerint a Szabadság úton és az Ondi
út 8. szám alatt a patkányok elszapo-
rodása miatt azonnali intézkedésre
volna szükség. Hidegkúti Ákos fontos-
nak tartotta, hogy a lakosság lássa, mi

történik a képviselõ-testületi  üléseken.
Danyi László a képviselõi alap fel-
használásának lehetõsége iránt érdek-
lõdött. Szóvá tette, hogy az ondi Fõ
utcán a felsõ buszmegállónál gyalog-
átkelõhelyet kellene kijelölni a gyere-
kek védelmére. Suskó Viktor nehez-
ményezte, hogy pont egy olyan kép-
viselõ kér nagyobb aktivitást másoktól,
aki nem vett részt a legutóbbi bizott-
sági ülésen. Pedig ha utánajárt volna,
akkor tudná, hogy azon a fórumon min-
denki kifejtette álláspontját az elõter-
jesztésekkel kapcsolatban, amit ter-
mészetesen nem ismételtek meg.
Májercsik Zoltánné, a szerencsi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) el-
nöke ismertette, hogy távollétében saj-
nálatosan az egyik helyi CKÖ-képvi-
selõ közremûködésével tartottak poli-
tikai fórumot, amirõl neki csak utólag
lett tudomása.  Hidegkúti Ákos ismer-
tette, hogy iskolai elfoglaltság miatt nem
tudott részt venni a bizottsági ülésen,
aminek az idõpontjáról elõzetesen
nem egyeztettek vele. Sípos Attila az
Ondi út közepén egy buszmegálló lé-
tesítését szorgalmazta. Rónavölgyi
Endréné fontosnak tartotta a nyilvá-
nosságot. Megjegyezte: napjainkban
már három médium mûködik a város-
ban: újság, televízió és rádió. A pol-
gármester szerint a Koncz Ferenc által
javasolt kuratórium létrehozása alapít-
ványi formában mûködõ szervezetnél
lehetséges. A sajtó szabadságát, a szer-
kesztõi jogokat azonban nem volna cél-

szerû korlátozni. Ugyancsak meg kell
nézni a televíziós közvetítés lehetõsé-
gét, ami kerüljön az önkormányzat elé
és szavazzanak róla. Rónavölgyi
Endréné szerint a képviselõk legyenek
udvariasak, õrizzék meg a méltóságu-
kat és ne fegyelmezzék egymást. Az
Árpád utcai hiányzó világítótestnek ki
kell kerülnie a helyére. A szervezeti és
mûködési szabályzatot újból át fogja
tekinteni, de ebben nincs szerepe a
finom zsarolásnak.  Transzformátor át-
helyezésére volt már jó példa és épí-
tési telkeknél a földkábelezés lehetõ-
ségét is tekintsék át. Az elszaporodó pat-
kányokra a város több részérõl is ér-
kezett panasz, ezt a problémát kezel-
ni szükséges. Az Ondi úti új buszvá-
rót indokoltsága esetén szerepeltetni kell
a tervek között. A polgármester kiemelte:
a parkolási gondokon az elmúlt idõ-
szakban több utca egyirányúsításával
igyekeztek enyhíteni, az Erzsébet tér át-
építésére kész tervvel rendelkezik a
város.  A CKÖ és az önkormányzat kö-
zött hosszú évekre visszamenõleg jó az
együttmûködés, amihez a megfelelõ in-
formációáramlás is hozzájárult. Ez a pár-
beszéd most csorbát szenvedett, hiszen
a szóba került fórumról õ csak most ér-
tesült. Fontos lenne, hogy a partneri kap-
csolatban a korábbi gyakorlat érvé-
nyesülne. A képviselõi alap felhasz-
nálására készülõ javaslatról a testület
december közepi ülésén születhet dön-
tés. 

Á. A.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
(Folytatás a 6. oldalról.)

Suskó Viktor a két lépcsõben törté-
nõ húsz százalékos díjemelés elfoga-
dására tett javaslatot. Ugyanakkor vizs-
gálják meg, hogy egy nagyobb céghez
történõ csatlakozással nem válna-e ol-
csóbbá a szolgáltatás. Visi Ferenc
szerint 10 százaléknál ne legyen na-
gyobb az emelés. Vaszily Miklós
szóvá tette, hogy a nagyobb kukák kör-
nyékén összegyûlõ hulladékot gyak-
ran a városüzemeltetõ társaság taka-
rítja el, holott az a szolgáltató felada-
ta lenne. Rónavölgyi Endréné arra hívta
fel a figyelmet, hogy az elõterjesztés-
ben szereplõ összeg csökkentése ese-
tén a különbözetet az önkormány-
zatnak kell megfizetnie. A polgármester
ugyanakkor egyetértett a négy tele-
pülési tulajdonrésszel rendelkezõ tár-
saság átvizsgálásával, mert a kis terü-
leten mûködõ cégnek jelentõsek a faj-
lagos költségei. Tekintsék át, mennyivel
lenne olcsóbb, ha a város a térségben
mûködõ nagyobb szolgáltatóhoz csat-
lakozna. Az új szemétszállítási díja-
kat a testület Danyi László és Hidegkúti
Ákos ellenszavazatával, Egeli Zsolt,
Korondi Klára és Takács István tar-
tózkodása mellett fogadta el. 

ELFOGADTÁK A VÍZ-
ÉS CSATORNADÍJAT

A GW-Borsodvíz Kft. elõterjeszté-
sére meghatározta a 2007. évi víz-
és csatornadíjakat. Csanádi Béla is-
mertette, hogy a társaság az üzleti nye-
reségének meghatározó részét az el-
avult vezetékhálózatok rekonstruk-
ciójára fordítja. Takács István a pénz-
ügyi és városfejlesztési bizottság el-
nökeként azt javasolta, hogy minden
képviselõ a lelkiismerete szerint sza-
vazzon. A városban megszorítások-
ra van szükség, így a jelentõs, rész-
ben szerencsi tulajdonú szolgáltató-
nál is takarékosságnak kellene érvé-
nyesülnie. A cég húsz százalékos nye-
reségébõl bõven kitelne a most elõ-

terjesztett nyolc százalékos díjeme-
lés kompenzálása, amit ezért sem ja-
vasolt elfogadásra. Visi Ferenc ezzel
egyetértve szóvá tette, hogy tudomása
szerint a szolgáltató irányító testüle-
ti tagjainak tiszteletdíjat is fizetnek.
Bíró István ismertette, hogy a szol-
gáltatónak az új európai uniós elõ-
írások miatt javítania kell a vízmi-
nõséget, ami jelentõs költséggel jár.
A Magyar Víziközmû Szövetség 10-
12 százalékos emelést javasolt, ami-
tõl a szolgáltató javaslata elmarad. A
cég a nyereségét hálózatrekonstruk-
cióra fordítja, mint ahogy ez 2006-
ban a szerencsi Kolozsvári utca ese-
tében is történt. A képviselõ az elõ-
terjesztést – amely az ivóvíznél 7,6
százalékos, a szennyvízelvezetésnél
pedig 8 százalékos emelést tartal-
mazott – elfogadásra javasolta. Egeli
Zsolt a szolgáltató számlázási rend-
szerének anomáliáira hívta fel a fi-
gyelmet. Takács István a magas há-
lózati veszteséget kifogásolta, aminek
40%-os mértéke messze elmarad a
nyugati országokban jellemzõ 1,5–2
százaléktól. A képviselõ szerint elég
volt a kommunális adó megemelése,
ne sarcolják tovább az embereket.
Heves János szerint a kiváló minõ-
ségû ivóvíz biztosítása alapvetõ fel-
adat. Kérdés, mi történik akkor, ha az
önkormányzat nem fogadja el a mo-
nopolhelyzetben lévõ szolgáltató ja-
vaslatát. Bíró István kiemelte, hogy
ez esetben a városnak kell kifizetnie
a különbözetet. Bíró László jegyzõ ki-
emelte, hogy a vállalat már most tudja,
hogy mire fogja költeni a 2007-re ter-
vezett nyereségét. Az elképzelések
szerint több mint kétszázmillió forintot
fordítanak majd hálózat-rekonstruk-
cióra. A szerencsi szennyvíztelepen
megvalósítandó beruházás költségé-
re 25 millió forintot különítenek el.
A szolgáltató tavaly nem változtatta
a díjat, az idei javaslat pedig az inf-
lációval azonos mértékû emelést tar-
talmaz. A jegyzõ kiemelte: tagja a vál-

lalat igazgatóságának, de a megbí-
zatásért járó tiszteletdíjról lemon-
dott, az itt végzett munkáért nem vesz
fel pénzt. Rónavölgyi Endréné emlé-
keztetett, hogy az önkormányzat
olyan víz- és csatornadíj-számítási
rendszert örökölt, amely jogosan ka-
pott kritikát a lakosság részérõl. Ezért
a testület az elsõ adandó alkalommal
élt a változtatás jogával a Szerencsen
élõ emberek érdekében. Ennek kö-
szönhetõ, hogy tavaly a szolgáltató
nem emelte a díjait, az idei változá-
sok pedig az infláció mértékéhez kö-
zelítenek. Lehet népszerû javaslato-
kat tenni, de akkor nincs jogalap
annak a megkérdezésére, hogy ki a
felelõs az önkormányzati forráshiá-
nyért. A GW-Borsodvíz Kft. 14 mil-
liárd forintos európai uniós pályázat
beadására készül, ami jelentõs rész-
ben csökkentené a jelenlegi 40 szá-
zalék körüli hálózati veszteséget.
Ehhez azonban 2 milliárd forint ön-
részt kell biztosítania a cégnek, amit
a nyereségbõl tudnak elkülöníteni. 

A díjváltozásról szóló elõterjesztést
az önkormányzat Hidegkúti Ákos,
Korondi Klára, Takács István és Visi
Ferenc ellenszavazatával, Danyi
László és Egeli Zsolt tartózkodása mel-
lett fogadta el. 

ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNT 
A képviselõ-testület zárt ülésén

Gál András elnök az ügyrendi és ok-
tatási bizottság javaslatára a 2006. évi
munkája elismeréseként a polgár-
mesternek háromhavi fizetésének
megfelelõ jutalom megszavazását in-
dítványozta a testületnek, azonban
Rónavölgyi Endréné ezt a város költ-
ségvetésének a helyzetére való te-
kintettel nem fogadta el, így az ösz-
szeget nem veszi fel.
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KÉPVISELÕI VÉLEMÉNYEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

Az önkormányzat elmúlt évi utolsó
ülésén tájékoztató hangzott el a kép-
viselõi alap novemberi és decemberi
felhasználásának céljairól a testület
tagjainak felajánlása alapján. Az aláb-
biakban azt tesszük közzé, hogy a kép-
viselõk mire szánták a személyenként
rendelkezésükre álló 100 ezer forintot. 

Bíró István: a fecskési játszótérre
csúszda vásárlására és ugyanitt a kerí-
tést magasító háló beszerzésére.

Danyi László: ondi tagiskola esz-
közbeszerzésére. 

Egeli Zsolt: a sportegyesület kosár-
labda- és úszószakosztályainak.

Fekete József: a Gyárkerti Óvodának
és a gondozási központnak.

Gál András: Bocskai gimnázium ka-
rácsonyi ünnepségére és a Bocskai-
napra.

Heves János: a Gyárkerti Óvodának. 
Hidegkúti Ákos: sportegyesület ko-

sárlabda-szakosztályának és a Szerencsi
Rászorultakért Alapítványnak. 

Kalina Lajos: a Bolyai Iskola Számí-
tástechnika Oktatásáért és Diáksport-
jáért Alapítványnak. 

Koncz Ferenc: a sportegyesület bir-
kózószakosztályának. 

Korondi Klára: a Szerencsi Rá-
szorultakért Alapítványnak: az 1-es
körzet játszóterének fejlesztésére és a
Kiss Attila Alapítványnak.

Rónavölgyi Endréné: a Gyárkerti
Óvodának és a Rákóczi iskola szülõi
munkaközösségének.

Sipos Attila: a Gyárkerti és Napsugár
Óvodáknak.

Suskó Viktor: a Szerencsi Oázis
Ifjúsági Egyesületnek.

Takács István: a sportegyesület úszó-
szakosztályának és a Kiss Attila
Alapítványnak. 

Uray Attiláné: a 4-es körzet futball-
csapatának sportfelszerelésére, valamint
a Városi Kulturális Központ és Könyvtár
munkatársainak szakmai, módszertani
tanulmányútjára.

Vaszily Miklós: a 7-es körzet lakói-
nak aerobic torna szervezésére, vala-
mint a Rózsa és Lipták utcák kereszte-
zõdésében út alatti áteresz megépíté-
sére. 

Visi Ferenc: a Szerencsi Rászorultakért
Alapítványnak.

MIRE FORDÍTJÁK
A KÉPVISELÕI ALAPOT?

Tizenhat csapat részvételével ren-
dezték meg a Bodnár Ferenc kispályás
labdarúgó-emléktornát december 16-án
a városi sportcsarnokban. A Szerencsi
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
2005-ban hagyományteremtõ szán-
dékkal hívta életre a jótékonysági ren-
dezvényt, amelynek a bevételét a tes-
tület tragikus körülmények között elhunyt
tagja családjának a megsegítésére aján-
lották fel. A viadalra a tûzoltósági csa-
patok mellett a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrófavédelmi Parancsnokság és a

Szerencsi Rendõrkapitányság együtte-
se is nevezett, hozzájárulva a jóté-
konysági akció sikeréhez. 

A tornát a miskolci tûzoltók elsõ csa-
pata nyerte meg. A legsportszerûbb gár-
dának járó különdíját a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság érde-
melte ki. A gólkirályi címet a sátoral-
jaújhelyi Juhász Péter kapta. A legjobb
kapusnak a kazincbarcikai Tóth
Lászlót, a legjobb mezõnyjátékosnak
pedig a hajdúnánási Mikita Józsefet vá-
lasztották.

Új kezdeményezésként ae-
robiktornát hirdetett a nyol-
cas számú választókörzetben
élõ lányoknak, asszonyoknak
és férfiaknak Vaszily Miklós.
December elejétõl a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen
heti egy alkalommal tartják
a foglalkozásokat, amelyeket
szakképzett versenyaerobik-
oktatók vezetnek. Az eddigi
tapasztalatok alapján a kör-
zetben élõk részérõl jelentõs
igény mutatkozik a rendsze-
res torna iránt, amelynek
költségét Vaszily Miklós a
képviselõi alapból biztosítja.

AEROBIK A NYOLCAS KÖRZETBEN

II. BODNÁR FERENC EMLÉKTORNA 

Egy kis mozgás min-
denkinek jól esik.



AUTÓTOLVAJ

SZERENCSEN

Sikeres akciót hajtottak végre de-
cember 23-án a szerencsi rendõrök. A
kapitányságra érkezett egy bejelentés,
miszerint a sértett autóját Budapesten
ismeretlen elkövetõ lopta el. A tolvaj
telefonon kereste meg a károsultat
azzal, hogy a kocsit és a benne lévõ
laptopját visszavásárolhatja. A találko-
zó helyszínéül elõbb Miskolcot, majd
egy szerencsi benzinkutat jelölt meg.

A Szerencsi Rendõrkapitányság bûn-
ügyi osztályvezetõjének irányításával a
városban már nem csak a sértett,
hanem a rendõrök is nagyon várták a
„becsületes megtalálót”. Fél 12 után né-
hány perccel ismét csörgött a budapesti
károsult telefonja, majd megtudta a lap-
topért meghatározott összeg pontos át-
adási helyét és azt is, hogy a bankókat
egy nejlonzacskóban kell átadnia, az
autóját pedig egy késõbbi idõpontban
vásárolhatja vissza.

Az Opel Corsával érkezõ fiatalem-
bert a pénz átvétele után fogták el a rend-
õrök. A férfi megpróbált elõbb autójá-
val, majd abból kiszállva, futva elme-
nekülni a helyszínrõl, azonban nyolc-
percnyi fogócska után az egyik parko-
lóban már csuklóján kattant a bilincs.

A 23 éves, budapesti lakhellyel ren-
delkezõ fiatalember a városban tanu-
ló barátnõje révén kötõdött Szerencs-
hez. Az adategyeztetéskor kiderült,
hogy nemcsak az üzlet tárgyául szol-
gáló Skoda Fabia ellopásával hozható
összefüggésbe, hanem a helyszínre ér-
kezõ és két hónapja ellopott Opel Corsa
elkötése is a nevéhez fûzõdik, így ezt
a gépkocsit a rendõrök lefoglalták. A
másik autót egy Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei településen tárolta, amit
a rendõrök visszaszolgáltattak jogos tu-
lajdonosának. A szerencsi nyomozók

a 23 éves férfit  – elõállítását és kihall-
gatását követõen – átadták a bûncse-
lekmény elkövetése szerint illetékes bu-
dapesti kollégáiknak.

KÖRÖZÖTT BÛNÖZÕKET

FOGTAK 

Összesen tizenhat személyt állítottak
elõ a szerencsi rendõrök a december
13-án megtartott akcióban. A fokozott
ellenõrzés során a civil ruhás nyomo-
zók, az egyenruhás járõrök és körzeti
megbízottak több taktaközi településen,
valamint Mezõzomboron és Megy-
aszón meghúzódó, szökésben lévõ, il-
letve körözött bûnözõk után kutattak.
Az év végi ünnepek elõtt született me-
gyei fõkapitányi intézkedés jegyében
hajnali négy órakor indult a bevetés.
Az elõre kiválasztott családi házak át-
kutatása során már az elsõ órában si-
kerrel járt az akció. Reggel hét órára
az elfogott bûnözõk megtöltötték a ka-
pitányság elõállító helyiségét. Közülük
hat fõnek már büntetés-végrehajtási in-
tézetbe kellett volna vonulnia, kettõt
pedig a bíróság körözött. Ezúttal is ho-
rogra akadt több fiatalkorú, akik gyer-
mekvédelmi intézetbõl távoztak ön-
kényesen és oda nem akartak vissza-
térni. Két betörõt is sikerült elfognia a
rendõröknek. A razzia eredményét a
települési önkormányzatok is elisme-
résre méltónak találták, amit bizonyít,
hogy Mezõzomboron és Megyaszón a
községek kisbuszait ajánlották fel az el-
fogottak elszállítására.

RENDÕRÖK A MEGYE ÚTJAIN

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság tájékoztatása
szerint december 29. és január 1-je kö-
zött megyénk területén összesen 792
rendõr teljesített szolgálatot a közterü-

leteken. Ez idõ alatt 30 személyt fog-
tak el, jogsértés gyanúja miatt 42 fõt ál-
lítottak elõ, 46 esetben született bün-
tetõ, 119 alkalommal pedig szabály-
sértési feljelentés.

Négy nap alatt 1264 gépjármûvet el-
lenõriztek az egyenruhások, akik kisebb
szabályszegés miatt 38 sofõrrel szem-
ben szabták ki a helyszíni bírságot.

KEZET RONCSOLT

A SZÉTSZEDETT TÛZIJÁTÉK 

Három, olyan súlyos sérüléssel járó
balesetrõl szerzett tudomást a rendõr-
ség, amelyek szilveszterkor és az újév
elsõ napján történtek Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében.

Ormosbányán egy 33 éves férfi a
mozgóárusoktól vásárolt tûzijátékkal
kívánt ünnepelni saját udvarán. A ra-
kéták kilövésére szolgáló henger
azonban tönkrement, ám a gazda úgy
gondolta, egy mûanyag csõvel he-
lyettesítheti azt. Vélhetõen fordítva
helyezte el a töltetet a nem a célnak
megfelelõ eszközben, majd a raké-
ta nem tudott kiröppenni, így fel-
robbant. A nyomás szétfeszítette a
mûanyag csövet is, ami az illetõ
kezén roncsolást, és arcán is sérülé-
seket okozott.

Edelényben a baráti társaságban ün-
neplõ 21 éves fiatalember a földbe
szúrta a rakétát, a védõszalagot eltá-
volította és a leírtaktól eltérõen ön-
gyújtóval gyújtotta meg az eszközt,
ami hirtelen felrobbant. A kezén sé-
rült férfit a társai szállították orvoshoz.

Miskolcon a 17 éves fiú nõvérét akar-
ta megijeszteni a „nagyot szóló” pe-
tárdával. Az illegális pirotechnikai ter-
méket laikusként azonban szintén ön-
gyújtóval hozta mûködésbe, s az fel-
robbant a kezében. Neki az egyik ujj-
percét kellett amputálni.

RENDÕRSÉGI HÍREK
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NYUGDÍJAS RENDÕRÖK
TALÁLKOZTAK

VOLKSWAGENEK ÜTKÖZTEK 

Mentõhelikopter szállította el a
helyszínrõl azt a szerencsi asszonyt,
aki január 4-én délután a 37-es számú
fõúton történt ütközés után mellkasi
fájdalomra panaszkodott. Az ütközés
a tarcali elágazásban történt, miután
a község irányából érkezõ Volkswagen
Polo vezetõje nem adott elsõbbséget
a Szerencsrõl Sárospatak irányába ha-
ladó személygépkocsinak. A szabá-
lyosan közlekedõ kocsi a bal elejé-
vel csapódott az elé hajtó jármûnek.
Az ütközés során a vétlen jármûve-
zetõt a mentõk látták el. A baleset kö-
rülményeit a Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedésrendészeti osz-
tálya vizsgálja.

A TETEJÉN LANDOLT 

Szerencsés kimenetelû közlekedési
baleset történt december 10-én Tállya
közelében. A községbõl Abaújszántó
irányába haladó Ford 23 éves veze-
tõje a jobbra ívelésû kanyarban a szem-
ben a sávjában szabályosan érkezõ
autó lámpájától megijedve hirtelen kor-

mánymozdulatot tett. A fiatal nõ vél-
hetõen még nem tapasztalta ki a
három nappal korábban vásárolt jármû
menettulajdonságait. A kocsi elõbb át-
sodródott az úttest bal oldalára, majd
a jobb oldalon lehajtott az aszfaltról.
Az árok szélének csapódva a Ford fel-
borult, míg végül a tetejére fordulva állt
meg. Az autóban összesen négyen
ültek, akik közül a mentõk a vezetõt
és két utasát könnyû sérülésekkel szál-
lították kórházba.

VÉGZETES BORULÁS 

Emberéletet követelõ közlekedési
baleset történt december 21-én a késõ
délutáni órákban Szerencs határában.
Ond felõl tartott a város irányába a sze-
mélyautó, amelynek a vezetõje a
Szilas A. Pál utca keresztezõdése utáni
balra ívelésû kanyarból kiérve elvesz-
tette uralmát a jármû felett. A kocsi
elõbb a jobb oldali padkára hajtott,
majd az úttestre visszapördülve több
sikertelen kormánymanõver után az ol-
dalára fordulva állt meg. A jobb elsõ
ülésen utazó 52 éves szerencsi férfi ki-
zuhant az autóból és olyan súlyos sé-
rüléseket szenvedett, hogy a helyszí-

nen az életét vesztette. A helyszínen
a sofõrrel szemben alkalmazott alko-
holszonda pozitív eredményt mutatott.
A rendõrség a baleset körülményeit
szakértõ bevonásával vizsgálja.

BALESETEK SZILVESZTER ELÕTT ÉS UTÁN

Nyugdíjastalálkozóra hívta egykori
munkatársait december 14-én a
Szerencsi Rendõrkapitányság veze-
tõje.

A rendhagyó eseményen Lõcsei
János parancsnok köszöntötte a meg-
hívott vendégeket, majd beszámolt

a rendõrség el-
múlt idõszak-
ban végzett
eredményes
munkájáról. A
kapitányságve-
zetõ kitért a
2006-os esz-
tendõ hatásos
bûnmegelõzé-
si tevékenysé-
gére, illetve a
közelmúlt si-
keres akcióira,
melynek során
több országo-
san körözött
bûnözõt is si-

került elfogniuk a rend õreinek. A be-
számolót követõen a nyugállo-
mányban lévõ kollégák hozzászólá-
saikban a települések közbiztonsá-
gi és közlekedési rendjével kapcso-
latban tettek észrevételeket. A nyug-
díjas találkozó baráti beszélgetéssel
zárult.

Tragikus ki-
menetelû lakó-
háztûz történt
december 23-
án Bekecsen.

A Rózsa utcai
családi ház ud-
varán lévõ
nyári konyhá-
ban a délutáni
órákban csap-
tak fel a lán-
gok, amelyek a
tetõszerkezetre
is átterjedtek.
Mire a szom-
szédok észrevették a bajt és riasz-
tották a szerencsi tûzoltókat, az
épület teljesen kiégett. A szolgála-
tos egység tagjai az egyik helyiség-

ben találtak rá az ott lakó 39 éves
férfi elszenesedett holttestére. Az em-
beréletet követelõ tûzesetet ágyban
dohányzás okozta.

RAJZ- ÉS PLAKÁTPÁLYÁZAT

Ma már csak emlék az egyenruha…

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

HALÁLOS TÛZESET 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõ-
zési Osztálya és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bûnmegelõzési
Alapítvány „Így látom én ...” címmel
rajz- és plakátpályázatot hirdet.

Részvétel: A pályázaton bármely
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakos
(vagy itt tanuló diák) részt vehet, korra
való tekintet nélkül, tetszés szerinti
számú pályamûvel. 

A pályamûvek mondanivalója: fi-
atalkori bûnözés; családon belüli
erõszak; értékeink védelme (általános
vagyonvédelem).  

Méretek, technikai adatok: A képek
bármilyen technika alkalmazásával el-
készíthetõk (pl. ceruzarajz, temperarajz,
számítógépes rajzolóprogram). A pá-
lyamûvek ajánlott legkisebb mérete A3
(lehet fekvõ, vagy álló formátum).

A pályamûvek benyújtása: a pálya-
mûveket a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûn-
megelõzési Osztálya címére kell eljut-
tatni (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.),
2007. január 30-ig. A rajz, vagy pla-
kát mellékleteként, ahhoz csatolva,
zárt borítékban meg kell adni: az al-
kotó nevét, életkorát, foglalkozását,
lakcímét, a mû címét, szükség esetén
rövid, pár soros ismertetõt.

Díjazás: a beérkezett pályamûve-
ket a pályázatot kiíró szerv bírálja és
jutalmazza. Összesen két elsõ díjat
(30-30 000 Ft értékben), két máso-
dik díjat (15-15 000 Ft értékben) és

tíz harmadik díjat (5-5000 Ft érték-
ben) osztunk ki. A pályázó hozzájá-
rul, hogy pályamûvét a szervezõk fel-
használják, közreadják, természete-
sen a szerzõ nevének feltüntetésével.

Kiemelkedõ munkájukért két rend-
õr vehetett át pénzjutalmat december
21-én Mezõzomboron Bíró Ferenc pol-
gármestertõl. A településen szolgála-
tot teljesítõ körzeti megbízottak, Vinnai
Zsolt törzszászlós és Dendel Balázs
törzsõrmester egész évben hatékonyan

végezték feladatukat, aminek követ-
keztében jelentõsen csökkent a tele-
pülésen elkövetett bûncselekmények
száma és javult a lakosság biztonság-
érzete. Nem véletlen, hogy a két
rendõr jutalmazásáról egyhangúlag ho-
zott döntést a helyi képviselõ-testület.

JUTALOM A POLGÁRMESTERTÕL

A fotón balról: Vinnai Zsolt, Bíró Ferenc, Lôcsei János rendôrkapi-
tány, Dendel Balázs.



Folytatjuk honismereti sorozatunkat
a címben szereplõ történelmi kutató-
munka eredményeinek bemutatásával. 

A források tanúsága szerint a ke-
mencét többször is átépítették, javí-
tották. Ez elõször 1633-ban történt meg,
amikor a megrongálódott épületet is
helyreállították s a kemencét olyan mé-
retûre építették, hogy 150 mázsa, mai
súlymértékkel mérve kb. 10 tonna rezet
és ónt olvaszthattak benne. Debreczeni
Tamás prefektus a helyreállítás után
1633. június 14-én büszkén írta a fe-
jedelemnek: „Mind öntõház, kemen-
ce és fúróház oly s kész is, hogy jobb
afféle, nem tudom, Magyar- és
Erdélyországban hol lehet”. Talán
ekkor valósulhatott meg a kemence
elõtti, korábbi keleti mûhelyfalnak a
visszabontása, s az itt feltárt öntõgö-
dör kialakítása. 1646 februárjában
Debreczeni Tamás prefektus többször
beszámolt leveleiben arról, hogy a ke-
mence fenekét átépítteti, s ahhoz tûz-
álló, „passaui” tégla küldését sürgeti.
Már az 1633. évi kemenceépítéskor
említik a „passaviai téglát”, melybõl
akkor nagyobb mennyiség maradt
Patakon. A feltárás során valamennyi
épületrész betöltésébõl került elõ ilyen
típusú, jellegzetes szürke színû, grafi-
tos tégla töredéke, a kemencealapo-
zás mögötti lépcsõs lejáró bontása során
ugyanakkor szép számban láttak nap-
világot ép kemencetéglák is. 

A levelezések az ágyúk készítésének
menetérõl is tájékoztatnak, a feltárá-
son elõkerült tárgyak jelentõs számú
csoportja pedig további adatokat szol-
gáltat az ágyúöntés technológiájához. 

Ez a következõ mûveletekbõl állt: a
formák elkészítése, lebocsátása az ön-
tõgödörbe, majd betemetése. Ezt kö-
vette az öntés, lehûlés után az öntvény
kiásása és kiemelése, a forma kibon-
tása, a bélvas kihúzása a csõbõl, az önt-
vény felületének a letisztítása, a csõ és
a gyújtólyuk kifúrása, a kész ágyú má-
zsálása és kipróbálása. 

Az ásatás során sok negatív öntõ-
forma-töredék látott napvilágot, két he-
lyen koncentrálódva az épület külsõ
falsíkjának közvetlen közelében. A
több száz formatöredék zöme má-
sodlagosan megégett, deformálódott,
több töredék azonban restaurálás után
nagyobb formarésszé áll össze. Néhány
pozitív öntõforma a kemence mellõl
került elõ.

A kész formát a kemence elõtt ki-
alakított öntõgödörbe állították. A fel-
tárt öntõgödör ovális alakú, 110 x 170
cm-es. Meglepõen kis mérete nehezen
értelmezhetõ, tekintve, hogy a forrá-
sok szerint általában több formát egy-
szerre helyeztek el az öntõgödörben.

Ezt a problémát csak a kemence és kör-
nyezetének teljes feltárása fogja meg-
oldani. A formák betemetését az öntés
követte. A Patakon öntött ágyúk mind
bronzból, vörösréz és ón ötvözetébõl
készültek. A jelentésekbõl és szám-
adásokból az öntéshez használt réz-
és ónmennyiség arányára is kapunk tá-
jékoztatást, ezek 95-96% réz és 4-5%
ón keverési arányt mutatnak, mely igen
alacsony óntartalmú bronzot eredmé-
nyezett volna. Általában azonban nem
csak színrezet adagoltak, hanem tönk-
rement ágyúk és harangok bronzát, ún.
„materiás rezét” is beolvasztották, to-
vábbá a formákból túlcsordult és a csõ-
végekbõl lefûrészelt bronzdarabokat,
s a csõ és a gyújtólyuk kifúrásánál nyert
furadékrezet is felhasználták. A rosz-
szul megépített kemencék fenekén az
öntések során nagyobb mennyiségû réz
maradhatott, melyet bizonyítanak a mû-
hely környezetébõl elõkerült leletek is.
Az ágyúöntõk a szakszerûtlenül vagy
éppen szándékosan rosszul megépített
kemencék alján visszamaradt drága

rezet ellophatták, ezért az öntés után
nemcsak az ágyúkat, hanem minden
maradék és hulladék rezet lemértek.
Ennek fényében különösen meglepõ,
hogy a mûhely körüli szemétrétegek-
ben rengeteg kisebb-nagyobb, formá-
ból túlcsordult, kifolyt bronzolvadékot
tártunk fel. 

A legnehezebb munka a források ta-
núsága szerint a gyújtólyuk és a csõ
kifúrása volt. A Debreczeni Tamás pre-
fektus jelentésében említett „fúróház”
a mûhelytõl északra elõkerült kisebb
épületrészek valamelyike volt, bontá-
suk során a padlószintrõl sok vasszer-
szám, köztük fúrók is elõkerültek.
Ezekben a helyiségekben zajlott az önt-
vények fúrása mellett a csiszolásuk, tisz-
togatásuk és felszerelésük is, melyet
ácsok, kovácsok és kerékgyártók vé-
geztek. Az ágyak és kerekek vasalása
is helyben történt, a források mellett
erre utal az elõkerült ágyúkerék-abroncs
és számos egyéb vasalás is. Az ágyúk
próbája egyik
elõfeltétele volt
annak, hogy az
öntõnek kifizes-
sék a járandósá-
gát. Noha erre
vonatkozó forrá-
sunk nincsen,
úgy tûnik, hogy a
próbalövés nem
mindig járt siker-
rel. Ezt bizonyít-
ja a mûhely keleti
fala mellõl elõ-
került szétrobbant ágyúcsõ-töredék,
mely mérete alapján egy kivételesen
nagy, 30 fontos golyóval járó ágyú da-
rabja volt. 

Az ágyúk felületét általában gazdag
díszítéssel és feliratokkal látták el. Az
ágyúknak többnyire nevet adtak, a pa-
takiaknak csaknem kizárólag állat-,
nagyrészt madárneveket. A névadó állat
alá került a névvel kapcsolatos vers,
mely az öntés vagy felállítás helyét is
tartalmazta. Feliratba foglalták a feje-
delem nevét és címeit, családi jel-
mondatát, melyet kiegészített a csalá-
di címer, s felirat örökítette meg az öntõ
nevét és az öntés idõpontját is. Az ágyúk

díszítéseirõl, feliratairól az ágyúleltá-
rak részletes leírásaiból kapunk tájé-
koztatást, ezt kiegészíti a feltáráson elõ-
került öntõformák vizsgálata.

A levelezésekbõl és a leltárakból
megismerjük a Patakon készült ágyúk
kaliber, csõhossz és röppálya szerint
eltérõ típusait. A fejedelem és tisztvi-
selõi általában a „lövõszerszám” gyûj-
tõnevet használták, ezen belül meg-
különböztettek ágyúkat és tarackokat,
utóbbiakat kisebb kaliberük és súlyuk
alapján „apró lövõszerszámoknak” is
nevezik. A 10 fontos ágyúkat általá-
ban mint „falkonokat” említik. Ezek vi-
szonylag hosszú, karcsú csövû ágyúk
voltak. A 30 fontos ágyúkat „öreg
ágyúknak”, mai értelemben nagy
ágyúknak mondták. Ezek viszonylag
rövidebb csõhosszal a nehéz faltörõ
ágyútípushoz tartoztak. A levelezé-
sekbõl tudjuk, hogy 1647-ben két 80
fontos kaliberû, 25 mázsa súlyú „hal-
biczot”, haubicot is öntöttek Patakon.

Ezek a mozsarak
típusához közel
álló, igen rövid
csövû és nagy
ûrméretû tûz-
fegyverek voltak. 

A pataki ágyú-
öntõ mûhely a
források szerint
nem foglalkozott
a kisebb tûz-
fegyverek, sza-
kállas puskák,
muskéták gyár-

tásával. A sok ezer darabra menõ szük-
ségletet a fejedelem a magyarországi
és erdélyi német városok puskamûve-
seitõl pénzért szerezte be. A szertü-
zérség eszközeit, gránátokat, bombá-
kat, petárdákat és különbözõ gyújtó,
vagy robbanó „tüzes szerszámokat” vi-
szont helyben készítették, csakúgy, mint
az ágyúgolyókat. A különbözõ tüzér-
ségi eszközökbõl a feltárás során na-
gyon sok elõkerült, figyelemre méltó
az ún. aprópuskák nagy száma. 

Ringer István
régész-muzeológus

MNM Sárospataki Rákóczi
Múzeuma
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Bényei Vera

KKAARRÁÁCCSSOONNYY

ÉÉSS  ÚÚJJÉÉVV  KKÖÖZZÖÖTTTT
Ezernyi gyöngybe zárt
Fényes csillogás,
Átkarol a ragyogás.

Omlik, eláraszt, 
Az öröm betakar,
Körülfog az irgalom.

Fényes szárnyú angyal
Átsuhan fölöttem,
Hárfahangok hullámai
Megérintik testem. 

Benn meleg van,
Meghitt kitárulkozás,
Terek, tisztaságok,
Magas, karcsú fenyõlombok.

Rebbenõ gyerekkéz,
Reszketõ agg karok,
Dolgos õsz halánték,
S Ti, jövendõ holnapok.

Szeretlek titeket
Meghitt domboldalak,
Zúgó fenyvesek,
S Ti vén emberségek!

Csillogó szemek,
Dérütötte fák,
Csikorgó lábnyomok,
Fénylõ holdvilág!

Ne kóborolj lélek,
Maradjatok velünk
Ti, boldogabb holnapok!

Ti rebbenõ kezek, 
Te didergõ lélek,
S ti, meghittebb holnapok!/
– maradjatok velünk…

I. RÁKÓCZI GYÖRGY SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTÕ MÛHELYÉNEK RÉGÉSZETI FELTÁRÁSA II.

XVII. századi öntõmûhely.

Ágyúgolyók és gránátok.

A POSTÁJÁBÓL

Rangos elismerésben ré-
szesült a közelmúltban a tály-
lyai Kalina Ferencné. Az or-
szághatáron túl is széles kör-
ben ismert népdalkör-vezetõ
szakmai tevékenységét a
Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége december 16-án
KÓTA-nagydíj adományozá-
sával ismerte el.  

Kalina Ferencné Tállyán egy
olyan derûs, kiegyensúlyozott
családba született, ahol a szü-
lõk, de különösen édesapja,
mindig vidámak, dalos ked-
vûek voltak. Ez a levegõ egy
életre meghatározta az egyé-
niségét. Kisiskolás kora óta
nemcsak dalolni szeretett,
hanem zongoraleckéket is szí-
vesen vett. Gimnáziumi érett-
ségije után ilyen háttérrel
képes volt határozottan dön-
teni, hogy mit választ hivatá-
sul. Így lett pedagógus, ami megha-
tározta az életét. Pályáját azonban
még ma is kíséri a dal, a zene sze-
retete, hiszen több mint 25 éve ba-
rangol a népzene birodalmában.

Huszonegy esztendeje alapította
meg a Tállyai „Kõvirág” Népdalkör
Egyesületet. Emellett több éven ke-
resztül vezette a taktaharkányi férfi da-
losokat. Jelenleg pedig párhuzamosan
mûködteti a Sivák Barnabás Nép-
dalkört Abaújszántón. Dalcsoportjai
országosan kimagasló eredményeket
értek el. Lelkes munkájának köszön-
hetõen a sok siker mellett a megyei
zenei élet koordinátora is lett.
Elõadásokat, szakmai továbbképzé-

seket szervez, sok esetben a zsûri mun-
kájához segítséget nyújt. Kiváló kap-
csolatokat ápol a határainkon átíve-
lõ hasonló mûfajú csoportokkal is.
Dalosaival sokat szerepel, fõleg a
Felvidéken és Erdélyben.

Kalina Ferencné a közelmúltban
írta meg könyvét, mely „Életemnek
a legszebbik korába…” címmel je-
lent meg, összegyûjtve csoportja
eddigi sikereit, eredményeit, ku-
darcait, a sok fáradságos munkát,
amely révén feljutottak a csúcsra.
Mottójaként Dalos György szava-
it használja: „De elhal a szó, meg-
vakul a kép, a zene õrzi meg, hogy
éltem”.

A SZERETET ÜNNEPÉRE

KÉSZÜLVE 
Néhány többgyermekes családot és

idõsebb házaspárt 2006 karácso-
nyán sikerült meglepnünk egy-egy
tartós élelmiszerbõl és édességekbõl
álló csomaggal, melyeket a Fidesz ön-
kormányzati képviselõi vittek el az
érintettekhez. A felajánlásokat a
Fidesz – MPSZ választókerületi tag-
jai tették, akik így járultak hozzá né-
hány szerényebb anyagi sorsú ember
örömtelibb karácsonyához. 

Szomráki Róbertné

A BETEG GYERMEKEKEN

SEGÍTETTEK

Hálás köszönetet mondok Hi-
degkúti Lászlóné tanárnõnek, aki
hosszú évek óta töretlen hittel és oda-
adással szervezi tanítványai kará-
csonyi hangversenyét. A rendez-
vény fényét ez alkalommal emelték
a neves, nem csak országosan,
hanem világszerte elismert mûvészek
fellépése is. A bevétel teljes össze-
gét, amely közel 100 ezer forint, ala-
pítványunknak ajánlották fel. 

A személyi jövedelemadó 1%-a és
Ancika néni önzetlen munkája teszi
lehetõvé, hogy a 15 éve önkor-

mányzati segítséggel megalakult ala-
pítvány kiteljesedett és évente több
száz rászorulót tud segíteni. A kö-
szönet sorai mellett továbbra is kér-
jük pártfogó támogatásukat. 

Egészséges, boldog új esztendõt kí-
vánok a Beteg Gyermekekért Alapít-
vány kuratóriumának nevében:

Honti Judit elnök

KÖSZÖNET

A GONDOSKODÁSÉRT 

Az ESZEI Gondozási Központban
gondoskodnak a feleségemrõl, fo-
lyamatosan, kiváló minõségû mun-
kával enyhítik az állapotából követ-
kezõ betegségét, amelyért szeretném
elismerésemet és köszönetemet ki-
nyilvánítani az ott dolgozónak. Külön
említésre méltó a támogató szolgá-
lat segítségével végzett betegszállítás
színvonala, amely nélkül képtelen vol-
nék a feleségem helyi közlekedését
megoldani. Eredményekben gazdag
boldog új évet kívánok az intézmény
valamennyi munkatársának! 

Zombori Ferenc,
Szerencs, Huszárvár út 18.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
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�47/362-208. A mi kenyerünk.
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A NÉPDAL SZERELMESE

Kalina Ferencné kórusvezetõi munkás-
ságát  KÓTA-nagydíjjal ismerték el.



Az Észak-Kelet-Magyarország öt me-
gyéjében az egyetlen tiszta profilú me-
zõgazdasági nagyüzemként mûködõ
Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. terme-
lése az állattenyésztésen alapul. A
hosszú évek óta eredményesen gaz-
dálkodó társaság sikerének az egyik
titka a folyamatos fejlesztés, amelyek
a környezet védelméhez, az állatjólé-
ti elõírásoknak történõ megfelelés-
hez, valamint a termelés hatékonysá-
gának a javításához kapcsolódnak. A
korszerûsítésekhez a saját pénzügyi for-
rásokat kiegészítették a hazai- és eu-
rópai uniós pályázatokon elnyert tá-
mogatásokkal.

A Szerencsi
Mezõgazdasági
Zrt. szántóterüle-
te átlagosan 20
aranykorona ér-
tékû, 14 település
határában terül el
– tájékoztatta la-
punkat Osvay

György vezérigazgató (képünkön) . A
sertéságazatban a vertikum teljesen ki-
épült, a takarmány elõállításától a kis-
kereskedelmi értékesítésig. A közel há-
romezer szarvasmarhából 875 a tej-
termelõ tehén, és 400 a húshasznú
Charolais-törzstenyészet. A cég éven-
te mintegy hétmillió liter extra minõ-
ségû tejet értékesít, míg a baromfiága-
zatból 105 millió darab tojás kerül a
boltok polcaira. A társaság sikeresen fel-
készült hazánk európai uniós csatla-
kozására, átgondolt kon-
cepció alapján végezte fej-
lesztéseit. Ennek köszönhe-
tõen az elmúlt években is
megõrizte gazdálkodásában
az eredményességét, az ága-
zatban növelte versenyké-
pességét. 

– Az elmúlt évek tapasz-
talatai visszaigazolták az
évekkel ezelõtt meghozott
döntéseink helyességét –
emelte ki Osvay György. –
Cégünk egy klasszikus me-
zõgazdasági vállalkozás,
amely növénytermesztéssel
és állattenyésztéssel foglal-
kozik. Azon kevesek egyike
vagyunk, ahol ez utóbbi ága-
zatból származik a termékértékesítési
árbevétel közel nyolcvan százaléka.
Talán sokak számára ismeretes a szak-
mai állásfoglalás, miszerint az lenne a
helyes, ha két terület között 50–50 szá-
zalék lenne a megoszlási arány a mos-
tani állapot helyett, amikor 65 száza-
lékban a növénytermesztés felé billen
el a mérleg.  

Ez pedig azt jelenti, hogy a maga-
sabb hasznot hozó hozzáadott érték
nem a hazai mezõgazdasági terme-
lõknél jelentkezik, ami hosszabb távon
komoly problémákhoz vezethet. 

BERUHÁZÁSOK
PÁLYÁZATOKBÓL ÉS SAJÁT

FORRÁSOKBÓL 
Az elmúlt idõszakban megvalósított

beruházások alapvetõen három célt
szolgáltak: a környezetvédelmi elõírá-
sok teljesítését, az állatjóléti feltételek-
nek való megfelelést és a versenyké-
pesség biztosítását. A három terület kö-
zött valójában nem lehet rangsort fel-
állítani, egyaránt alapfeltételét jelentik
az eredményes mûködésnek. 

– A környezet védelme nagy figyel-
met kap az Európai Unióban, ezért ki-
emelt jelentõsége volt annak, hogy
megteremtsük az állati melléktermékek
elõírásoknak megfelelõ tárolásának a

feltételeit – hangsúlyozta Osvay
György. – Sikeres SAPARD- és AVOP-
pályázatok felhasználásával a sertés-,
szarvasmarha- és a baromfiágazatok-
ban egyaránt korszerû létesítményeket
hoztunk létre. Fejlesztettük a keverõ-
üzemet, amelynek a mûködéséhez idõ-
közönként újra meg kell szerezni a
szükséges engedélyeket, ami jelentôs
ráfordítás. Ugyancsak az állatjóléti in-
tézkedések keretében bõvítettük a tar-
tóhelyek alapterületét, mert az újon-
nan életbe lépõ elõírásokban megha-
tározottnál valamivel kevesebb terület
jutott egy-egy hízósertésre. A változ-
tatás gazdasági szempontból is ered-
ménnyel járt, hiszen javult a jószágok

súlygyarapodása. A vágóhidunk kor-
szerûsítéséhez szintén igényeltünk pá-
lyázati forrást. Itt összességében ki-
lencvenmillió forintos nagyságrendben
valósítottunk meg fejlesztéseket, töb-
bek között egy középkategóriás hús-
vágó és -feldolgozógép vásárlásával.
A beruházások eredményeként évi
30-32 ezer hízósertés levágására kész
vágóhíd alkalmas arra, hogy innen a
különbözõ áruféleségek már szeletelt,
védõfóliás kiszerelésben kerüljenek
kereskedelmi forgalomba. Szerencsen
és környékén a növénytermesztésben
meghatározó kultúra a cukorrépa. A
cég által vásárolt német Holmer típu-
sú betakarítógép mintegy 10-15 szá-
zalékban bérmunkában dolgozik. A 80
millió forintos értékû fejlesztéssel öt
fõvel csökkent az ágazatban foglal-
koztatottak száma, az Európai Unió
szándékaival összhangban növeke-
dett a hatékonyság. 

VERSENYBEN A PIACOKÉRT 

A vezérigazgató ismertette, hogy a
vágóhidak eredményessége jelentõs
részben azon múlik, hogy milyen
arányban állítanak elõ késztermékeket.
A hozzáadott érték ugyanis itt, nem
pedig a tõkehúsoknál jelentkezik. A
részvénytársaság ezen a területen is sze-
retne terjeszkedni és a magasabb vá-
sárlói igényeket is kielégítõ készítmé-
nyekkel nemcsak a szûkebb régióban,
a hipermarketekben, hanem Buda-

pesten és környékén is megjelenni a pi-
acon.     

Az elmúlt évben már új pályázatok
benyújtására nem volt lehetõsége a cég-
nek, azonban modernizálások 2006-
ban is folytatódtak. – Bizonyára sokan
gondolják úgy, hogy cégünknek a
közel négymilliárd forintos árbevétel
és nyolc százalék körüli nyereség mel-
lett nem igazán jut pénzre fejlesztésekre
– emelte ki a vezérigazgató. Igaz, hogy
idõként ugyancsak fogunkhoz kell
vernünk a garast, azonban sikerült je-
lentõs beruházásokat megvalósíta-
nunk. A két új kombájnunk és a trak-
torunk több korábbi gép együttes tel-
jesítményét múlja felül, ami üzem-
anyagban és munkabérben egyaránt je-
lentõs megtakarítást eredményezett.
Beszereztünk egy úgynevezett hidas
traktort is, amely korszerû technoló-
giával, úgynevezett GPS-rendszerrel
mûködik és alkalmazásával a magas
mezõgazdasági kultúrákban is haté-
konyan tudjuk elvégezni a növényvé-
delmet. 

A JÖVÕBE TEKINTÕ
VÁLLALKOZÁS 

A hazai mezõgazdasági termelõk
számára komoly nehézségeket jelent
az európai uniós támogatások utóla-
gos finanszírozása. A gazdák szeret-

nék ezeket a forrásokat már év köz-
ben a felmerülõ költségek fedezésére
felhasználni, amire azonban nincs le-
hetõség. – Mi is jelentõs összegek ki-
fizetésére várunk, de tudomásul vesz-
szük, hogy a jogos felhasználást a bi-
zonylatok alapos vizsgálatával végzi
az ellenõrzõ hatóság, amihez idõre van
szükség – tette hozzá Osvay György.
– Mi azonban jó elõre felkészültünk
erre és talán szerénytelenség nélkül le-
hetek büszke arra, hogy társaságunk
mûködésében a banki
kölcsönöknek nem je-
lentõs a szerepük. Az
igazsághoz persze az is
hozzátartozik, hogy a cég
2004-ben történt magá-
nosítása során jelentõs
összegû hitelt vettünk fel
és komoly kihívást jelent
számunkra a tõke- és hi-
teltörlesztések teljesítése.
Soha nem kértünk azon-
ban kedvezményeket
vagy fizetési haladékot,
ehelyett inkább arra tö-
rekszünk, hogy már az
elõírt határidõ elõtt telje-
sítsük a tartozásunkat. 

Napjainkban a mezõgazdaság tisz-
tes megélhetést nyújt a foglalkoztatot-
taknak, azonban a folyamatos fejlesz-
tési igények miatt viszonylag alacsony
a szabadon felhasználható nyereség. A
részvénytársaság az elkövetkezõ idõ-
szakban olyan nagyszabású élelmi-
szeripari beruházásra készül, amely

alapvetõen változtatja meg az ezen a
területen betöltött szerepüket a régió-
ban.  

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
évente 300-400 millió forintot fordít fej-
lesztésre, egy foglalkoztatottra átlagban
10 millió forint árbevétel, és 800 ezer
forint adózás elõtti eredmény jut. Bár
a gazdasági év zárása a támogatások
kifizetésének elhúzódása miatt 2007 áp-
rilisában történik, de az elõzetes szá-
mítások szerint a 8 százalékos árbevétel-

arányos nyereséget az idén is produ-
kálta a részvénytársaság. Ennek kö-
szönhetõen a cég 390 dolgozója – akik-
nek 150 ezer forint körül alakul az át-
lagkeresetük – 7–8 százalékos bér-
színvonal-emelkedésre számíthat az
idén.

S. L.
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A Daganatos Betegek Országos
Szövetségének Klubja meghívott ben-
nünket december 9-re Budapestre, az
Országos Onkológiai Intézetbe, a kö-
zösség  20. évfordulójának ünnep-
ségére, ahol nagyon sok fontos em-
berrel is megismerkedtünk. 

December elején megtartottuk a
negyedik szerencsi klubfoglalkozá-
sunkat. A zeneiskola tanulói közül
néhányan: Restás Dávid és Vígh
Enikõ zongorán, Restás Noémi fu-
rulyán, Nagy Boglárka pedig hege-

dûn karácsonyi dalokkal tették han-
gulatosabbá az eseményt.

A karácsonyi hangulathoz néhány
civil szervezet is hozzájárult egy kis
édességgel és süteménnyel. Ezúton sze-
retnénk mindenkinek megköszönni a
szívbõl jövõ segítségét, amivel szeb-
bé tették az ünnepeket. A legközelebbi
klubfoglalkozás február 2-án, pénteken
lesz a szokott helyen, a Rákóczi 63.
szám alatt, ahová szeretettel várunk
minden érintettet, vagy hozzátartozót.

Vigh Enikõ klubvezetõ

FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEKKEL ALAPOZZÁK MEG A JÖVÕT 

Már a legõsibb kultúrákban kiala-
kult, majd elterjedt a növények gyó-
gyító hatásának alkalmazása. 

Ma újra egyre gyakrabban találko-
zunk azzal, hogy a gyógyszeres terá-
piák megelõzõ formájaként a gyógy-
növényekbõl nyert illóolajokkal,
gyógyteákkal kezdik el a kialakult tü-
netek megszüntetését. Téli idõszakban
gyakran jelentkezõ megfázásos tüne-
tek megelõzésére, esetleg a kialakult
tünetek enyhítésére, gyógyítására is ta-
lálunk néhány jól ismert növényt, amit
bátran alkalmazhatunk.

Egyik legismertebb tea vagy illóolaj
alapanyaga a kamilla: az orvosi szék-
fû vagy kamilla forrázata gyulladások,
meghûléses panaszok gyógyítására al-
kalmas. Ízesített vagy natúr formában
fogyasztható, de két hét alkalmazás
után szünetet kell tartani, mivel a belek
felületét kiszárítja. A torok gyulladá-
sánál gargalizálásra (öblögetésre),
vagy inhalálásra alkalmazható jó
eredménnyel.

A köptetõ gyógyszerek gyakori
összetevõje a baktériumölõ hatású
lándzsás útifû: teaként alkalmazha-
tó gyógynövényként filteres formában.

1 filter 1 csésze forrásban lévõ víz-
ben, 5 percig állni hagyjuk, majd fo-
gyasztható. Naponta 1–3 csésze jó-
tékony hatású torokgyulladás, köhö-
gés esetén.

Vadrózsa, csipkebogyó: jellemzõ-
je, hogy gazdag C-vitaminban, de tar-
talmaz szerves savakat is, alma- és cit-
romsavat. A csipkebogyó ízletes cse-
mege, meghûlés, influenzás megbe-
tegedés, C-vitaminhiány esetén is jó
hatású, de alkalmas a meghûlések, a
betegségek megelõzésére is. A tea for-
rázata: 2-2,5 g szárított, összetört
csipkebogyó húsát 1 csésze forrásban
lévõ vízbe kell tenni, majd 10 percig
állni hagyni, végül leszûrni. Napi adag-
ja 3-4 csésze lehet!

Borsmenta: illóolaja jó hatású a hör-
gõk tisztítására, megfázás esetén in-
halálásra, esetleg szájöblögetésre is.
Érdemes fogyasztani gyógyteaként is,
ízesítve, esetleg ízesítés nélkül.

Egy csészényi vízbe 1 filter forrá-
zataként tea formájában, vagy egy
öblös edényben 1 maréknyi levelet le-
forrázva inhalálásra. A téli náthás,
megfázásos idõszakban, a zárt laká-
sokban, zárt helyiségekben kitûnõen
alkalmazhatóak az illóolajok páro-

logtatására. A kamilla, a levendula, a
rozmaring, eukaliptusz, fenyõ illóolajai
fertõtlenítõ hatással vannak a szoba
levegõjére, ezzel sokat tehetünk egy-
más esetleges megfertõzésének elke-
rüléséért.

A megelõzés, a gyógynövények al-
kalmazása segíthet az enyhébb tünetek
csökkentésében, kezelésében, de láz
jelentkezése esetén, vagy a tünetek fo-
kozódásakor mindenképpen orvoshoz
kell fordulni!

Váradi Ferencné dietetikus
***

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb január 15-én) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott diéta
kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbe-
szélésére. A rendelés beutaló nélkül
is igénybe vehetõ, társadalombizto-
sítási igazolványra azonban szükség
van, és a várakozás elkerülése érde-
kében célszerû idõpontot egyeztetni.

Egészségünkért 

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL
A MEGFÁZÁS, A NÁTHA ELLEN!

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

ESÉLYT AZ ÉLETNEK KLUB

A húsüzembõl számos termék már szeletelt, védõfóliás kiszerelés-
ben kerül kereskedelmi forgalomba.

A cég állatjóléti beruházásaihoz a saját for-
rás mellett európai uniós támogatásokat is
igénybe vettek. 

GPS-vezérlésû jármû segíti az eredmé-
nyes növényvédelmet.
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Korábbi évek
hagyományaihoz
híven Legyesbé-
nye önkormány-
zata most is kiad-
ta A/3-as méret-
ben falinaptárát,
melynek témája:
a „Régi Legyesbé-
nye”. 

– Egykori meg-
sárgult fotók alap-
ján állítottuk össze
a naptárat mon-
tázstechnikával –
tájékoztatta la-
punkat Hlivják
László polgármes-
ter. – Ez nemcsak egyszerû kiadvány,
hanem kultúrtörténeti, néprajzi emlék
is. A fotókon hajdani épületek, egy-
kori legyesbényei lakosok portréi ta-
lálhatók, illetve régi életképek kü-
lönbözõ munkák során pl.: aratás, ita-

tás, kapálás, foga-
tolás közben len-
csevégre kapott
tevékenységek lát-
hatók.

Az elsõ soro-
zatban száz darab
készült el és egy
nap alatt elfogyott,
ezért  kénytele-
nek voltunk elõ-
jegyzést felvenni –
ismertette a pol-
gármester. A nagy
érdeklõdés nem
véletlen, mert a
legyesbényeiek
ráismertek roko-
naikra, illetve em-

lékekre. A községbõl elszármazot-
taknak postán juttatjuk el a naptárat.
Hlivják László a tervek között emlí-
tette községi pénz veretését. A bronz-
ból készülõ hat centiméter átmérõjû
érme a „legyesbényei guba”.

Régi fényében pompázik a közel-
múltban még romosan álló egykori
tállyai református iskola. A telepü-
lés önkormányzata kétszázmillió fo-
rint ráfordításával vincellérházat
alakított ki az épületben, amelynek
december 8-án tartották az avatá-
sát. 

Az ünnepi eseményen Osika József
polgármester szólt a beruházás elõz-
ményeirõl. Mint elhangzott, az ere-
detileg is oktatási célokat szolgáló lé-
tesítmény újrahasznosítása ötletének
az alapjául a már-már elfeledett vin-
cellér szakma képzésének elindítása
szolgált, amelyhez hozzáillesztették
Tokaj-Hegyalja egyéb értékeit. Az

elõzõ önkormányzat európai uniós
forrásból teremtette elõ a felújítás költ-
ségeit. Az elõzetes egyeztetések után
2006 tavaszán indult el a beruházás,
amelyet megfeszített munkával sike-
rült a határidõre elkészítenie a kivi-
telezõnek. A polgármesteri köszön-
tõ után Godó Gábor református lel-
kész áldotta meg az épületet, majd
Rónavölgyi Endréné szólt az egybe-
gyûltekhez. Az országgyûlési képvi-
selõ szerint az új vincellérház kará-
csony elõtt igazi ajándékot jelent a
hegyaljai embereknek, a településnek
és a térségnek. A létesítmény lehe-
tõséget biztosít évszázados értékek fel-
idézésére és mindannak a tudásnak
a továbbadására, amelyet a szõlé-
szetben és a borászatban halmoztak
fel a helyben élõ emberek. –
Amennyiben jól sáfárkodunk az ér-
tékeinkkel, olyan idegenforgalmi att-
rakciókat alkothatunk, amelyek mesz-
sze földrõl ide vonzzák az érdeklõ-
dõket – emelte ki az országgyûlési
képviselõ. – A turizmus fellendülése
pedig elõsegítheti a térség fejlõdését.
Rónavölgyi Endréné szerint nem sza-
bad azon sopánkodni, hogy mit hoz
a jövõ, ehelyett fel kell mérni az elõ-
rejutás lehetõségeit. Amikor pedig
megtalálják a legjobbat, azt ki kell
használni – emelte ki az országgyû-
lési képviselõ, akit a szalag átvágá-
sával felavatta a megújult épületet.

Legyesbénye 

NAPTÁR A RÉGI KÖZSÉGRÕL

Az elmúlt évben
megtartott önkor-
mányzati válasz-
tások idején Tállya
lakossága immár
második alkalom-
mal szavazott bi-
zalmat Osika

Józsefnek (fotónkon). Az 1959-es
születésû tõsgyökeres tállyai férfi
számára – mint vallja – nagyon fon-
tos a település: – Többször lett volna
alkalmam arra, hogy más vidéken
folytassam az életemet, de én ide-
tartozónak vallom magam és minden
bizonnyal itt is élem le az életem –
fogalmazott. 

Osika József három gyermek édes-
apja, fia a családi borászatot vezeti,
lányai szintén ez irányban kezdték
meg egyetemi tanulmányaikat. 

– Vállalkozóként lettem a telepü-
lés vezetõje – emlékszik vissza a négy
évvel ezelõtti eseményekre a pol-
gármester. – Amikor elsõ alkalommal
megválasztottak a tisztségbe, az em-
berek még nem igazán tudták, hogy

valójában mi fog történni. Ezt köve-
tõ években nagyon sokat dolgoztunk.
2006-ban már más volt a helyzet. A
négy év sikerei hozták, hogy a vá-
lasztópolgárok több mint hetven
százaléka szavazott nekem bizalmat.
Csalódott is lettem volna, ha mind-
ez másképpen történik, hiszen na-
gyon sok munka van az eredmények
mögött, de nagyon jólesett a biza-
lom és köszönöm a tállyaiaknak!
Számomra ez volt az igazi fizetség
az elmúlt négy esztendõért. Nem
tudom magam Tállya nélkül elkép-
zelni, de azt gondolom, a település
sem létezhet egy jó vezetõ nélkül.
Ma is azt tartom, szerencsés volt az
itt élõk 2002-es döntése, hiszen egy
olyan testület jött létre, amely a vál-
lalkozói gondolkodás és a közigaz-
gatás törvényeinek ötvözésével új
korszakot kezdett el. 

Már az indulásnál nagy lehetõség
elõtt állt az új önkormányzat.
Elkezdõdött egy beruházás, amely
Tállya gesztorságával, Golop, Monok,
Abaújkér és Abaújszántó közremû-

ködésével, közel 3,5 milliárdos rá-
fordítás révén megvalósította a kör-
nyék szennyvízhálózatát. 

Osika József szerint vállalkozói
szellemû gondolkodással lehet a köz-
séget kiemelni a hátrányos helyzet-
ben lévõ települések sorából. –
Kihívásnak tekintem a polgármester-
séget – folytatta a településvezetõ –
és ezt én nagyon komolyan gondo-
lom. Akik körülöttem élnek, velem
dolgoznak, tudják: maximalista va-
gyok magammal és a kollégáimmal
szemben. Célom, hogy átgondolt, jó
gazdálkodással stabilizáljuk az ön-
kormányzat pénzügyi helyzetét és a
jövõképeket megalkotva, aprólékos,
tudatos munkával kell felépíteni a falu
jövõjét. Ahhoz, hogy a látványos fej-
lõdés megvalósuljon, legalább 10-15
évnek kell eltelnie. Ehhez figyelem-
be kell venni, hogy milyen értékeink
vannak. A mi esetünkben könnyû a
helyzet, hiszen itt vannak a szõlõk,
bor, pincék, az épített örökség és ha
ezeket összeadom, akkor úgy gon-
dolom, van okunk a bizakodásra. 

Az itteniek jövõjét az fogja jelen-
teni, ha elkezdünk egy olyan élhe-
tõ települést felépíteni, amire
Magyarországról, Európából és akár
a tengerentúlról is kíváncsiak az
emberek.                             M. Z.

Az elmúlt évi
õszi önkormány-
zati választásokon
Mádon újra Ga-
lambosi Imrét (fo-
tónkon) választot-
ták meg polgár-
mesternek. A régi-

új településvezetõ öt jelölt közül a le-
adott érvényes szavazatok több mint
ötven százalékát szerezte meg. 

– Jólesik a településen lakók több-
ségének a bizalma, amelyet úgy
érzem, hogy az elõzõ négy évben a
község vezetésével közösen szolgál-
tunk meg – emelte ki Galambosi Imre.
– A mádiak négy esztendõvel ezelõtt
a változások mellett tették le a vok-
sukat, amikor a korábbi képviselõ-tes-
tület összetételét nyolcvan százalék-
ban megváltoztatták, és engem he-
lyeztek a polgármesteri székbe. Az ön-
kormányzat a község fejlesztését
tûzte ki célul. Erre konkrét programot
dolgoztunk ki, amit az elmúlt idõ-
szakban igyekeztünk sikerrel meg-
valósítani. Az volt a szándékunk, hogy
szebb, tisztább és biztonságosabb, az
emberek által élhetõbb környezetet
teremtsünk Mádon. Ennek érdekében
elõször a polgármesteri hivatal és a
helyi intézmények mûködését vilá-
gítottuk át a hatékonyság javítása és

gazdálkodás átláthatóbbá tétele ér-
dekében. Lényeges volt az ered-
ménycentrikus szemlélet érvényre
juttatása, ebben a dolgozókban part-
nerekre találtunk. Fontosnak tartottuk
az önkormányzati munka nyilvá-
nosságát, aminek az érdekében a helyi
kábeltelevízió hálózatán rendszere-
sen levetítettük a képviselõ-testületi
ülésekrõl készült felvételeket. 

– A település tervszerû infrastruk-
turális fejlesztésének köszönhetõen
jelentõs sikereket értünk el a falusi
és a borturizmusban – folytatta a pol-
gármester. – Az ebben rejlõ lehetõ-
ségeket a lakosság is észrevette és
több kisvállalkozás indult el ezen a
területen, javítva a foglalkoztatási
helyzeten. Négy év alatt összesen 83
pályázatot készítettünk, amelyek
közül 58 volt eredményes. Az elnyert
támogatás meghaladja a 2,8 milli-
árd forintot. A kisebb összegek az
intézmények mûködtetéséhez nyúj-
tottak hasznos segítséget és több na-
gyobb beruházást is sikerült meg-
valósítanunk. Ezek közé tartozik a
szennyvízelvezetõ rendszer kiépí-
tése, az úthálózat rekonstrukciója,
az európai szintû konyha és étkezõ
kialakítása, valamint a csapadékvíz-
elvezetés megoldása, ami tavaly in-
dult és 2008-ban fog befejezõdni.

Ezeket az eredményeket értékelte a
helyi lakosság az újraválasztásom-
kor. A jelenlegi önkormányzatnak
négy új tagja van. Bízom benne,
hogy a testület továbbra is abba a
jó irányba tolja majd község szeke-
rét, amin az elmúlt idõszakban el-
indultunk. Tennivalónk a követke-
zõ négy esztendõben is bõven akad.
Ilyen például a patakmeder burko-
lása, a fõutca rekonstrukciója, a ra-
vatalozó újjáépítése és egy sport-
csarnok létesítése, amelyek szintén
elnyert pályázatokból valósulhat-
nak meg. Épületeink felújításával is
szeretnénk hozzájárulni a formáló-
dó településkép javulásához.
Továbbra is jó kapcsolatra törek-
szünk a lakosok mellett a civil szer-
vezetekkel és a történelmi egyhá-
zakkal, akik fontos segítséget nyújt-
hatnak a munkánkhoz. Úgy érzem,
hogy a közeljövõ sok nehézséget hoz
az önkormányzatok életében. Az el-
kerülhetetlen és a késõbbi eredmé-
nyes mûködést szolgáló reformok-
kal egyetértek – tette hozzá a pol-
gármester –, de ellene vagyok min-
den olyan intézkedésnek, amelyek
a kistelepülések intézményeinek a
létét veszélyeztetik, mert ez ellen-
tétes a helyi lakosság érdekével.

Á. A.

BEMUTATKOZNAK
A KISTÉRSÉG POLGÁRMESTEREI

MÁD – GALAMBOSI IMRE

TÁLLYA – OSIKA JÓZSEF

Tállya 

VINCELLÉRHÁZAT AVATTAK 

Az új létesítmény átadását jelképezõ nemzetiszín szalagot Rónavölgyi
Endréné országgyûlési képviselõ vágta át.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Negyedik alkalommal tartottak
szakmai tanácskozást az elmúlt
évben december 8-án a szerencsi és
tokaji kistérségek polgárõri és rend-
õri vezetõi. A mádi könyvtárban
megtartott rendezvény fõ témája az
év végi ünnepekkel kapcsolatos fel-
adatok voltak. Jurák József alezredes,
a Szerencsi Rendõrkapitányság igaz-
gatásrendészeti osztályvezetõje tá-
jékoztatójában kiemelte, hogy a jár-
õrök az év végén kiemelt figyelmet
fordítanak az ittas vezetõkre. Az ün-
nepek elõtt a nagy forgalmú áruhá-
zak környékén, a piacokon és a vas-
útállomásokon gyakrabban tûnnek
majd fel az egyenruhások, hogy a je-
lenlétükkel is elejét vegyék a lopá-
soknak. Az ülésen elhangzott, hogy
a rendõrség elõtt álló feladatok meg-
oldása mára már elképzelhetetlen a

jól mûködõ, hatékony polgárõrség
nélkül. A járõrök munkáját hatéko-
nyan segítik az önkéntesek. A fegy-
veres testület és a civil szervezet helyi
szintû együttmûködése az adott te-
lepülés polgárõr-parancsnoka és a te-
rületileg illetékes rendõri vezetõ ösz-
szefogásával válhat még eredmé-
nyesebbé. A tanácskozáson szóba ke-
rült a megalakulás elõtt álló Monoki
Polgárõr Egyesület, amelyrõl Szepesi
Zsolt László, a község polgármeste-
re szólt. A jelenlévõk fontosnak tar-
tották, hogy a jövõben folytatódja-
nak az oktatási intézményekben kö-
zösen megtartott bûn- és baleset-
megelõzési elõadások. A 2006. évi
utolsó közös megbeszélésen hasznos
információk cseréltek gazdát és a je-
lenlévõk ismételten hatékony együtt-
mûködésrõl tettek tanúbizonyságot.

A KÖZBIZTONSÁGRÓL
TANÁCSKOZTAK 

Az elmúlt évben is meghirdette a
cég mûködési területén lévõ iskolák
osztályainak szelektív hulladék-
gyûjtési versenyét a Zempléni
Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.
és az „Önkormányzatok az élhetõbb
környezetért” Közalapítvány. A díj-
kiosztó ünnepséget december 18-án
tartották Tokajban.  

A 16 intézménybõl jelentkezõ
125 csapatnak papír, mûanyag, alu-
mínium és vas gyûjtésére volt lehe-
tõségük. A rangsorolást alapjául a le-
adott hulladék egy fõre jutó meny-

nyisége adta, így a kisebb intézmé-
nyek is azonos eséllyel vettek részt
a versengésben. A jutalmakat a
Tisza-parti város polgármesteri hi-
vatalában Szathmáry Erzsébet, a
közalapítvány kuratóriumának tagja
adta át az egyes kategóriákban leg-
jobb eredményt elérõ csapatok kép-
viselõinek. Ez alkalommal a gyõz-
tesek Sárospatakról, Komlóskáról és
Tokajból érkeztek a díjátadóra, hogy
átvegyék a százezer forintos kirán-
dulási hozzájárulásról szóló fõdíja-
kat.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS
JUTALMA 



2007. JANUÁR 12. SZOLGÁLTATÁS12

SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS

ÉRKEZÕ VONATOK:
Abaújszántó: 5.40, 7.40, 9.40, 11.40, 13.40, 15.40,

17.40, 19.40, 21.40
Budapest-Keleti: 9.58R IC Dália, 11.13, 11.58R IC Jázmin,

13.13, 13.58R IC Kamilla, 15.13, 15.58R
IC Rózsa, 16.49IEN, 17.13, 17.58MR IC
Tulipán, 19.13, 19.58bR IC Tokaj, 21.13

Budapest-Nyugati: 10.01XR IC Holló, 12.01XR IC Páva,
14.01R IC Rigó, 16.01R IC Kócsag,
18.01R IC Vércse, 20.01R IC Hajdú

Debrecen: 7.42, 8.01cR IC Tokaj, 10.01XR IC
Holló, 12.01XR IC Páva, 14.01R IC
Rigó, 16.01R IC Kócsag, 18.01R IC
Vércse, 20.01R IC Hajdú

Füzesabony: 9.58R IC Dália, 11.13, 11.58R IC Jázmin,
13.13, 13.58R IC Kamilla, 15.13, 15.58R
IC Rózsa, 16.49I, 17.13, 17.58MR IC
Tulipán, 19.13, 19.58bR IC Tokaj, 21.13

Hatvan: 11.13, 13.13, 15.13, 16.49I, 17.13,
19.13, 21.13

Keszthely: 21.13
Miskolc-Tiszai: 4.44Aa, 5.13, 6.13, 6.44Aa, 6.54R IC

Hajdú, 7.13, 7.58R IC Délibáb, 8.13,
9.13, 9.58R IC Dália, 10.13, 11.13,
11.58R IC Jázmin, 12.13, 13.13, 13.58R
IC Kamilla, 14.13, 14.44Aa, 15.13,
15.48, 15.58R IC Rózsa, 16.13, 16.49I,
17.13, 17.58MR IC Tulipán, 18.13,
19.13, 19.58bR IC Tokaj, 20.13, 21.13,
22.13, 23.34

Nyíregyháza, Tokaj: 4.03+, 4.42, 5.42, 6.01R IC TVK, 6.42,
7.01R IC Takta, 7.42, 8.01cR IC Tokaj,
8.42, 9.42, 10.01XR IC Holló, 10.42,
11.42, 12.01XR IC Páva, 12.42, 13.42,
14.01R IC Rigó, 14.42, 15.42, 16.01R
IC Kócsag, 16.42, 17.42, 18.01R IC
Vércse, 18.42, 19.42, 20.01R IC Hajdú,
20.42, 21.42, 23.42

Püspökladány: 7.42, 10.01XR IC Holló, 12.01XR IC
Páva, 14.01R IC Rigó, 16.01R IC Kócsag,
18.01R IC Vércse, 20.01R IC Hajdú

Sátoraljaújhely: 4.45, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.15W, 14.45,
15.45, 16.45, 17.14KR IC Füzér, 17.45,
18.14W, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 23.20

Szolnok: 7.42S, 10.01XR IC Holló, 12.01XR IC
Páva, 14.01R IC Rigó, 16.01R IC Kócsag,
18.01R IC Vércse, 20.01R IC Hajdú

Sl. Nové Mesto: 12.45
Nagykanizsa: 21.13

INDULÓ VONATOK:
Abaújszántó: 4.19EN, 6.19EN, 8.19EN, 10.19EN,

12.19EN, 14.19EN, 16.19EN, 18.19EN,
20.19EN, 22.19EN

Budapest-Keleti: 4.47, 6.02R IC TVK, 6.47, 7.02R IC Takta,
8.02cR IC Tokaj, 8.47, 10.02XR IC Holló,
10.47, 12.02XR IC Páva, 12.47, 14.02R

IC Rigó, 14.17WEN, 14.47, 16.02R IC
Kócsag, 16.47, 17.17KR IC Füzér, 18.02R
IC Vércse, 18.17WEN, 18.47

Budapest-Nyugati: 6.56R IC Hajdú, 7.59R IC Délibáb, 9.59R
IC Dália, 11.59R IC Jázmin, 13.59R IC Kamilla,
15.59R IC Rózsa, 17.59MR IC Tulipán

Debrecen: 5.18EN, 6.56R IC Hajdú, 7.59R IC Délibáb,
9.59R IC Dália, 11.59R IC Jázmin, 13.59R
IC Kamilla, 15.59R IC Rózsa, 17.59MR IC
Tulipán, 19.59bR IC Tokaj

Füzesabony: 4.47, 6.02R IC TVK, 6.47, 7.02R IC
Takta, 8.02cR IC Tokaj, 8.47, 10.02XR 
IC Holló, 10.47, 12.02XR IC Páva,
12.47, 14.02R IC Rigó, 14.17WEN,
14.47, 16.02R IC Kócsag, 16.47,
17.17KR IC Füzér, 18.02R IC Vércse,
18.17WEN, 18.47

Hatvan: 4.47, 6.47, 8.47, 10.47, 12.47, 14.17WEN,
14.47, 16.47, 17.17KEN, 18.17WEN, 18.47

Gyõr: 14.17WEN
Miskolc-Tiszai: 4.05EN, 4.47, 5.17AaEN, 5.47EN, 6.02R

IC TVK, 6.17aEN, 6.30EN, 6.47, 7.02R
IC Takta, 7.17AaEN, 7.47SEN, 8.02cR IC 
Tokaj, 8.47, 9.47EN, 10.02XR IC Holló,
10.47, 11.47EN, 12.02XR IC Páva, 12.47,
13.47EN, 14.02R IC Rigó, 14.17WEN,
14.47, 15.17AaEN

Nyíregyháza, Tokaj: 4.18EN, 5.18EN, 6.18EN, 6.56R IC
Hajdú, 7.18EN, 7.59R IC Délibáb, 8.18EN,
9.18EN, 9.59R IC Dália, 10.18EN,
11.18EN, 11.59R IC Jázmin, 12.18EN,
13.18EN, 13.59R IC Kamilla, 14.18EN,
15.18EN, 15.59R IC Rózsa, 16.18EN,
17.18EN, 17.59MR IC Tulipán

Püspökladány: 6.56R IC Hajdú, 7.59R IC Délibáb,
9.59R IC Dália, 11.59R IC Jázmin,
13.59R IC Kamilla, 15.59R IC Rózsa,
17.59MR IC Tulipán

Sátoraljaújhely: 4.15, 5.15, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15,
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
16.51IEN, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.15, 22.22

Szolnok: 6.56R IC Hajdú, 7.59R IC Délibáb, 9.59R IC
Dália, 11.59R IC Jázmin, 13.59R IC Kamilla,
15.59R IC Rózsa, 17.59MR IC Tulipán

Sl. Nové Mesto: 9.15
Keszthely: 6.47
Nagykanizsa: 6.47

JELMAGYARÁZAT: R: helyjegyköteles; E: csak 2. osztályú kocsikkal; N: nem-
dohányzó vonat; IC: InterCity; +: közlekedik hétköznapokon; A: közlekedik mun-
kanap; W: közlekedik vasárnapi rend szerint; a: nem közlekedik XII. 27., 28.,
29.; b: nem közlekedik XII. 24., 31.; c: nem közlekedik XII. 25., I. 1.; I: közle-
kedik XII. 22-ig és I. 2-tõl VI. 10-ig, valamint IX. 3-tól pénteki közlekedési rend
szerint; K: közlekedik XII. 17-ig és I. 1-tõl VI. 10-ig, valamint IX. 2-tõl vasárnapi
közlekedési rend szerint; S: Közlekedik Szolnok–Püspökladány között hétköz-
napokon, Püspökladány–Miskolc–Tiszai között naponta.; M: nem közlekedik
Nyíregyháza–Budapest–Nyugati pu. között XII. 24., 31.; X: nem közlekedik
Budapest–Nyugati pu.–Nyíregyháza között XII. 25.,I. 1.

Abaújkér M9.15, WO12.50, I14.15
Abaújszántó, piactér WO6.05, I6.09, M9.15, X10.05, O11.30,

X12.50, D14.00, I14.15, X14.52, M16.15
Bekecs, posta X4.05, M4.30, M5.20, M5.35, M5.47, X6.00,

6.10, O6.20, M6.30, M7.20, M7.30, 7.45,
Z10.00, X10.10, X10.50, 11.35, M12.40,
Z12.45, M12.50, M13.25, I13.52, 14.15,
14.25, 14.55, 15.50, X16.20, M16.30,
M17.15, A+17.15, M17.45, 18.00, Z19.45,
20.00, M20.05, M22.15

Csobaj I4.05, WM4.10, O5.35, I5.50, O6.00, WT 6.05,
M6.35, 7.40, 10.10, 12.30, 14.35, M15.50,
D17.15, 19.50, 22.15

Encs, aut. áll. M9.15, WO12.50, I14.15
Gesztely, Rákóczi u. 16. M4.30, M5.35, X6.10, M7.30, X10.10,

M12.50, 14.55, X16.20, M17.45, Z19.45
Golop Rátkán át WO6.05, I6.09, X7.45, M9.15, X10.05,

O11.30, X12.50, D14.00, I14.15, X14.52,
M16.15, X17.15, M22.15

Golop Monokon át X4.05, X6.00, +7.45, M13.25, 15.50, A+17.15 
Legyesbénye, aut. vt. M4.30, M5.35, M5.47, X6.10, +6.10, M7.30,

7.45, Z10.00, X10.10, 11.35, Z12.45, M12.50, 
I13.52, M14.15, 14.55, D15.50, X16.20,
D17.15, A+17.15, M17.45, 18.00, Z19.45,
20.00, M20.05, M22.15

Legyesbénye, monoki elág. X4.05, M4.30, M5.35, M5.47, X6.00, +6.10,
M7.30, 7.45, Z10.00, X10.10, 11.35, M12.40,
Z12.45, M12.50, M13.25, I13.52, M14.15,
14.55, 15.50, X16.20, M17.15, A+17.15,
M17.45, Z18.00, Z19.45 M20.00, M20.05,
M22.15

Mád, Kossuth u. 72–74. M16.25, M18.15 
Mád, aut.ford. M5.40, WM6.40, O6.43, M9.15, M16.23,

M18.15
Megyaszó, aut.vt. M4.30, M5.35, X6.10, M7.30, X10.10,

11.35, M12.50, I13.52, 14.55, X16.20,
M17.45, Z19.45, M20.05

Mezõzombor, Rákóczi u. M5.40, WM6.40, O6.43, I7.10, M9.15,
M16.23, M18.15

Miskolc, aut. áll. M4.30, M5.35, X6.10, M6.30, M7.30, X10.10,
M12.50, 14.55, X16.20, M17.45, Z19.45

Monok, Kossuth Múzeum X4.05, X6.00, +6.10, 7.45, X10.10, M12.40,
Z12.45, M13.25, 14.55, 15.50, M17.15,
A+17.15, 18.00, 20.00, M22.15

Monok, aut. ford. X4.05, +6.10, X7.45, X10.10, M12.40,
Z12.45, 14.55, M17.15, 18.00, 20.00,
M22.15

Ond WO6.05, I6.09, I6.25, +6.55, WM7.06, I7.17,
X7.45, M9.15, X10.05, +10.30, O11.30,

X12.50, I13.45, D14.00, I14.15, X14.52,
D16.15, X17.15, M22.15

Prügy M4.05, WM4.10, O5.35, I5.50, O6.00,
WT 6.05, M6.35, I7.06, 7.40, 10.10, X11.00,
12.30, M14.15, 14.35, M15.50, JV 15.50,
17.15, 19.50, 22.15

Rátka WO6.05, I6.09, I6.25, X7.45, M9.15, X10.05,
O11.30, X12.50, D14.00, I14.15, X14.52,
M16.15, X17.15, M22.15 

Sóstófalva X6.10, M7.30, X10.10, 14.55, X16.20,
Z19.45

Szerencs, Hidegvölgy u. I6.25, WM6.50, M9.15, X10.05, I13.20,
M13.52, M14.15, M14.55, M17.21, M20.00

Szerencs,
Malomtanya ford. M15.50
Szerencs, malom X4.05, M4.30, M5.20, M5.35, M5.47, X6.00,

6.10, O6.20, I6.25, M6.30, WM6.50, M7.20, 
M7.30, 7.45, 7.45, M9.15, Z10.00, X10.05,
X10.10, X10.50, 11.35, M12.40, Z12.45,
M12.50, I13.20, M13.25, M13.52, M14.15,
14.25, 14.55, 15.50, X16.20, M16.30,
M17.15, A+17.15, M17.21, M17.45, 18.00,
Z19.45, 20.00, M20.05, M22.15

Taktabáj M4.05, WM4.10, O5.35, I5.50, O6.00,
WT6.05, M6.35, 7.40, 10.10, 12.30, 14.35,
M15.50, D17.15, 19.50, 22.15

Taktakenéz I5.50, X11.00
Taktaharkány X11.00
Taktaszada M5.20, O6.20, M7.20, X10.50, 14.25, M16.30
Tállya WO6.05, I6.09, I6.25, X7.45, M9.15, X10.05,

O11.30, X12.50, D14.00, I14.15, X14.52,
M16.15, X17.15, M22.15

Tiszaladány I4.05, WM4.10, O5.35, I5.50, WT6.05,
M6.35, 7.40, X10.10, 12.30, 14.35, M15.50,
M17.15, 19.50

Tokaj, Idõsek Otthona I.5.50, WT6.05, 7.40, X10.10, 12.30, 14.35
Tokaj, Mosolygó u. 1. I4.05, WM4.10, O5.35, I5.50, WT6.05,

M6.35, 7.40, X10.10, 12.30, 14.35, M15.50,
M17.15, 19.50

Tokaj, vá. I5.50, WT6.05
Újcsanálos O6.10, M7.30, X10.10, 14.55, X16.20,

M17.45, Z19.45

JELMAGYARÁZAT: + = munkaszüneti napokon; D = szabadnap kivételével naponta; I =
iskolai elõadások napján; M = munkanapokon  O = szabadnapokon; X = munkaszüneti
napok kivételével naponta; Z = szabad- és munkaszüneti napokon; WM = tanszünetben
munkanapokon; WO = szabadnapokon, valamint tanszünetben munkanapokon; WT = mun-
kaszüneti napokon, valamint tanszünetben munkanapokon; JV = hetek elsõ iskolai napját
megelõzõ munkaszüneti nap; A+ = munkaszüneti napokon, de nem közlekedik XII. 24-
én és 31-én

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA
SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS MEGÁLLÓHELYRÕL 2006. DECEMBER 10-TÔL

VONATOK ÉRKEZÉSE ÉS INDULÁSA 2006. DECEMBER 10-TÔL KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kez-
di meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti na-
pok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt váro-
si felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra kö-
zött rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi ké-
szenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET

ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb február 7-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb január 24-én.

Bodnár Béla aljegyzõ: hétfõ 8–12
óráig, szerda 8–16 óráig.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb ja-
nuár 17-én.

VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig.
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket.

VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb február 5-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Bárány
Zoltán százados – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb febru-
ár 5-én 9–12 óráig tart fogadóna-
pot. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.
Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–11.30, 13–15 óráig. Kedd és
csütörtök: 8 – 11.30 óráig. Pénteken
az ügyfélfogadás szünetel.

B.-A.-Z. MEGYEI
MUNKAÜGYI KÖZPONT

SZERENCSI
KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8–15
óráig, kedd: 8–12 óráig, szerda:
8–16 óráig, csütörtök–péntek: 8–12
óráig. 

ÁNTSZ SZERENCS VÁROSI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és

csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel 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.

SZERENCSI IFJÚSÁGI

INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. Tel.: Tóth
Bernadett 30/540-0921. Király Judit
20/484-1013. Nyitva tartás hétfõn
10–16 óráig, keddtõl péntekig
12–18 óráig. E-mail: ifipont@sze-
rencs.hu

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

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

Január 15–21. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30
–11.30 óráig.

Január 22–28.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15. óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433. 

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Január 13–14.: Sándor Ernõ,
Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/4907-771.

Január 20–21.: Boros László,
Tiszalúc, Mátyás király út 13. Tel.:
20/323-6507.

Január 12., V. körzet (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.
Január 19., II. körzet (Móré László) Tel.: 47/362-225.
Január 26., III. körzet (Sütõ Szilveszter) Tel.: 362-638.

VÉRADÁS
JANUÁR

16. (kedd): Szerencs,
MÁV-állomás
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A TERVEZÉSTÕL A MEGVALÓSÍTÁSIG!
SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

Szerencs, Betonkeverô Telep (Keleti Ipartelep)
Tel.: 47/361-858, 47/361-118. Fax: 47/361-104

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Keleti Ipartelep)

– kiszállítás (tehergépkocsival
és mixerrel)

– Ipari és egyéb épületek ter-
vezése és kivitelezése

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezéssel
érti meg Önt? Fülzúgásról panaszkodik?

� szakorvosi tanácsadás 
� 11 év gyártási és hallásgondozási tapasztalata, korszerû szervizháttér
� több nemzetközi hallókészülék-gyártó képviselete
� fülzúgás esetén tanácsadás 

Elérhetõség helyben:
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.
Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között:
47/361-758/122 mellék, Somogyvári Zsoltné. 

A 37-es fôút tarcali elágazásánál

HÁZIAS ÉTELEKKEL
várjuk kedves vendégeinket!

Hegyaljai borok nagy választéka!

Telefon: 47/369-029
Nyitva: mindennap 11–21 óráig

Sárga Borház Csárda

Színvonalas szórakozási lehetõség 
Szerencsen, a Rákóczi út 95. szám alatt. 

BOWLING CLUB
MINDEN HÉTVÉGÉN 
ÓRIÁSI ITALAKCIÓK! 

Többféle kikapcsolódást 
nyújtó játékok: 

kétpályás bowling, 
9-es pool, biliárdasztal, 
asztali foci, darts, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

H’ART 
AJÁNDÉKBOLT 

Szerencsen, 
a Rákóczi út 16. 

szám alatt.
Nyitva tartás: 

kedd–péntek: 8–17 óráig, 
szombat: 8–14 óráig.

Telefon: 47/560-227/17-es 
mellék.

Gyertyák, gyertyatartók, 
üvegtálak 

nagy választékban.

Táblaképek, 
díszes csomagolóanyagok, 

háztartási 
kiegészítõ termékek. 

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

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

� Acélszerkezetek gyártása, szerelése � Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése 
� Gépek, berendezések gyártása, szerelése � Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyár-
tása, szerelése � Üzemek,
üzemrészek felújítása, kar-
bantartása �Felrakóhegesz-
tések � Lv = 30 mm-ig tör-
ténõ lemezhengerelések 
�Forgácsolás középeszter-
gákon � DP–200 síkeszter-
gán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok meg-
munkálása �Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógé-
peken végzett forgácsolások
� Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 

KINCSES TÜZÉP

� Csempék és járólapok 870 Ft/m2-tõl
� 140x140 cm-es akril sarokkád 39 900 Ft/db 
� Hidromasszázs sarokkádak 151 000 Ft-tól 
� Hidromasszázs zuhanykabin akció 69 800 Ft/db 
� Kül- és beltéri csemperagasztó: 990 Ft/zsák 
�Fürdõszobai szõnyegek, zuhanyszettek, fürdõszoba
�Bútorok és kiegészítõk nagy választékban kaphatók 
� Mosdók, monoblokkos WC-k, csaptelepek 
� Mûanyag ajtók, ablakok 20% kedvezménnyel

Szerencs, Rákóczi út 15., telefon: 47/364-023, 560-096

AKCIÓS VÁSÁR! 

Személy-vagyonõr 

tanfolyam 

indul Szerencsen. 
Igény szerint

munkalehetôséget biztosítunk.
Jelentkezés és további információ:

Szkárosi Kft. Tanúsítvány szám: 05-0134-05
Telefon: 46/352-499, 70/3870-438

Minden kedves 
vendégemnek 

ezúton kívánok 
sikerekben gazdag,

boldog 
új esztendõt! 

KISS LAJOS

fodrász-

mester

A Zemplén Csokoládégyár 

mûszakvezetõ 
munkatársat 

keres felvételre 
(élelmiszeripari gyakorlat

elõny). 

Jelentkezni lehet: 
Sárospatak, Ipar út 2. 

(Highlander disco mellett) 

Tel.: 47/511-250. 
E-mail:

zemplenchoc@internetker.hu
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INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
FELSÕPINCESOR 7.: Kardos Barnabás: Nagyobb ingatlanba
költözõk figyelmébe ajánljuk! A város magasan fekvõ ré-
szén mintegy 130 m2 hasznos alapterületû, összkomfortos,
családi ház. Azonnal beköltözhetõ. Megfelelõség esetén be-
számítanak szerencsi, legalább 2 szobás társasházi lakást.
Az ingatlan hosszútávra bérbe is vehetõ, közös konyha-
használat esetén két család részére is megfelelõ. Havi bér-
leti díj: 50 000 Ft + teljes rezsi. 3 havi kaució szükséges.
Irányár: 11 000 000 Ft. Tel.: 47/363-352, 70/24-24-003.
HUNYADI UTCA 12., Csadó ingatlan: 435 m2 telken kom-
fortos családi ház. A 20 m2 alapterületû pince 25 hl tároló
kapacitású. A borászatban használatos eszközök külön térí-
tés ellenében megvásárolhatók. Tetõterében vagy az udvar
felõl tovább bõvíthetõ. Rövid határidõvel beköltözhetõ.
Irányár: 11 900 000 Ft. Tel.: 47/362-625, 30/271-90-53.
NAGYVÁRAD U. 5.: A 37-es fõközlekedési út mellett, a Prü-
gyi–Nagyvárad úti elágazásánál, 1058 m2 telken komfort
nélküli családi ház. Az ingatlan elõtt szervizút, amelyen a
parkolás megoldott. Azonnal beköltözhetõ. VÁLLALKOZÁS CÉL-
JÁRA kiválóan alkalmas. BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE AJÁNL-
JUK! Irányár: 8 200 000 Ft. Tel.: 20/92-49-136. 
ONDI ÚT  51.: mintegy 119 m2 hasznos alapterületû, össz-
komfortos, családi ház a hozzá tartozó 2 db garázzsal. Az
ingatlan tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén beszámíta-
nak budapesti, jó mûszaki állapotú, legalább 2 szobás tár-
sasházi lakást. Irányár: 14 900 000 Ft. Tel.: 47/362-972,
20/396-60-20.
ABAÚJSZÁNTÓ, BALASSI BÁLINT U. 19., Csomós: mintegy 85
m2 hasznos alapterületû, egyedi központi fûtésû, összkom-
fortos, családi ház. Padlásterében tovább bõvíthetõ. Megfe-
lelõség esetén beszámítanak Budapest 60 km-es körzeté-
ben legalább 2 szobaszámú, minimum komfortos, kertes csa-
ládi házat. Irányár: 9 800 000 Ft. Tel.: 47/330-296, 30/321-
53-19, 30/635-20-77. 
MÁD, ALKOTMÁNY ÚT 4., Molnár József: A község Rátka fe-
lé vezetõ útjának bal oldali részén csendes környezetben,
1848 négyzetméter (458 négyszögöl) területû, részben be-
kerített telken, 1984-ben átadott, mintegy 190 négyzetméter
hasznos alapterületû, földszintjén: nappali, konyha, étkezõ,
kamra, fürdõszoba, folyosó, lépcsõház, fedett, 20 négyzet-
méteres terasz, emeletén: 3 szoba, társalgó, padfeljáró he-
lyiségekbõl álló, összkomfortos komfortfokozatú, dupla fû-
tési móddal (szén, gáz) rendelkezõ családi ház. Az ingatlan
korszerû terv alapján készült, igényesen rendbentartott. Re-
dõnyös, reluxás, szalagfüggönyös ablakok, a nappali, a lép-
csõház 160 cm magasan lambériázott, mûanyag bejárati és
hátsó ajtók, telefon, ipari áram. Parkosított pihenõkert fila-
góriával, befuttatott vadszõlõs környezettel. Konyhakert, gyü-
mölcsfák. A garázs elõtt fedett gépkocsibeálló. Megfelelõség
esetén beszámítanak mádi, legalább 2 szobaszámú, össz-
komfortos komfortfokozatú, kertes ingatlant maximum 6 M
Ft vételárig. Összeköltözõ nagyobb családok figyelmébe is
ajánljuk. Irányár: 14 900 000 Ft. Tel.: 47/348-391.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: galne.ugray@mail.tvnet.hu

�LOJALITÁS
� FOLYÓSZÁMLAHITEL
� vállalkozások részére

Az Oroszlános Borvendéglõ, Borház 
és Vendégfogadó az egykori Szirmay-kúriában

kitûnõ konyhával,
a Szirmay-pince és Tokaj-Hegyalja kiváló boraival,

3 kényelmes és otthonos lakosztályával,
borkóstolásos borvacsorákkal

várja leendõ és visszatérõ vendégeit!

Az Oroszlános Ház
összejövetelek, lakodalmak, céges rendezvények 

lebonyolítására ideális helyszínt biztosít,
valamint party-szervizzel is rendelkezésre áll.

Napi menünk elõfizetõknek: 550 Ft.

Nyitva tartás: minden nap 10–22 óráig

Telefon: 47/598-889

Asztalfoglalás: 47/598-888

E-mail: info@oroszlanos.hu

www.oroszlanos.hu

Cím: 3907 Tállya, Rákóczi út 23.ÚJ ÉV – ÚJ AKCIÓ SZERENCSI 
ÉS TARCALI COOP-ÜZLETEINKBEN!

Sertéslapocka 1 kg 759 Ft
Sertés apróhús 70%-os 1 kg 599 Ft

Január 15-ig tartó akciónk kínálatából:
Coop konyhakész rizs 250 g 89 Ft

Egységár: 356 Ft/kg

Coop csemegeuborka 720 ml, 6-9 cm 149 Ft
Egységár: 207 Ft/l

Coop 100 db-os papírzsebkendõ 3 rét. 79 Ft/cs.
Coop Margaréta eü. papír 1 rét., 4 tek.  79 Ft

Egységár: 20 Ft/tek.

Minna dobozos tej  1,5% 1 l 139 Ft
Coop vastagkolbász 100 g 239 Ft

Egységár: 2390 Ft/kg

Rama margarin 250 g 129 Ft
Egységár: 516 Ft/kg

Coop szeletelt sonka 125 g 229 Ft
Egységár: 1832 Ft/kg

Lipton Yellow Label tea 25x2 g 265 Ft
Olympos citromlé 5* 1 l 169 Ft
Wiener Extra kávé 1 kg 899 Ft

AKCIÓ!

„Édes ajándék a pénztárnál!” Figyelje az árcédulákat! A „Nyeremény-
játék” felirattal megjelölt egyes COOP márkatermékek nyereményjá-
tékban vesznek részt! Vásároljon legalább 6 db-ot egyidejûleg és meg-
ajándékozzuk a pénztárnál 1 db COOP Milk Class táblás csokoládéval.

Legyen az új évben is naponta COOP üzleteink vásárlója!
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GONDOSKODTAK RÓLAM 
Beteges ember vagyok, magas a

cukrom és a vérnyomásom is. A kö-
zelmúltban vizsgálatra mentem a
rendelõintézetbe és a bejáratnál vá-
rakoztam. Ekkor lettem rosszul a cu-
korbetegségem miatt. A portás fia-
talasszony azonnal odajött hozzám,
leültetett és egy zsemlét is vett ne-
kem, hogy egyem meg. A jó Isten ál-
dását kérem az ilyen emberekre. 

Tisztelettel: Mária néni

HIHETETLEN…
Augusztus közepe táján a Csalo-

gány utca lakói egy majdnem csen-
des délután úgy döntöttünk, hogy –
minden nap tapasztalva a kibírha-
tatlan közlekedési káoszt – megpró-
bálunk tenni ellene valamit. 

Megfogalmaztunk egy pár soros ké-
relmet, aláírtuk és megbíztak engem,
hogy járjak el az ügyben a rendõr-
ségnél és az önkormányzatnál. A
rendõrkapitányi fogadóórán helye-
selték kifogásunkat, majd két nap
múlva a polgármesteri ügyfélfoga-
dáson is elmeséltem a reggeli, déli,
délutáni csúcsforgalmat, az autók
összevissza parkolását, hogy nem le-
het akármikor ki- és beállni a gará-
zsokba, hogy éjszakánként rallyver-
seny van az utcában, stb. Itt azt a vá-
laszt kaptam, hogy az utcát a Vö-
rösmarty utca kezdetétõl lakó- és pi-
henõövezetté fogják nyilvánítani. A
táblákat szeptember 28-án ki is tet-
ték, de a fekvõrendõr elkészítése ak-
kor még nem történt meg. 

Teltek-múltak a napok, de a táb-
lák nem hozták meg a kívánt ered-
ményt. Az utca forgalma ugyanolyan
volt, mint elõtte, holott bizonyos jár-
mûveknek már nem lett volna sza-
bad behajtaniuk ide. Ennek az ál-
datlan állapotnak a megszüntetésé-
re kértem több alkalommal is a he-
lyi rendõrkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályvezetõjét. Ígéretet
kaptam az ellenõrzésekre, a mérõ-
kocsira, de az elmúlt négy hónap el-
teltével semmilyen intézkedést nem
tapasztaltam. 

Az önkormányzat építési és vá-
rosfejlesztési osztályvezetõje azt kö-
zölte, hogy mivel jövõre az utca új
aszfaltréteget kap, addig már nem lesz
mód fekvõrendõr készítésére. No-
vember közepén fedeztem fel, hogy
a Vörösmarty utca sarkától a 37-es
útig tartó részen az összetöredezett
burkolat és a kátyúk ki vannak javítva.
Annyi aszfalt azonban már nem ju-
tott, hogy két csíkot leterítsenek oda,
ahová az utcában lakók kérik. Ké-
rem az illetékeseket a megfelelõ in-
tézkedések megtételére. 

Az utcalakók nevében tisztelettel: 
Csontos László, 

Szerencs, Csalogány utca 36/a.
*

Megkerestük az ügyben a Szeren-
csi Rendõrkapitányságot. Keresztesi
János közlekedésrendészeti osztály-
vezetõ azonosult a Csalogány utcá-
ban lakók problémájával, ahol az út-
test méreteit tekintve jelentõs a for-
galom. Különösen a reggeli és a ko-
ra délutáni órákban kaotikusak az ál-
lapotok, amikor a szülõk többsége
autóval hozza és viszi a gyerekét az
itt lévõ óvodába és általános iskolá-
ba. Azonban a rendkívüli körülmé-
nyek ellenére szerencsére nem tör-
ténik több személyi sérüléses bale-
set ezen a szakaszon, mint a város

más részein. Keresztesi János hoz-
zátette: a kapitányság közlekedés-
rendészeti és közrendvédelmi osz-
tályainak a járõrei az elmúlt idõ-
szakban is végeztek közúti ellenõr-
zéseket a Csalogány utcában, ami-
re az elkövetkezõ idõszakban is szá-
míthatnak az autósok. Állandó rend-
õri jelenlétet azonban itt és máshol
sem tudnak biztosítani. Az osztály-
vezetõ kiemelte, hogy a forgalom-
lassítók kiépítését támogatják, mert
ezek nagy valószínûséggel a sebes-
séghatár betartására kényszerítik a
gyorshajtókat. 

Drizner József, a polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési
osztályvezetõ-helyettese válaszában
közölte, hogy a Csalogány utcában
élõk lakó-pihenõ övezetté nyilvání-
tást, vagy fekvõrendõrök elhelyezé-
sét szorgalmazták a város rendõrka-
pitányának írt levelükben. A lakos-
sági kérésre intézkedésként szep-
tember 19-én helyszíni bejárást tar-
tottak a területen, majd kikerültek a
lakó-pihenõ övezetet jelzõ táblák. A
lakók képviselõje késõbb már for-
galomlassítók telepítését is szorgal-
mazta. Tájékoztatásul a polgármes-
teri hivatal közölte, hogy ez várha-
tóan 2007-ben, az utca burkolatának
a megerõsítésével egy idõben való-
sulhat meg.

PENGEVÁLTÁS 
NYÍLT LEVELEKBEN  

Tóth Róbert a Szerencsi Hírek el-
múlt év végén megjelent utolsó
számának lapzártakor, december
8-án nyílt levelet juttatott el szer-
kesztõségünkhöz, amelyet Gál And-
rás önkormányzati képviselõnek
címzett. A szerzõ az elõzõ, no-
vember 18-án megjelent újság „Vá-
rosházáról jelentjük” rovatában le-
írtakkal kapcsolatban fogalmazta
meg a véleményét. Az új Szervezeti
és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) vi-
tájában a képviselõ a következõket
mondta: „ …az utolsó két évben
problémát jelentett, hogy a külsõs
bizottsági tagok nem jártak el az ülé-
sekre, …” A levél írója ehhez kap-
csolódva kifejti:  – Mivel az emlí-
tett két esztendõben az oktatási és
közmûvelõdési bizottság külsõs tag-
ja voltam, így személyemben érin-
tett vagyok! A helyzet annyiban sze-
rencsés, hogy Ön annak a bizott-
ságnak is tagja volt az említett
„utóbbi két évben”, amelyiknek én
is! Így könnyen van mód az össze-
hasonlításra, ki „nem járt el” rend-
szeresen a bizottság üléseire. Én hoz-
zájárulok az adatok nyilvánosság-
ra kerüléséhez! Amennyiben Ön
fenntartja az állítását, kérem, hoz-
za nyilvánosságra azoknak a külsõs
bizottsági tagoknak a névsorát, akik-
re gondolt az õket delegáló szervezet
nevével együtt! Azt sem értem,
hogy Ön milyen algoritmus alapján
számolta ki azt, hogy a távolmara-
dások 45 millió forintjába kerültek
az önkormányzatnak! Mivel Ön az
említett idõben az Ügyrendi Bi-
zottságnak az elnöke is volt, lehe-
tõsége lett volna rá, hogy érvényt
szerezzen a város Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában leírtak-
nak. Ugyanis az SZMSZ lehetõsé-
get biztosít arra, hogy azoknak a bi-
zottsági tagoknak, akik rendszere-
sen hiányoznak a bizottság ülésé-
rõl, az önkormányzat ne fizesse ki

a tiszteletdíját. Miért nem tette? –
kérdezte a levélíró, méltánytalannak
nevezve a képviselõ megnyilatko-
zását – mivel õ letett esküjének meg-
felelõen, legjobb tudása szerint, az
ülésekre rendszeresen felkészülve
végezte a munkáját – ezért Gál And-
rást nyilvános bocsánatkérésre szó-
lította fel.

*
A levélben foglalt felvetésekre, a

személyét érintett megnyilvánulá-
sokra válaszul Gál András közölte:
– Szomorúan olvastam írását, amely-
ben egykori tanítványomként, volt
kollégámként és bizottsági tagtár-
samként levelezõ oktatásban része-
sít a matematika, valamint az algo-
ritmusok rejtelmeibõl és kioktat az
illemtanból. Pedig soha nem sértet-
tem meg Önt, személyében nem érin-
tettem még akkor sem, amikor az el-
múlt ciklus bizottságainak munkáját
értékelõ gondolatok elhangzottak a
képviselõ-testületi ülésen. Az adat-
védelmi szabályokkal ellentétes lett
volna nevek felsorolása, mint ahogy
etikátlannak tartom a már lezárt ön-
kormányzati ciklusban tevékenyke-
dõ külsõs bizottsági tagok munkájá-
nak utólagos számonkérését, minõ-
sítését. Ön mégis ezt teszi, említve
az ügyrendi bizottság akkori elnö-
kének a tevékenységét… A testület
ülésén megfogalmazott véleménye-
met fenntartva, úgy tûnik, hogy érin-
tettnek érzi magát a távolmaradáso-
kat illetõen. Ezt levelének indulatos
volta bizonyítja. A közös tenni aka-
rás helyett a sértettség beszél önbõl
esetleg amiatt, hogy az elkövetkezõ
négy évben képviselõként vagy kül-
sõs bizottsági tagként nem vehet részt
az önkormányzat munkájában. Ez
utóbbi azért sem lehetséges, mert a
bizottságok kialakításánál is elsõd-
leges szempont volt a költségkímé-
lõ, hatékony mûködtetés. – Ezért ar-
ra kérem – fogalmaz Gál András –,
hogy sértettségét félretéve kísérje fi-
gyelemmel az önkormányzat tevé-
kenységét és jobbító, alkotó gondo-
latokkal segítse a város fejlõdését,
hogy a helyben élõk és itt dolgozók
egy nagy közösséget alkotva együtt
teremtsék meg gyermekeik biztos jö-
võjét.   

KEGYELETSÉRTÉS 
AZ URNATEMETÕBEN

Könnyes szemû asszony kereste fel
január elsõ munkanapján szerkesz-
tõségünket. Fájdalmát az okozta,
hogy az ünnepek alatt a Munkás
Szent József új római katolikus temp-
lomnál lévõ urnatemetõbõl ismeret-
lenek ellopták a lánya hamvai elõtt
felállított kis karácsonyfát. A vandál
tolvajok gyertyatartókat is összebo-
rogattak, majd távoztak a kegyeleti
helyrõl. 

Megkerestük az ügyben Tóth Lász-
ló plébánost, aki érdeklõdésünkre el-
mondta: a templom körül a késõ dél-
utáni és esti órákban régóta rendet-
lenkednek fiatalok, akik alkalmanként
rögöket hajigálnak be az urnateme-
tõ folyosójára. A legutóbbi sajnála-
tos eset is éretlen személyiségû el-
követõkre utal. A plébános kiemel-
te, hogy a templom még nem készült
el teljesen, a folyosó majdani dísz-
megvilágítása várhatóan távol tartja
majd a nem kívánt látogatókat. A hí-
vatlan vendégek elriasztására moz-
gásérzékelõk elhelyezését is tervbe

Szeretném a véleményemet is-
mertetni lakóhelyem, Legyesbénye
polgármesterének az újság novem-
ber 18-ai számában tett nyilatkoza-
táról, miszerint: „…8 évvel ezelõtt
egy elmaradt falut vettünk át…”. Vé-
leményem szerint helytelen egy oda-
vetett fél mondatot kimondani ilyen
tartalommal. Én voltam a polgár-
mester úr elõdje hat és fél évig (idõ-
közi választás volt, plusz egy ciklus).
Én soha nem beszéltem arról, hogy
mit vettem át, de az talán önmagá-
ért beszél, hogy az önkormányzati
indulás nehézkesen történt, bár az
elsõ megválasztott polgármester elõ-
döm rátermett, intelligens ember.
1992-ben egy újonnan megválasz-
tott képviselõ-testülettel kezdtük
munkánkat, két hónapig kinevezett
jegyzõ nélkül. Élettapasztalt, komoly
gondolkodású, megfontolt embe-
rekbõl állt össze az önkormányzat.
Nem kritizáltunk, nem tekintgettünk
visszafelé, kemény hozzáállásra volt
szükség, nem volt idõnk ünneplé-
sekre. Tettük, amit az élet és a szük-
ség diktált, minden dicséret nélkül.

Pusztán felsorolva: 18 ezer négy-
zetméter utat építettünk, piacteret lé-
tesítettünk, jelentõsen korszerûsítet-
tük a közvilágítást és a falu egy ré-
szén befejeztük az ivóvízhálózat ki-
építését. Megvalósítottuk az általá-
nos iskola két épületének felújítását,
az életveszélyessé vált iskolarész
komplett átépítését. Különbözõ fel-
szerelésekkel és számítógépekkel
segítettük az iskolás gyermekek szá-
mítástechnikai alapismereteinek gya-
rapítását. Mindkét iskolaépületben
modern, fûtött vizesblokkot alakí-
tottunk ki. Ezek valóban alapszintû
beruházások, de ugyanakkor ha-
laszthatatlanok voltak.

Az óvodába és az intézmény – is-
kolásokat is ellátó és szociális ét-
keztetést is biztosító – konyhájába fel-
szereléseket és gépeket szereztünk
be. Évente körülbelül ötven köz-
munkást teljes munkaidõben foglal-
koztattunk. Minden iskolás gyerek az
iskolaév kezdésekor ingyen könyvet
és füzetcsomagot kapott, szociális tá-
mogatásként ingyen tízórait biztosí-
tottunk, és negyven százalékban át-

vállaltuk a déli étkeztetés értékét. Jól
mûködött a szociális segélyezés is.
Szerencs Város Önkormányzatának
segítségével pályázatot nyertünk, így
a faluban a szennyvízcsatorna egy-
harmada elkészült. Ez is több milliós
érték.

Nem éltük fel a gyógyszertári és
az áramellátás területén történt or-
szágos privatizáció során kapott
pénzt sem, amit az egészségügy
technikai felszereléseinek felújítá-
sára, valamint a bekecsi tsz felszá-
molója által meghirdetett legyesbé-
nyei bel- és külterületi földingatlanok
visszavásárlására fordítottunk, ezzel
is növeltük az önkormányzat va-
gyonát. Beadtuk a pályázatunkat az
egyházi ingatlanban mûködõ cse-
csemõgondozó kiváltására. Ennek a
sikerérõl már a polgármester úr ál-
tal vezetett ciklusban jött meg az ér-
tesítés. Nem utolsósorban 1994-tõl
minden évben eredményes volt az
önhibájukon kívül forráshiányos ön-
kormányzatok támogatására be-
nyújtott pályázatunk. Így ez a „kita-
posott” út megmaradt a késõbbi idõ-
szakokra is. Az oly gyakran említett
elmaradt gázberuházás pontosan a
fenti problémák miatt késett, mert
pénzügyi szakértõk tanácsa szerint
akkor még az önkormányzat csõd-
jét eredményezte volna a kivitelezés
elindítása. Úgy tudom, 1998-2002
között pályázati lehetõséggel segítette
a kormány a beruházást. 

Úgy érzem, minden alapot nélkü-
löz az állítás, miszerint a polgár-
mesterségem idején mozdulatlan ál-
lóvízben lett volna az önkormány-
zati munka. Nem kérek, nem várok
dicséretet, de visszautasítom a le-
minõsítõ megállapításokat. Igaz, a
fent említett beruházások nem vol-
tak olyan látványosak, mint a külsõ
szépítés-díszítés. Én személy szerint
mindig is hálás vagyok és utólag is
köszönöm a választópolgárok bi-
zalmát, nagyon büszke vagyok az ak-
kori munkámra. Érzem az itt élõ em-
berek szeretetét ma is, bár csupán hu-
szonnégy évvel ezelõtt jöttem férj-
hez Legyesbényére.

Gyurán Józsefné
Legyesbénye volt polgármestere

Az idén is ked-
ves ajándékkal lep-
te meg a helyi ok-
tatási és nevelési
intézményekbe já-
ró fiatalokat a Sze-
rencsi Bonbon Kft.
A cég vezetõi a
karácsonyi ünnep
elõtti napokban
félkilós kiszerelésû
szaloncukrokat
szállítottak ki az is-
kolába és az óvo-
dákba, amelyeket
örömmel vettek át
a gyerekek. 

Ezekben a napokban kereste fel szer-
kesztõségünket egy szülõ, kezében egy
szaloncukorral töltött dobozzal. Fel-
háborodva mutatta, hogy a címkén
szereplõ dátum szerint a termék 2006.
június 15-éig õrzi meg a minõségét,
vagyis eszerint a terméknek már fél
éve lejárt a szavatossága. 

Megkerestük az ügyben Takács Ist-
vánt, a társaság ügyvezetõ igazgatóját,
aki kiemelte: kizárólag frissen gyár-
tott, kiváló minõségû termékeket ad-
tak ajándékba. Az összesen több mint

1600 szaloncukordoboz többségén
a minõség megõrzésének határide-
jeként helyesen 2007 nyara szerepelt.
Az eredetileg tervezett mennyiséget
azonban néhány csomaggal meg
kellett pótolni, ezekre a cég egyik dol-
gozójának a hibájából rossz dátum
került. Ezek a szaloncukrok ugyan-
olyan kifogástalanok voltak, mint a
többiek, hiszen nem sokkal a szállí-
tás elõtt készültek. Így bátran fo-
gyaszthattak belõle azok, akik ilyen,
téves adatot tartalmazó címkés do-
bozt kaptak. 

„NEM VOLT ÁLLÓVÍZ 
AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKA”

AJÁNDÉK SZALONCUKOR 

A fotón balra lévõ dobozon 2006. június 15-e, míg
a mellette lévõn 2007. június 14-ei dátum van meg-
jelölve.

(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentet-
jük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások
tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a választási kampány
idõszakában az országgyûlési képviselõjelöltekkel, illetve tevékenységükkel összefüggõ olvasói levelet nem közlünk.
Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, Pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.)

A POSTÁJÁBÓL
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk

ÖZV. NÉMETH ÁGOSTONNÉ
szül. Holakovszky Valéria 

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoz-
tak, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Hálás szívvel köszönetet mondunk mindenkinek:
hozzátartozóknak, munkatársaknak, a csokolá-
dégyár kollektívájának, ismerõsöknek, bará-
toknak, akik szeretett férjem, 

VANTUCH JÓZSEF
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoz-
tak, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó
útján testben vagy lélekben elkísérték.

Felesége és családja

Puskás János várja ügyfeleit 

a MOL-benzinkút melletti 

felújított AUTÓMOSÓBAN, 

ahol a mosás mellett belsõ takarítás,

kárpittisztítás, pasztázás, 

polírozás is igényelhetõ. 

A várakozást kulturált környezet teszi kellemessé 

a szintén felújított és kibõvített AUTÓSBÜFÉBEN. 

(Zenegép, csocsó.)

KÉZI AUTÓMOSÓ és AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, Gyár út 13. Tel.: 30/3700-382.

IN MEMORIAM 

BALOGH SÁNDOR
1939. 08. 01. – 1999. 01. 07.

„Benne vagy a virágokban,
A gyönyörû kék tavakban,

A lehulló csillagokban,
A ki nem mondott szavakban.”

BALOGH CSALÁD

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos,
3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es
telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben
tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255.
(1)

– Budapest Kõbányán, az Ecseri úti metrómegállótól 2 vil-
lamosmegállóra tulajdonostól eladó: 8,1 M forintért egy 39
m2 alapterületû földszinti, összkomfortos garzon, téglaépí-
tésû házban. Beépített egyedi konyhabútor, fenyõfa galé-
ria, alacsony rezsi, kis elõkert. Érd.: 30/257-8846. (1)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon Kõporos dûlõben 800 öl jól megmûvelt
furmint, hárslevelû szõlõ eladó. Érd.: 47/362-384. (1)

– Szerencsen a Mocsai dûlõben 400 öl szõlõ és 1200 öl szán-
tóföld egymás mellett eladó. Érd.: 30/266-8287 (1)

– 250 literes prés, kukoricadaráló és kukoricamorzsoló el-
adó. Érd.: 47/361-8089. (1)

JÁRMÛ
– 350 Jawa motorkerékpár eladó. Érd.: 20/542-1968. (1)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Mikroplüss kihúzhatós rekamié és hozzá tartozó két fo-
tel reális áron eladó. Érd.: 20/330-3316. (1)

– Ágynemûtartós heverõk 3-6 E Ft-ért, heverõ fejtámlába
épített rádióval 10 E Ft-ért, fotelok 2-5 E Ft-ért eladók. Érd.:
20/433-1632 (1)

– Szerencsen az ESZEI közelében, 14 éve épült 2 szintes
családi ház gáz-központi fûtéssel, Bramac cseréppel, mûa-
nyag nyílászárókkal, alagsorban bolthelyiséggel sürgõsen el-
adó. Tavaszi költözés! Ár: 16 M Ft. Érd.: 70/321-7838. (1)
– A Balatontól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re csendes falu-
ban háromszobás családi ház (parasztház) nagy telken 3,9
millió Ft-ért eladó. Érd.: Szerencsen a 20/563-3852-es te-
lefonszámon lehet. (1)
– Bodrogkisfalud, Kilián u. 11. szám alatti kertes, kis csa-
ládi ház betegség miatt eladó vagy bérbe adó. Érd.: Tamás
András, Idõsek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10. B. ép., fsz.,
tel.: 47/363-112. (1)
– Szerencs zöldövezetében eladó tavaszi költözéssel 3 szo-
bás, nappalis, beépített konyhás, gáz és vegyes központi fû-
téses családi ház garázzsal. Új zsindelytetõ, mûanyag bejá-
rati ajtók. Szép környezet, pihenõkert, termõ gyümölcsfák.
Érd.: 30/374-6293. (1)
– Legyesbényén 2 és félszobás, összkomfortos lakás a Kos-
suth út 20. szám alatt sürgõsen, áron alul eladó. Érd.: 20/238-
8724; 70/616-7444. (1)
– Szerencsen a Kinizsi u. 27. sz. alatt, lakó-pihenõ övezet-
ben 270 m2-es, 4,5 szobás+ nappali, étkezõ, konyha, spájz,
gardrób, 2 fürdõszoba, 2 WC, 2 bejáratos, pince, garázs, pad-
lófûtéses, gáz- és vegyes tüzelésû, telefonos, kábeltévés ház
fedett terasszal, parkosított udvarral eladó. A lakás 2 család
részére, illetve vállalkozásra kiválóan alkalmas. Érd.:
47/363-424. (1)
– Szerencsen a Széchenyi u. 37. sz. alatt a város központ-
jában 61 négyzetméteres, kétszobás, felújított, gázfûtéses
társasházi lakás különálló garázzsal eladó vagy családi ház-
ra cserélhetõ. Érd.: 47/363-119, 20/495-5474. (1)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Szerencsen háromszobás, gázfûtéses családi ház eladó.
Érd.: 70/773-1252. (1)

– Szerencs, Kossuth utcában lévõ, két szoba-étkezõs, 58 m2-
es, 3 éve teljesen felújított, 3. emeleti, villanykályhás tár-
sasházi lakás eladó. Irányár: 7,8 M Ft. Érd.: 20/944-8621.
(1)

– Prügyön kétszobás, összkomfortos családi ház eladó. Érd.:
47/372-066. (1)

– Háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás eladó. Érd.:
70/384-0049. (1)

– Eladó Szerencs, Rákóczi u. 118. sz. társasházban 2 szo-
ba, összkomfort, egyedi gázfûtéses, légkondicionált lakás,
garázzsal. Vállalkozás céljából, irodának is alkalmas. A ga-
rázs külön is megvásárolható. Azonnal beköltözhetõ! Ela-
dásig bizonyos feltételekkel bérelhetõ. Érd.: 47/361-370,
47/362-612. (1) 

– Szerencsen az Ondi úton, zöldövezetben (játszótér mel-
lett) kétgenerációs, kertes családi ház villany-, gáz-, központi
fûtéssel, szerelõaknás garázzsal, pincével eladó, vagy ér-
tékkülönbözettel kisebbre cserélhetõ. Érd.: 47/362-480,
30/259-4136. (1)

– Szoba-konyhás, fürdõszobás lakás bútorozva kiadó al-
bérletbe. Érd.: 20/325-9229. (1)

Ingyenesen jelentetjük meg 
lakossági apróhirdetését, ha ezt 

az APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY-t a közlésre
szánt szöveggel együtt levelezõlapon, 

levélben vagy személyesen 
JANUÁR 19-IG 
eljuttatja szerkesztõségünkbe. ja
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HIRDETÕINK 
FIGYELMÉBE!
Jeligés hirdetéseket az apróhir-

detés rovatba csak személyesen
fogadunk a szerkesztõségben.

– Autóüveg-fóliázás garanciával, mûbizonylattal, minõségi
anyaggal. Érd.: 20/9692-532. (1)

VEGYES
– Több mint száz tõ kaktuszgyûjteményemet helyhiány mi-
att darabonként eladom. Érd.: Tamás András, Idõsek Ott-
hona, Szerencs, Bekecsi út 10. B. ép., fsz., tel.: 47/363-112.
(1)

– Egytányéros, új mosogató eladó. Érd.: 20/542-1968. (1)

– Nekem fontos a környezetvédelem. És Önnek? Ha igen,
hívjon. Érd.: 20/542-1968. (1)

– Egyszer használt tápos zsákok új állapotban eladók
(20Ft/db). Érd.: 20/433-1632 (1)

– 2 hl-es mûanyaghordót vennék. Érd.: 20/433-1632 (21)

– Menyasszonyi ruha tartozékokkal eladó 15 E Ft-ért, bér-
beadó 10 E Ft-ért. Érd.: 20/433-1632 (1)

– Eladó nagyképernyõs színes tévé 10 E Ft-ért, 5 db szõ-
nyeg (2 x 3-as) 5-10 E Ft-ért, mikrohullámú sütõ 6 E Ft-ért,
Gorenje 5 fiókos fagyasztószekrény 25 E Ft-ért. Érd.:
20/433-1632 (1)

– Szobafenyõ eladó hely hiányában (1,70 magas) impo-
záns küllemmel. Érd.: 20/433-1632. (1)

KERES
– Elvesztettem Canon IXUS 40 típusú digitális fényképezõ-
gépemet családi és egyéb jelentõs fotókkal, kérem a becsületes
megtalálót, hogy magas jutalom ellenében jelentkezzen. Tel.:
20/499-7220. (1)

– Hálózatépítéshez munkatársakat keresek. Érd.: 20/542-
1968. (1)

– Ónémet, kétajtós, felújított ruhásszekrény eladó. Érd.:
20/433-1632 (1)

– Antik komód, fényezett könyvesszekrény, ágynemûtar-
tó, kerek dohányzóasztal, ruhásszekrény eladó. Érd.:
47/361-808. (1)

– Konyhai sarokülõ kisméretû konyhaasztallal eladó. Érd.:
20/568-3966, 20/577-2836. (1)

GÉP, SZERSZÁM 
– Eladó 1 db kitûnõ állapotban lévõ 200 l-es villanybojler
(házhozszállítás is) 15 E Ft-ért. Érd.: 20/433-1632 (1)

– 25 literes mikrohullámú sütõ eladó. Érd.: 47/361-808.
(1)

– 1 db komplett parabola antenna és 1 db Tesla lemezját-
szó kis- és nagylemezekkel eladó. Érd.: Érd.: 20/568-3966,
20/577-2836. (1) 

– Benzin, diesel fogyasztáscsökkentõ (15-20%) és teljesít-
ménynövelõ beszereléssel, garanciával eladó. Újdonság! Érd.:
20/9692-532. (1)

– Hajdú centrifuga 10 000 forintért eladó. Érd.: 20/542-
1968. (1)

VÁLLAL
– Német nyelvbõl korrepetálást és vizsgára való felkészí-
tést vállalok. Érd.: 70/592-0749. (1)

– Angol, német és magyar nyelvû szövegek gépelését, szer-
kesztését, nyomtatását vállalom. Érd.: 70/457-0962. (1)

– Szakdolgozatok, házi dolgozatok, dokumentumok gépe-
lését vállalom grafikonok, táblázatok szerkesztésével rövid
határidõn belül is. Érd.: 20/222-5951. (1)

VELENCEI KARNEVÁL nonstop szerencsi felszállással 
2007. február 9–11. vagy február 16–18. 16 900 Ft/fõ (autóbusz, idegenvezetés)

BELFÖLDI PIHENÉS
EGER ***-os szállodában 2 éj félpanzióval 18 800 Ft/fõ-tõl

HAJDÚSZOBOSZLÓ ***-os szállodában 2 éj félpanzióval 
16 800 Ft/fõ-tõl

HAJDÚSZOBOSZLÓ, GYULA, TISZAÚJVÁROS ***-os szállodában 
1 éj 3900 Ft/fõ-tõl

PIHENÉS EGYIPTOMBAN
HURGADA ****-os szálloda, félpanzióval, január 17-tõl, vagy 24-
tõl 8 nap 7 éjszaka 79 900 Ft/fõ + illeték
MADEIRA ****-os szálloda reggelivel január 8-tól 69 900 Ft + illeték

Reptéri transzferszolgáltatás háztól házig oda-vissza: 
13 500 Ft/fõ, óriási gyermekkedvezmények!

Kössön betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást utazási irodánkban!

VALUTAVÁLTÁS KEDVEZÕ ÁRFOLYAMON!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

HAGYOMÁNYÕRZÕ

POLGÁRI

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2007. január 20. (szombat)

Helye: 
Bocskai István Gimnázium

KISS ÁDÁM – humorista
PITTI KATALIN mûsora

SOKK zenekar

Vacsora, tombola, éjféli falatok

SStteevvlliikk  ééss  TTáárrssaa  TTeemmeettkkeezzééss
33990000  SSzzeerreennccss,,  RRáákkóócczzii  úútt  3311..

00--2244  óórrááss  tteemmeettkkeezzééssii  
sszzoollggáállttaattááss..
AA  22000077--eess  éévvbbeenn  

aa  mmeeggyyee  tteerrüülleettéénn  iinnggyyeenneess  sszzáállllííttááss..

A bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Ál-
talános Iskola nevelõtestülete és szülõi munkaközössége szeretettel meg-
hívja Önt és kedves családját a 2007. február 10-én 19 órai kezdettel
megrendezendõ, vacsorával egybekötött 

jótékonysági bálunkra.
Helyszín: Általános Iskola, Bekecs � Zenél: Vadas László

Ára: 2500 Ft
Jegyek az iskola titkárságán, a bekecsi postán és a szülõi munkakö-

zösségi tagoknál kaphatók. 
A rendezvény bevételébõl az iskola felszerelését, eszközellátottságát

szeretnénk bõvíteni, mûvészeti csoportokat és kirándulásokat finanszí-
rozni. Pártolójegy megvételével is támogathatják rendezvényünket. A
felajánlott ajándékokat az esti tombolahúzáson sorsoljuk ki. 

FÕDÍJ: MEGLEPETÉS!!!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Az iskola vezetése és a szülõi munkaközösség

Felvilágosítás: 20/370-8367TTeell..::  2200//999922--88111199;;  
7700//550066--44224466,,  iillll..  4477//336622--448877..



Vízszintes: 
1. Kalinyin idézetének elsõ része.

12. Kevert láz! 13. Indulópont. 14.
S.M.B. 15. Vonalzót használni. 17.
Nem irigy! 18. Lelkének tükre! 19.
Erre a helyre. 20. Libahang. 22. Kar
angolul (ARM). 24. Szórakozóhely
(rövid mgh.). 25. Eladórész piacon.
28. Boglárka becézve. 30. Ellenben!
32. A közelebbi. 33. Spanyol és svéd

gépkocsik jelei. 35. Kiejtett G! 36.
A két végén csal! 37. Közelmúltban
hazánkban is forgatott film címe. 40.
Ilyen módon. 42. Basél közepe! 43.
Oktatás, okítás. 44. Valamiben kárt
okoz. 46. Edina becézve. 47. Üre-
sen néz! 48. Kalinyin idézetének má-
sodik, befejezõ része. 49. Haladni.
51. Los Angeles. 52. Gubós növény.
53. Cégforma. 54. Nap és szék is van

ilyen. 56. …Amro,
holland bank. 57.
Sivatagi paripa! 58.
Ferde. 59. Ittrium,
jód. 61. … Madrid,
focicsapat. 63. Ré-
szére (népies). 65.
Nem az!

Függõleges:
2. Takaró. 3. Kék

bankónk. 4. Kop-
penhága lakosa. 5.
Let’s …! 6. Hatvan
perc. 7. Kecske ki-
csinye. 8. Az elején
ugrik! 9. Nassolni-
való (két szó). 10.
… Baba, Micimac-
kó barátja. 11. Jane
Austen regénye.
15. Arisztotelész
idézete. 16. Hiány-
zást dokumentál-
ni. 21. Dátumrag.
23. Visszafelé:
Bróm vegyjele. 26.
Tegezés része! 27.
Ellenben. 29. Kiej-
tett mássalhangzó.
31. Származás. 34.
Téli sport. 36. Kõ-
fejtõ eszköz. 38.
Kozmetikai cég. 39. Tekint. 41. Egy
cikk grépfrút! 42. Földünk is ez (név-
elõvel). 45. Azonos mássalhangzók!
48. Cica. 50. Amit beszélünk. 51. Lufi
fele! 54. Alul. 55. Kémiai gyök. 56.
Tévémûsor: …tánc (fordítva beír-
va). 57. Elmélet, tétel. 60. Férfinév.
62. Kéte! 64. 365 nap. 66. Kettõzve:
édesség.                              Sz. A. 

A 2006. december 16-ai kereszt-
rejtvény helyes megfejtése: Gyertya-
láng. A helyes megfejtést beküldõk
közül a szerencsések jutalma: 1500
Ft-os vásárlási utalvány: Csontos
Lászlóné, Szerencs, Csalogány út

36/a. 1000 Ft-os vásárlási utalvány:
Hudák Ferencné, Szerencs, Kossuth
út 19. 500 Ft-os vásárlási utalvány:
Rácz János, Szerencs, Kossuh út
19/A. A helyes megfejtést SMS-ben
beküldõk közül a 20/384-9446-os te-
lefonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek
a nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) január 19-ig munkanapokon
8–16 óra között vehetik át. A janu-
ár 12-ei keresztrejtvény megfejtésé-
nek beküldési határideje: január 18.
Megfejtésüket SMS-ben is elküldhe-
tik a 20/940-2066 számra.

KARÁCSONYI
HOOLIGANS KONCERT

Ugyancsak hagyományos kon-
certjét tartotta meg december 23-án
Szerencsen a Hooligans. A Bohém-
élet címû hatodik album megjelenése
után. A Rákóczi-vár színháztermében
megrendezett koncert elsõ részében
a szerencsi Sex’n Dance zenekar ör-
vendeztette meg helyi és környékbeli
rajongótáborát, majd a Hegyalja ka-
pujában ismerõsként köszöntött bu-
dapesti Vall Street és Carnia is kö-
zönség elé lépett.

Az esti fõattrakció természetesen
a nagyrészt egykori szerencsi fiúkból
álló Hooligans fellépése volt. A csa-
pat régi slágerei mellett ízelítõt adott
legújabb albumának dalaiból is, amit
a hálás helyi közönség nagy öröm-
mel fogadott. 

III. ROCKMIKULÁS
Immár harmadik alkalommal ren-

dezte meg Rockmikulás elnevezésû ün-
nepi koncertjét a szerencsi Hatás Alatt
zenekar. A szervezõk december 16-
án az egykori Hunyadi iskolába vár-
ták a mûfaj iránt érdeklõdõ közönsé-
get. A koncerten a helyi Welcome és
a házigazda Hatás Alatt együttesek mel-
lett fellépett a rátkai Négykézláb és az
abaújszántói Rennin nevû csapat is. Az
eseményt minden várakozást felülmúló

érdeklõdés kísérte. A fiatalok mellett
a közönség soraiban többen az idõ-
sebb korosztályt is képviselték. Nagy
meglepetésre a Mikulás is megjelent
az estén, aki egy rövid vetélkedõ után
ajándékokat osztott ki a feladatot tel-
jesítõk között. A szervezõk ezúton kö-
szönik meg Atanaszov Vilmos igazgató
segítségét, aki rendelkezésükre bo-
csátotta a helyszínt. Az érdeklõdõk to-
vábbi fotókat találhatnak a www.ha-
tasalatt.hu internetes címen.

SZERELMES
VAGYOK MINDEN NÕBE

A Kistehén tánczenekar elmúlt évi
fergeteges Szájbergyerek-sikere után
elkészítette harmadik nagylemezét.
A Szerelmes vagyok minden nõbe
címû album címadó dala az év vé-
gére teljes egészében meghódította
az országot. A zenekar új albuma to-
vábbra is õrzi az úgynevezett „száj-
bergyerekes“ vidámságot, abszurd

fordulatokat, zeneileg pedig megle-
hetõsen kiforrott, néhol egyszerû,
máshol pedig elmélyült és költõi
hangzású. A dalok szerelemrõl, öre-
gedésrõl, a vidéki élet szépségérõl,
együttlétrõl, barátságról és a nyulakról
szólnak. A Kistehén Tánczenekar mu-
zsikája egyaránt idézi a rock and roll
és a punk klubok hangulatát, csak-
úgy, mint a sramlis vurstliét, vagy
éppen komolyzenei elõadás fel-
emelõ atmoszféráját. A zene érdekes
és meglepõen hallgatható, hiszen dal-
lamok fülbemászóak, lendületesek,
egyszóval érdemes rá odafigyelni. 

BEATLES TÉRHANGZÁSBAN
A legendás Beatles még ma is

népes rajongótábora minden bizony-
nyal örömmel fogadta az egykori né-
gyes elsõ 5.1 hangzással megjelent
albumát. Az Apple Corps Ltd/EMI
Music gondozásában az elmúlt év
õszén látott napvilágot a LOVE
album.

A Beatles még élõ két tagja, Ringo
Starr és Paul McCartney az eredeti
master-szalagokat vették kezelésbe,
mellettük Yoko Ono és Olivia
Harrison, valamint Sir George Martin,
a legendás producer, és fia Giles
Martin is segítségükre volt. 

A teljes Beatles-archívumot fel-
használták ehhez a fantasztikus vál-
lalkozáshoz, amely ez idáig teljesen

egyedülálló módon közelíti meg a
Beatles zenéjét.

Hogy miért különlegesség ez 2007-
ben is minden zeneszeretõ ember
számára? Nos, a válasz egyszerû: a
Beatles forradalmasította a zenetör-
ténelmet, szinte a feje tetejére állí-
totta az egész zenei világot. Muzsi-
kájuk több generációra is hatást gya-
korolt, ami minden bizonnyal pá-
ratlan ebben a mûfajban.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Gold. A helyes választ beküldõk
közül Szaniszlóné Tóth Ágnes,
Szerencs, Kölcsey u. 7. szám alatti ol-
vasónk az Adagio legújabb albumát
nyerte, amely szerkesztõségünkben át-
vehetõ. A helyes megfejtést SMS-ben
beküldõ 06-70/626-3922-es telefon-
szám tulajdonosa 1500 forintos vá-
sárlási utalvánnyal lett gazdagabb. A
nyeremények a szerkesztõségben,
munkaidõben vehetõk át. Játékunk új
kérdése: Mi a címe a Kistehén
Tánczenekar slágerének, mellyel az
elmúlt évben hatalmas sikert aratott
a hazai zenei életben? A válaszokat
postai borítékban, vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesztõségünk címére,
és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az
SMS-ben válaszolók továbbra is vá-
sárlási utalványt nyerhetnek. SMS-t a
06-20/940-2066 számra küldhetnek.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.
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Kéthetente megjelenô közéleti lap

Fôszerkesztô: Sárkány László

Felelôs szerkesztô: Árvay Attila

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi titkár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85

Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén

Kiadja:

a Szerencsi Hírek Lapkiadó Intézmény

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Felelôs kiadó: az intézmény vezetôje

Szedés, tördelés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Készült:

a  Német Nyomdában

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.

Árusítja:

Északhír Rt.

3531 Miskolc, Kiss Ernô u. 17.

Tel.: 06-46/532-010

Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô

postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél 

és a Szerencsi Hírek szerkesztôségében.

A lapból értesüléseket átvenni,

írásokat újraközölni 

kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával 

vagy a forrás megjelölésével lehet.
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvé-
nyének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyek-
hez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY
2007. január 12.

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

Január 8. – február 28.: Könyvkiállítás „Hagyományok – népszokások”
címmel a felnõtt- és gyermekkönyvtárban. 

Január 22., 14 óra: Kistérségi szavalóverseny a magyar kultúra napja al-
kalmából. Kötelezõ vers: I. kategória (11-12 évesek): Dsida Jenõ: Tündérmenet.
II. kategória (13-14 évesek): Tompa Mihály: A vándor könyvébe. Jelentkezési
határidõ: 2007. január 15.

Pedagógusok és szülõk figyelmébe!
Egy nyertes pályázat eredményeként új tehetséggondozási szakkönyvtá-

ri részleg nyílt a Szerencsi Városi Kulturális Központ könyvtárában, ahol
széles választékban áll irodalom az érdeklõdõk rendelkezésére.

ZZZZEEEENNNNEEEEAAAALLLLAAAATTTTTTTTJJJJÁÁÁÁRRRRÓÓÓÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

TANÁRAIMNAK

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
JANUÁR

12. (péntek) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Vörösmarty bérlet 
13. (szombat) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
14. (vasárnap) 19 óra: A VARÁZSFUVOLA

A Kassai Állami Színház elõadása
15. (hétfõ) 19 óra: A VARÁZSFUVOLA

A Kassai Állami Színház elõadása
16. (kedd) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Bérletszünet
17. (szerda) 17 óra: CSERESZNYÉSKERT Kossuth ifj. bérlet
18. (csütörtök) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
19. (péntek) 19 óra: MISKOLCI MÚZSA DÍJ ÁTADÁSA
25. (csütörtök) 19 óra: HOFFMANN MESÉI

Nyilvános fõpróba munkanélkülieknek
26. (péntek) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Bemutató bérlet
27. (szombat) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Csiky bérlet
28. (vasárnap) 17 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
30. (kedd) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
31. (szerda) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Lehár bérlet



SAKKOZÓK 

A õszi idény harmadik fordulóját is
sikerrel vette a város megyei I. osztá-
lyú bajnokságban szereplõ sakkcsapa-
ta. Együttesünk december 10-én
Berentén vendégszerepelve 6 és fél, 5
és fél arányban bizonyult jobbnak a há-
zigazdáknál. Gyõztek: Ág Norbert,
Balogh László, Balogh Imre és Csider
Andor. Döntetlent értek el: Oleár
László, ifjabb Balogh Imre, Novák
Barna, Belinszky Sándor és Jakab János.

A megyei II. osztályú szerencsi
együttes a csapatbajnokság elsõ for-
dulójában Szendrõn vendégszerepelt.
A hét ifjúsági korú versenyzõvel asz-
talhoz ülõ vendégek idegenben hat
pontot szerezve döntetlenre mér-
kõztek a nagyobb játékerõt képviselõ
házigazdákkal. Gyõztek: Balogh
Imre, Cseppely János, Samók Balázs,
Tóth Levente. Döntetlent értek el:
Jakab János, Nagy Attila, Gál László,
Samók Csaba.

LEÁNY KOSÁRLABDA

Fölényes gyõzelmet aratott a kö-
zépiskolás amatõr megyei bajnokság
legutóbbi két találkozóján a Bocskai
gimnázium leány kosárlabdacsapa-
ta. Nagy Lajos tanítványai december
6-án a Lévay gimnázium együttese

ellen 124–3 arányban bizonyultak
jobbnak. Egy hét múlva a Herman
gimnázium gárdájával mérkõztek a
Bocskais lányok, akik 72–44-re meg-
nyerték a találkozót. A két találkozón
a legtöbb pontot Róth Nóra, Maszler
Katalin és Nagy Petra gyûjtötték.

NEMZETKÖZI

KARATEVERSENY 

Nagyszabású karateverseny hely-
színe volt december 8-án Szerencs.
A helyi Agria Shotokan Karate
Sportegyesület által rendezett Mikulás-
kupára három országból érkeztek
résztvevõk. Az A.J.K.A. Shotokan
Karate-Do Szövetséghez tartozó klu-
boknak szervezett regionális évzáró
viadalt a hagyományteremtés szán-
dékával hívták életre a szervezõk. A
sportág berkeiben jó a visszhangja az
idén nyáron Szerencsen megtartott
versenynek, mert a mostani több
mint 160 nevezõ jelentõsen felülmúlta
az elõzetes várakozásokat. Szerbiából
és Bosznia-Hercegovinából érkezett
klubok részvételével vált nemzetkö-
zivé a szerencsi torna. A Mikulás-
kupán eredményesen szerepeltek a
szerencsi sportolók. A megszerzett szá-
mos arany-, ezüst- és bronzérem, va-
lamint a csapatversenyben elért har-
madik helyezés is bizonyítja, hogy a
szerencsi egyesületben Varga Csaba
irányításával magas színvonalú mun-
kát végeznek fiatalok. 2007-ben újabb

karatebajnokságok helyszíne lesz
Szerencs, hiszen márciusban regio-
nális, majd nyáron országos viadalt
rendeznek a városi sportcsarnokban.

FÉRFI KOSÁRLABDA 

Tizenegy ponttal bizonyult ered-
ményesebbnek december 13-án a
debreceni Betû SE gárdájánál a város
férfi kosárlabdacsapata. Az idegen-
ben lejátszott NB II-es bajnoki talál-
kozón 95–84 arányú szerencsi siker
született. A mindvégig vendégfö-
lényt hozó mérkõzésen az SZVSE já-
tékosai közül ez alkalommal a leg-
több pontot Kovács Sándor és Endrész
Tamás szerezte.

BIRKÓZÓ-ÉREMESÕ 

Tíz éremmel tértek haza a szerencsi
birkózók a december 16-án Diós-
gyõrben megrendezett Mikulás-kupá-
ról. A nyolc csapatban százhúsz ver-
senyzõt felvonultató viadalra Illésy
László edzõ gyerek-, diák- és serdülõ-
korcsoportokban összesen tizenegy ta-
nítványát nevezte. Közülük Kovács
Kristóf, Golopi József, Volcz Bence,
Pipicz Tamás és Illésy Lóránt második
helyen végzett, míg Balázs Ákos, Vinnai
Patrik, Árvay Bálint, Takács László és
Tokár Beáta a dobogó harmadik foká-
ra állhattak fel, Géczy Bence pedig ha-
todik lett. A csapatversenyben Szerencs
a negyedik helyen végzett.
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HOROSZKÓP
január 12. – január 26.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
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KOS: III. 21. – IV. 20.

Ebben a ciklusban a követ-
kezõk kerülnek elõtérbe: min-
denekelõtt az anyagiakkal, a cél-
jaival, terveivel kapcsolatos dol-

gok, de a társaságok iránti hirtelen támadt igé-
nye is. Egy régi szerelem is újra lángra lob-
banhat! Megvetheti egy saját üzleti vállalko-
zás alapjait is, de nem árt az óvatosság! És
nemcsak üzleti téren! Az elõzõ idõszakhoz
képest lassítania kell: kerülnie kell a kifára-
dást, a kialvatlanságot és a szétforgácsolódást,
mert most a szokottnál lassabban regenerá-
lódik. Igénye van a társaságra? Járjon társa-
ságba, de ne játsszon vezetõ szerepet, csak
szemlélõdjön, barátkozzon! A legjobb napja
16-án lesz.

BIKA: IV. 21. – V. 20.

A fenti Kos szomszédjához
hasonlóan most Önnek is na-
gyon javaslom a megfontoltsá-
got és visszafogottságot. E cik-

lus ideái a lágyság, a szerénység, az aláza-
tosság. Gyakorolja az alázatosság erényét!
Hagyjon érvényesülni másokat is! A merev,
makacs ellenállás helyett alkalmazkodjon.
Most a saját szellemi fejlõdésére és a minõ-
ségre figyeljen. Ápoljon tiszta érzelmeket
magában, mert életének az érzelmi része is
nagyon erõsen hangsúlyozódik: a párkap-
csolata, illetve a szerelmi élete kedvezõen ala-
kul, ha elkerüli a konfliktusokat a partneré-
vel. A világi dolgokat pedig hagyja maguktól
alakulni.

IKREK: V. 21. – VI. 21.

Önnél a szellemi képességei
kerülnek elõtérbe, illetve erõ-
södnek fel ebben az idõszakban.
A társa életében változás, for-

dulat mutatkozik – következésképpen az Ön
életében is. Kövesse a sorsa szabta irányt. A
hirtelen változásokat, a kétes eseteket ne félje,
a szellemi ereje által képes lesz kezelni.
Fontos, hogy megtartsa belsõ stabilitását és az
összpontosító képességét. Ezért pihenjen,
aludjon mindig kielégítõen, étkezzen rend-
szeresen, s kerülje a száraz ételeket. 20-a és
26-a között veszélyeket rejthet az utazás. A
ciklus ideái az egyszerûség és a tisztesség. Ezért
adja át magát a természetes és spontán erõk-
nek.

RÁK: VI. 22. – VII. 22.

Az Ön figyelme ebben az idõ-
szakban a családja és az ottho-
na felé fordul. Lehet, hogy éppen
befejezte a felújításokat az ott-

honában. Lehet, hogy a felújítás folyamata még
tart. De az is lehet, hogy éppen most tervezi
mindezt. Akár így, akár úgy, fontos, hogy meg-
szilárdítsa az anyagi helyzetét. Tehát fogja visz-
sza a kiadásait, a munkahelyén pedig legyen
a lehetõ leghatékonyabb. Viszont nagyobb
pénzügyi befektetéseket ne eszközöljön, ezt
halassza késõbbre. Ez nem jelent meghátrá-
lást. Egyébként úgyis megsúgja Önnek az ösz-
töne, hogy mikor haladjon elõre és mikor men-
jen hátrafelé. Az egészsége most változékony,
vigyázzon rá!

OROSZLÁN: VII. 23. – VIII. 23.

Hasonlóan Rák szomszédjá-
hoz, most az Ön egészsége és
életereje is igen változékony.
Lehet, hogy ebben a ciklusban

is székrekedéssel és kimerültséggel küszködik.
Fogyasszon sok lédús ételt és minden este le-
fekvéskor édes, meleg tejet! Sajnos a januári
bolygóállások egyre erõsödõ akarati túlkapá-
sokat, indulatos viselkedéseket és szenvedé-
lyes, vakmerõ lépéseket jeleznek. Vigyázzon,
nehogy jóvátehetetlen hibákat kövessen el és
(bocsánat, ha most leírom) most óvatosan bán-
jon a pohárral is. Fordítsa a figyelmét a pár-
kapcsolatára, dolgozzon szorgalmasan és ne
konfrontálódjon – akkor nem lesz semmi baj.
20-a a gyermeke(i) napja.

SZÛZ: VIII. 24. – IX. 23.

A bolygóállások most hirtelen
változásokat jeleznek az ottho-
na tájékán. Ezek a változások
kedvezõtlennek mutatkoznak,

bánjon hát tisztelettel és igazságosan a csa-
ládtagjaival! A kritikus természetén kívül van
Önnek egy másik nagy hibája: nehezen vise-
li, ha mások elõrébb tartanak Önnél. Nem kell
a mások nyomdokában járnia. Ön értelmes és
kreatív, ezért az a leghasznosabb az Ön szá-
mára, ha a saját útját járja. Mindig az a jobb,
ha mások hibájából tanul. 17-én kiábrándító
szerelmi tapasztalatot szerezhet, de szerencsére
késõbb minden jóra fordul. Javaslom Önnek,
hogy 20-a elõtt (de 19-én semmiképp) ne utaz-
zon. 

MÉRLEG: IX. 24. – X. 23.

A párkapcsolat – ami most na-
gyon hangsúlyossá válik – min-
dig is nagyon fontos az Ön éle-
tében. Mondhatnám úgy is, hogy

a párja nélkül az élete csaknem értelmetlenné
válik. Ebben a ciklusban is kerülnie kell a ma-
gányt, a beszûkült életvezetést, az érzelmi kor-
látokat. 13-a után újra fellángol a szerelem a
párja és Ön között, de nagyon vigyázzon erre
az érzelemre, óvja, védelmezze. 19-én, amikor
a Hold és a Nap kölcsönösen kirekeszti, kizárja
egymást – nagyfokú kellemetlenséget okozva min-
den nõ-férfi kapcsolatban!! 18-a után javulnak a
munkahelyi körülményei, 21-e után megnöve-
kednek a gyermeke(i)vel kapcsolatos kiadásai.

SKORPIÓ: X. 23. – XI. 22.

Az Ön életében is erõs han-
gulati ingadozásokat és túlzott
érzelmi mozgatottságot jeleznek
a januári bolygóállások. Vegyen

vissza egy kicsit a lendületébõl. Több ön-
mérséklettel sokkal eredményesebb lehet,
mintha ekkora vehemenciával veti bele magát
a feladataiba. Arról nem is szólva, hogy ez a
tempó másokban mindig gyanakvást kelt. A
ciklusban hajlamos lesz arra, hogy behatol-
jon a legtitkosabb szegletekbe, hogy feledje a
másokban megbúvó titkos hatásokat, befo-
lyásoló tényezõket. Ne tegye, mert ez a tevé-
kenysége csak felesleges energiavesztés lenne,
ugyanis ahhoz nem lenne alkalmas, hogy a
feltárt erõket megfejtse.

NYILAS: XI. 23. – XII. 21.

16-ától nagyon kedvezõ ha-
tások érvényesülnek az életében,
így a hivatásában is kedvezõ idõ-
szak várható. Ha a kedvezõ ha-

tások miatt külföldre kell utaznia, vigyázzon
magára és a dolgaira 21-e és 26-a között!
Minden kedvezõ hatás ellenére az otthonával,
a családtagjaival kapcsolatosan hirtelen fel-
bukkanó problémák mutatkoznak. A Hold 16-
án együttáll a Plútóval a Nyilas jegyében. Ez
Önre nézve azt jelenti, hogy a külsõ világból
érkezõ fanatikus propaganda eszközévé vál-
hat, illetve annak befolyása alá kerülhet, ami
komoly indulatokat generálhat Önben.
Szerencsére a sors akadályokat gördít Ön elé,
így(????)

BAK: XII. 22. – I. 20.

Az Ön ideái a gazdagság, a
felhalmozás, a rang, a pozíció.
És Ön tudja, hogy nem elég csak
hinni, hanem meg is kell való-

sítani az ideákat, különben csak a tanulságok
maradnak. Most megtapasztalhatja, milyen az,
amikor magas lovon ül, hogy ebben a hely-
zetben csak akkor lehet sikeres, ha szerény,
ha a környezetéhez szeretetteljes, ha tartóz-
kodik a rideg, részvétlen, örökösen gyanakvó
megnyilvánulásoktól. Ellenkezõ esetben hamar
a ló másik oldalán találhatja magát. Tudom,
hajlamos arra is (az ideái miatt), hogy többet
vállaljon, mint amennyit el bír végezni. Ossza
be az energiáját, már csak azért is, mert a gör-
csös akarás nem hoz eredményt.

VÍZÖNTÕ: I. 21. – II. 19.

Nos, volt már jobb idõszak is
ennél a mostaninál. Idegileg fá-
radt, nyugtalan, aggodalmasko-
dó. Pedig a 15-én jegybe lépõ

Merkúr egyfajta könnyed kapcsolódásra haj-
lamosítja. Ha erõs is a kísértés, most ne kez-
deményezzen radikális változásokat semmi-
lyen téren. Azonkívül tanuljon meg most
nemet mondani minden mesterkélt és komp-
likált dolognak, amelyek a természetes egy-
szerûség ellenségei. 18-án a Vénusz együtt-
állásba kerül a Neptunusszal, a Vízöntõbe. Ez
az állás érzelmi feszültséget, zavarodottságot
okozhat Önbe. Vigyázzon, nehogy ingoványos
talajra tévedjen! Kerülje a közönséges hely-
zeteket. Január Önnél a megfázások hava.

HALAK: II. 20. – III. 20.

Az Ön életében valami most
véget ér, lezárul, befejezõdik. Ez
azonban csak lehetõség arra,
hogy egy magasabb állapot kö-

vethessen egy alacsonyabbat. Lehet, hogy pil-
lanatnyilag le kell mondania a vágyairól, de
ne nyugtalankodjon. A nyugodt, õszinte vi-
selkedés meghozza majd a gyümölcsét.
Váratlanul megbetegszik, de a betegség elmúlik
magától, éppen olyan hirtelen, ahogyan jött.
Tudnia kell, hogy szinte minden fizikai meg-
betegedés mögött érzelmi problémák, sérülé-
sek vannak. Ezeket kell érdemben kezelni.
Tehát jól teszi, ha belülrõl igyekszik megtisz-
tulni, hogy a lélek harmóniában legyen a test-
tel. 

S. K. K.

Eredményesen gazdálkodott az el-
múlt esztendõben Szerencs Város
Sportegyesülete. A pályázaton elnyert
támogatásokból sikerült biztosítani a
mûködés feltételeit annak ellenére,
hogy az önkormányzat által megsza-
vazott támogatást nem használhatták
fel teljes körûen – hangzott el a civil
szervezet december 28-án megtartott
összevont évértékelõ elnökségi és
szakosztályvezetõi ülésén.

A tanácskozáson Kor-
mos Sándor elnök arra
hívta fel a figyelmet, hogy
2006-ban jelentõsen bõ-
vült a szakosztályok fel-
szerelésbeli ellátottsága,
miközben a város által át-
utalt összeget pályázati
forrásokból és szponzo-
ri felajánlásokból kiegé-
szítve sikerült biztosítani
a sportolás folyamatos
feltételeit. Legutóbb a
megyei önkormányzat já-
rult hozzá jelentõsebb
összeggel a kosárlabda-
és a birkózószakosztá-
lyok mûködéséhez. Az
elnök kiemelte, hogy az
év végén, illetve a jövõ év elején mint-
egy másfél millió forintra lenne szük-
ségük ahhoz, hogy az ebben az idõ-
szakban jelentkezõ költségeket fedez-
ni tudják. Az egyesület keretében mû-
ködõ sportvezetõk szabadidejüket nem
kímélve, önzetlenül, többségükben
minden juttatás nélkül foglalkoznak a
fiatalokkal. Kormos Sándor úgy vélte,
hogy az ezeknek az elkötelezett szak-

embereknek a szerény díjazására le-
hetõséget kell majd teremteni a jövõ-
ben. 

Cseppely János ügyvezetõ ismertet-
te, hogy az egyesület mûködési kiadásai
a tervezettõl alig eltérõen 10,7 millió
forint körül alakultak. Ehhez a fedezetet
sikerült elõteremteni. A város az ön-
kormányzat által megszavazott 9 mil-
lió forintból 5,5 millió forintot teljesí-
tett, azonban a különbözetet más for-

rásokból sikerült pótolni. A civil szer-
vezet tavaly összesen kilenc pályáza-
tot nyújtott be, amelyek többsége si-
keresnek bizonyult. Ezek között hat-
vanezer és egymillió forintos egyaránt
szerepelt. Az elnyert pénzeket a be-
nyújtott dokumentációknak megfele-
lõen mûködési költségekre, terembér-
let-fizetésre és eszközvásárlásokra for-
dították. Az ügyvezetõ bejelentette,

hogy 2007. február 17-én a hagyo-
mányteremtés szándékával sportbált
rendeznek, amelynek a bevételét után-
pótlás-nevelésre fordítják. 

A tanácskozáson jelenlévõ Róna-
völgyi Endréné polgármester kiemel-
te, hogy a helyi önkormányzat az in-
tézmények mellett számos szervezet
mûködésében vállal jelentõs szerepet.
Ezek sorában szerepel a sportegyesü-
let. A kiadások teljesítéséhez a város-

nak is elõ kellett teremte-
nie a forrásokat. Összesen
több mint kétmilliárd fo-
rint értékû beruházás va-
lósult meg a településen
úgy, hogy minden pályá-
zati támogatással el tud-
tak számolni. A polgár-
mester kiemelte, hogy a
sportegyesület gazdálko-
dásáról folyamatosan kon-
zultáltak a vezetõséggel,
így tisztában voltak azzal,
hogy az elmaradt támo-
gatás nem okoz gondot a
szakosztályok mûködte-
tésében. Ugyanakkor a
külsõ források sikeres be-
vonásáért a jövõben nem
kívánják büntetni a civil

szervezetet. Az év eleji nevezésekhez
a szükséges fedezetet a város biztosí-
tani fogja. 

A megbeszélésen a jelenlévõ sport-
vezetõk is beszámoltak az év során elért
eredményekrõl, majd az egyesület el-
nöksége úgy döntött, hogy 2007 ja-
nuárjától a karatésok tizedik szakosz-
tályként a helyi sportegyesület kereté-
ben mûködnek. 

SIKERESEN PÁLYÁZOTT
A VÁROSI SPORTEGYESÜLET 

Kormos Sándor elnök (balra) értékelte az egyesület el-
múlt évi munkáját.



Az elmúlt év végére befejezõdött
a szerencsi római katolikus templom
külsõ rekonstrukciója. A felújított
épületet december 22-én Seregély
István egri érsek áldotta meg.

Az összességében több mint hu-
szonhárom millió forintos beruházás
pénzügyi hátterét  sikeres európai
uniós pályázat jelentette, amelyet a
helyi római katolikus egyházzal kö-
zösen nyújtott be a város önkor-
mányzata és a Rákóczi Borút Egye-
sület. A templomhajó tetõlemezeinek
a vörösrézre cserélését és a külsõ hom-
lokzat teljes felújítását 2005 októbe-
rében kezdte meg a kivitelezõ
Szerencsi Szivárvány Kft. Az enyhe ko-
ratéli idõjárásban jól haladt a munka,
amelynek az eredményeként a közel
kétszázötven éves épület a régi fé-
nyében pompázva díszeleg a belvá-
rosban. 

A beruházás befejezésének tiszte-
letére megtartott ünnepi misén Ila-
uszky Endre, a helyi egyházközség
képviselõ-testületének világi elnöke tá-
jékoztatta Seregély Istvánt a megva-
lósított felújításról, kifejezve a re-
ményt, hogy a közeljövõben Isten
háza belsõ rekonstrukciója is meg-
történhet. Az egri érsek köszönetet
mondott mindazoknak, akik lehetõ-
vé tették és megvalósították az épü-
let külsõ helyreállítását. 

Tóth László római
katolikus plébános
(fotónkon) lapunk ér-
deklõdésére ismer-
tette, hogy az egy-
házközség régóta ter-
vezte már a hom-

lokzat renoválását, amit utoljára
1970-ben végeztek el. Az elmúlt
években a viharos szél a bádogle-
mezes tetõszerkezetet is megbontot-

ta, amelyet csak ideiglenesen sikerült
helyreállítani. Most, a helyi önkor-
mányzattal összefogva, az európai
unió népeinek anyagi támogatásával
olyan nagyszabású felújítást végez-
tek, amit saját erõbõl nem tudtak
volna megvalósítani. Az egyházköz-
ség az elnyert pénz felhasználásához
szükséges több mint hárommillió fo-
rintos önerõt a plébánia kertjének egy
részének az eladásából teremtette elõ.
Tiszta szívbõl örülünk, hogy lehetõ-
ségünk nyílt az 1764-ben épült temp-
lom külsõ rendbetételére – emelte ki
a plébános. 

Rónavölgyi Endré-
né polgármester (fo-
tónkon) a Szerencsi
Híreknek nyilatkozva
kiemelte: a helyi ön-
kormányzat fontos-
nak tartja a település

történelmi épületeinek a védelmét,
amihez a templomok állagmegóvása,
felújítása is hozzátartozik. Ez az egy-
házakkal és a civil szervezetekkel való
összefogással valósulhat meg, amire
jó példaként szolgál a most megva-
lósított rekonstrukció. A város a római
katolikus egyházzal és a Rákóczi
Borút Egyesülettel összefogva több
száz millió forintot nyert egy három
részbõl álló nagyszabású program
megvalósítására, amelynek fontos
része volt a római katolikus templom
homlokzatának a megújítása és a te-
tõszerkezet rendbetétele. A polgár-
mester kiemelte, hogy a plébánia
kertjének egy részét a város vásárol-
ta meg. A területet a Kossuth tér ter-
vezett átépítésénél hasznosítanák,
amelyhez a Norvég Alaptól igényel-
nek támogatást. Ebben a fejlesztésben
az elképzelések szerint a református
templom és környezete is szerepel.
Amennyiben ez a pályázat nem lesz
eredményes, a Regionális Operatív
Program keretében már egy kibõví-
tett beruházáshoz kérnek kiegészítõ
forrást, amely a Kossuth térbe csatla-
kozó utcák rekonstrukcióját is magá-
ba foglalja. 

TISZTELT OLVASÓINK!

Az elmúlt egy esztendõben ösz-
szesen huszonegy alkalommal tettünk
kisebb-nagyobb sétát szerte a vá-
rosban. Igyekeztünk foglalkozni a
hozzánk betérõ helybéliek gondjai-
val, felhívni a figyelmet a hibákra,
utánajárni az embereket leginkább
érdeklõ problémáknak, de próbáltunk
odafigyelni a pozitív változásokra is.
Végigkísértük a település fejlõdését,
az épületek megújulását, az új léte-
sítmények megvalósulását.

Az új esztendõben a korábbiakhoz
hasonlóan szeretnénk szolgálni ol-
vasóinkat. Reményeink szerint 2007-
ben is beszámolunk a település fej-
lõdésérõl és ráirányítjuk a figyelmet
a hiányosságokra, problémákra.
Olvasóinktól pedig azt kérjük: to-
vábbra is tiszteljenek meg bennün-
ket leveleikkel, észrevételeikkel, hi-
szen több szem többet lát a város-
ban sétálva. 

MI LESZ

A FENYÕFÁKKAL?

Talán sokakban felvetõdik az éven-
te visszatérõ, címben is olvasható kér-
dés. A karácsony elmúlt és lassan már
feleslegessé válnak a háztartásokban
az ünnep fényét emelõ zöld növé-
nyek. Szerkesztõségünk megkereste
a Szerencs Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltató Kft. sze-
rencsi irodáját, ahol megnyugtató vá-
laszt kaptunk: az elmúlt évek gya-
korlatához hasonlóan idén is a sze-
méttároló edények mellé kell kihe-

lyezni a fenyõket, melyeket a heti já-
ratok el fognak szállítani. A szolgál-
tató cég Eperjes utcai hulladéklera-
kójában – kizárólag a szerencsi la-
kosoktól – szintén átveszik a zöld hul-
ladékot.

ÚJ TETÕ

AZ ÚJ ESZTENDÕRE

Elkezdõdött a szerencsi posta külsõ
rekonstrukciója. Mint bizonyára töb-
ben is látták már, december elsõ nap-
jaiban ácsok jelentek meg az épület
tetején, hogy a beruházás kezdeti
munkafázisaként leszedjék a pala-
borítást. A lecezést és a fóliázást kö-
vetõen az év utolsó napjaira csere-
pek kerültek a posta tetejére, ahol a
jövõben már nem kell beázástól tar-
tani. Az összességében több mint
húszmillió forintos beruházás kere-
tében az épület homlokzata is meg-
újul. Mint megtudtuk, a munkát az
idõjárástól függõen végzi majd a ki-
vitelezõ.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS

A PENNY MARKET-NÉL

December 14-én új áruház nyílt
Szerencsen. Az egykori cukorgyári
vendégház helyén létesített bevá-
sárlóközpont nem csak külsejével
hívja fel magára a figyelmet. Az üzlet
környékén ötven autó számára al-
kalmas parkolóhelyet létesítettek. Ez
önmagában is örömteli, ha az utób-
bi hónapok áldatlan belvárosi par-
kolási gondjait nézzük. 

Az épület környékén forgalmi-
rend-változás is történt. Új gyalog-
átkelõhely létesült a 37-es úton és az
élelmiszer-áruházba való behajtás
megkönnyítésére kanyarodósávot
alakítottak ki.

PÁR CENTIMÉTER HÓ

Ez idáig úgy tûnik, nem kényeztet
minket a tél a fehér hótakaróval. A
karácsonyra olyannyira várt havazás
elmaradt, majd az ünnepek elmúltá-
val néhány napra mégiscsak ízelítõt
kaptunk az évszak szépségébõl. A né-
hány centiméteres hó nem okozott
problémát a közlekedésben, nem
voltak hóakadályok, a gyerekek azon-
ban örülhettek, hiszen szánkózás
nélkül mit sem ért volna a téli szün-
idõ.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb január 26-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. A 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 Lapunk friss
száma az interneten is olvasható a megjelenést követô héten péntektôl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA

A Gyermekétkez-
tetési Alapítvány az
elmúlt évben is meg-
szervezte karácsonyi
élelmiszercsomag-ak-
cióját, amit a szemé-
lyi jövedelemadók egy
százalékából szárma-
zó összegbõl és egyéb
támogatók segítségé-
vel finanszírozott.

A civil szervezet or-
szágosan 15 ezer cso-
magot osztott szét a
rászoruló családok-
nak, több mint 300 tá-
mogatott önkormány-
zat közremûködésé-
vel. A program fon-
tosságát jelzi, hogy
összesen 1210 hely-
hatóság igényelt se-
gítséget, és ennek csu-
pán töredéke részesült támogatásban. 

A 2006-ban immár tizenkettedik al-
kalommal meghirdetett pályázaton a
szerencsi önkormányzat sikeresen sze-
repelt, így 80 rászoruló családnak ju-
tott az adományokból. Az egyenként
21 kilogrammos csomagok elsõsorban
alapvetõ élelmiszereket tartalmaztak, a
közelgõ ünnep miatt további egy kilo-
gramm szaloncukor is jutott minden rá-
szorulónak. 

Szerencsen a Bolyai és Rákóczi is-
kolákból 25–25 tanuló, a három
óvodában pedig összesen 30 gyer-
mek, illetve azok családja számára
sikerült megkönnyíteni az ünnepi ké-
szülõdést. A csomagok december 21-
ei átadási ünnepségén Heves János
alpolgármester köszöntötte a támo-
gatásban részesülõket, akik a hely-
színrõl vihették el a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány adományait.

Herczeg Zoltán legújabb divat-
kollekcióját láthatta a szerencsi kö-
zönség december 17-én a Rákóczi-
várban.

A szerencsi származású divatter-
vezõ nem mindennapi felajánlással
élt a karácsony elõtti napokban. Téli
ruhakölteményeinek budapesti be-
mutatója után szülõvárosába is el-
hozta a látványos mûsort, melyet jó-
tékonysági est keretében tekinthettek
meg a helybéliek. Herczeg Zoltán a
program teljes bevételét a Gyárkerti
óvoda udvari játékainak felújítására
ajánlotta fel. Az egyedi ruhakölte-
mények bemutatásában a szerencsi
Bocskai gimnázium diákjai voltak a
szervezõk segítségére, akiknek fel-
készítésében szintén a divattervezõ
volt segítségükre. A fiatalok hatalmas
közönségsikert aratva, profi manö-
keneket idézõ mozdulatokkal léptek
a kifutóra. Az esemény zárásaként a
közönség is válogathatott, vásárol-
hatott a legújabb Herczeg-féle ext-
rém divatkollekcióból.

A jótékonysági est 126 500 fo-
rintos bevételét a Gyárkerti Óvoda
alapítványának számlájára fizették be
az intézmény munkatársai, akik szer-
vezõ munkájukkal is hozzájárultak
a program sikeréhez.

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén
is óévbúcsúztatóra és újévköszöntõ-
re invitálta a Geisenheim térre a
város lakosságát a település önkor-
mányzata, valamint a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár. Az éjféli tûzi-
játékra ez alkalommal is sokan vol-
tak kíváncsiak. 

Az évforduló elõtt néhány perccel
Rónavölgyi Endréné lépett fel a tér kö-
zepén felállított emelvényre. A város
polgármestere rövid köszöntõjében
szólt a település fejlesztésében 2006-
ban elért eredményekrõl, amelyekre
méltán lehetnek büszkék a szeren-
csiek. – A következõ esztendõben is

számos feladat, komoly döntés vár az
önkormányzatra, amelyek  megala-
pozzák a város további gyarapodását.
A szorgos hétköznapok mellett azon-
ban ünneplésre is szükség van, és jó
érzés, hogy a helyi lakosság jelentõs
része gondolta úgy, hogy közösen kö-
szöntik az új évet – hangsúlyozta be-
szédében Rónavölgyi Endréné.

A köszöntõ után felcsendült a ma-
gyar himnusz, majd a pezsgõk dur-
ranását elnyomták az égen felrobba-
nó színes rakéták, amelyek a köd el-
lenére a település távolabbi részeibõl
is láthatóak voltak, emlékezetessé
téve az ünnepet.

MEGSZÉPÜLT
A KISBOLDOGASSZONY TEMPLOM 

ÉLELMISZERCSOMAGOK
A RÁSZORULÓKNAK

A Bolyai iskolában vehették át csomagjaikat a
jogosultak.

JÓTÉKONYSÁGI
DIVATBEMUTATÓ

Különleges ruhadarabokat látha-
tott a közönség a Rákóczi-várban.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

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

Az Ön márkakereskedôje: Szerencsi AUTÓ Kft.
3900 Szerencs, Gyár u. 9–11. 

Tel: 47/563-200, 563-201. Fax: 47/563-207. Mobil: 06-30/9982-077
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 7–17 óráig, szombaton 8–12 óráig

TESTRE SZABOTT AJÁNDÉKOK!

Január! 
IDE MÁR!

Kezdje az új évet a Szerencsi Suzukinál!

IGNIS, SWIFT, SX4, JIMNY, GRAND VITARA

SZÁZEZREKKEL 
(360 000–575 000 FT) KEDVEZÔBBEN!

Hat civil szervezõdés képviselõi
vehették át a Szerencsejáték Zrt. ado-
mánylevelét december 20-án Mis-
kolcon. A támogatásban részesülõk
között szerepelt a Szerencsi Tehet-
ségekért Alapítvány is.

A karácsony elõtti ünnepi esemé-
nyen Veres István, a Szerencsejáték
Zrt. miskolci területi igazgatója kie-
melte, hogy az ország észak-keleti ré-
giójában a kedvezõtlen gazdasági mu-
tatók ellenére töretlen a lakosság já-
tékkedve. Az igazgatósághoz tartozó
öt megyében összesen 2,4 millió em-
ber él, akik a társaság éves árbevé-
telének a húsz százalékát biztosítják.
A társaság felelõsséggel tartozik a já-
tékosaiért. Ennek egyik megnyilvá-
nulása, hogy a céghez befizetett ösz-

szeg egy részét a nyeremények kifi-
zetése mellett szponzorációra fordít-
ják. A támogatott területek között ta-
lálható többek között az oktatás, az
egészségügy, a kultúra és a közleke-
désbiztonság. Ebbõl a forrásból ala-
pítványok és társadalmi szervezetek
részesülhetnek juttatásban közössé-
gi célok megvalósítására. Az idén az
igazgatóság területén ötmillió forint
talált ilyen módon gazdára. A társa-
ság karitatív hálózatának keretében
megváltozott munkaképességû em-
bereknek biztosít jövedelemszerzési
lehetõséget. Ez az igazgatóság terü-
letén száznegyven embert érint.   

Feldmájer Sándor, a Szerencsejá-
ték Zrt. szponzorációs igazgatója is-
mertette, hogy a támogatások oda-
ítélésében öttagú tanácsadó testület
segíti a társaság vezérigazgatóját.
Évente átlagosan háromezer igény-
lésrõl születik döntés, amelyeknek a
tíz százaléka részesül juttatásban. 

Ez alkalommal az eredményesen
pályázók között volt a Szerencsi Te-
heségekért Alapítvány is, amelynek
a nevében Gyõrik Ferenc kuratóriu-
mi elnök vett részt az ünnepségen.
A félmillió forintos juttatást szak-
könyvtári részleg kialakítására for-
díthatja a civil szervezet.

FÉLMILLIÓ FORINT 
KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRE

NYOMDÁK FIGYELMÉBE!
A Szerencsi Hírek szerkesztõsége ajánlatokat vár az újság 2007. évi

nyomdai munkáinak elvégzésére. A részletes felhívás megtekinthetõ és
letölthetõ a www.szerencsihirek.hu oldalról, vagy a szerkesztõség cí-
mén kérhetõ: 3901 Szerencs, postafiók 85. Az ajánlatok postára adá-
sának határideje: 2007. január 26.

A Szerencsi 
Televízió 

az interneten:
www.szerencsi-

televizio.hu

A Szerencsi Hírek
következô száma 

január 26-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

január 19., 10 óra.
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Az adománylevelet Feldmájer Sándor (balra) és Veres István (jobb-
ra) adták át Gyôrik Ferencnek.
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