
Immár hat esztendeje annak, hogy
a város és a környezõ települések
sürgõsségi orvosi ellátását biztosí-
tó szerencsi központi ügyeletet az
Acutmed 2001 Kft. mûködteti. A
szolgáltatást fenntartó társulást ki-
lenc település alkotja, ahol össze-
sen több mint 27 ezren laknak. Gál
Tamás ügyeletvezetõ (fotónkon)
szerint ennek az adatnak az isme-
retében nem meglepõ, hogy az éves
betegforgalmuk meghaladja a tíz-
ezer fõt.   

– A sürgõsségi ellátás hétközna-
pokon 19 órától másnap reggel 7
óráig, valamint pénteken 19 órától
hétfõn 7 óráig vehetõ igénybe. A szol-
gálatot zömében Miskolcról kijáró
szakorvosok, illetve szakvizsga elõtt
álló belgyógyász és gyermekgyógy-
ász doktorok látják el. Az elmúlt évek
tapasztalata alapján a lakosság elé-
gedett a szakmai színvonallal, a be-
tegek részérõl érkezõ reklamációk ál-
talában nem a szolgáltatás minõsé-
gét, hanem a hosszabb várakozási
idõt kifogásolják. Ez különösen a jár-
ványok idõszakában jelentkezik,
amikor az átlagosnál valóban többet
kell várni az orvosra. 

– Hogyan lehetne ezen változtat-
ni? 

– Ilyenkor arra kérjük a kollégákat,
hogy a lehetõ leggyorsabban vé-
gezzék a munkájukat, ami azonban
természetesen nem mehet a minõ-
ség rovására. Nagy az ellátási terü-
letünk, ami Megyaszótól Taktake-
nézig terjed. Amikor a távoli tele-
pülésekrõl érkezik hívás, hosszabb
idõre van szükség az oda- és visz-
szaérkezéshez. Sajnos, az elmúlt
évek tapasztalata alapján megálla-
pítható, hogy ezeknek a házhoz ri-
asztásoknak a 70-80 százaléka in-
dokolatlan. Néhány településen, kü-
lönösen az alacsony iskolázottságú,

a legalapvetõbb egészségügyi alap-
ismeretekkel sem rendelkezõ né-
pesség gyakran csak otthoni lázcsil-
lapításra veszi igénybe az orvost. Ez
pedig nagy luxus, mert elõfordulhat,
hogy máshol valóban sürgõs bea-
vatkozásra volna szükség… A ren-
delõben a telefont kezelõ asszisz-
tencia igyekszik kiszûrni az indoko-
latlan hívásokat. Kérdéseket tesz-
nek fel a panaszokkal kapcsolatban,
és esetenként tanácsokat adnak a ten-
nivalókról a doktor kiérkezéséig.
Vannak, akik ezt zaklatásnak veszik,
pedig valójában a betegek érdekét
szolgálja.    

– Mennyire korszerû az ügyelet fel-
szereltsége? 

– Az elmúlt két esztendõben je-
lentõsen javultak a tárgyi feltételeink,
az eszközellátottságunk kiemelke-
dõnek mondható a régióban. Az érin-
tett településekkel együttmûködve
több pályázaton is eredményesen
szerepeltünk. Így nyílt lehetõségünk
többek között korszerû EKG-készü-
lék és az újraélesztéshez szükséges
defibrillátor beszerzésére, de sterili-
záló berendezést és más, az orvosi
munkához nélkülözhetetlen mûsze-
reket is vásároltunk. Az évenkénti tisz-
tasági festések mellett a pihenõ és a
szociális helyiségek bútorainak a
cseréje is megtörtént. A helyi egész-
ségügyi intézet jóvoltából a rende-
lõbe légkondicionáló berendezés is
került. 

– Az orvosi ügyelet munkájában
érzékelhetõ-e a mentõszolgálatnál
történt változások hatása?

– A mentõszolgálattal mi kizáró-
lag a sürgõsségi betegellátásban ke-
rülünk kapcsolatba. Szerencsen az
orvosi ügyelet idõszakában már
évek óta két jármû van szolgálatban:
egy esetkocsi mentõtiszttel és szak-
ápolóval, valamint egy szállító jár-
mû. Ez annak ellenére sem változott
az utóbbi idõszakban, hogy jelen-
tõsen lecsökkent a helyi mentõállo-
máson üzemben tartott autóknak a
száma.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az elmúlt közel két évtizedben a lo-
kálpatrióta szerencsieket szomorú-
sággal töltötte el az 1910-ben épült köz-
ségi fürdõ pusztulása. Bár különbözõ
bérbeadási konstrukciókkal az arra vál-
lalkozóknak sikerült még némi pénzt
is pályázniuk az épületre, azonban a
tõke kevésnek bizonyult a teljes felú-
jításra. Az igazi megoldást a tavalyi esz-
tendõ hozta, amikor a város önkor-
mányzata a római katolikus egyház-
zal és a Rákóczi Borút Egyesülettel kö-
zösen sikeresen pályázott a regioná-
lis operatív program keretében. Azó-
ta a templom külsõleg megújult, a vár-
kert rendezése tavaly õsszel elkezdõ-
dött, majd a közbeszerzési pályázat
után a helyi építõipari cég hozzálátott
a kinti medence és a fürdõ belsõ bon-
tási munkálataihoz. A napokban vé-
geztek ezzel a közel három hónapig
tartó feladattal, és rövidesen megkez-
dõdik a látványosabb építkezés.

– Rengeteg válaszfalat el kellett
bontani és a pince is mélyítésre szo-
rult annak érdekében, hogy megfele-
lõ módon hasznosítani tudjuk az it-
teni helyiségeket – tájékoztatta la-
punkat Csanádi Béla, a polgármeste-
ri hivatal építésügyi és városfejleszté-
si osztályvezetõje. – Hamarosan meg-
történik a külsõ medence zsaluzása
és a belsõ munkák is. Ez utóbbiak kö-
zül különösen az épület fõutcai szár-
nyának az alápincézése lesz komoly
feladat, ide kerülnek majd a kazánok
és más gépészeti berendezések. A fö-

lötte lévõ helyiségekben az elképze-
lések szerint civil szervezetek találnak
majd otthonra. A másik épületrész pe-
dig korszerû wellnes és fitnesz-jelle-
gû szolgáltatásokat kínál majd a kö-
zönségnek. Lesz többféle szauna, só-
kamra, kozmetika, szolárium, edzõ-
terem, fallabda-pálya, külsõ és belsõ
medence, valamint pezsgõfürdõ is,
amelyeket térítés ellenében lehet majd
igénybe venni. 

A beruházás eredményeként a lé-
tesítmény környezete is megújul. A hát-
só udvaron burkolt tér lesz dísznövé-
nyekkel és padokkal. 

A teljes rekonstrukció 400 millió fo-
rintba kerül, amihez valamivel több
mint 300 millió forinttal járul hozzá

az Európai Unió és az Észak-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési Tanács.
A fennmaradó részt a helyi önkor-
mányzatnak kell elõteremtenie.  

A tervek szerint az idei év nyarának
végére ismét régi fényében pompázik
majd az egykori községi fürdõ. Szol-
gáltatásait tekintve alkalmazkodik
majd a mai kor igényeihez, azonban
az egykori külsõ medence talán még
sok szerencsiben felidézi a régi em-
lékeket, a város lakóinak és ideérke-
zõ vendégeknek pedig az uszoda
után egy újabb lehetõség kínálkozik
a rekreációra, az egészség megõrzé-
sére. S. L.

A szerencsiek talán még emlékeznek az egykori külsõ medencére, ami most újjáépül. 
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A római katolikus Kisboldogasz-
szony templom után a községi für-
dõ is megszépül idén a szerencsi
városközpontban. Az Európai Unió
pénzügyi támogatásával és az ön-
kormányzat anyagi hozzájárulá-
sával megvalósuló beruházás után
még ebben az évben átadják a kí-
vül-belül felújított épületet.

MEGSZÉPÜL A KÖZSÉGI FÜRDÕ

Az idei esztendõben az elsõ sze-
rencsi kisbaba január 6-án született
a megyei kórházban. 

Szilágyi Martint néhány nap múl-
va már haza is hozták szülei. A Dó-
zsa György utcában lakó családot –
a korábbi évek hagyományait ápol-
va – január 18-án látogatta meg a vá-
ros polgármestere. Rónavölgyi End-
réné a virágcsokor mellett gyümöl-
csökkel, édességgel és játékkal érke-
zett. Olenyik Szilviának és Szilágyi
Zsoltnak már van egy négyéves fia,
Bálint, aki a Gyárkerti Óvodába jár.
Nagyon várta már az öccsét, aki há-
romkilós súllyal és sûrû, barna haj-
jal látta meg a napvilágot. Az apuka
még néhány napot a már kibõvült lét-
számú családjával tölt, mielõtt visz-
szautazik németországi munkahe-
lyére. Három hétig dolgozik kül-
honban, majd tíz napot itthon van,
így ki tudja venni a részét a tenniva-
lókból. Szilvia azonban egyetlen

napra sem marad egyedül, mert a két
nagyi és a dédnagymama is a közel-
ben laknak. Rájuk pedig mindig szá-

míthat, mert szívesen vannak segít-
ségére a gyerekek ellátásában és a ház
körüli teendõk elvégzésében.

Rónavölgyi Endréné polgármester köszöntötte a város egyik legif-
jabb polgárát.

AZ ELSÕ SZERENCSI ÚJSZÜLÖTT

AZ ORVOSI ÜGYELET
HÉTKÖZNAPJAI
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MEGBÍZÁS ÚJABB KÉT ÉVRE 
Jónak értékelték a szerencsi orvosi

ügyelet munkáját, az ellátást társu-
lás keretében biztosító települések
vezetõi. A január 17-én megtartott
közgyûlésen aláírt szerzõdés alap-
ján a szolgáltatást 2009. elejéig to-
vábbra is az Acutmed 2001. Kft. biz-
tosítja.  

A szerencsi polgármesteri hivatal-
ban megtartott tanácskozáson Gál Ta-
más ügyeletvezetõ az indokolatlan
hívások magas számára hívta fel a
figyelmet, ami a 70-80 százalékot is
eléri. A hátrányos helyzetû telepü-
lések lakóinak egy része úgy gon-
dolja, hogy a riasztott orvos felada-
ta az otthoni lázcsillapítás. Eközben
pedig a rendelõben várakozásra
kényszerülnek azok, akiknek valóban
ellátására van szükségük. Sütõ Szil-
veszter, a Szerencs és Környéke Or-
vosi Ügyeleti Társulás elnöke kie-
melte: a vizitdíj bevezetésével feb-
ruár 15-tõl az orvos ezer forintot
számlázhat ki a családoknak, ameny-
nyiben a házhoz riasztást nem találja
megalapozottnak. 

A tanácskozáson szóba került,
hogy a körzetben több háziorvosi ál-
lás is betöltetlen, ami miatt elõfordul,

hogy egyes községekben napközben
nem érhetõ el orvos. Bobkó Géza vá-
rosi fõorvos arra hívta fel a figyelmet,
hogy az Országos Alapellátási Inté-
zettõl pályázati úton lehet meghatá-
rozott idõre doktorokat igényelni a
helyi egészségügyi szolgáltatás biz-
tosítására. Rónavölgyi Endréné sze-
rencsi polgármester kiemelte, hogy
az elmúlt idõszakban jelentõsen ja-
vultak az orvosi ügyelet mûködésé-
nek tárgyi feltételei. Az itt dolgozó
doktorok több mint huszonhétezer
ember ellátásáért felelnek, amit a jö-
võben már nem lenne célszerû to-
vább bõvíteni. A polgármester ugyan-
akkor a hétvégi fogorvosi ügyelet lét-
rehozását szorgalmazta, amit a tokaji
és a szerencsi kistérségekhez tarto-
zó települések összefogásával lenne
célszerû megvalósítani. A társulás tag-
jai úgy döntöttek, hogy vizsgálják meg
a megvalósítás lehetõségét és arra egy
késõbbi társulási ülésen térjenek
vissza. 

FOGLALKOZTATÁSRA IGÉNYELNEK
TÁMOGATÁST

Közmunkapályázat benyújtásáról
hozott döntést január 8-ai ülésén a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás. 

Az alelnöki tisztséget betöltõ Csá-
ki Barnabás megyaszói polgármes-
ter vezetésével megtartott tanács-
kozáson elhangzott, hogy a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium kiírá-
sa szerint rászorulók három hóna-
pos foglalkoztatására lehet támo-
gatást igényelni. A részvétel feltét-
eleirõl szólva Vámosné Czili Adri-
enn, a szerencsi polgármesteri hi-
vatal osztályvezetõ-helyettese arra

hívta fel a figyelmet, hogy a sze-
mélyenként elnyerhetõ összeg ha-
vi 120 ezer forint, ami munkabér-
re, annak járulékaira, munkaruhá-
ra és kisebb eszközök beszerzésé-
re fordítható. A dolgozók közre-
mûködésével többek között csapa-
dékvíz-elvezetõket lehet kialakíta-
ni, tisztítani, valamint karbantartás,
parkosítás végezhetõ. A pályázat-
ban elsõsorban azok vehetnek részt,
akiknek a családjában mindkét szü-
lõ álláskeresõ, akik három, vagy
több gyermek eltartásáról gondos-
kodnak. A program március 1-jével
indul.

PRÓBÁLJUNK MEG 
SZÉPEN MEGÖREGEDNI
Korondi Klára a korábbi években

egészségügyi elõadássorozatot szer-
vezett, melynek során a különbözõ
betegségekrõl, a gyógyászati mód-
szerekrõl, az egészséges életmód le-
hetõségeirõl tájékozódhattak az ér-
deklõdõk. Az önkormányzati képvi-
selõ idén új kezdeményezésként a
környék szociális intézményeit jár-
ja végig. A tokaji idõsek otthona, a
szerencsi gondozási központ és a
fecskési idõsek klubja után január 18-
án a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat Szerencsi Idõsek
Otthonába látogatott el.

Az öregedésrõl szóló elõadásában
a képviselõ beszélt a hajlott kor el-

sõ jeleirõl, mint például a látás, vagy
hallás csökkenésérõl, majd bibliai
idézetekkel, történetekkel hívta fel
az otthon lakóinak figyelmét arra,
hogy élete alkonyára minden em-
bernek lelkileg is fel kell készülnie.
Mint elhangzott, ha mindezt idejé-
ben elfogadjuk, akkor könnyebb és
szebb élet vár ránk. – Próbáljunk
meg szépen megöregedni, ami sa-
ját magunk és környezetünk számára
is jó hatással lesz! – hangsúlyozta
Korondi Klára, majd Túrmezei Er-
zsébet két versével búcsúzott hall-
gatóságától.

Sütõ Szilveszter társulási elnök (balra) kiemelte, hogy a vizitdíj be-
vezetése után az ügyeletes orvos ezer forintot számlázhat ki, ha a
házhoz riasztást nem találja megalapozottnak.

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

Korondi Klára az idõs kor szépségeire hívta fel hallgatósága figyelmét. 

Az idei esztendõ elsõ szerencsi vér-
adását január 16-án a helyi vasútál-
lomáson tartotta a Magyar Vöröske-
reszt területi szervezete. A fõépület
várótermében kilenc órától délután
négy óráig várták az önkénteseket.
A részvétel ez alkalommal elmaradt

az elõzetes várakozásoktól, mert a
tervezett negyven fõ helyett mind-
össze 23-an jelentkeztek. A véradá-
son résztvevõk döntõ többsége vas-
úti dolgozó volt, mindössze egy át-
utazó szánt néhány percet arra, hogy
vérével segítsen a bajba jutottakon.  

VÉRADÁS A MÁV-ÁLLOMÁSON

Ezúttal a vártnál kevesebb önkéntes jelentkezett.

Fennállása óta a legeredménye-
sebb évét zárta 2006-ban az SZVSE
birkózószakosztálya. Illésy László ta-
nítványai tavaly összesen 59 arany-
, ezüst- és bronzérmet szereztek a
különbözõ országos, regionális és
megyei versenyeken.  

Hat esztendeje annak, hogy a vá-
rosi sportegyesület keretében újra-
szervezett keretek között tanulhatnak
birkózni a fiatalok Szerencsen. Év-
rõl évre egyre többen látogatják a Rá-
kóczi iskola tornatermében heti két
alkalommal megtartott edzéseket,
ahol az edzõ a fiatalabb korosztály-
lyal és a már tapasztaltabb verseny-
zõkkel külön csoportban foglalkozik.
A szorgalmas munka egyre inkább
meghozza a gyümölcsét.   

– Az elmúlt esztendõben a szak-
osztályok éves versenyében 35 pon-
tot gyûjtöttünk, amivel megdupláz-
tuk a korábbi eredményünket – emel-
te ki lapunknak nyilatkozva Illésy
László. Eredményesek voltunk az or-
szágos viadalokon is. Kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtott Tóth Gergõ, aki
magyar bajnoki ezüstérmet szerzett.
Kertész Attila ugyancsak országos ver-
senyen lett harmadik, míg Tokár
Beáta diákolimpián és országos baj-
nokságon is a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel.  

– Az edzéseket látogató fiatalok
száma stabilizálódott az elmúlt idõ-
szakban – folytatta Illésy László. – Az
elsõ foglalkozásokon harmincheten
voltunk, az utolsó pedig harmincöt
fõvel fejeztük be. Összesen hu-
szonegy versenyen szerepeltünk az
ország szinte minden részében, ame-
lyeken huszonnyolc fiatal mérette
meg magát. Az idei év ebbõl a
szempontból is kihívást jelent, hiszen
lassan széthúzódnak a korosztályok.
Vannak, akik még csak most nõnek
be a legkisebb diákok mezõnyébe,
a legnagyobbak pedig már az ifik kö-
zött szerepelnek. Nekik már azt kell
bizonyítaniuk, hogy a felnõttek kö-

zött is meg fogják állni a helyüket.
Az elmúlt év végén a helyi birkózó
szakosztály és a Diósgyõri Birkózó
Club között létrejött együttmûködé-
si megállapodás alapján a jövõben
a szerencsi és a miskolci fiatalok
DBC– Szerencs VSE néven közösen
indulnak majd versenyeken.  A part-
nerség keretében alkalmanként a
megyeszékhelyrõl érkezett szakem-
berek vezetik majd az edzéseket a
Rákóczi iskolában és havonta né-
hányszor a szerencsi sportolók a diós-
gyõri birkózócsarnokban tréningez-
nek.

SIKERES ESZTENDÕT ZÁRTAK
A SZERENCSI BIRKÓZÓK 

Illésy László irányítása mellett szép sikereket értek el a szerencsi
fiatalok.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A változást sokkal inkább a házi-

orvosok érzékelik a napi munkájuk
során, mert a betegszállítások nem
zökkenõmentesek.  

– A társulás újabb két évre meg-
hosszabbította a szerzõdést Önökkel
a központi orvosi ügyelet mûködte-
tésére. Milyen fejlesztési terveik, el-
képzeléseik vannak a jövõre?

– Már korábban megfogalmazó-
dott, hogy a lakosság ellátásának a
színvonala és a költségtakarékosság
miatt is szerencsés volna az orvosi
ügyeletet és a mentõállomást egy
épületbe telepíteni. Erre jelentõs

pénzösszegek is rendelkezésre álltak
már, azonban idõközben változott a
központi szakmai koncepció. Úgy
gondolom, hogy a jövõben változás
várható ezen a területen és a men-
tõállomásra költözésünkhöz szük-
séges beruházáshoz a pénz akár eu-
rópai uniós forrásokból is elõte-
remthetõ lesz. Ugyancsak pályázati
támogatások felhasználásával sze-
retnénk folyamatosan cserélni az el-
használódó eszközeinket, hogy a jö-
võben is magas színvonalú ellátást
tudjunk biztosítani a Szerencsen és
a környezõ településeken élõ em-
bereknek. Á. A. 

AZ ORVOSI ÜGYELET HÉTKÖZNAPJAI



FIZETENDÕ SZEMÉTDÍJ. Az ön-
kormányzat december 14-ei ülésén
fogadta el a 2007. évre vonatkozó
szemétszállítási díjakat. Az új sza-
bályozás szerint az idén két lépcsõ-
ben – január 1-jétõl és július 1-jétõl
emelkedik a fizetendõ összeg. Az el-
sõ félévben a kukák egyszeri bruttó
ürítési díjai: 60 literes 246 Ft, 120 li-
teres 301 Ft, 1100 literes 2761 fo-
rint. A második félévben fizetendõ
összegek: 60 literes 270 forint, 120
literes 329 forint, 1100 literes 3014
forint. A zsákos ürítés díjai nem vál-
toznak: 60 literes 223 forint, 120 li-
teres 274 forint. 

MODERNTÁNC-TANFOLYAM. A
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár moderntánc-tanfolyamot indít feb-
ruár 5-én Szerencsen. A gyermek-, ju-
nior-, ifjúsági és felnõtt korcsopor-
tokban meghirdetett kurzusokon töb-
bek között a latin táncok, a rock &
roll, a jazz, a show-tánc és a hip-hop
rejtelmeibe vezetik be a jelentkezõ-
ket. Jelentkezni a Rákóczi-várban
személyesen Endrész Renátánál, il-
letve telefonon a 70/948-7178,
47/362-121 számokon lehet. 

NAPSUGÁR-BATYUSBÁL. A sze-
rencsi Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda szülõi munkaközössége jó-
tékonysági, farsangi batyusbált szer-
vez február 24-én 19 órától a Rákó-
czi iskola aulájában. A vidám mu-
latságra szeretettel várnak minden ér-
deklõdõt. Telefon: 20/4647-055.

ÁRHULLÁM A FOLYÓKON. Ja-
nuár második hetében a Felsõ-Tisza,
a Szamos és a Bodrog folyók külföldi
vízgyûjtõ területein jelentõs esõzé-
sek voltak. A lehullott csapadék kü-
lönösen Kárpátalján volt nagyobb
mennyiségû, ahol 40-80 mm közöt-
ti értéket mértek. Ezek hatására ár-
hullámok alakultak ki a Felsõ-Tiszán
és a Bodrogon, amelyek a hazai sza-
kaszokon 3-5 méter közötti, illetve
2 méteres vízszintemelkedést ered-
ményeztek. A Tiszán a vízszint ja-
nuár 15-én Tokaj térségében csak-
nem 40 centiméterre közelítette meg
az I. fokú (600 cm-es) készültségi
szintet. A Bodrogon mért vízállások
átlagosan egy méterrel maradtak el
a fokozatelrendelés szintjétõl.

ÁLLÁSAJÁNLATOK. A B.-A.-Z.
Megyei Munkaügyi Központ Sze-
rencsi Kirendeltségének kínálatából
(telefon: 47/361-909): autókozmeti-
kus (Szerencs), mérlegképes könyvelõ
(Szerencs), pék (Szerencs), minõsített
hegesztõ (Szerencs), tejelõtehenészeti
mûszakvezetõ (Szerencs), éttermi
vezetõ (Erdõbénye), felszolgáló (Er-

dõbénye), recepciós (Erdõbénye),
boltvezetõ-helyettes (Mád), gépész-
mérnök (Mád), becsüs (Abaújszán-
tó), boltvezetõ-helyettes (Abaúj-
szántó), vegyesbolti eladó (Abaúj-
szántó), villanyszerelõ (Abaújszántó),
hentes (Abaújszántó), erõgép-veze-
tõ (Taktaszada), üzemanyagkút-ke-
zelõ (Prügy). 

BOLYAI-BÁL. A Bolyai iskola szü-
lõi munkaközössége február 3-án
18.30 órától tartja hagyományos jó-
tékonysági bálját. A zenét Vass Gyu-
la zenekara szolgáltatja. A szervezõk
tombolaajándékokat és felajánláso-
kat köszönettel elfogadnak. Jegyek az
iskola titkárságán kaphatók. Bõvebb
információ a 362-780-as telefon-
számon kérhetõ.

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK. Az elmúlt
év õszén teljes egészében kiépültek
a közmûvek Szerencs és Ond között,
a Szilas A. Pál utca melletti önkor-
mányzati területen. Itt összesen 21
építési telket jelölt ki értékesítésre az
önkormányzat, amelyhez az áram és
az ivóvíz mellett biztosítják a szenny-
víz- és a földgázhálózatokra történõ
csatlakozást. Idén a szilárd burkola-
tú utak is elkészülnek. A jó fekvésû
és szerencsi viszonylatban kedvezõ
árú ingatlanok közül hét már gazdá-
ra talált és további négyre is van igény-
lõ. Tízre azonban még várják a ve-
võket, akik Szerencsnek ezen a te-
rületén szeretnének otthont építeni.
A szerencsi polgármesteri hivatal vá-
rosfejlesztési osztályán ügyfélfogadási
idõben várják az érdeklõdõket.
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Hegedûs Zoltán:
– Jónak tartom az ötletet, mert Sze-
rencsnek a múltban mindig volt jel-
képe. A középkorban a vár, késõbb
a cukorgyár két kéménye töltötte be
ezt a funkciót, ami a jövõben akár a
világörökség kapuzat is lehet. A be-
ruházás elõkészítése során talán cél-
szerû lett volna a Népházban köz-
szemlére tenni a megfelelõre felna-
gyított terveket, hogy a lakosság pon-
tos képet kapjon az új épületrõl. A
helyi média híradásaiból ugyan min-
denki értesülhetett a tervezett létesít-
ményrõl, de az ott közölt képek a mé-
retükbõl adódóan sem mutathatták
meg, mekkora is lesz valójában a lé-
tesítmény. Már a kapuzat elõtt jól lát-
hatóan fel kell hívni az érkezõ autó-
sok figyelmét arra, hogy itt minden
fontos turisztikai információhoz hoz-
zájuthatnak, ami a térség – és benne
Szerencs – javát szolgálja. 

Mérész Dániel: 
– Úgy gondolom, hogy az új léte-
sítménnyel gazdagodni fog a város-
kép. A kivitelezõk nagyon gyors
munkát végeznek. Még jó, hogy
ilyen enyhe az idõjárás, mert a fagy-
ban készült betonnak ugyancsak
kétséges lenne az idõtállósága. A be-
ruházás zaja bizonnyal zavarja a kör-
nyéken élõket, de csak néhány hó-
napig kell elviselniük a kellemet-
lenséget. Láttam az újságban a vá-
roskapu látványtervét, tetszik az
egyedi elképzelés, ami Szerencs
egyik különlegessége lesz. Jó ötlet-
nek tartom, hogy információs iroda
is mûködik majd az épületben, ahol
tájékozódhatnak majd a térség ne-
vezetességeirõl az idelátogató és az
átutazó turisták. 

Marosvölgyi János:
– Mivel közel lakom az épülõ vá-
roskapuhoz, sokszor figyelem az ot-
tani munkákat. Tudomásom szerint
egy turisztikai információs központ
mûködik majd benne, ami nagyon
jó hatással lehet Szerencs idegen-
forgalmára. A kezdetekben bizo-
nyára sok környékbeli idegenkedik
majd a hatalmas épülettõl, de idõ-
vel szerintem minden helybéli meg-
szereti ezt az új látványosságot, ami
valóban azt fogja jelképezni, hogy
Szerencs Hegyalja kapuja.

Bognár Brigitta:
– Sok mindent hallottunk már a vi-
lágörökségi kapuzatról. Tudomásom
szerint információs központ és ká-
vézó lesz benne. Gyakran járok ar-
ra, hiszen az iskolánktól nem mesz-
sze épül a létesítmény. Tetszik a kõ-
burkolat, és úgy látszik, olyan ha-
talmas lesz, hogy bizonyára sokan
megállnak majd mellette, akik Sze-
rencsre érkeznek.

KÖZMEGHALLGATÁS A SZALMAERÕMÛRÕL
Szerencsi Ipari Park területére tervezett

szalmatüzelésû erõmû létesítésérõl tart
közmeghallgatást az Észak-Magyaror-
szági Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség 2007. feb-
ruár 12-én 14 órától a Rákóczi-vár lo-
vagtermében. A fórumot azért tûzték ki,
mert a BHD Hõerõmû Kft. az elmúlt év
októberében benyújtotta a hatósághoz a
környezeti hatásvizsgálati és egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési doku-
mentációt. Az ügyben az érintett szak-
hatóságok a hozzájárulásaikat, elõírá-
saikat megadták. 

Az engedélyezési dokumentáció elõ-
zetesen a felügyelõség hatósági irodájá-
ban Miskolcon, a Mindszent tér 4. szám alatt, valamint
a helyi polgármesteri hivatalban megtekinthetõ. Észre-

vételeket a közmeghallgatás idõpontjáig a felügyelõ-
séghez, illetve Szerencs jegyzõjéhez lehet benyújtani.  

HÍREK, INFORMÁCIÓK

MI A VÉLEMÉNYE AZ ÉPÜLÕ
VILÁGÖRÖKSÉG-KAPUZATRÓL? 

A létesítmény látványterve.

VÁLLALKOZÁSOK 
FIGYELMÉBE!

A Magyar Kereskedelem-fejlesz-
tési és Befektetés-ösztönzési Ügy-
nökség (ITDH Kht.) március 22–24.
között Pármában megrendezésre ke-
rülõ MEC SPE Nemzetközi Ipari Ki-
állításon információs stand mû-
ködtetését tervezi. 

A háromnapos rendezvényen el-
sõsorban a fémmegmunkálás, felü-
letkezelés, mûanyagipari alapa-
nyagok és feldolgozás, gumiipar,
elektronika és elektrotechnika, ösz-
szeszerelés, minõségbiztosítás terü-
letén mûködõ vállalkozások mutat-
koznak be. Az ITDH információs

standján a magyar vállalatok kiállít-
hatják elõzetesen megküldött is-
mertetõ anyagaikat. Az ITDH mun-
katársai tájékoztatják a helyszínen ér-
deklõdõket a képviselt cégek tevé-
kenységérõl, regisztrálják, majd to-
vábbítják az érdeklõdést a magyar cé-
gek felé. Az ilyen módon való meg-
jelenés a képviselt vállalatok, intéz-
mények számára ingyenes. A vásá-
ron személyes részvétel is lehetséges. 

Jelentkezési határidõ: január 31.
További információ az ITDH-nál

az 1/472-8185, vagy a szerencsi pol-
gármesteri hivatalban a 47/565-265
telefonszámon kérhetõ.

Január 1-jétõl megváltozott a köz-
igazgatási hivatalok jogállása, ille-
tékessége. 

Megszûntek a megyei közigazga-
tási hivatalok, helyükbe jogutódként
a regionális közigazgatási hivatalok
léptek. Eszerint a B.-A.-Z. Megyei, a
Nógrád Megyei és a Heves Megyei
Közigazgatási Hivatal jogutódja az
Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal, amelynek a szék-
helye Egerben van. A regionális hi-
vatalnak Miskolcon, illetve Salgó-
tarjánban megyei kirendeltségei mû-
ködnek. 

A másodfokú hatósághoz eljutta-
tandó jogorvoslati kérelmek, bead-

ványok, felterjesztések címzettje az
Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal, de az ügyintézés
helye nem változik. Tehát a B.-A.-Z.
megyei elsõfokú hatóságok a B.-A.-Z.
megyei kirendeltséghez terjesztik fel
az ügyeket.

Az elsõ fokon eljáró hatóság a jog-
orvoslat lehetõségérõl szóló tájé-
koztatás keretében errõl határozatá-
ban minden érintettet értesíteni kö-
teles.

Szerencs Város 
Polgármesteri Hivatala

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.

�47/362-208.
Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

SZÁMLA HÍJÁN BÍRSÁGOL AZ
APEH. Az igazolatlan eredetû áruk
forgalmazásának visszaszorítása ér-
dekében az adóhatóság munkatársai
már az értékesítés helyszínén ellen-
õrizhetik az üzletben eladott termé-
kek beszerzését igazoló bizonylato-
kat. A hatályos rendelkezések sze-
rint ugyanis ezekkel a dokumentu-
mokkal, vagy azok másolataival az
árusítás helyén rendelkezniük kell a
kereskedõknek. Aki ennek az elõ-
írásnak nem tesz eleget, mulasztási
bírsággal sújtható.

HOGYAN TÖLTSÜK KI AZ EVA-
BEVALLÁST? Az egyszerûsített vál-
lalkozói adóról szóló törvény hatá-
lya alá tartozó adózó a 0643-as szá-

mú bevallásának az APEH nyomtat-
ványkitöltõ programjával történõ ki-
töltése során a 0643.pdf. jelölésû ki-
töltési útmutató mellett:

– egyéni vállalkozó esetén a 0643-
01/A laphoz tartozó 0643 01
a.pdf jelölésû, 

– jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság esetén
a 0643-02/A laphoz tartozó 0643
02 a.pdf jelölésû

kitöltési útmutatókat is olvassa el
figyelmesen, és az abban leírtak sze-
rinti idõszakoknak megfelelõen tölt-
se ki az egyszerûsített vállalkozói
adó levezetésére (is) szolgáló 0643-
01 és 0643-01/A, illetve a 0643-02
és 0643-02/A  jelölésû bevallási la-
pokat.

VÁLTOZÁSOK 
A KÖZIGAZGATÁSBAN

ADÓZÓK FIGYELMÉBE



Az utcán, városi rendezvényeken
gyakorta találkozunk. Még alig érke-
zem köszönni, Laci bácsi megelõz: mi
újság, hogy vagytok? Mozgása már
nem a régi, de szemüvege mögül ma
is vidáman mosolyog és örül család-
jának, barátainak, egykori tanítvá-
nyainak, akikbõl bõven akad a város-
ban. 

Sári László Tiszaladányban született.
A helyi elemi után Tokajba került pol-
gári iskolába, majd egy rendkívüli pe-
dagógus, Árvay József segítségével a
debreceni Református Kollégium
Tanítóképzõ Intézetének hallgatója le-
hetett. – Egykori, drága tanáromnak kö-
szönhetem, hogy Nyilas Misi iskolá-
jába járhattam – emlékszik Sári László,
aki 1948. június 22-én szerezte meg
kántor-tanítói diplomáját. 

– Nehéz volt akkoriban elhelyez-
kedni. 1948 októberében kaptam
meg kinevezésemet a taktakenézi
általános iskolába. Ez volt az elsõ
munkahelyem. Nagyon szerettem
azt a kis falut. Igaz, nem volt sok min-
denünk, albérletben laktunk, de mégis
jól éreztem magam. Ott ismerkedtem

meg bõcsi születésû feleségemmel,
akivel már túl vagyunk az aranyla-
kodalmunkon is. Öt taktakenézi esz-
tendõ elmúltával találkoztunk Czike
Piroska tanulmányi felügyelõvel. Neki
köszönhetõen Csobajra kerültem át,
ahol kineveztek az iskola igazgató-
jának és szolgálati lakást is kaptunk.

A kislányunk már itt született, aztán
tizenhárom évig ezen a településen
dolgoztunk. 

Sári László idõközben az egri tanár-
képzõ fõiskola hallgatója lett. Elõször
mezõgazdasági gyakorlatok, majd tör-
ténelem szakon szerzett újabb tanári
okleveleket. Ének-zenét tanított, mert
kántori oklevele is volt, testnevelés órá-
kat tartott, amire éppen nem volt külön
ember. A történelmet már csak jóval
késõbb, Szerencsen oktatta. 

– Éppen Miskolctapolcán üdültünk
1966-ban a feleségemmel – folytatta
az emlékek felidézését Laci bácsi –,
amikor megállt egy gépkocsi, kiszállt
belõle Négyessy István, az akkori já-
rási tanács elnökhelyettese és Csopák
Ferenc, a mûvelõdési osztály vezetõ-
je. Beszélgetni kezdtünk és arra kér-
tek, hogy töltsem be a Szerencsen meg-
üresedett iskolaigazgatói állást. Így ke-
rültünk 1966-ban Hegyalja kapujába
és lettem 1989-es nyugdíjazásomig a
Hunyadi János Általános Iskola igaz-
gatója. Akkor vásároltuk meg a Kossuth
utcai lakásunkat, ahol a mai napig is
élünk.

Sári László büszkén emlékszik visz-
sza a negyven év alatt történtekre. Mint
mondja, csodálatos tanári gárdával dol-
gozhatott, akik között olyan pedagó-
gusok voltak, mint Tóth Miklós, Tóth
Miklósné, Kolozsvári József, Angyal
Béla. És csak néhány nagy nevet em-
lített a múltból. 

Huszonhat év intézményvezetõi
munka után 1989-ben nyugdíjba vo-
nult, majd egy évvel késõbb bezárta
kapuit a Hunyadi. – Nagyon fájt ez
nekem – mondja Sári László. – Annak
azonban örültem, hogy továbbra is ok-
tatási intézményként hasznosítják és je-
lenleg a Szerencsi Szakképzõ Iskola
mûködik az öreg épületben. Amikor
szétválasztották az iskolákat, már
mondtam: nincs szükség három in-
tézményre, a kettõ elegendõ lesz. Az
idõ engem igazolt, mert csökkent a
gyermeklétszám és késõbb ismét két
általános iskolája lett Szerencsnek.

– Beszéltünk a munkáról, a múltról
és itt a legfontosabb kérdés: hogy tet-
szik lenni?

– Köszönöm, most már nagyon jól
vagyok. Soha nem voltam beteg 74 éves
koromig, még orvoshoz se kellett for-
dulnom. Sajnos, az elmúlt években rom-
lott az egészségi állapotom. Két évvel
ezelõtt Debrecenben kezdõdtek a mû-
tétek, majd utána újabb operációk kö-
vetkeztek. 2006. november 15-én volt
az utolsó rosszullétem, azóta jól érzem
magam. Igaz, akkor a kórházban kö-
töttem ki, mert bevásárlás közben ösz-
szeestem, majd Miskolcon szívritmus-
szabályozót kaptam. 

Hála istennek, sok a tennivaló. A fe-
leségem szülei Bõcsön éltek, és amikor
elhunytak, ránk maradt az ottani ház.
Én az apósomnak megígértem: amíg
bírom, gazdái leszünk a portának. Ott
töltjük a nyarat, márciustól egészen
Erzsébet napjáig, majd visszajövünk
Szerencsre telelni. Ott is befogadtak min-
ket. Részt veszünk a helyi nyugdíjasklub
munkájában, feleségem szaval, énekel.
Nagyon szeretnek bennünket. 

Öt unokával áldott meg minket az
Isten, a legidõsebb Münchenben szer-
zett német szakos diplomát és jelen-
leg Nürnbergben tanít. A fiatalabbak
közül ketten már szintén végeztek, van
egy utolsó évfolyamos unokám és a leg-
kisebb, aki édesapám nevét örökölte,
Sári Gábor, harmadikos középiskolás.
Büszke vagyok rájuk.

December 22-én pedig betöltöttem
78. évemet. Végtelenül boldog vagyok,
hogy még mindig itt vagyok közötte-
tek.                             Muhi Zoltán

Sári László és felesége 1966-ban
kerültek Szerencsre. 
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A térségben tapasztalható csökkenõ
gyermeklétszám ellenére több mint
háromszáz diák, szülõ és pedagógus
részvételével rendeztek nyílt napokat
a Szerencsi Szakképzõ Iskolában. Az
oktatási intézményben január 18-án a
térség településeirõl, másnap pedig a
helyi általános iskolákból várták az ér-
deklõdõket. Az iskola Ondi úti épüle-
tében Atanaszov Vilmos igazgató tá-
jékoztatta a jelenlévõket a választható
szakirányokról. Az érettségit adó szak-
középiskolai oktatási formák között az
elektrotechnika–elektronika, valamint
az informatikai szakmacsoportok sze-
repelnek. A szakmát adó képzésekben
fodrásznak, nõiruha-készítõnek, víz-
vezeték- és központifûtés-szerelõnek,
villanyszerelõnek, valamint asztalosnak
tanulhatnak a fiatalok. Felvételi vizsga
nincs, a diákokat az általános iskolai
tanulmányi eredményeik alapján rang-
sorolják. 

Mint elhangzott, a szakközépiskolá-
ban a 9–12. évfolyamon heti huszon-
öt órában közismereti, öt órában pedig

szakmai orientációs tárgyakat oktatnak.
A választható idegen nyelvek között az
angol és a német szerepelnek. A ne-
gyedik év végén az érettségi vizsga után
dönthetnek a fiatalok arról, hogy to-
vábbtanulnak, vagy a 13–14. évfolya-
mon szakképzésben vesznek részt. A
szakiskolában a 9–10. évfolyamon
szintén heti huszonöt órában oktatják
a közismereti tárgyakat és öt órában tör-
ténik a szakmaorientáció. Az ezt kö-
vetõ három évfolyamon azonban már
tíznapos ciklusban történik a képzés,
négy nap szakelméleti és hat nap gya-
korlati oktatással. Az informatika és az
idegen nyelv ekkor is része az elsajá-
títandó tananyagnak. A 13. évfolyam
végén államilag elismert szakképesítést
nyerhetnek a fiatalok.    

A nyílt nap második részében az ér-
deklõdõk a gyakorlati oktatást is meg-
tekinthették az iskola és a szomszédos
ÉMÁSZ-telephely tanmûhelyeiben.   

Elhízás fenyegeti a hazai kö-
zépiskolásokat, miután a diá-
kok többsége túlzott mérték-
ben fogyaszt húskészítménye-
ket, zsíros ételeket és cukro-
zott üdítõitalokat.

A túlsúlyosság hátterében
az ismeretek hiánya áll: a ti-
nédzserek nincsenek tisztá-
ban az egészséges táplálkozás
alapjaival – derül ki az
Országos Élelmiszerbiztonsá-
gi és Táplálkozástudományi
Intézet (OÉTI) kutatásából,
amely a Nestlé Hungária Kft.
támogatásával a budapesti 15–18 éves
fiatalok étkezési és életmódbeli szo-
kásait vizsgálta.

A felmérés azt mutatja, hogy a kö-
zépiskolások negyede túlsúlyos. Az el-
hízott fiúknál a has-körtérfogat harminc
centiméterrel, a lányoknál pedig 16,5
centiméterrel haladta meg a normál ér-
téket. A végzõs diákok 60 százaléka na-
ponta vagy hetente dohányzik, ugyan-
akkor a rendszeres mozgással, sétával
eltöltött idõ az életkor elõre haladásá-
val radikálisan csökken. A fiatalok 15-
20 százaléka csupán iskolába menet
tartózkodik szabad levegõn, a sporto-
lásra fordított idõ a hatvan százalékuk
esetében kevesebb, mint egy óra. A kö-
zépiskolások szabadidõs tevékenységei
közül a tévénézés, számítógépezés, ol-
vasás és zenehallgatás a legkedvelteb-
bek. A lányok 90 százaléka nincs ki-
békülve testsúlyával. 40 százalékuk
rendszeresen diétázik, ahelyett, hogy
az étkezési szokásain változtatna. Ez

nem véletlen, hiszen a fiatalok több-
sége nincs tisztában a helyes táplálko-
zás alapjaival. Magas a felvágottak, hús-
készítmények, a cukrozott üdítõk fo-
gyasztásának aránya szemben a nyers
zöldségekkel, gyümölcsökkel, halfé-
lékkel. A 17 fõvárosi középiskola 1273
tanulóját érintõ, önkéntes részvételen
alapuló vizsgálat egy kérdõív kitölté-
sébõl és egy állapotfelmérésbõl állt. Ez
utóbbi során az elhízás mértékét a test
összetételének mérésével is vizsgálták,
amihez a nagy értékû mûszert a Nestlé
Hungária Kft. biztosította. A cég társa-
dalmi szerepvállalásának egyik fontos
pillére a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének együttmûködésével
2003-ban elindított Nutrikid program,
amelynek keretében eddig ezernyolc-
száz általános iskola mintegy százezer
általános iskolásához juttatta el az új-
szerû módszereken alapuló, helyes
táplálkozásra és életmódra nevelõ tan-
agyagot.

LACI BÁCSI! HOGY TETSZIK LENNI?

Atanaszov Vilmos igazgató (jobbra) tájékoztatta az érdeklõdõket az
oktatási formákról. 

NYÍLT NAP
A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN 

KÖVÉR FIÚK
ÉS FOGYÓKÚRÁZÓ LÁNYOK

Aldo Siegrist, a Nestlé Hungária Kft. ve-
zérigazgatója és Martos Éva, az Országos
Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudo-
mányi Intézet fôigazgató fõorvosa.

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

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

Mint arról a Szerencsi Hírek olva-
sói tavaly szeptemberben már érte-
sülhettek, a Bocskai gimnázium a
2006/2007-es tanévben – sikeres pá-
lyázatnak köszönhetõen – részt vesz
egy közös európai programban. 

Az Európai Bizottság által támoga-
tott Grundtvig 2 projekt a tanulási kap-
csolatokra épít. A résztvevõ hat uniós
tagállam, amelyben Magyarországot
a szerencsi középiskola képviseli.

Az elsõ, törökországi találkozón az
országok küldöttei kidolgozták az
elsõ pályázati év tervét, csapatszin-
ten és helyileg is megvalósítandó fel-
adatok végrehajtását vállalták. A pá-
lyázati munka fõ irányvonala a fiata-
lok egészséges életmódra nevelése, fi-
gyelmeztetés az elhízás veszélyeire és
annak következményeire.

A Bocskai novemberi programjai-
ban hangsúlyos szerepet kapott töb-
bek között az egészséges étkezés
fontossága. Országosan is felmerült az
igény az iskolai büfék megreformá-
lására. Ez adta az ösztönzést ahhoz,
hogy a gimnáziumban is árusítsanak
tejtermékeket, teljes kiõrlésû gabo-
nából készült pékárukat, idény- és
aszalt gyümölcsöket.

A rendõrséggel szorosan együtt-
mûködve évek óta tisztek tartanak elõ-
adást az iskola diákjainak a DADA-
program keretében.  A drog, az al-

kohol, a dohányzás és az AIDS a négy
legjelentõsebb veszélyforrás, amely-
re közösen kell felhívnunk a fiatalok
figyelmét. Ebben nyújtanak hathatós
segítséget a kortársoktatók is, akik kép-
zését a SOTE orvostanhallgatói no-
vember–december hónapokban fe-
jezték be.

Az európai közös munka értékelõ
gyûlése december elsõ hetében volt
Lengyelországban, ahol a küldöttek be-
számolót tartottak az eltelt két hónap-
ban megvalósított feladatokról.
Gdanskban a magyar csapat nagy si-
kert aratott a Szerencsi Televízió által
készített kisfilmmel, melyért ezúton
mondunk köszönetet Sárkány László
fõszerkesztõ úrnak és kollégáinak.
Február 20–24. között a program részt-
vevõi Szerencsen folytatják a közös
munkát. A tervek között szerepel
Bobkó Géza városi fõorvosnak az
egészséges életmódról tartott elõadá-
sa, ezt követõen a diákok és meghí-
vottak ételkóstolón vehetnek részt.
Ennek megszervezésében Szabóné
Szentléleki Terézia ifjúsági védõnõ
vállal jelentõs szerepet. Gimnáziumunk
pedig koleszterin- és vércukorszint-mé-
rést szervez az iskolában tanító peda-
gógusoknak. A programok megszer-
vezéséhez, lebonyolításához az Európai
Unió nyújtja az anyagi fedezetet.

Jurák Józsefné,
Mészárosné Schmiedt Mónika

EURÓPAI PROGRAM
A DIÁKOK EGÉSZSÉGÉÉRT 

Küldöttek Törökországban. A hátsó sorban balról a negyedik
Mészárosné Schmiedt Mónika, a hatodik Jurák Józsefné.



Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy
a városból elszármazott fiatalokat mu-
tatunk be, akik pályafutásuk elején jár-
nak és életük alakulása példaként szol-
gálhat az utánuk következõ generációk
számára.

– A városi óvoda három éve után a
Hunyadi János Általános Iskolába ke-
rültem – idézi fel Finnországból Kozár
(Kövesdi) Mariann. – Réti Irénke néni
tanított meg a betûvetésre, aztán har-
madiktól angol tagozatos lettem. Na-
gyon jó osztályunk alakult ki, akikkel
hat évig maradtunk együtt. Vannak
olyan diáktársaim, akikkel mai napig na-
gyon jó kapcsolatot ápolok, ha Sze-
rencsen vagyunk, feltétlenül találko-
zunk. Felsõben Kiss Olga tanárnõ ma-
tek csúcsszakkörén is részt vettem és
énekkaros is voltam. Az iskola mellett
zongorázni és szolfézsra jártam. Így utó-
lag visszagondolva elég zsúfolt napjaim
lehettek. De akkor valahogy nem tûnt
fel, hogy mennyi mindennel foglalko-
zom egyszerre. Nagyon jó közösség ala-
kult ki akkoriban a plébánián az ifjú-
sági hittanosok körében. Együtt kirán-
dultunk, bálokat szerveztünk, játszot-
tunk. Tóth László plébános úr sokat tett
a közösségért, hogy így összeforrt. Az
itteni barátokkal is szívesen futunk ösz-
sze a városban. 

AZ EGYETEMRÕL KÜLFÖLDRE 
– A középiskolát a Sárospataki Re-

formátus Kollégium Gimnáziumában
végeztem, angol tagozaton – folytatta.
– Az itt eltöltött négy év után a szege-
di egyetemre kerültem. Itt angol–fran-
cia szakon kezdtem meg tanulmá-
nyaimat, majd a francia helyett felvet-
tem a programozó matematikus szakot.
Két éven keresztül aktív részese voltam
a hallgatói önkormányzat munkájának.
Itt ismerkedtem meg férjemmel, akivel
1999-ben kötöttunk házasságot Sze-
rencsen. Mivel ekkor már kint voltunk
Finnországban, az egyetem angol sza-
kát onnan fejeztem be. 1998-ban
ugyanis programozókat kerestek Finn-
országba. A férjemet konzultánsként
szinte azonnal felvette az egyik ottani
mobilszolgáltató. Péter nyáron ment ki,
én pedig novemberben követtem. Ak-
kor Helsinki mellé kerültünk, Finnor-
szág második legnagyobb városába, Es-
pooba. Itt nagyon jól éreztük magun-
kat, sok emberrel megismerkedtünk. Ak-
koriban volt a nagy „IT-boom” és ren-
geteg magyar fiatal érkezett programozni
az egyetemrõl vagy már családdal.
Azóta volt, aki hazament, mások pe-
dig itt maradtak. 2003-ban kerültünk
el Saloba, ami Helsinkitõl száz kilo-
méterre fekszik nyugatra. Most ebben
a 25 ezres kisvárosban élünk. A férjem
az Elcoteq-nek dolgozik szoftverfej-
lesztõként. A cég telefonokkal foglal-
kozik. A város nevezetessége inkább a
Nokia, ami csak helyben 5000 em-
bernek biztosít munkát. Én pedig fel-
vételiztem a helsinki külkereskedelmi
fõiskolára, amit sikeresen elvégeztem. 

TÖBB NYELVEN BESZÉLÕ 
GYEREKEK

– Idõközben három gyerekünk szü-
letett – ismertette a családra vonatko-
zó kérdésünkre Mariann – Gergely most
lesz hétéves. Otthon már iskolás len-
ne, de a finn oktatási rendszerben az
kezdheti el az elsõ osztályt, aki az adott
évben már betöltötte a hetedik eszten-
dõt. Most iskola-elõkészítõs. Eszter
2002-ben született, a bátyjához ha-
sonlóan Espooban. Gergõvel együtt a
helyi angol oviba járnak, ami egy ma-
gánintézmény. Mindennap van angol-
órájuk, az általános dolgokat is ezen a
nyelven mondják, egyébként az ország
nyelvét használják. Finnül mindketten

szépen beszélnek. Gellért 2004-ben
született. Õ még itthon van velem. A
nagyoktól õ is eltanult néhány finn, il-
letve angol szót. Itthon a magyar nyel-
vet használjuk. Gellért legkésõbb au-
gusztusban megkezdi az óvodát, Ger-
gõ pedig elsõs lesz. Õt jövõre otthon
is szeretnénk beíratni magántanulóként
iskolába, ha sikerül a szerencsi Rákó-
czi kéttannyelvû osztályába, hogy ma-
gyar bizonyítványt is kapjon. Ez persze
azt is jelenti, hogy itthon megtanítjuk
magyarul írni-olvasni.

– Szerencsére sok földink él Finnor-
szágban – emelte ki érdeklõdésünkre
Mariann. – A fõvárosban kéthetente
szerveznek magyar óvodát a gyere-
keknek, ahová mi is gyakran eljárunk.
Itt néhány verset, éneket tanulhatnak a
kicsik foglalkozás keretében, míg a fel-
nõttek is megosztják egymás között kü-
lönbözõ élményeiket. A Bóbita klub
évente megtartja a Mikulás ünnepsé-
get, ahol egy csekély csomagot kapnak
a gyerekek az öreg fehérszakállútól.
Húsvétkor pedig locsolóbált rendeznek.
Mi is sok magyar családdal tartjuk a kap-
csolatot, szülinapi bulikat szervezünk
a gyerekeknek.

A finnekkel elég nehéz barátságot köt-
ni. Zárkózott emberek, az is elõfordul,
hogy egy lépcsõházban lakók nem kö-
szönnek egymásnak. Ha valakinek si-
kerül jó kapcsolatot kialakítania, az –
úgy mondják – egy életre kitart. Sokan
kérdezik, hogy nincs-e itt nagyon hideg.
Mivel mi Dél-Finnországban élünk,
ezért enyhébb a hõmérséklet. Termé-
szetesen nagyobb a hideg, mint Ma-
gyarországon, de hozzá lehet szokni. Elõ-
fordul, hogy 2-3 hétig éjjel-nappal mí-
nusz húsz fok van, de ez sokkal jobb,
mint a sötétség. Ezt ugyanis még most
sem szoktam meg. Télen kb. 9 órakor
kezd világosodni, és délután 4 órakor
már koromsötét van. Az ország északi
részén pedig két hónapig fel sem kel a
nap. A rövid nappalok egyedüli pozití-
vuma, hogy a gyerekek is sokáig al-
szanak. Amit nagyon szeretek, az, hogy
télen huzamosabb idejû hidegben fel-
locsolják és kivilágítják a focipályákat
és lehet menni korcsolyázni. Így 2-3 éve-
sen már megtanulnak korizni a gyere-
kek. Bár hiába várjuk mi is a hideget,
ezen a télen nem igazán akar megér-
kezni. Pedig itt még a tenger is be szo-
kott fagyni, és a szárazföldrõl a köze-
lebbi szigetekre át lehet menni autóval.
Általában még az utat is kijelölik. Az
természetes, hogy a tengeren sétáljon
az ember, úgy, hogy néhány méterre tõ-
le a nagy óceánjáró hajók járnak. Nyá-
ron pedig jönnek a fehér éjszakák, ami-
kor pedig nem lehet aludni. Megjegy-
zem, a finnek nem ismerik a jó kis ma-
gyar redõnyöket. Éjfél és 2-3 óra között

van némi sötétség, de az is inkább al-
konyat/pirkadat-féle. – Most a fõváros,
Espoo-Helsinki felé kacsingatunk visz-
sza. Nekem ott jobb lehetõségeim van-
nak az elhelyezkedésre, mint itt, Salo-
ban. Szeretnénk majd hazaköltözni
Magyarországra. Hogy mikor? – az
egyelõre még nagy kérdés. Mint ahogy
az is, hogy hova. Úgy gondolom, hogy
ebben a munkaerõpiaci lehetõségek fog-
ják kimondani a végsõ szót. 

KAPCSOLAT A HAZÁVAL 
– A családdal gyakran beszélünk te-

lefonon, e-mailben pedig képeket kül-
dünk az unokákról. Néha a barátokkal
is sikerül néhány szót váltani mobilon,
de velük inkább elektronikus úton tart-
juk a kapcsolatot. Általában évente két-
szer járunk haza: karácsonykor és nyá-
ron. Ez utóbbi vakáció két-három hó-
napig tart, amit a gyerekekkel Magyar-
országon töltünk. Így szerencsére õk is
részesülnek a hazai dolgokban, sze-
retnek otthon lenni. Sokat nõnek, bar-
nulnak, és fejlõdnek ez idõ alatt. Mi-
vel férjem dunántúli, a gyerekek sokat
látnak az ország különbözõ részeibõl,
és elég jól ismerik a helyi jellegzetes-
ségeket. Azt hiszem, elég jó példa, hogy
míg Gergõ épp Finnországban kezdett
beszélni, és minden vízre mutatva azt
mondta, hogy tenger, Gellért pedig Ma-
gyarországon, ezért minden vízre azt
mondta, hogy Duna. 

– Szerencsre minden évben me-
gyünk, mivel anyu és nagymamám is
ott élnek – emelte ki Mariann. Jól érez-
zük magunkat a városban, ahol nem-
csak a család vár bennünket, hanem sok
régi baráttal is találkozhatunk. Jólesik
felidézni néhány gyerekkori élményt
egy-egy régi osztálytárssal, megtudni,
mi történik a többiekkel. A gyerekek-
nek is mutogatom az óvodát, iskolát,
amelyikbe jártam. Eszter meg is kér-
dezte, hogy õ is abba az oviba fog majd
járni? Visszük a gyerekeket mindenfe-
lé, hogy ismerjék a környéket, a várat,
a templomot, Zemplént. Á. A.
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„Minden cselekedetem célja kizá-
rólag a szabadság szeretete volt és az
a vágy, hogy hazámat az idegen já-
rom alól felszabadítsam.”

Milyen ismerõs és örökérvényû val-
lomás, pedig nem ötven évvel ezelõtti
gondolat, hanem II. Rákóczi Ferenc
emlékiratában tett vallomás. Október
emlékünnepekkel és évfordulókkal te-
li hónap nemcsak a magyar történe-
lemben, de szûkebb pátriánk helytör-
ténetében is. Az aradi vértanúkra, a
Bocskai-szabadságharc gyõztes ál-
mosdi csatájára, az ötvenhatos forra-
dalom elsõ napi sikerére tisztelettel
gondoltunk az elmúlt napokban. Vá-
rosunk polgárainak hétköznapjait 1906
õszén még egy fontos átélt pillanat szí-
nesítette. Október 28-án éjszaka utol-
só búcsút vehettek az akkor már több
mint 150 éve idegen földben nyugvó
egykori fejedelmének hamvától. 

Zemplén vármegye már 1873 tava-
szán feliratot intézett a magyar or-
szággyûléshez, a halhatatlan emlékû
fejedelem és bujdosó társai hamvának
hazahozatala érdekében, melyet Thaly
Kálmán hathatós kutatói munkája és
évekig tartó közbenjárása révén Ferenc
József csak 1904-ben engedett meg.
A magyar közönség egyik szeme örült,
de a másik sírt, a vélemények meg-
oszlottak, élces hangú sorok is napvi-
lágot láttak. A korabeli helyi sajtó mind-
két véleménynek helyt adott: „Téged
hazahoznak, de azért e föld nem vált
a boldogság honává. Te, kinek már szá-
zadokkal ezelõtt az volt jelszavad: ne
higgy magyar a németnek. Te nem is
gondolhattad egy pillanatra sem, hogy
nemzeted öröme, boldogsága, lelke-
sedése igaz, õszinte legyen. Hiszen lát-
nod kellett, hogy ma is csak labanc vi-
lág járja úgy, mint a Te korodban. Szol-
gák vagyunk, nyomorult, hitvány szol-
gák. Ne vedd rossz néven, hogy ha-
zajöttöd ünnepén zokszóval illetünk,
de Te mindig az egyenesség, a nyílt-
ság embere voltál, gyûlölted, megve-
tetted a hazug alakoskodást.”– „Dia-
dalmenetben hoz haza tégedet a nem-
zet. Örömtüzek gyúlnak ki, amerre
utad elvezet, és lobogó szövétnek fé-
nye teszi nappallá hazajöttöd éjét” –
kiáltottak fel mások. 

Zemplén vármegye alispánjának
kezdeményezésére és utánajárására
megyénk szülöttét volt birtokain át a
fejedelem születési helye mellett, s nem
az eredeti terv szerint Miskolcról Szik-
szón át vitték a dómba, Kassára. Járá-
sunk fõszolgabírája, Gortvay Aladár
rendelete szerint az érintett községek,
a nevezett idõben Hernádnémetitõl a
mezõzombori határig 100-100 méte-
renként fáklyások álltak a vasút men-
tén. A szerencsi Árpád-hegyen, a má-
di Szárhegyen, a tarcali-tokaji Kopasz
tetõn a legyesbényei, bekecsi hegyen
máglyák, az állomások teljes kivilágí-
tása hirdette az esemény jelentõségét. 

Az isztambuli Galata negyed Szent
Benedek templomából, Rákóczi Ferenc
és édesanyja, Zrínyi Ilona, Thököly Im-
re, valamint Rodostóból Bercsényi
Miklós, Eszterházy Antal és Sibrik
Miklós hamvai a Kelet nevû hadiha-
jón indultak útra Constantába. A ki-
kötõbõl különvonat hozta a poraikban
hazatérõket az országhatáron, Orso-
ván keresztül Budapestre. Itt egy nap-
ra megállt, és a bazilikában, illetve a
Deák téri evangélikus templomban fel-
ravatalozott koporsók elõtt az oda za-
rándokló magyarok leróhatták kegye-
letüket. A Keleti pályaudvarról októ-
ber 28-án este indult tovább, s a mis-
kolci pályaudvarra éjszaka 11 után ér-
kezett, ahol Borsod vármegye és Mis-
kolc város ünnepélyesen fogadták.

Szerencsre éjjel 12 óra 15 perckor gör-
dült be méltóságteljes lassúsággal és
itt 30 percig állt.

Az érkezõ vonatot kalaplevéve mély,
néma csendben 5–6 ezer ember, a já-
rás színe-java várta, sõt jelen voltak
Szabolcs vármegye két járásának kül-
döttei is. A szerelvény fáklyás sor mel-
lett lassított, és Gödör Sándor tároga-
tó zenéje, majd a tokaji dalárda him-
nuszéneke fogadta. Amint megállt a
vonat, a kocsi ajtaját kinyitották és lát-
hatóvá váltak a fényárban úszó ko-
porsók, a Rákócziét, Zrínyi Ilonáét és
Thökölyét hermelines bársonytakaró és
korona díszítette. Thuránszky László,
vármegyei fõjegyzõ üdvözölte a ham-
vakat, letéve a koporsóra a törvény-
hatóság koszorúját. Gortvay Aladár fõ-
szolgabíró hazafias beszédét követõen
a koporsóra a szerencsi járás vert ezüst-
koszorúját tette, melynek szalagján ez
volt olvasható: „ A honába nyugovó-
ra visszatért II. Rákóczi Ferenc dicsõ-
séges Fejedelmünknek Zemplén vár-
megye szerencsi járásának közönsé-
ge.” Szerencs község képviseletében
dr. Kovács Gábor a babérkoszorút az
alábbi szavak kíséretében helyezte a
koporsóra: „Fekete sötét éjen át vezet
idáig, az õsi birtokra az út, de a sze-
retõ égõ máglyák örök tüzei festik bí-
bor vörösre és világítják meg a haza-
vezetõ utat.” Horváth János reformá-
tus lelkész a tokaji küldöttség nevében
a tokaji vár tölgyeinek lombjaiból
font díszes koszorút helyezett el hó-
dolatuk jeléül a ravatalos kocsin. Be-
szédet mondtak, és koszorút helyez-
tek el: Sebeõ Gyula tarcali birtokos és
a nyíregyházi árvaszéki elnök, Szabolcs
vármegye küldötte. A felcsendülõ tá-
rogató hangja és kuruc nóták éneke
alatt a szerelvény elindult az állo-
másról. A vonat érkezése elõtt, és an-
nak itt-tartózkodása alatt is minden
templom harangzúgása jelezte: jön a
fejedelem. A rend fenntartásában a sze-
rencsi, tállyai, tokaji, tarcali és bod-
rogkeresztúri tûzoltóság nyújtott se-
gítséget.

A képviselõk magyar ruhában Sze-
rencsrõl négy fõvel, Hernádnémeti,
Rátka, Ond, Tállya és Mád – ahol Rá-
kóczi Ferencnek birtokai voltak – a köz-
ségi bírákkal képviseltette magát a te-
metésen, õk a hamvakat szállító vo-
nat után, szintén egy különvonattal
utaztak Kassára. A 700 utast szállító
különvonat 29-én éjjel 2 óra 34 perc-
kor indult. Ezen utazott a vármegye ál-
tal a hamvak fogadására megválasz-
tott 20-as küldöttség, a vármegye 300-
as küldöttsége, a bandérium, a nõi kül-
döttség tagjai és az érdeklõdõ közön-
ség. Útvonalán megáll Bodrogkeresz-
túron, Liszka-Tolcsván, Sárospatakon,
Sátoraljaújhelyen és Kassára 6 óra 26
perckor érkezett meg, innen délután
3 óra 30 perckor indult vissza Sze-
rencsre.

Az újratemetés alkalmából a város
más formában is emléket állított a ve-
zérlõ fejedelemnek, volt földesurának.
Gyûjtés útján alapítványt létesítettek,
a testület az aláírást 100 koronával
kezdte meg. Ezen alapítvány kamatait
évenként a szegény tanulók megse-
gélyezésére szándékozott fordítani.

Vagyonát elvették, magát, vitézeit
hontalanná tették, elárulták, kiátkoz-
ták, megtagadták.

Mégis újra hazahozta a vágyat a füg-
getlen haza iránt, az akaratot az önál-
ló magyar állam kiépítéséhez. II. Rá-
kóczi Ferenc a meg nem alkuvás, a
szolgálat, a haza- és istenszeretet cso-
dája, a keresztény Európa elsõ komoly
szociális érzékenységgel megáldott
nagyura méltó helyre került.

O. Z. M.

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban

KÖVESDI MARIANN

A Kozár család a karácsonyt is Finnországban ünnepelte. 

VISSZATEKINTÉS
A CENTENÁRIUMRA

DIENES 
GYULÁNAK

ötvenharmadik házassági
évfordulója alkalmából to-
vábbi boldog, szerettei kö-
rében  egészségben eltöl-
tött életet kíván

Három gyermeke 
és felesége 
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Az elmúlt idõszakban kedvezõ ten-
denciák érvényesültek a megye gaz-
daságában, amelyek többek között a
beruházások bõvülését, kedvezõbb
jövedelmezõséget és a foglalkoztatá-
si helyzet javulását eredményezték.

Az egyensúlyteremtést célzó központi
intézkedések terhei miatt 2007-ben a
vállalkozások döntõ többségének a
talpon maradás lesz a célja – emelte
ki köszöntõjében Bihall Tamás elnök
azon a január 8-ai fogadáson, amelyet
a megye prominens személyiségeinek
és együttmûködõ partnereinek szerve-
zett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara.  

– Az immár hatodik alkalommal
megtartott rendezvényünk alapüze-
nete az együttmûködés fontosságát
hangsúlyozta – emelte ki az elnök. –
Ahhoz ugyanis, hogy az elkövetkezõ
idõszakban a vállalkozások ki tudják
használni a rendelkezésre álló fej-
lesztési forrásokat, partnerségre van
szükség a cégek, a különbözõ intéz-
mények és a kamarai szervezetek kö-
zött. Bihall Tamás hangsúlyozta, hogy
a kamara 2006-os elemzései azt mu-
tatják, hogy megfordult az a leszaka-

dási folyamat, ami korábban az ország
északkeleti régióját jellemezte. Az
adó- és statisztikai hivatalok adatai a
gazdaság teljesítõképességének javu-
lásáról árulkodnak. Az elmúlt év õszén
és az idén életbe lépõ megszorítások
a vállalkozók terheit is számottevõen
növelték, ami különösen az élõmun-

ka területén okozhat gondokat. –
Ennek ellenére az idei esztendõben
nem számítunk tömeges csõdökre –
tette hozzá Bihall Tamás –, ugyanak-
kor nem várható a foglalkoztatás to-
vábbi bõvülése és a vállalatok a túl-
élésért fognak küzdeni, ami többnyi-
re sikeres lesz. Erre garanciaként szol-
gálhat a partnerség, amit a kamara a
gazdasági élet szereplõivel ajánl a re-
gionális fejlesztési tanácsnak. Azt sze-

retnék, ha az önkormányzatok bevo-
násával közösen keresnénk meg azo-
kat a projekteket, amelyek lehetõvé te-
szik a térségbe érkezõ európai uniós
és hazai források leghatékonyabb fel-
használását. 

Szabó György, az Észak-Magyaror-
szági Regionális Fejlesztési Tanács el-

nöke úgy vélte, hogy az elkövetkezõ
hónapokban takarékosabb gazdálko-
dásra kényszerülnek az állami szer-
vezetek, az önkormányzatok, a gaz-
dálkodók és a lakosság egyaránt, ami-
nek természetesen senki nem örül.
Ugyanakkor reményei szerint a 2007-
es esztendõ mindannyiukban úgy
marad majd meg, mint egy sikeres hét-
éves periódus kezdete. Ebben az idõ-
szakban ugyanis a korábbinál négy-
szer-ötször több pénz áll majd ren-
delkezésre a régióban, többek között
az infrastruktúra és a gazdaság fej-
lesztésére. A tanács ennek a folya-
matnak szeretne az elõsegítõje lenni,
amihez számítanak az érdekeltek
együttmûködésére. 

Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés elnöke sze-
rint az elmúlt több mint egy évtized-
ben jelentõsek voltak a törekvések a
helyi gazdaság megerõsítésére. Voltak
idõszakok, amikor már úgy tûnt, sike-
rült fejlõdõ pályára lépni. Most is errõl
szólnak a hírek, amiben reményei sze-
rint nem fognak majd csalatkozni. A
foglalkoztatás területén azonban az el-
következõ években sem várható áttö-
rés. Az elnök kiemelte: bízik benne,
hogy a vállalkozások eredményesebb
esztendõ elõtt állnak, mint az önkor-
mányzatok, amelyek nagyon nehéz
helyzetben vannak. A hazai és euró-
pai uniós források a regionális taná-
csokhoz kerültek, a megyei önkor-
mányzatok ilyen irányú szerepe háttérbe
szorult. Ennek ellenére a megyei ön-
kormányzat a rendelkezésre álló esz-
közeivel szeretné elõsegíteni a térség
fejlõdését. 

Hazánk lakossága az Európai Unió
világban betöltött szerepében a kör-
nyezetvédelmet tartja a legpozití-
vabbnak – derült ki azon a január 10-
ei budapesti konferencián, amelyet az
elmúlt év õszén készített felmérés
eredményeirõl rendeztek az állatkert-
ben. 

A rendezvény házigazdájaként
György Gábor, az Európai Bizottság
Magyarországi Képviseletének a veze-
tõje köszöntötte a tanácskozás részt-
vevõit. Mint elhangzott, az Eurobaro-
meter évente két alkalommal méri fel
az emberek véleményét a közösséggel
kapcsolatos kérdésekben. Magyar-
országon a 2004-es csatlakozás óta a
legfontosabb kérdésekben állandósul-
tak az értékek, ami alapján hazánk ma
is az Európai Uniót egyik legpozití-
vabban megítélõ tagállam. 

Persányi Miklós környezetvédelmi és
vízügyi miniszter hozzászólásában arra
hívta fel a figyelmet, hogy Magyaror-
szágon a környezetügyben számotte-
võ fejlõdést hozott az európai uniós csat-
lakozás. A közösségi szabályozás át-
vételével rövid idõ alatt olyan elõírá-
sokat sikerült elfogadtatni és betartat-
ni, amire e nélkül tíz-tizenöt évre lett
volna szükség. 

Az Európai Uniótól kapott források
felhasználásával jelentõs beruházások
valósultak meg, a csatornázás és a
szennyvíztisztítás területein különösen
látványosak az eredmények. Azt is po-
zitívumként értékelte a miniszter, hogy
napjainkban a fejlesztéseknél már a kör-
nyezeti szempontok is egyre inkább ér-
vényesülnek. 

Persányi Miklós szerint a jövõben a
környezetipar a magyar gazdaság egyik
húzóágazata lehet, mert a hét év alatt
az ország számára biztosított nyolcezer
milliárd forintos támogatásból erre a te-
rületre is jelentõs összeg jut. Olajos Péter
EP-képviselõ fontosnak tartotta, hogy ha-
zánk 2020-ra teljesítse azt az uniós el-
várást, hogy 30 százalékkal csökkent-
se az üvegházhatást elõidézõ gázok ki-
bocsátását. Ehhez arra van szükség,
hogy húsz százalékra növelje a meg-
újuló energiaforrások részarányát az
energiafelhasználásban. Az összes
üzemanyag-felhasználáson belül pedig
a bioüzemanyagoknak el kell érnie a
tíz százalékot. Hegyi Gyula EP-képvi-
selõ arra a munkára hívta fel a figyel-
met, amit a magyar érdekek érvényre
juttatása érdekében Olajos Péterrel
együtt végeznek az unió környezetvé-
delmi bizottságában. Erre példaként
szolgál az a közösen benyújtott és el-
fogadott módosító javaslat, hogy az ár-
vízvédelmi intézkedéseknél a folyók
felsõ szakaszán lévõ országoknak fi-
gyelembe kell venni az alvízi államok
érdekeit. 

Az Európai Bizottság környezetvé-
delmi fõigazgatóságának képviseleté-
ben jelen lévõ Nickolaas Hanley arról
szólt, hogy a környezeti ártalmak nem
ismernek országhatárokat. Ezért fontos,
hogy ezen a területen olyan nemzetek
feletti szabályozás érvényesüljön, ami
az emberek javát szolgálja. Az Európai
Unió erre törekszik, ami az elõírások-
ban és a szennyezést csökkentõ beru-
házások pénzügyi támogatásában egy-
aránt megmutatkozik.

Á. A.

PARTNERSÉG A RÉGIÓ FEJLESZTÉSÉRE

Bihall Tamás (középen) szerint a statisztikai adatok a gazdaság tel-
jesítõképességének javulásáról árulkodnak. Mellette balra Szabó
György, jobbra Ódor Ferenc.

A kamara a megye prominens képviselôit látta vendégül.

ELÕTÉRBEN
A KÖRNYEZETVÉDELEM

A konferencián számos érdeklôdô vett részt.

A Szerencsen élõ, borász végzettségû
Schmiedt János nyugdíjas éveiben aba-
újszántói családi gazdaságában tevé-
kenykedik. A kéthektáros szõlõ ter-
mését saját pincészetében dolgozza fel
és érleli borrá, amire minden eszten-
dõben van kereslet.

– Köztudott, hogy az értékesítési árak
nem túl magasak, de az agrár-környe-
zetgazdálkodási támogatás a költségek
egy részére fedezetet biztosít, így még
ilyen kis területen is megéri szõlészet-
tel és borászattal foglalkozni – vallja
Schmiedt János. – Soha nem gondol-
tam arra, hogy nagyüzemi körülmények
között foglalkozom majd a borászat-
tal – folytatta –, ez szinte kedvtelés és
némi nyugdíj-kiegészítés. Gyermekeim
nem akarják tovább vinni a gazdasá-
got, így nem fejlesztettem. Megrekedtem
a két hektárnál, aminek nagyobbik része
Abaújszántón, egy kisebb terület pedig
Mádon található. Arra mindig vigyáz-
tam, hogy az ültetvényeim jó helyen
legyenek. 

Schmidt János tizenhat esztendeig
vezette az egykori borkombinát mádi
felvásárló pincészetét, majd a rend-

szerváltás után, egy – azóta már meg-
szûnt – kft.-nél helyezkedett el. Amikor
1996-ban nyugdíjba vonult, a már
meglévõ egyhektáros ültetvény mellé
újabb szõlõterületeket vásárolt, majd
a nagyobb termés feldolgozásához és
érleléséhez szükséges eszközök be-
szerzésével teremtette meg a
jól mûködõ családi gazdaság
alapjait. 

– Az abaújszántói pincé-
be 1996-ban egy présgépet
vásároltam, és van még egy
saválló bogyózóm, így ezek-
kel dolgozzuk fel az alap-
anyagot – részletezte a bo-
rász, aki az egyenként 10
hektós tartályokban erjeszti
a mustot, ami késõbb fahor-
dókban 1-2 évig tovább ér-
lelõdik.

A szakember évente mint-
egy 180 hektoliter tokajit
állít elõ, ami jó minõsége
miatt hamar gazdára talál.
Schmiedt János szerint nap-
jainkban már érzékelhetõ a
kannás bor értékesítésének
háttérbe szorulása. A jövõ

a palackos kiszerelésé, ehhez azon-
ban jelentõs beruházásokra van
szükség, aminek a fedezetét a né-
hány hektárt mûvelõ gazdák közül
csak kevesen tudják elõteremteni. Ez
már nem az én utam – tette hozzá
a nyugdíjas termelõ.

Schmiedt János szívesen foglalkozik a csa-
ládi gazdasággal. 

A BORRA MINDIG VAN KERESLET

A nemzeti agrár-eny-
hítési rendszerrõl szóló
2006. év LXXXVIII. tör-
vény végrehajtási sza-
bályai a 88/2006.
(XII.28.) FVM rende-

letben megjelentek. Elemi kárnak szá-
mít: téli fagykár, tavaszi fagykár, árvízkár,
belvízkár, aszálykár. Szerzõdéskötés:
2007. január 29-ig a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalban. Felté-
telek: 1. szántó: 1 000 Ft/ha, szõlõ és
gyümölcsös: 3 000 Ft/ha, a díjfizetés
2007. 9. 30-ig; 2. a gazdálkodó egész
területét be kell jelenteni. Kártérítés: az
elõzõ 3 év termésátlagához viszonyí-
tott hozamkiesés egy része. 

2007. január 31-ig a 07T1051-es
APEH-nyomtatványon be kell jelent-
kezni minden olyan õstermelõnek, aki
után nem fizet valaki egészségügyi
szolgáltatási járulékot. A legtöbb õs-

termelõ nem kötelezett erre, mert van
munkahelye, nyugdíjas vagy még 18
év alatti személy. Aki visszaadja az õs-
termelõi igazolványát, annak is meg
kell fizetnie az egészségügyi szolgál-
tatási járulékot, ha egyébként a fenti-
ek szerinti helyzetben van. 

Valószínûleg a következõ hetekben
sorra jelennek meg a rendeletek a tá-
mogatásokról és a pályázati kiírások.
Néha lerövidülnek a határidõk, ezért
érdeklõdjenek a falugazdász-iro-
dánkban személyesen vagy a 47/364-
201-es telefonon. 

2007. január 1-jétõl az új nevünk:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal. Az
alábbi igazgatóságok tartoznak ehhez
a hivatalhoz: Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzési Igazgatóság,
Erdészeti Igazgatóság, Földmûvelésügyi
Igazgatóság, Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság, amelyek rövidesen fo-
gadóórákat tartanak a falugazdász-iro-
dában.          Simonovits József

területi vezetõ falugazdász

Falugazdász

ÉVE ELEJI AKTUALITÁSOK
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Az elmúlt év
õszén Monok la-
kossága új polgár-
mestert választott.
Szepessy Zsolt (fo-
tónkon) csupán né-
hány esztendeje la-
kója a településnek,

ám a voksolók döntõ többsége mégis
neki szavazott bizalmat. 

A fiatal vállalkozó évekkel ezelõtt vá-
sárolta meg a Monaky-kastélyt, amely-
nek elkezdte a felújítását. – Ahogy telt-
múlt az idõ, és a végéhez ért az épít-
kezés, egyre közelebb kerültem az it-
teniekhez – emlékszik vissza Szepessy
Zsolt. – Egyre inkább kezdtem átlátni a
helybéliek problémáit és arra gondol-
tam, hogy talán én is tudnék tenni az
emberek és a falu érdekében.

Mindeddig csupán üzlettel foglalkoz-
tam, politikával soha. Azt tartom, hogy
a tudást, kapcsolatrendszert, amit az
évek során a gazdasági életben sikerült
felhalmozni, azt most egy közösség ér-
dekében is hasznosíthatom. Komolyan ve-
szem a lakosság szolgálatát. Nem ural-
kodni akarok, és nem az „eszet osztani”,
inkább alternatívát kínálni az emberek-
nek és az életüket jobb irányba terelni.

A nyíregyházi születésû fiatalember-
nek vannak kötõdései a megyéhez, hi-
szen édesapja sokáig Miskolcon élt,
nagyszülei sátoraljaújhelyiek voltak, ke-
resztszülei pedig Szerencsen laknak. Így
elmondható, hogy nem teljesen idegen

számára ez a vidék, de mégis kérdés,
hogy mi vezette a polgármesteri székig? 

– Láttam, hogy a térségben milyen ki-
látástalan helyzetben élnek az emberek.
Méltatlannak tartom, hogy Kossuth szü-
lõhelye ilyen elmaradott helyzetben
van. Emellett kecsegtetõ volt a gondo-
lat, hogy hazánk nagy fiának szülõfa-
lujában polgármester lehetek. Ez kü-
lönleges és egyszeri alkalom az ember
életében, ami csupán keveseknek ada-
tik meg. A tény, hogy Kossuth itt látta
meg a napvilágot, olyan értéket képvi-
sel, amivel ki lehet vezetni Monokot a
hátrányos települések sorából. 

Szepessy Zsolt számos tervvel látott
hozzá a falu vezetéséhez. Ezek egyike,
hogy európai uniós pályázati források
felhasználásával a jelenlegi futballpályán
szeretne létrehozni egy olyan komple-
xumot, ahol az önkormányzat vala-
mennyi intézménye egyetlen épület-
együttesben mûködhetne.

– Elképzelésem szerint a bölcsõde,
óvoda, az iskola, a polgármesteri hiva-
tal, orvosi rendelõk, üzletek kerülnének
egy helyre, ami jelentõs költségmegta-
karítást eredményezhetne. A mostani ön-
kormányzati épületeknek havonta több
millió forintos az energiaszámlája. Az
új létesítmény tervezésének egyik alap-
elve lesz a megújuló energiaforrások fel-
használása. Emellett a falu egy olyan köz-
ponti létesítményt kap, ami nem csak a
környéken, de talán az országban egye-
dülálló módon alakítja majd át a tele-

pülés szerkezetét. Ezen kívül több el-
képzelés van még a fejemben, melyek
megvalósítása szintén a következõ évek
feladata lesz.

Életem egyik legszebb napja volt, ami-
kor megválasztottak. Kora reggel én vol-
tam a falu elsõ szavazója, majd a va-
sárnap délelõtti misén idõs nénik mo-
solyogtak rám, cinkos tekintetekkel ta-
lálkozott a szemem, úgy éreztem, sokan
állnak mellettem. 

A végeredmény ismert. Most a mun-
káé a fõszerep! Ha négy év múlva ke-
vesebb szavazatot kapok, akkor rosszul
végeztem a dolgomat. Tudom, magas-
ra helyeztem a mércét, hiszen nekem
az õszi eredményt a ciklus végén túl kell
teljesítenem. Ha ez sikerül, akkor el-
mondhatom magamról, hogy jól dol-
goztam, és sikerült tennem a faluért.

Új polgármestere
van Golopnak. Az
elmúlt õszi válasz-
tásokon a voksolók
több mint negyven-
négy százaléka Kiss
Lajosnak (fotónkon)
szavazott bizalmat,

kétszer annyian, mint ahányan a má-
sodik helyezett jelölt neve mellé tették
az ikszet. 

A negyvenkét éves, golopi születésû
férfi a rendõri egyenruhát cserélte fel a
községvezetõi megbízatásra. Az utób-
bi években a tállyai rendõrõrsön körzeti
megbízottként teljesített szolgálatot. – Az
önkormányzati választások elõtt azt
hallottam, hogy a korábbi polgármes-
ter már nem akar indulni, ezért úgy gon-
doltam, hogy megmérettetem magam
– emelte ki Kiss Lajos. – Késõbb kide-
rült, hogy vele is vetélytársak leszünk,
de ekkor már nem akartam visszalép-
ni. Úgy gondoltam, hogy megérett a te-
lepülés arra, hogy felpezsdüljön az élet.
A község jövõjére vonatkozó terveimet
gyûlésen ismertettem a lakossággal,
amelyekkel sokan egyetértettek. Fon-
tosnak tartom, hogy megállítsuk a fia-
talok elvándorlását Golopról. A falu na-
gyon szép környezetben fekszik, jó a köz-

biztonság és az is fontos körülmény, hogy
a tokaji borvidékhez tartozunk. Nálunk
csendes környezetben, jó levegõn lehet
pihenni. Szeretném, ha az elkövetkezõ
években fellendülne a falusi és a bor-
turizmus, ami bevételt jelentene a hely-
ben élõknek. A községben egymás mel-
lett két kastély található. Az egyik ma-
gáncég tulajdonában van, akik szeret-
nék felújítani és idegenforgalmi célok-
ra hasznosítani az épületet. A másik az
önkormányzaté, aminek hasonló funk-
ciót szánunk. Az idei évben megnyíló
európai uniós pályázati lehetõségek ki-
használásával közösségi ház építését ter-
vezzük, ahol lenne tornaterem és he-
lyet kapna többek között az óvoda, az
öregek otthona, az orvosi rendelõ és a
polgárõrség. A kultúrházat pedig felújí-
tanánk, a tetõtérben könyvtárat alakíta-
nánk ki, ahol internetezésre is lehetõ-
séget biztosítanánk, elsõsorban a fiata-
loknak. A község melletti Somos-hegyen
kilátót szeretnénk építeni a hozzá ve-
zetõ úttal. A jelenlegi sportpálya helyett
pedig újat alakítanánk ki a megfelelõ ki-
szolgáló helyiségekkel. Valamennyi új
létesítményt környezetbarát hõszivaty-
tyús fûtéssel látnánk el, amivel a gáz-
árak emelkedésének kedvezõtlen hatá-
sát is ki tudnánk védeni. Jogos igény a

lakosság részérõl, hogy az ADSL-inter-
net Golopon is hozzáférhetõ legyen a
háztartásokban. Ennek érdekében tár-
gyalásokat kezdeményezünk a szolgál-
tatóval. 

– Az új önkormányzat elkötelezett a
falu fejlesztése érdekében – emelte ki
Kiss Lajos. Sajnos, az anyagi lehetõsé-
geink rendkívül korlátozottak, hiszen a
település évek óta forráshiánnyal gaz-
dálkodik, vagyis a rendelkezésre álló
pénz már régóta nem elegendõ a fel-
adatok ellátására. A költségek csök-
kentése érdekében már korábban lét-
rejött a közös körjegyzõség Tállyával
és pályázatírásra is társultunk. Ez a kap-
csolat most jobban mûködik, mint az
elõdöm idejében. A központi forrásból
kapott támogatás csökkenése miatt a ko-
rábbinál szigorúbb költséggazdálko-
dás szükséges, ami sajnos bizonyos
megszorításokra kényszeríti az önkor-
mányzatot. A községnek alsó és felsõ
tagozatos általános iskolája van, ami-
nek a mûködtetésére jelenleg nem áll
rendelkezésre fedezet. A nehézségek el-
lenére bízom benne, hogy az elkövet-
kezõ idõszakban a lakosság megelé-
gedésére végzem majd a munkámat,
ami kézzel fogható fejlõdést hoz Golop
életében.

BEMUTATKOZNAK
A KISTÉRSÉG POLGÁRMESTEREI

GOLOP – KISS LAJOS

MONOK – SZEPESSY ZSOLT

A ködös, esõs, hûvös idõ beálltá-
val a szabadtéri munkák végzése
néha akadályokba ütközik. A kiesõ
idõ pótlására a legyesbényei köz-
hasznú munkások számára az ebéd-
idõ elõtt negyedórával kulturális
foglalkozásokat szerveznek.

A programot egyrészt idõtöltésnek,
másrészt a szellem és a lélek ápolá-
sára szántuk – ismertette lapunkkal
Hlivják László polgármester. – Hely-
színül az egykori kúria épületében mû-
ködõ községi könyvtár francia olva-
sótermét választottuk.  A könyvtáros
mindennap Tolsztoj: Háború és béke
címû regényébõl olvas fel tizenöt per-

cet. Azért ezt a mûvet választottuk,
mert minden epikai mû alfája és ome-
gája, a legnagyobb és legjobb regény
a világirodalomban. Fontosnak tartjuk,
hogy minél többen megismerjék Tolsz-
tojnak ezt a remekmûvét. Ez nemcsak
hasznos idõtöltés, hanem a munkások
kollektívává, közösséggé való össze-
kovácsolódásának is jó módszere. A
legfõbb célunk, hogy rá-, illetve visz-
szaszoktassuk az embereket az olva-
sásra, hiszen manapság mindenki
tévét néz és az internetet bámulja –
tette hozzá a polgármester, akik sze-
rint a felolvasásnál helyben nincs ol-
csóbb és praktikusabb formája a köz-
mûvelõdésnek.

Évértékelõ tanácskozást tartott
január 11-én Tállyán a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás csa-
ládvédelmi és gyermekjóléti szol-
gálata. Az elkövetkezõ idõszakban
rendszeresen találkoznak majd a
szervezet munkatársai, hogy a napi
feladatok ellátásában egymás ta-
pasztalatait is hasznosíthassák. 

A szakmai rendezvény helyszíne
a hegyaljai településen közelmúltban
átadott vincellérház volt, ahol a
szolgálat koordinátora tájékoztatta
kollégáit a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás szervezeti felépí-
tésérõl és mûködésérõl. Visóczkiné
Farkas Beáta ismertette, hogy az
érintett települések intézményfenn-
tartó társulást hoztak létre a család-
segítés és a gyermekjóléti alapellá-
tás biztosítására. Ezeket a feladato-
kat korábban külön-külön, vagy né-
hányan összefogva látták el az ön-
kormányzatok, azonban az új sza-
bályozás ezen a területen is a szé-
lesebb együttmûködést helyezi elõ-
térbe. Ezért Megyaszót, Mezõzom-
bort, Prügyöt és Szerencset gesztor-
településnek nevezték ki, ahonnan

a rendelkezésre álló huszonnégy
szakember a további tizennégy köz-
ségben is ellátja a feladatokat. Osika
József, a rendezvénynek helyet biz-
tosító település polgármestere fon-
tosnak tartotta a családsegítés és a
gyermekjóléti feladatok helyben tör-
ténõ biztosítását, hiszen az adott te-
lepülésen élõ emberek ismerik leg-
jobban a lakosság problémáit.
Ugyanakkor az is lényeges, hogy a

szakemberek folyamatosan konzul-
táljanak egymással és az önkor-
mányzatok vezetõivel. A tanácsko-
zás végén a négy gesztortelepülés in-
tézményeiben dolgozó szakemberek
az elmúlt évben végzett eredményes
munkájukért jutalmat vettek át. 
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Legyesbénye 

A KÖZHASZNÚAK
ÉS TOLSZTOJ

A legyesbényei közhasznú munkások rossz idõ esetén kulturális fog-
lalkozásokon vesznek részt. 

Tállya

A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL TANÁCSKOZTAK  

Visóczkiné Farkas Beáta tájékoztatta a résztvevõket a társulás mû-
ködésérõl. 

Különleges kiállítással készült a ma-
gyar kultúra napjára a miskolci
Herman Ottó Múzeum. 

A Térbe zárt pillanat címû, három-
dimenziós fényképekbõl álló kiállí-
tásról, valamint a megyei önkor-
mányzat 2007-re tervezett fejlesztési
elképzeléseirõl tartottak sajtótájékoz-
tatót január 17-én a megyeszékhelyen.

Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke
bejelentette, hogy 2007-ben is folyta-
tódnak a megyénk kulturális értékei-
nek megõrzését szolgáló beruházások.

Az alelnök a sajtó képviselõinek fi-
gyelmébe ajánlotta Veres Lászlónak,
a Herman Ottó Múzeum igazgatójá-
nak Üvegmûvességünk a XVI. és XIX.
század között címû könyvét. A tájé-
koztatón jelenlévõ szerzõ kiemelte,
hogy a kötet egy harmincesztendõs ku-
tatás végsõ állomása. Veres László a
magyar kultúra napja tiszteletére meg-
nyílt tárlatra hívta fel a figyelmet. A kü-
lönleges sztereófényképeket egy spe-
ciális szemüvegen keresztül kell fi-
gyelnie a tárlat látogatóinak, akik így
háromdimenziós fotóként láthatják a
XIX. és XX. századi archív alkotásokat.

TÉRBE ZÁRT PILLANAT 

A miskolci Garabonciás Mûvészeti
Iskola az elmúlt esztendõben ünne-
pelte fennállásának tizedik évfordu-
lóját. A bekecsi tagintézményben de-
cember 13-án a jubileum alkalmá-
ból szervezett ünnepi hangversenyt
a Vadvirág Citerazenekar. A község
általános iskolájában megrendezett
mûsor keretében a helyben élõ és
zenét tanuló garabonciás növendé-
kek mellett a megye távolabbi tele-
püléseirõl is érkeztek fellépõ cso-

portok, akik zenés és prózai mûsor-
számaikkal, helyenként karácsonyi
dallamokkal örvendeztették meg kö-
zönségüket. 

A nap fénypontja a bekecsi cite-
rások fellépése volt, akik szintén a
Garabonciás iskola oktatási keretei
között sajátítják el a hangszeres
tudás alapismereteit. A Vadas László
által vezetett házigazda együttes
nagy sikerrel mutatta be népzenei re-
pertoárját.

ÜNNEPELTEK A BEKECSI
GARABONCIÁSOK



GYERMEKKORÚ

BETÖRÕK 

Feltörték a napokban az egyik büfét
Szerencsen, ahonnan filteres teafõzõt,
váltópénzt és üdítõ italokat vittek el a
tettesek. A rendõrség a bûncselek-
ménnyel négy szerencsi és bekecsi gye-
reket gyanúsít, akiknek – mint az a nyo-
mozás során kiderült – több korábbi
betörés is a számlájára írható. Újév
napján az esti órákban egy kocsma be-
járati üvegét törték be, majd a helyi-
ségbe jutva a nyerõautomaták lakat-
ját próbálták leverni, de nem jártak si-
kerrel. Néhány nappal késõbb az
órásboltot szemelték ki maguknak,
ahonnan már zsákmánnyal távoztak.
Egy garázsból ötven telefonos nyak-
ba akasztót, egy családi ház mellék-
épületébõl pedig szerszámokat és
horgászbotokat loptak. Az elkövetõk-
kel szemben az eljárást a fiatalságuk
miatt megszüntették, de a rendõrség
valamennyiükkel szemben gyermek-
védelmi intézkedéseket kezdemé-
nyezett. 

BETÖRÕBANDÁT FOGTAK 

Sikeres rajtaütéssel hatfõs bûnban-
dát füleltek le január 8-án a Tokaji
Rendõrõrs munkatársai – tájékoztatta
lapunkat Takács József õrsparancsnok.
Az eset elõzménye, hogy december
elejétõl gyakoribbá váltak a betörések
Erdõbénye, Szegi, Szegilong telepü-
léseken, az elkövetõk boltokba, ma-
gánlakásokba, kocsmákba, víkend-
házakba jutottak be, és vittek mindent,
ami mozdítható volt. A nagy erõkkel
folytatott nyomozás – melyben a
Sárospataki Rendõrkapitányság is részt
vett – meghozta a várt eredményt. Az
egyenruhások hétfõn csaptak le
Olaszliszkán a csoport tagjaira, amint
éppen a hétvégi betörés során eltu-
lajdonított értékeken osztoztak. A
nyomozók a házkutatás során az el-
tulajdonított tárgyak és élelmiszerek
egy részét lefoglalták. A kilencrend-
beli betörés elkövetõi ellen szabadlá-
bon hagyásuk mellett indult eljárás.

IPARTELEPI SZARKA 

A középkorú legyesbényei férfi a sö-
tétség leple alatt jutott be a szerencsi
ipartelepre. Az elkerített külsõ raktár-
ból saválló szivattyú csapágyházakat,
csigaházakat és járókereket próbált el-
vinni, de a biztonsági õrök megza-
varták. Ez azonban nem szegte a ked-
vét, mert még az éjszaka visszatért a
színhelyre és végül egy körülbelül
300 ezer forint értékû géppel távozott.
A helyi nyomozók azonban leleplez-
ték a tettest, akit lopás miatt vonnak
majd felelõsségre.

TANÁRUKRA TÁMADTAK

A DIÁKOK 

Kilencéves gyerekek támadtak a
pedagógusukra január 10-én Hernád-
németi általános iskolájában. Egyikük
a fiatal, törékeny termetû tanárnõ lá-

bába rúgott, míg a másik egy fada-
rabbal püfölte a tanítót. Levezetésképp
egy iskolatáskát is hozzávágtak. 

A harmadik osztályosoknak tartott
tanórán az egyik fiú renitens viselke-
désével próbált kirukkolni. Köz-
beszólásaival, viháncolásával erõsen
nehezítette az oktatás menetét. A pe-
dagógus kézen fogta a diákot, a ka-
tedrához próbálta vezetni, hátha a ta-
nári közellét visszatartó erõvel hat majd
rá. Ezt azonban erõteljesen sérel-
mezte a diák egyik osztálytársa, egy-
ben barátja, aki kipattant a padból és
belerúgott a tanárnõbe. Az esemény-
bõl nem akart kimaradni harmadik (11
éves) társuk sem, aki egy fából készült
szemléltetõ eszközzel támadt a fiatal
nõre, aztán egyik osztálytársának a tás-
káját vágta a tanítóhoz. 

A közfeladatot ellátó személy elle-
ni erõszakot elkövetõ gyerekek – ko-
ruknál fogva – nem büntethetõek, így
eljárás sem indulhat ellenük. 

MEGGYÚJTOTTÁK

A HAJLÉKTALANT 

Két fiatalember a hajléktalanok által
rendszeresen használt ózdi ház alag-
sorában január 11-én késõ este hígí-
tóval leöntött, majd meggyújtott egy
58 éves férfit. A hajléktalan ruházata
tüzet fogott, amit a helyiségben tar-
tózkodó negyedik személy eloltott,
majd valamennyien magukra hagyták
a sértettet. A sérült férfi több száz mé-
tert gyalogolva az utcán, járókelõktõl
kért segítséget. Mentõt hívtak hozzá,
majd kórházba szállították – az el-
sõdleges adatok szerint 8 napon túl
gyógyuló sebei miatt ápolásra szorul.
A rendõrség forrónyomos csoportja a
bejelentést követõen nagy erõket össz-
pontosítva a helyszínre vonult, a
szemlébe bekapcsolódtak a megyei fõ-
kapitányság nyomozói is. A forró-
nyomos üldözés eredményeként a
bejelentést követõ 4 órán belül a
rendõrség elfogta és elõállította a 24
éves F. Elemért és 22 éves társát, F.
Józsefet. A rendelkezésre álló adatok
alapján a két „szipus” rendkívüli, ér-
zéketlenül kegyetlen cselekményé-
nek a „csak”-on kívül nem volt külö-
nösebb motivációja. A rendõrség az
ügyben emberölés kísérlete miatt ren-
delt el nyomozást.

ISMÉT RABOLT

AZ ERÕSZAKOS GYEREK  

Két súlyos bûncselekményt is elkö-
vetett néhány héten belül az a 13 éves
fiú, aki elõbb december közepén pró-
bált késsel kirabolni Diósgyõrben egy
boltot, majd a napokban egy idõs asz-
szony kezébõl tépte ki a táskáját. 

Noha az elsõ rablási kísérleténél a
boltos nõ arcába is belevágott pen-
géjével, bravúrosan gyors elfogását
követõen semmi komolyabb vissza-
tartó erõt képviselõ retorzióval nem

élhettek a hatóságok, mert a 14.
életévét be nem töltött személy bün-
tetõjogilag nem vonható felelõsség-
re. A Miskolci Rendõrkapitányság il-
letékesei kihallgatása után a törvény
adta lehetõségek legszigorúbbikát
alkalmazták – ideiglenesen a terüle-
ti gyermekvédelmi intézményben he-
lyezték el. Ez persze csöppet sem tar-
totta vissza a fiút attól, hogy ha
éppen arra szottyan kedve, ne kö-
vessen el újabb bûncselekményt. Ez
megtörtént január 5-én is. Ekkor az
erõszakos tinédzser egy társával a hi-
vatalos kimenõ elõtt egy idõs nõt tá-
madtak meg az utcán, mögé ólál-
kodtak, majd váratlanul kitépték ke-
zébõl a táskát – a benne lévõ halló-
készülékével, szemüvegével, néhány
ezer forintnyi készpénzével, valamint
irataival – majd elszaladtak. Mindezt
tették a nyílt utcán, fényes nappal. A
Miskolci Rendõrkapitányság nyo-
mozói rövidesen elfogták ugyan a két
gyermekkorú elkövetõt, a hatályos tör-
vények alapján azonban a hatóság te-
hetetlen velük szemben – így átad-
ták õket a gyermekvédelmi szak-
szolgálatnak.

HALOTTAT TALÁLTAK

A SZEMÉTTELEPEN 

A tömörítésre váró szemétbõl kiló-
gó emberi kézre lett figyelmes a gép-
kezelõ január 17-én kora délután
Miskolc egyik hulladékfeldolgozó te-
lepén. A helyszíni szemle során a rend-
õrorvos megállapította, hogy az ösz-
szeroncsolódott holttest egy középkorú
férfié, aki vélhetõen több napja hunyt
el. A halál oka az elsõdleges adatok
szerint kihûlés, a vizsgálat során
ugyanis nem derült fény bûncselek-
ményre utaló nyomra. A miskolci
nyomozók kiderítették a férfi sze-
mélyazonosságát. A 44 éves I. Tibor
hajléktalanként élt a megyeszékhelyen.
A haláleset körülményeit a rendõrség
közigazgatási eljárás szabályai szerint
vizsgálja.

TETTEN ÉRTÉK A TOLVAJT

Szerencs-Ondról érkezett bejelen-
tés a helyi rendõrkapitányságra arról,
hogy a településrész egyik használa-
ton kívüli lakásába idegent láttak be-
menni. A néhány perc alatt a helyszínre
érkezõ járõrök nyitva találták az épü-
let ajtaját, a konyhában pedig egy pa-
kolászó férfire bukkantak. A betörõ
megpróbált elmenekülni, de rövide-
sen a csuklóján kattant a bilincs. A zse-
beibõl a ház tulajdonosának a nevé-
re szóló számlák, izzók, magnóka-
zetták kerültek elõ, a konyha padló-
ján pedig többek között faliképek
voltak összekészítve. A férfi már nem
ismeretlen a hatóság elõtt. Cs. R. ellen
hasonló bûncselekmények miatt már
többször indult eljárás a Szerencsi
Rendõrkapitányságon.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Megállapodásban rögzítették közös
feladataikat január 16-án a B.-A.-Z.
Megyei Rendõr-fõkapitányság, vala-
mint a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara
B.-A.-Z. Megyei Szervezete.

A partnerségrõl szóló dokumentumot
Kökényesi Antal fõkapitány és Veres
Károly elnök látta el kézjegyével. Az
együttmûködés jövõbeni irányát az el-
múlt években az országban végrehaj-
tott, pénzintézetek, pénzszállító jár-
mûvek elleni egyre erõszakosabb tá-
madások, a bankjegykiadó automaták
mind gyakoribb feltörése határozza
meg. A két szervezet közötti kapcso-
lat másik nagy területét az elmúlt év
nyarán életbe lépett, a személy- és va-
gyonvédelmi, valamint magánnyo-
mozói tevékenység szabályairól szóló
törvénybõl adódó, a rendõrségre, a

szakmai kamarára és tagjaira is vo-
natkozó számos kötelezettség adja. Az
új jogszabály ugyanis jelentõs válto-
zást hozott a személy- és vagyonvé-
delmi, magánnyomozói tevékenység
engedélyezési eljárásában. Tovább
szigorodtak az okmányok kiadásának
személyi feltételei, idén januártól pedig
már csak az új igazolvány birtokában
végezhetõ ilyen tevékenység. A vál-
lalkozások részére szóló, – határozat-
tal kiadott – mûködési engedélyeket,
valamint az új – kártyaformátumú, szá-
mítógéppel elõállított – igazolványo-
kat június 1. után lehetett kérelmezni,
a vállalkozás székhelye, illetve a la-
kóhely szerint illetékes rendõrkapi-
tányságon. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében eddig 5711 személy- és va-
gyonõri (ebbõl Szerencsen 363-at), va-
lamint 41 magánnyomozói igazol-
ványt (ebbõl Szerencsen 1-et) adtak ki.

KAMARAI–RENDÕRI
EGYÜTTMÛKÖDÉS 

Kökényesi Antal (balra) és Veres Károly látta el kézjegyével az együtt-
mûködési megállapodást.

Az elmúlt egy hó-
napban immár má-
sodszor csaptak le
kábítószer-terjesz-
tõkre a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitány-
ság Felderítõ Osztá-
lyának munkatársai.

A nyomozók fel-
ismerték a tényt,
hogy a fogyasztó-
kon keresztül szin-
te lehetetlen eljutni
az „anyag” forrásá-
hoz, így más utat
kerestek. A hosszú és alapos bûn-
ügyi felderítõi munka végül meg-
hozta eredményét: a rendõrök látó-
terébe került egy 38 éves miskolci
férfi. A rendelkezésre álló informá-
ciók alapján – együttmûködve a
gyõri kollégákkal és az autópálya-
rendõrség munkatársaival – január
20-án csaptak le a célszemélyre az
M1-es autópálya 126-os kilométer-
szelvényénél, ahol a Volkswagen
Passat személygépkocsival külföld-
rõl hazafelé tartó autóst megállítot-
ták ellenõrzésre. A jármû alapos át-
vizsgálása után a pótkerékbe rejtve
a rend õrei összesen hat nagyobb
csomagra bukkantak, melyekbe négy
kilogrammnyi növényi õrleményt
(marihuánát) csomagoltak. A jelen-
tõs mennyiségû „fû” feketepiaci ér-
téke óvatos becslések szerint is eléri

a 10 millió forintot. Az egyébként
fõállásban ebbõl a tevékenységbõl
élõ férfi lakásán tartott házkutatás-
kor további kábítószereket, hasis-
gyantát, marihuánát foglaltak le a
nyomozók. A nagykereskedõ elfo-
gása után a rendõrök elõállították,
és gyanúsítottként hallgatták ki 29
éves miskolci „munkatársát” is, aki
a Hollandiából behozott kábítósze-
reket jelenleg még azonosítás alatt
álló személyeknek értékesítette a me-
gyeszékhelyen.

A megyei rendõr-fõkapitányság
felderítõ osztálya a beszerzett bizo-
nyítékok alapján a kábítószerrel visz-
szaélés bûntettének megalapozott
gyanúja miatt a két férfit õrizetbe
vette, és elõterjesztést tesz az ügyész-
ségnek elõzetes letartóztatásba he-
lyezésük indítványozására.

Egy súlyos és három könnyû sérültje
volt annak a közlekedési balesetnek,
amely január 13-án történt Olasz-
liszkán.

A helyi D. Z.-t a délutáni órákban
keresték meg a lakásán, hogy segít-
sen kicserélni egy autó meghibásodott
csapágyát. A 45 éves férfi nem mesz-
sze lakott onnan, ahol a javításra váró
kocsi várt rá, azonban annak ellené-
re, hogy már alkoholt fogyasztott, a
saját Toyotájával ment oda. Miután
elvégezte a javítást, a bámészkodó fi-
atalok közül hárman megkérték, hogy
– összehasonlításképp – próbálják már

ki a kocsiját az utcában, hogy meny-
nyivel bír menni. D. Z. beültette a
három fiút az autójába és elindultak
Szegilong irányába. A vélhetõen gyor-
san haladó autó azonban megcsúszott,
az árokba hajtott, majd egy villany-
oszlopnak ütközve állt meg. A veze-
tõ a helyszínelés során elismerte az
alkoholfogyasztás tényét, amelynek a
mértékét szakértõi vizsgálat fogja
megállapítani. 

Az ügyben közúti baleset okozása
miatt indult rendõrségi eljárás. Az eset
után az egyik sérült fiatalkorú szülei
szándékos balesetokozás miatt felje-
lentést tettek a rendõrségen.

DROGTERJESZTÕK KEZÉN
KATTANT A BILINCS

A lefoglalt marihuána értéke meghaladja a tízmillió
forintot.

ITTASAN ÜLT VOLÁN MÖGÉ 
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.

Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet

56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)

Adószám: 18419991-1-05
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Leskó Imre

GLOBÁLIS

FELMELEGEDÉS?
Még ilyen novembert! Megáll az eszem.
Kezem zsebre se teszem.
Kesztyû, sál se kell!  „Hajadonfõtt” vagyok,
Ködös úton ballagok.
Ilyen mindenszenteket! Kacag a virág.
Bolond, bolond a világ!
Holnap Erzsébet-nap. Mégsem kell kabát.
Meddig pihen a hólapát?
Katalin is kopogtat, de nem lesz „kopogós”
’Tán karácsony is locsogós…
Mûjég, mûkorcsolya van. A kocsonya nem alszik,
Lustán nyújtózkodik.
Kibékülök önmagammal, s a zavart idõvel,
Jóllakom szalontüdõvel!

Maczkó Edit

IZZÓ LÁVA
(Fecske Csaba:

Láva alatt c. versének hatására)

Ha el is szálltak fölöttem az évek
az örökvándor szürke fellegek,
hajkoronám dérlepte avar csak,
redõk borítják a bõrömet.
Öblös keblem,
szemfényvesztés csupán,
erõm is rég elhagyott,
megbecsülök minden napot,
mi Istentõl
ajándék’ … Kapok.

Emlékszem a tomboló nyárra,
ha el is hamvadt tündöklõ virága,
az alázatos tiszta szerelemre,
félévszázadommal is ölelem epedve.
A csókjaidat nem lehet feledni
itt lapul még szürke bõrömön,
benn, zörömbölsz megkövült szívemben
harcol veled életösztönöm.
Hozzám ér még Napnak ragyogása
lelkem szégyenkezik csupán,
elragad még vadvíz tombolása.
Magával cipel-e örök talány?

A vágy konokul tombol,
mostoha az élõ szerelem,
évekig burjánzó vadóc vadhajtásból,
talán még nemes gyümölcs terem.
Vágyom azt, hogy rám találjon
adja az ég, hogy így legyen!
Perzseljen, mint izzó láva!,
vagy porladjon, hamuvá legyen!

Pagonyi Szabó János

KÖLTÕ! HA ÍROD…
Költõ, ha írod a versedet,
A lírák húrjai zengjenek!
Tintád hadd éljen tollad hegyén,
Szántson papírod végtelenén.

Mondat-barázdák rengetege:
Szellemiséget vessél bele!
Vetés, ha termõ talajt fogott,
Csak értõ módon ápolhatod!

Termésed úgy lehet biztató:
Szavaid forrása tiszta tó…
Táplálják hitük, s magvaid
Szivárványívelõ napjait.

Beérve, aratni kezdheted,
Ha értõk szavalják el neked.
Ha szellemiséged záloga:
Növekvõ olvasók tábora.

Mielõtt megírnád versedet,
Mint rangos elõdök, mesterek:
Mérd föl Olümposz magaslatát:
Lelkedet alázat hassa át.

Szabó Zsolt

SZONETT

SZERELEMHEZ
Mint horizont hátán Nap elsõ fénye,
vakítva villansz fel, végzetünk ára,
bensõink hangtalan hívó szavára,
hamvassá vált sorsunk jövõ-reménye!

Mert ott dalolsz;a holnapban és mában,
minden mesés nappalon és éjjelen,
vonód varázsa elcsábít, szüntelen
szív-táncra hív a tavasz dallamában…

És hogy ha majdan megérint e mámor,
lényed bélyegét lõje belém Ámor;
égesd véle keblem, Te tüzes elem! –

S míg felkel a Nap, elillan a ború,
lelked rabjaként várom, szomorú
szívemben fájón felsírj, ó, Szerelem…

In Memoriam

BOR ISTVÁN IVÁN (1945–2006)

– Fogyunk, egyre csak fogyunk, barátaim – tizedel minket a halál!
Bor István Iván a halk szavú, szemlélõdõ, jellegzetes arcélû grafikus, aki ha kellett, néhány vo-

nással is óceánt támasztott, lehelt figuráiba életet, hosszú, gyógyíthatatlan betegségét követõen
életének 61. évében itthagyott minket örökre.

Számtalan antológia, helyi és országosan terjesztett irodalmi kiadvány (újság) társszerzõjeként
mégis itt marad közöttünk, megõrizve karakteres, csak reá jellemzõ grafikáit, az õ szellemiségét.

Jó értelemben vett puritán életet élt. Mi, alkotótársai és gyászoló barátai bensõséges gyászszertartás ke-
retében 2007. január 3-án a rákoskeresztúri Újköztemetõben vettünk tõle kegyeletteljes, végsõ búcsút.

Nyugodjon békében.

Bényei Vera

NAGYMAMÁM
IMÁJA 

Éjfekete szemeimbõl
Peregnek a csillagok
Égszínkék lepleimbõl
Ideszállnak az angyalok.

Hogy én honnan jöttem
És hogy hol lakom?

Ott, hol a legszebben ejtik a magyar szót,
És ahonnan hiányoznak a gyerekek, a magyarok.

És hogy kik õk?
Nem mondom nevét, se gyökerét,
Bõre vagy hajszínét
Csak jöjjön el az értelem,

S legyen meg
A TE akaratod!

Hogy én honnan jöttem,
És hogy ki vagyok?

Éjfekete szemeimbõl
Peregnek a csillagok,
Égszínkék lepleimbõl
Ideszállnak az  a n g y a l o k.

Bari Gábor 

TARCALI ALKONY
(Alkotótábor 2006)

Elõtted hever a Természet Szépe
Isten áldása. Hajolj le érte!
Emeld föl fejedet, nézz a magas égre:
Esti bíbor ömöl Tarcal hegyére.

Tarcal szõlõhegyén aprócska kápolna
õrzi Tokaj kincsét, mintha csak csõsz volna.
Nem csõsznek fogadták, Isten lakhelye az.
Bécs felé merengve ért meg sok-sok tavaszt.

Felhõk szoknyáján, már csecsemõ-holnap
babrikál s köszönget múló napomnak.
Zemplén hegysörényén alkonyati fényben
Rákóczi-emlék zúg szõlõérlelõ-szélben.

Jó gazdánk borából reá is köszöntök,
meg a barátokra; lehetek közöttök.
Vissza is koccintnak, kortyintnak a jóból,
magyar dalra fakad, hallgatag is attól…

Véget ér a nóta. Est száll s tücsökzene.
Alkotókat bódít õseink szendere.
Elringat engem is, míg a párnám alatt
verscsemetém szundít s jön reá virradat.

Szontágh Emil

HAMIS

A MUZSIKA
Muzsikál a tücsök
Táncolnak a cincérek
A vendég nép nyüzsög
Sürögnek a pincérek

Felkiált egy cincér
Már hamis a muzsika
Hozz erõs bort, pincér
Legyen víg az éjszaka

Megszólal a tücsök
Nekem nem terítettek
Éhségtõl szédülök
Ti mindig meríthettek

Éhségtõl reszketek
Ezért hamis a zeném
Ti gazdag rengeteg
Én egyedül a szegény

Csendesül a zene
Egyre hamisabban szól
Tücsök! Mindent bele
De már nem hallja a szót

Reszket a testében
Érzi, lassan õszre jár
Vége a zenének
Letette a muzsikát

Õ a legszegényebb
Gazdag volt vele a nyár
Muzsikált sok szépet
Most álmában muzsikál

Németh Tibor

ÉN...
az egyetlen egy,
aki ilyennek született,
s nem hasonlít másra,
mindig csak önmagára.

Én,
a testbe, lélekbe rejtezett,
szavakkal ölelkezett,
kinek mulandósága
nyomot hagyott,
emléket hoztam,
tegnapból a mába.

Míg, minden más forma, /
alakzat
nesztelen hamvad,
jeltelen marad,
én,
a halálra vetkezett,
az ötszázszor
újjászületett
fõnix,
az elsõ ember,
ki tudásért szerelmet,
örök életért,
napi vétkeket keresett;
pokoltornácon várom
végsõ ítéleted.

A H. A. T. HÍREI
� 2007. január 3-án a rákoskeresztúri Újköztemetõben végsõ búcsút vettünk Bor

István Iván tagtársunktól. A polgári gyászszertartáson a Hegyaljai Alkotók Társulását
hat fõ képviselte.
� Kérjük a kedves olvasót, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával egyesüle-

tünket támogatni szíveskedjék. Adószám: 18419991-1-05. A múlt éven ilyen címen
befolyt 11 783 forintot mûködési céljainkra fordítjuk. Köszönjük!

Bor István Iván: Gondolkodó
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Az év elején a magánszemélyek
rendelkezhetnek személyi jövede-
lemadójuk egy + egy százalékának
felhasználásáról. Az alábbiakban
közölt civil szervezetek és egyházak
adatainak ismertetésével szeretnénk
elõsegíteni olvasóink döntését.

* ADRA Adventista Fejlesztési és
Segély Alapítvány kiemelten közhasz-
nú szervezet. Adószám: 19661414-142.

* Alapítvány az Interdiszciplináris
Kutatásokért. Adószám: 18061684-
1-43.

* B.-A.-Z. Megyei Közlekedés-
biztonsági Alapítvány. Adószám:
18407110-1-05.

* Balu Cserkész, Ifjúságnevelõ
Alapítvány. Adószám: 18401891-1-
05.

* „Beteg Gyermekekért” Szerencsi
Alapítvány. Adószám: 18407048-1-
05.

* Bocskai István Gimnázium
Alapítvány, Szerencs. Adószám:
18412877-1-05.

* Bocskai István Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola Sport
és Játék Alapítványa. Adószám:
18421600-1-05.

* Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Diabeteses és Endocrin Betegeiért
Alapítvány. Adószám: 18427211-1-
05.

* Hankó Zoltán Olvasókör. Adó-
szám: 18423592-1-5. 

* „Hegyalja kapuja” Mozgáskor-
látozottak Egyesülete. Adószám:
18403680-1-05.

* „Hegyalja Közbiztonságáért és
Bûnmegelõzéséért” Alapítvány.
Adószám: 18421882-1-05.

* Magyar Vöröskereszt. Adószám:
19002093-2-41.

* Mezõzombori Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskola Tanulóiért Alapítvány.
Adószám: 18418725-1-05.

* Mosoly Alapítvány a Szerencsi
Napsugár Óvodáért. Adószám:
18426430-1-05.

* Munkás Szent József Új Szerencsi
Róm. Kat. Templomának Felépítéséért
Alapítvány. Adószám: 18410992-1-05.

* Nyárutó Klub (3900 Szerencs,
Kossuth út 4.). Adószám: 18443459-
1-05.

* Rákóczi Zsigmond Iskolasegítõ
Alapítvány, Szerencs. Adószám:
18412303-1-05.

* Seance Renaissance Egyesület.
Adószám: 18438644-1-05.

* Sholtz Jenõ Alapítvány, Szerencsi
Zeneiskola. Adószám: 18402335-2-
05.

* Szerencs Számítástechnika
Oktatásáért és Diáksportjáért Alapít-
vány. Adószám: 18416888-1-05.

* Szerencs Város Sportegyesülete.
Adószám: 18406906-1-05.

* Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány.
Adószám: 18425752-1-05.

* Szerencsi Diáksport Egyesület.
Adószám: 18411182-1-05.

* Szerencsi Lurkó Alapítvány.
Adószám: 18416675-1-05.

* Szerencsi Szakképzésért Alapít-
vány. Adószám: 18433546-1-05.

* Szerencsi Szociális és Egészség-
ügyi Alapítvány. Adószám: 18412987-
1-05.

* Szerencsi Tehetségekért Alapít-
vány. Adószám: 18412444-1-05.

* Sziget Alapítvány, Szerencs.
Adószám: 18412884-1-05.

* Városi Kulturális Központ.
Adószám: 15439103-2-05.

1% AZ EGYHÁZAKNAK

* A Magyar Katolikus Egyház tech-
nikai kódja: 0011.

* A Református Egyház technikai
kódja: 0066.

* Hetednapi Adventista Egyház
technikai kódja: 0248.

Amennyiben helyi civil szervezet
vagy a támogatásra jogosult intéz-
mény kimaradt a felsorolásból, kér-
jük, hogy azt jelezzék szerkesztõ-
ségünknek és a lap következõ szá-
mában számukra is biztosítjuk a
megjelenés lehetõségét. (A szerk.
megj.)

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

PÉNTEK DÉLUTÁNI
ORVOSI ÜGYELET

ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgár-
mester: minden hónap elsõ szer-
dáján, legközelebb február 7-én
8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb február 7-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 31-én és február 7-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 –
legközelebb 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
szerda: 8–11.30, 13–15 óráig.
Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig.
Pénteken az ügyfélfogadás szü-
netel.

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-enge-
délyezéssel kapcsolatos ügyinté-
zés: 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.

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. 

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 pén-
tekig 12–18 óráig. E-mail: ifi-
pont@szerencs.hu

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Január 22–28.: Oroszlán: hét-
fõ–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.

Január 29– február 4.: Oroszlán
(ügyeletes): 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, szombat 7.30–11.30 óráig.

Február 5–11.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 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 27–28.: Gyulai László,
Felsõzsolca, Balassi út 13. Tel.:
46/383-168.

Február 3–4.: Sándor Ernõ,
Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/4907-771.

Február 10–11.: Lajcsák Attila,
Szerencs, Jókai út 4. Tel.: 30/625-
8152.

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 városi
felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között
rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készen-
léti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

Január 26., II. körzet (Móré László) Tel.: 47/362-225.
Február 2., IV. körzet (Spák László) Tel.: 47/361-203.
Február 9., V. körzet (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.

Éppen akkor, amikor a leginkább
szükség lenne a kiegyensúlyozott, tel-
jes értékû étrendre, a depresszióban
szenvedõk nem veszik figyelembe
szervezetük igényeit. 

Ezek a betegek
gyakran alultáplál-
tak, vitaminhiány-
ban (fõleg B és C)
szenvednek és az
ásványi sók közül a
réz és vas hiánya ki-

mutatható náluk. Ugyanakkor a túl-
súly is egyértelmûen hozzájárulhat
a kedélyállapot romlásához. 

A depressziós egyéneknél az ét-
rend, az ételek kiválasztása nagyon
fontos. Alapvetõen a B-vitamin cso-
portot tartalmazó ételek alkossák az
étrendjük gerincét. Például a teljes
kiõrlésû gabonafélék, a hüvelyesek,
a tojás, sovány hús, belsõségek és a
tengeri halak. Kálium-, magnézium-
és vastartalmuk miatt a zöldségfélék
közül a spárga, a brokkoli, a káposzta
ajánlottak. Jótékony hatásúak a sár-
gadinnye és a bogyós gyümölcsök,
C-vitamin forrásként pedig többek kö-
zött a citrom és a narancs ajánlot-
tak. A tej és a tejtermékek lehetõleg
zsírszegények legyenek, de bõséges

mennyiségben alkalmazhatóak a fe-
hérje- és kalciumtartalmuk miatt.
Az alkoholfogyasztás mellõzése je-
lentõs elõnyökkel járhat a minden-
napok megélésében. A gyógyszeres
terápiák esetén fontos a tiramin-tar-
talmú ételek kerülése. 

Kakaó, kávé és kóla maximum 1-
2 csészével, illetve pohárral enged-
hetõ meg. A nagyobb mennyiségben
fogyasztott banán, avokádó vagy
füge szintén ronthat az állapoton.
Kerülni kell az étkezésnél az érlelt
sajtokat, a borjú- és csirkemájat. A
konzervfélék, az élesztõ és élesztõ-
kivonatok nagyon ritkán szerepelje-
nek az étlapon. 

A depresszió egyik formája télen,
fõleg a fénymegvonás hatására az
agyban bekövetkezõ kémiai válto-
zások eredményeként következik
be. Ezek a betegek elsõsorban a cuk-
ros, szénhidrátban dús ételek után só-
várognak. A nagyobb mennyiségû ke-
ményítõt tartalmazó ételek fogyasz-
tása után kicsit jobban érzik magu-
kat, a tünetek enyhébben, esetleg rit-
kábban jelentkeznek. Ezek a nyers-
anyagok az agyban hasonló tünete-
ket idéznek elõ, mint a fény, ezért
jótékony hatásúak. A szénhidrát-
szükségletet jó, ha hüvelyes fõzelé-

kekkel, friss zöldségekkel, könnyû
tésztákkal elégítik ki. Kerülni kell a
zsíros, cukros édességeket, sütemé-
nyeket. Az alkohol fogyasztását tel-
jesen iktassa ki napjaiból, mert azzal
fokozza a tüneteket. A téli depresz-
szióban szenvedõk sokat tartózkod-
janak a szabadban, tegyenek világí-
tó fényt, gyertyát a környezetükbe. 

Az itt felsorolt tanácsok segíthet-
nek a depressziós egyéneknek abban,
hogy jobban, tünetektõl menteseb-
ben éljék meg mindennapjaikat!

Váradi Ferencné dietetikus
***

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (leg-
közelebb január 29-én) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

Egészségünkért 

A TÉLI DEPRESSZIÓ

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Segítsen, hogy segíthessünk

EGYSZÁZALÉKOS ESÉLY
A CIVIL SZERVEZETEKNEK

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Ismét elérkezett a személyi jövede-
lemadó bevallásának és elszámolá-
sának idõszaka. Az általános határidõk
az elõzõ évhez képest nem változtak,
így az egyéni vállalkozóknak és az ál-
talános forgalmi adó fizetésére köte-
lezett magánszemélyeknek február
15-éig, az elõzõ körhöz nem tartozó
magánszemélyeknek pedig a vasár-
napra esõ május 20. miatt május 21-
ig kell teljesíteniük. 

A regisztráció a kiegészítõ tevé-
kenységet folytatónak nem minõsülõ
(nem nyugdíjas) egyéni vállalkozók-
nak kötelezõ volt, ezért 2007-ben õk
a 0653-as bevallásukat már kizárólag
elektronikus úton nyújthatják be. 

Abban sincs változás, hogy a befi-
zetendõ adót a bevallás határnapjáig
kell megfizetni, azonban a visszaigé-
nyelhetõ adót, járulékot az idei évben
is a bevallás benyújtásától számított
30 napon belül, de legkorábban már-
cius 1-jétõl kaphatják meg.

BEVALLÁSI EGYSZEREGY 

VÉRADÁS
JANUÁR

29. (hétfõ): Prügy
30. (kedd): Tarcal

FEBRUÁR 
8. (csütörtök): Taktaszada
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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

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
FELSÕPINCESOR 7., Kardos Barnabás: A város magasan fek-
võ részén mintegy 130 m2 hasznos alapterületû, összkom-
fortos, családi ház. Azonnal beköltözhetõ. Megfelelõség ese-
tén beszámítanak szerencsi, legalább 2 szobás társasházi la-
kást. Az ingatlan hosszú távra bérbe is vehetõ, közös kony-
hahasználat 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 hozzá tartozó pincével. A 20 m2 alapte-
rületû pince 25 hl tároló kapacitású. A borászatban haszná-
latos eszközök külön térítés ellenében megvásárolhatók. Rö-
vid határidõvel beköltözhetõ. Irányár: 11 900 000 Ft. 
Tel.: 47/362-625, 30/271-90-53.  
BORS KÁLMÁN U. 1., Juhász László: mintegy 180 m2 hasz-
nos alapterületû, összkomfortos családi ház. Többgenerációs
háznak is kiválóan alkalmas. Megfelelõség esetén beszámí-
tanak szerencsi, jó mûszaki állapotú, legalább 2 szobás, mi-
nimum komfortos, elsõsorban kertes házat vagy társasházi
lakást. Irányár: 18 500 000 Ft. Tel.: 30/92-53-416. 
ONDI ÚT 51.: mintegy 119 m2 hasznos alapterületû, össz-
komfortos családi ház a hozzá tartozó 2 db garázzsal. Meg-
felelõség esetén beszámítanak budapesti, jó mûszaki álla-
potú, legalább 2 szobás társasházi lakást. Irányár: 
14 900 000 Ft. Tel.: 47/362-972, 20/396-60-20.
VÁCI MIHÁLY U. 5., Knappné: mintegy 200 m2 alapterületû
összkomfortos családi ház. Korszerû terv alapján készült, igé-
nyes belsõ kialakítás, falburkolat, beépített bútorok, kan-
dallókályha. 2 héten belül beköltözhetõ. Megfelelõség ese-
tén beszámítanak szerencsi, jó mûszaki állapotú, legalább
3 szobás kisebb kertes családi házat. Irányár: 18 000 000
Ft. Tel.: 20/392-22-87. 
PETRIKOVICS U. 17., Sulyok: 118 m2 hasznos alapterületû
összkomfortos családi ház. Az ingatlan hasznos alapterüle-
te szükség szerint bõvíthetõ. Az udvaron pince présházzal,
zöldségtárolóval. Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi
vagy bekecsi jó mûszaki állapotú, legalább 2,5 szobás, kom-
fortos kertes családi házat. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.:
20/237-29-18. 
ABAÚJSZÁNTÓ, BALASSI BÁLINT. U. 19., Csomós: mintegy
85 m2 hasznos alapterületû, egyedi központi fûtésû, össz-
komfortos, családi ház. Megfelelõség esetén beszámítanak
Budapest 60 km-es körzetében legalább 2 szobaszámú, mi-
nimum komfortos, kertes családi házat. Irányár: 9 800 000
Ft. Tel.: 47/330-296, 30/321-53-19, 30/635-20-77.
MÁD, ALKOTMÁNY ÚT 4., Molnár József : mintegy 190 négy-
zetméter hasznos alapterületû családi ház. Az ingatlan kor-
szerû terv alapján készült, igényesen rendben tartott. Meg-
felelõség esetén beszámítanak mádi, legalább 2 szobaszá-
mú, összkomfortos komfortfokozatú, kertes ingatlant ma-
ximum 6 M Ft vételárig. Összeköltözõ nagyobb családok fi-
gyelmébe 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

AKCIÓ A SZERENCSI ÉS TARCALI 
COOP-ÜZLETEINKBEN. JANUÁR 29-IG

REKLÁMÁRON KAPHATÓ:
Elõhûtött csirkecomb 1 kg 499 Ft
COOP „B” rizs 1 kg 189 Ft
ÁSZ téglasonka 1 kg 1099 Ft
Gyõri nápolyi, egyes ízek 200 g 155 Ft

Egységár: 775 Ft/kg

Tchibo Family kávé 1 kg 1099 Ft
Paloma Hangulat vák. kávé 250 g 279 Ft

Egységár: 1116 Ft/kg

Egyes Pur mosogató utántöltõk 500 ml 
2 db vásárlásánál: 135 Ft

Egységár: 270 Ft/l

Egyes Silan öblítõ koncentrátumok 1 literes 
3 db vásárlása esetén: 333 Ft/l
ÁSZ mosópor 450 g 129 Ft

Egységár: 286,67 Ft/kg

Baba szappan duo 2 x 125 g 189 Ft
Egységár: 756 Ft/kg

AKCIÓ!

Vásároljon a hét minden napján 
COOP-üzleteinkben!
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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 
tervezése 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. 

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.

HH--BB  AAuuttóó,,  HH--BB  AAuuttóó,,  
BBuuzzssiikk  AAuuttóójjaavvííttóóBBuuzzssiikk  AAuuttóójjaavvííttóó
Szerencs, Hidegvölgy út 27.
Tel.: 47/361-321, 47/560-065.

––  zzööllddkkáárrttyyaa
––  sszzáámmííttóóggééppeess

ffuuttóómmûû--bbeeáállllííttááss
––  aauuttóóvviillllaammoossssáággii  

jjaavvííttáássookk

SSZZÁÁMMÍÍTTÓÓGGÉÉPPEESS  
AAUUTTÓÓDDIIAAGGNNOOSSZZTTIIKKAA

GÉPJÁRMÛ-
LÉGKONDICIONÁLÓ 

BERENDEZÉSEK 
JAVÍTÁSA, 

TISZTÍTÁSA, TÖLTÉSE.
AA  kkllíímmaa  ggyyaakkrraann  ookkoozz  

sszzeemmiirrrriittáácciióótt,,  
oorrrrffoollyyáásstt  vvaaggyy  ttoorrookkffáájjáásstt..  

Emiatt mi elvégezzük 
a készülék baktérium-, gomba-

és dohányfüst-mentesítését.



A Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kara idén ünnepelte
fennállásának 25 éves évfordulóját.
A kar a kiválónak minõsített jogász-
és doktorképzés mellett a fõiskolai
szintû, levelezõ képzésben megva-
lósuló igazságügyi, igazgatási, mun-
kaügyi- és társadalombiztosítási igaz-
gatási szakokat ajánlja. 

A jogiasszisztens-képzésben részt
vevõ hallgatók számos kedvez-
ményben és mentességben része-
sülnek, amennyiben a kar valamely
képzésére jelentkeznek. A végzett jo-
gászok, mérnökök, orvosok és köz-
gazdászok számára a kar további kép-
zési lehetõséget nyújt szakirányú
képzés keretében. Így a jelentkezõ
választhat a társasági jogi, gazdasá-
gi büntetõjogi, nemzetközi jogi szak-
jogász, jogi szakokleveles (mérnök,
közgazdász és orvos) képzés és az

igazságügyi szociális tanácsadó kép-
zések között.

Miért éppen a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kara?

A válasz egyszerû: a jogászképzés
a Miskolci Egyetemen az egyik leg-
kiválóbb az ország több jog kara kö-
zött. A Magyar Akkreditációs Bi-
zottság a Miskolci Egyetem jogi
képzését – az egyetemi és a dokto-
ri képzést is az országban egyedül-
állóan – kiválónak minõsítette. A
HVG különszámában végzett mi-
nõsítési rangsorban a kar szintén el-
sõ helyen végzett az oktatók kivá-
lósága, a képzés színvonala, a mun-
kaerõ-piaci kapcsolatok és az in-
tézményi szolgáltatások kategóriák-
ban. A kar számos nemzetközi kap-
csolatot ápol angol, francia és né-
met nyelvterületen. A munkaerõ-
piacon nagyon jó hírnévvel rendel-
kezik a miskolci jogászképzés. A

Miskolcon való megélhetés egy diák
számára sokkal kedvezõbb, össze-
hasonlítva más városok (például Bu-
dapest, Debrecen, Szeged) egyete-
meivel, így kevesebb a tömegköz-
lekedési, szállás- és megélhetési
költség. A Miskolci Egyetem „város
a városban”, az országban egye-
dülálló az, hogy a diákok egy kü-
lönálló épületkomplexumban tölt-
hetik a felejthetetlen, hagyományok
tiszteletére épülõ diákéveket. 

További információ: www.uni-
miskolc.hu és www.jogikar.uni-mis-
kolc.hu, valamint telefonon a 06-
46/565-170, 565-171 (Dr. Rátkai
Lászlóné, hivatalvezetõ).

A kiváló és versenyképes diploma
megszerzése érdekében válassza a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karát!    (x)
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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

BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  
ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa

Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka, 
bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 

NNaappoonnttaa  ffrriissss  hhúússsszzáállllííttááss!!  

TTOOVVÁÁBBBBRRAA  IISS  KKEEDDVVEEZZÔÔ  ÁÁRROONN  KKÍÍNNÁÁLLJJUUKK::
Sertéskaraj (egész) 11004400  FFtt//kkgg
Sertéscomb 998800  FFtt//kkgg
Sertéslapocka 993300  FFtt//kkgg
Sertéstarja (csontos) 889900  FFtt//kkgg
Sertésdagadó 889900  FFtt//kkgg
Sertésoldalas 886600  FFtt//kkgg
Sertéscsülök (hátsó) 559900  FFtt//kkgg
Bõrös sertés (süldõ) 775500  FFtt//kkgg
Lehúzott félsertés (fej nélkül) 884400  FFtt//kkgg
Sertésmáj (friss) 331100  FFtt//kkgg
Lángolt kolbász 886600  FFtt//kkgg
Parasztkolbász 886600  FFtt//kkgg
Lecsókolbász (Be–Va) 339999  FFtt//kkgg
Ungvári szalámi 556600  FFtt//kkgg
Római csülök 884400  FFtt//kkgg
Füstölt csemegeszalonna 665500  FFtt//kkgg
Virsli (Alföldi) 339900  FFtt//kkgg
Párizsi (Alföldi) 336600  FFtt//kkgg
Pecsenye csirkecomb (elõhûtött) 449999  FFtt
Panírozott pulykafasírt (1 kg-os) 448800  FFtt
Sajttal töltött pulykamell 884400  FFtt//kkgg
Panírozott csirkemell (100%-os filé, 1 kg-os) 889999  FFtt

A kolbászhúst kérésre ledaráljuk!
Meleg- és hidegétkezési utalványokat beváltunk!

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

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS. 

Szerencs, Szemere u. 2. 
30/317-8600.

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

Bereczk autóalkatrészek

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. 
Tel.: 47/362-701.

KELETI ÉS NYUGATI ALKATRÉSZEK,
AUTÓFELSZERELÉSEK 

� Akciós GT filc szõnyeggarnitúra 2000 Ft-ért!

� Hótálcás és univerzális gumiszônyegek 

� Trikóhuzatok több színben

� Autóápolási cikkek nagy választékban

� MÉRETPONTOS ÜLÉSHUZATOK

� Ködlámpák, fûthetô üléshuzatok, DÍSZTÁRCSÁK

Szerencsen az elmúlt év szep-
temberében nyílt meg a Gyémánt-
kapu Idõsek Otthona. A új intéz-
ményben december elején a lakók
és a dolgozók is izgatottan várták,
hogy vajon beköszön-e hozzájuk a
Mikulás. 

Az otthon munkatársai az év
utolsó hónapjában színes progra-
mokat szerveztek. Ezek között sze-
repelt a Mikulás-napi ünnepség is,
amelyet december 5-én tartottunk
az intézmény éttermében. Az al-
kalmat különösen meghitté tette
családias létszámunk, hiszen ekkor
a még csak hat lakónk volt. Az egy-
mással való ismerkedés elõsegíté-
sére az intézmény valamennyi
munkatársát és a gyermekeiket is
meghívtuk az eseményre. Termé-
szetesen az idõseink hozzátarto-
zóinak is küldtünk meghívót. A
programunkat színesítette, hogy a
Scholtz Jenõ Zeneoktatási Intéz-
mény növendékei félórás mûsorral
kedveskedtek nekünk. Az elõadást
követõen a Mikulás megajándé-
kozta lakóinkat, a fellépõ fiatalo-
kat, illetve a dolgozók gyermekeit.
Ezután közös falatozással, teázás-
sal és beszélgetéssel töltöttük el az

est további részét. A lakóink nagyon
jól érezték magukat. 

A Mikulást hamarosan követte a ka-
rácsony, amikor az óvodások gaz-
dagították az ellátottjaink minden-
napjait színes mûsorukkal. A közö-
sen öltöztetett karácsonyfa is külön
élmény volt, hiszen a díszeket lakó-
ink saját maguk készítették. A város
képviseletében Rónavölgyi Endréné

polgármester tette tiszteletét intéz-
ményünkben, tortával ajándékozva
meg az itt élõknek. 

A Gyémántkapu Idõsek Otthoná-
ban lakók kis létszámmal ugyan, de
békében, családias hangulatban ün-
nepelték az év legmeghittebb hó-
napját. 

Gallovicsné Kecskés Beáta 
mentálhigiénés munkatárs  

ÉV VÉGI ÜNNEPEK AZ IDÕSEKNÉL 

„KIVÁLÓSÁGI HELYEN” TANULHATNAK

VELENCEI KARNEVÁL 4 nap 1 éj. Február 15–18. 29 900 Ft/fõ (autóbusz, szállás, idegenvezetés)

TAVASZI PROGRAMOK:
HAGYOMÁNYÕRZÕ DISZNÓVÁGÁS ERDÉLYBEN

Február 8–11. vagy március 15–18. 40 500 Ft/fõ
(utazás, szállás, félpanzió, idegenvezetés, programok, disznóvágás)

SOPRON–BÉCS–POZSONY 3 nap, 2 éj. Április 7–9.
Részvételi díj: 33 900 Ft/fõ (utazás, szállás, félpanzió, idegenvezetés)

FOGLALJA LE MÁR MOST GÖRÖGORSZÁGI NYARALÁSÁT 
– ÓRIÁSI ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

PARALIA ELÕSZEZONBAN 22 000 Ft/fõ-tõl (busz, szállás)

Látta már a Van Gogh-kiállítást?
Várjuk csoportok jelentkezését! Min. 25 fõs csoport részvételi díja:

8900 Ft/fõ, min. 40 fõs csoport esetén 7900 Ft/fõ (utazás, belépõjegy,
idegenvezetés) – svédasztalos vacsora: 2800 Ft/fõ-tõl.

Valutaváltás, üdülésicsekk-elfogadás, nemzetközi menetjegyek 
árusítása utazási irodánkban! Köszönjük!

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

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

aa  mmeeggyyee  tteerrüülleettéénn  iinnggyyeenneess  sszzáállllííttááss..

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

– Szerencsen kétszobás, összkomfortos családi ház nagy
kerttel eladó. Érd.: 20/564-8577, 20/938-8026. (2)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen a Mocsai dûlõben 400 öl szõlõ és 1200
öl szántóföld egymás mellett eladó. Érd.: 30/266-8287
(2)
– Szerencs-Ondon a Spléni-dûlõben 600 öl szõlõ betegség
miatt eladó. Érd.: 47/361-181. (2)

ÁLLAT
– 120-130 kilós hízók eladók. Tel.: 20/828-1588.
– Szerencsen választott malacok eladók. Érd.:  70/385-
5137. (2)

JÁRMÛ
– 350 cm3 Jawa motorkerékpár eladó. Érd.: 20/542-
1968. (2)
– L-60 IFA eladó. Ár: 600 000 Ft. Érd.: 70/561-8454.
(2)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Mikroplüss kihúzhatós rekamié és hozzá tartozó két
fotel reális áron eladó. Érd.: 20/330-3316. (2)
– 1 db kihúzhatós, ágynemûtartós rekamié 5 000 fo-
rintért eladó. Érd.: 30/548-0403. (2)
– 1 db franciaágy, 2 db éjjeliszekrény, 1 db szekrény-
sor, 1 db rekamié, 2 db fotel és 1 db dohányzóasztal.
Ár: 50 000 Ft. Érd.: 70/313-1636. (2)
– Fehér színû, rácsos kiságy megkímélt állapotban, ol-
csón eladó. Érd.: 47/362-684. (2)
– 5 részes, padlizsán színû szekrénysor megkímélt ál-
lapotba átalakítás miatt eladó. Ir.ár: 30 000 Ft. Érd.:
30/307-5313. (2)
– Üveglapos dohányzóasztal 3 000 forintért, fekete té-
véállvány, 2 fekete polcos kisszekrény 5 000 forintért,
fehér pólyázós kiságy 20 000 forintért, gyermekhe-
verõ 18 000 forintért, 2 db gurulós fotel 6 000 forin-
tért eladó. Érd.: 20/464-7055. (2)
– Antik komód, fényezett könyvesszekrény, ágyne-
mûtartó, kerek dohányzóasztal, ruhásszekrény eladó.
Érd.: 47/361-808. (2)

GÉP, SZERSZÁM 
– Légzésfigyelõ, Babycontrol 10 000 forintért eladó.
Érd.: 20/464-7055. (2)

– Rátka, Kossuht út 1. szám alatti ház eladó. Érd.: 47/361-
808. (2)
– Szoba-konyhás, fürdõszobás lakás bútorozva kiadó
albérletbe. Érd.: 20/325-9229. (2)
– Szerencsen 14 éve épült, három szoba, hallos, gáz-
központifûtéses családi ház Bramac-cseréppel, mûanyag
nyílászárókkal, 30 m2-es fedett terasszal, kábeltévével,
mélygarázzsal eladó. Alagsorban vállalkozásra alkal-
mas üzlethelyiség 60 m2 tárolóhelyiségek. Ár: 16 M Ft.
Tavaszi költözés! Érd.: 70/321-7838. (2)
– Prügyön háromszobás, összkomfortos családi ház két
garázzsal, melléképületekkel, nagy telekkel eladó.
Érd.: 47/378-344. (2)
– Bekecsen a Tûzoltó utcában családi ház sürgõsen el-
adó. Érd.: 20/491-9250. (2)
– Szerencsen az Ondi úton, zöldövezetben (játszótér mel-
lett) kétgenerációs kertes családi ház villany-, gáz-, köz-
ponti fûtéssel, szerelõaknás garázzsal, pincével eladó,
vagy értékkülönbözettel kisebbre cserélhetõ. Érd.:
47/362-480, 30/259-4136. (2)
– Budapest Kõbányán, az Ecseri úti metróállomásnál
39 m2 alapterületû földszinti, összkomfortos garzon, tég-
laépítésû házban tulajdonostól 8,1 M forintért eladó. Be-
épített konyhabútor, fenyõfa galéria, alacsony rezsi, kis
elõkert, kiváló közlekedés. Érd.: 30/257-8846. (2)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szute-
rénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház
920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igé-
nyesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló.
Érd.: este 30/921-2255. (2)
– Társasházi, gázos, kétszobás lakás eladó. Esetleg mis-
kolci csere is érdekel. Érd.: 20/534-2129. (2)
– Szerencs belvárosában különbejáratú, kétgenerációs,
2+4 szobás családi ház rendezett telken, 2 garázzsal,
nagy mûhellyel eladó. Összeköltözõknek, vállalkozás,
iroda céljára megfelelõ. Kisebb családi házat, építési tel-
ket beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (2)
– Szerencsen a Széchenyi u. 37. sz. alatt a város köz-
pontjában 61 négyzetméteres, kétszobás, felújított, gáz-
fûtéses társasházi lakás különálló garázzsal eladó vagy
családi házra cserélhetõ. Érd.: 47/363-119, 20/495-
5474. (2)
– Bodrogkisfalud, Kilián u. 11. szám alatti kertes, kis
családi ház betegség miatt eladó vagy bérbe adó. Érd.:
Tamás András, Idõsek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10.
B. ép., fsz., tel.: 47/363-112. (2)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– A Balatontól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re csendes
faluban háromszobás családi ház (parasztház) nagy tel-
ken 3,9 millió Ft-ért eladó. Érd.: Szerencsen a 20/563-
3852-es telefonszámon lehet. (2)
– Ond, Kossuth u. 13 sz. alatt 1040 m2 építési telek
csendes környezetben eladó. Víz bekötve, gázvezeték
telek elõtt, iskola, óvoda, buszmegálló három perc. Érd.:
47/363-617. (2)
– Szerencs, Fenyves út 14. sz. alatt jó állapotban lévõ
családi ház eladó, illetve osztott állapotban, két gene-
ráció részére is alkalmas. Azonnal beköltözhetõ. Ér-
deklõdni: 30/9408-118. (2)
– Bekecsen családi ház eladó tavaszi költözés miatt. Érd.:
47/368-160, 20/391-3694. (2)
– Szerencsen az Árpád-hegyen panorámás, tetõtér-
beépítéses családi ház garázzsal, terasszal, borospincé-
vel eladó. Érdeklõdni: 20/9278-390. (2)
– Szerencsen a Kossuth úton garázs eladó. Érd.:
47/361-845 17 óra után. (2)
– Szerencs központjában, téglaépítésû társasházban, 1.
emeleti lakás eladó. Két szoba, egyedi gázfûtés, beé-
pített konyhaszekrény, alacsony rezsiköltség. Irányár:
8,2 M Ft. Érdeklõdni: 20/386-8537. (2)
– Négy szoba, összkomfortos család ház, nagy kerttel,
garázzsal eladó. Irányár: 13 M Ft. Érdeklõdni: 47/384-
155. (2)
– Bekecsen, központi helyen, régi típusú családi ház ol-
csón eladó. Érd.: 46/359-860, 20/994-1172. (2)
– Háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás ela-
dó. Érd.: 70/384-0049. (2)
– Rátkán háromszobás, nappalis, gázfûtéses, kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 30/375-0812. (2)
– Tokajban, jól bejáratott szeszfõzde eladó. Érd.:
47/352-426 (Bernáth András). (2)
– Szerencs központjában háromszobás, összkomfortos,
kertes családi ház két garázzsal, gáz- és központi fû-
téssel, 1100 m2 telken eladó, mely házhelynek is al-
kalmas. Irányár: 16 M Ft. Érd.: 70/261-8726. (2)
– Szerencs, Kossuth utcában lévõ, két szoba-étkezõs,
58 m2-es, 3 éve teljesen felújított, 3. emeleti, villany-
kályhás társasházi lakás eladó. Irányár: 7,8 M Ft. Érd.:
30/206-9460. (2)
– Szerencsen a Kinizsi u. 27. sz. alatt, lakó-pihenõ öve-
zetben 270 m2-es, 4,5 szobás+ nappali, étkezõ, kony-
ha, spájz, gardrób, 2 fürdõszoba, 2 WC, 2 bejáratos,
pince, garázs, padlófûtéses, gáz- és vegyes tüzelésû, te-
lefonos, kábeltévés ház fedett terasszal, parkosított ud-
varral eladó. A lakás 2 család részére, illetve vállalko-
zásra kiválóan alkalmas. Érd.: 47/363-424. (2)

Ingyenesen jelentetjük meg 
lakossági apróhirdetését, ha ezt 

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

levélben vagy személyesen 
FEBRUÁR 1-JÉIG 

eljuttatja szerkesztõségünkbe. fe
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HIRDETÕINK 
FIGYELMÉBE!
Jeligés hirdetéseket az apróhir-

detés rovatba csak személyesen
fogadunk a szerkesztõségben.

– Kisméretû, olasz, formatervezett fürdõkád eladó. Érd.:
20/490-0208. (2)
– Tenkács Tibor festménye eladó. Érd.: 20/575-3803.
(2)
– Háziszõttesek, elõnyomott kézimunkák, szúrt sablo-
nok, kézzel horgolt terítõk készítése olcsón. Érd.:
47/363-891. (2)
– Több mint száz tõ kaktuszgyûjteményemet helyhi-
ány miatt darabonként eladom. Érd.: Tamás András, Idõ-
sek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10. B. ép., fsz., tel.:
47/363-112. (2)
– Egytányéros + csorgatós, új mosogató eladó. Érd.:
20/542-1968. (2)
– Nekem fontos a környezetvédelem. És Önnek? Ha
igen, hívjon. Érd.: 20/542-1968. (2)
– Brevi autósülés, hordozó, Brevi sarok állóka, új Me-
della elektromos mellszívó 5000, 5000, 13 000 Ft-
ért eladó. Ajándékba adok kádállványt, Medella tej-
gyûjtõs bimbókiemelõt, esernyõre zárható babako-
csit. Cumisüvegmelegítõ 1500 Ft. Érd.: 20/464-
7055. (2)

KERES
– Hálózatépítéshez munkatársakat keresek. Érd.:
20/542-1968. (2)
– Forgalomból kivont teherautókat vásárolok. Érd.:
70/561-8454. (2)
– 50-60 év közötti hölgyet keresünk albérlõnek, aki
teljesen egyedüli, nem iszik, némi háztartási segítsé-
gért az albérletet is elengedjük. Érd.: 47/362-199 egész
nap. (2)

–  Mûködõképes számítógép, a monitort ajándékoznánk!
Érd.: 47/363-725. (2)
– Holder NI. 500 literes nyomkövetõs, önszívós, von-
tatott szõlõpermetezõ eladó. Érdeklõdni: 20/364-7402,
47/363-296. (2)
– 25 literes mikrohullámú sütõ eladó. Érd.: 47/361-
808. (2)
– Hajdú centrifuga eladó. Érd.: 20/542-1968. (2)
– Tangóharmonika (Hohner) új állapotban eladó. 
Érd.: 20/924-8564 mindennap 18–20 óra között. (2)
– Üzemképes, Hajdú automata mosógép eladó. 
Érd.: 47/362-390. (2)
– Még be nem üzemelt Vaillant gázkazán eladó. 
Érd.: 20/490-0208. (2)

VÁLLAL
– Angol, német és magyar nyelvû szövegek (dolgoza-
tok) gépelését, szerkesztését, nyomtatását vállalom. Érd.:
70/457-0962. (2)
– Német nyelvbõl korrepetálást és vizsgára való fel-
készítést vállalok. Érd.: 70/592-0749. (2)

VEGYES
– Több mint 50 éves szalvétagyûjtemény eladó. Érd.:
20/575-3803. (2)
– Kétszárnyas, öt ponton záródó mûanyag ajtó keret-
tel olcsón eladó. Mérete: 137 x 210 cm. Érd.: Hallgató
Bertalanné, Szerencs, Ondi út 31. (2)
– 38-as méretû menyasszonyi ruha eladó. Ért.: 47/363-
725. (2)

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ 

személy- és vagyonõr 
szakképesítés megszerzésére irányuló 

tanfolyam indul Szerencsen 
az OKTPOL 07 Kft. szervezésében.

Tandíj: 49 000 Ft, amely a vizsgadíjat 
és a jegyzet árát is tartalmazza.

A képzésben résztvevõknek 
kedvezõ részletfizetési feltételeket biztosítunk.

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

Két- három- és négyágyas szobák 
rövidebb 

és hosszabb távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Érdeklõdni 
az alábbi telefonszámon lehet: 

06-30/609-55-16 vagy, 
06-70/323-87-84.

EMLÉKEZÉS

BARNA MIHÁLY
halálának 14. évfordulójára

„Máig sem hiszem el, hogy végleg elmentél
Pedig ott térdeltem gyengülõ testednél!

Fogtam még lehetett, remegõ két kezed,
Könyörögve kértem: lélegezz, lélegezz!

Szeretõ szívedben csend és béke.
A miénkben élni fogsz mindörökre!”

Fájó szívvel emlékezünk január 31. napján, 
amikor örökre itthagyott bennünket!

Drága emléke szívünkben él.
Szeretõ családja 

Ebédeljen kényelmesen!
„Ez elment vadászni, ez meglõtte, ez hazavitte”...,
Mi megsütöttük, Önnek már csak megennie kell!

Finomabbnál finomabb menü 

a hét minden napján!

Rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

Teljeskörû szolgáltatás. 

Hidegtálak – Meleg és reform ételek

Részletekért érdeklõdjön: 
47/560-323 

vagy 70/949-8801 telefonon.

ÚJ HELÚJ HELYRE KÖLYRE KÖLTÖZTÜNK!TÖZTÜNK!
Villamossági szaküzletünk január 29-étõl 

már nem a Sallai utcában, hanem a Rákóczi út 104.

szám alatt várja a kedves vásárlókat!
Kínálatunkból:

Ki-váltókapcsoló 286 Ft-tól � Süllyesztett dugalj 255 Ft-tól

� Ufólámpa 740 Ft-tól � Halogén fényvetõ 585 Ft-tól

� Elosztószekrények 630 Ft-tól

� Fogyasztásmérõ szekrények 11 000 Ft-tól

Az új helyen is széles áruválasztékkal állunk rendelkezésükre!



Vízszintes:
2. Vauvenarges idézetének elsõ

része. 10. Rejtett hely. 12. Chris …,
énekes. 13. Germánium. 14. Köszönés
szava (rövid mgh.) 15. Beleegyezés
szava. 17. Kanadai város. 19. Páros
szív! 20. Község Borsod megyében.
22. Békák szaporító képlete. 24. Harc
közepe! 25. Ellenben. 26. A föld felé.
28. Zsinór. 29. Három dekádot meg-
élt. 32. Lítium. 33. Légmozgás. 35.
-.., -en, -ön. 36. Olasz város. 39. Két
lábon mozdulatlan. 39. Páratlan kenó!
40. Kiejtett mássalhangzó! 41. Helyez.

43. Nõi név. 44. Ellenérték. 45. Ostya-
darab! 46. Bagolylak! 48. California,
röviden. 49. Strázsa. 50. Nyóckerben
van! 52. Férfinév. 54. Ugyanaz, mint
vízszintes 40. 55. Need For Speed rö-
viden. 56. Az elején indul! 57. …
Bertalan, fociválogatottunk edzõje
volt. 60. Bölcsi után, isi elõtt van! 62.
Kevert CLS! 64. Nem bizonyos. 65.
Spanyol ex-királyné. 

Függõleges:
1. Tamási Áron idézete. 2. Dobó

városa. 3. Strázsa. 4. Vegyjele: Ne.

5. Nõi név. 6.
Csahol. 7. Moun-
tain …, üdítõital. 8.
Utcában van! 9.
Bútorkészítõ mes-
terek. 11. Pihentett
föld. 16. Rafael …,
spanyol teniszezõ.
18. Hiányjel. 21.
Német névelõ. 23.
Kiejtett N! 27. Sze-
mélyem. 28. Az
amerikai repülési
hivatal (FAA). 29.
Vegyjele: He. 30.
Mese. 31. Clone
egynemû hangzói!
34. Zoli egynemû
hangzói. 37. Sie
2/3-a. 39. Apró. 40.
Vauvenarges idé-
zetének második,
befejezõ része. 42.
Becézett zsebken-
dõ. 47. Angol tánc
(DANCE). 51. Le-
vágott végdarab.
53. .. Egon, bizto-
sító. 54. Délután
után következik.
55. Kettõzve: Lám!
58. Manufaktúrák
elõtt volt. 59. A végén hess! 61.
Létezik. 63. Elektrotechnikai márka.
65. Neon közepe! 

Sz. A. 

A 2007. január 12-ei keresztrejt-
vény helyes megfejtése: A pedagó-
gus az emberi lélek mérnöke.
Minden emberben van valami jó.
A helyes megfejtést beküldõk közül
a szerencsések jutalma: 1500 Ft-os
vásárlási utalvány: Májer Erika,
Szerencs, Szegfû út 8. 1000 Ft-os
vásárlási utalvány: Dékány Istvánné,
Szerencs, Bajcsy-Zs. út 9. 500 Ft-

os vásárlási utalvány: Bányai Attila,
Szerencs, Erzsébet út 5. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 20/573-0670-es telefonszám tu-
lajdonosa 1500 Ft-os vásárlási utal-
ványt nyert. A nyertesek a nyere-
ményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
január 30-tól február 2-ig munka-
napokon 8–16 óra között vehetik
át. A január 26-ai keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határide-
je: február 2. Megfejtésüket SMS-
ben is elküldhetik a 20/940-2066
számra.

RÚZSA MAGDI
ELSÔ LEMEZE

Elkészült az
Megasztár címû
televíziós tehet-
ségkutató ver-
seny 2006-os
gyõztesének
elsõ saját albu-
ma. Rúzsa Mag-
di az elmúlt nyáron egy válogatás-ko-
ronggal jelentkezett, ami hatalmas si-
kert aratott szerte az országban.

Ezúttal azonban saját, neki ké-
szült dalokkal mutatkozik be a ki-
vételes tehetségû vajdasági lány.
Az Ördögi Angyal címmel Magdi
a benne lévõ kettõsséget is szeretné
kifejezni. Az „ördögi” énjérõl a
rockos, tempós dalok tesznek ta-
núbizonyságot, míg „angyali” ol-
dalát az érzelmesebb, lírai dalok
fejezik ki.

A korong elsõ kislemeze és kli-
pesített dala az Aprócska blues
címet viseli, amely Rúzsa Magdi
saját szerzeménye. Ez egy õszinte
blues nóta, amit a Megasztár elõ-
döntõjében is elénekelt már, s e dal-
nak nagy szerepe volt abban, hogy
eljutott a verseny fináléjába. 

A lemezen közremûködõ zené-
szek között találjuk többek között
Závodi Gábort, Madarász Gábort,
Kovács Barnabást, Hoffer Pétert,
Jamie Winchestert. Závodi, Ma-
darász és Jamie dalszerzõként is

munkálkodott, csakúgy, mint a
Megasztár-zsûriben közremûködõ
Presser Gábor. Az ugyancsak me-
gasztáros Novák Péter pedig szö-
vegírással járult hozzá az anyaghoz.
A neves szerzõk mellett Magdi saját
dalán kívül több dalszöveg meg-
írásával szintén kivette részét a
szerzõi feladatokból.

Az elõrejelzések szerint Rúzsa
Magdi debütáló korongja a tél egyik
leginkább várt albuma.

JOSH ÉS JUTTA

Eredményesen zárult Josh és Jutta
2006-os éve. A december a duó szá-
mára a csúcsidõszak volt, mivel több
mint 30 fellépést kellett teljesíteni-
ük egyetlen hónap alatt, így a fe-

szített munka mellé egy kis pihenõt
iktattak be. Mindez azonban nem
telhet el zene nélkül, ugyanis Josh
kihasználva a nyugodt idõszakot, új
dalok megírásába kezdett. A janu-
ár még egy meglepetést is tartoga-
tott a csapatnak, hiszen felkereste
õket az egyik hazai punk együttes,
hogy engedélyt kérjenek aktuális
daluk, a Fagyos a szívem punk-át-
iratának elkészítésére, amit egyelõ-
re a koncerteken szeretnének ját-
szani, de a késõbbiekben lemezre
is rögzítenék. A formáció örült a
megkeresésnek és kíváncsian várják
daluk új verzióját.

MÁGA ZOLTÁN:
FILMZENÉK CSILLAGAI

A szerencsi közönség elõtt is jól
ismert Mága Zoltán hegedûmûvész
korábbi, hatalmas sikert aratott al-
bumai után az elmúlt év õszén
újabb lemezzel örvendeztette meg
a zenekedvelõket. 

A „Filmzenék csillagai” címû ki-
adványon klasszikusok, a mozik
örökzöld slágerei csendülnek fel. A
hegedûmûvész 2003-ban Mexikó-
ban elnyerte a Világzenei Fesztivál
fõdíját, 2004-ben munkássága elis-
meréseként Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszttel tüntették ki.
2005-ben karitatív tevékenységéért
máltai lovaggá avatták, 2006-ban
pedig a „A vizek kártételei elleni vé-

dekezésért” érdemérmet kapta.
Hívták már a királyok prímásának,
a zene nagykövetének, emberek
közötti hidak építõjének, a szeretet
hegedûsének. Mondják, senki nem
lehet próféta a saját hazájában. A
kivételes tehetségû és emberségû
Mága Zoltánnak azonban sikerült.
Mindezt harmadik, fantasztikus le-
meze fémjelzi, amit ajánlunk olva-
sóinknak.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes meg-

fejtése: Szájbergyerek. A helyes
választ beküldõk közül Novotnik
Mária, Szerencs, Széchenyi út 28.
szám alatti olvasónk ajándékutal-
ványt nyert, amely a Szerencs,
Rákóczi út 56. szám alatti Music
& Book hanglemezboltban levásá-
rolható. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 20/318-5680-as tele-
fonszám tulajdonosa 1500 forintos
vásárlási utalvánnyal lett gazda-
gabb. A nyeremények a szerkesz-
tõségben, munkaidõben vehetõk át.
Játékunk új kérdése: Mi a címe
Rúzsa Magdi elsô saját albumának?
A válaszokat postai borítékban,
vagy levelezõlapon juttassák el
szerkesztõségünk címére, és arra
írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-
ben válaszolók továbbra is vásár-
lási utalványt nyerhetnek. SMS-t a
06-20/940-2066 számra küldhet-
nek.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®
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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 26.

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

Február 21., 16 óra: „Korszerûbb otthonért” klub.
Elõadó: Tóth Gyuláné. Belépõdíj 300 Ft. 

Február 23., 16 óra: Városi Nyugdíjas Klub farsangi mulatsága

ZZZZEEEENNNNEEEEAAAALLLLAAAATTTTTTTTJJJJÁÁÁÁRRRRÓÓÓÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

ÖNBIZALOM

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
JANUÁR

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

FEBRUÁR

1. (csütörtök) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Madách bérlet
2. (péntek) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Upor bérlet
3. (szombat) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Miskolci Páholy elõadás
4. (vasárnap) 15 óra: BOLERO CARMEN

A Kassai Állami Színház vendégjátéka, 
19 óra: BOLERO CARMEN

A Kassai Állami Színház vendégjátéka
6. (kedd) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Egyetemi bérlet
7. (szerda) 17 óra: HOFFMANN MESÉI Latabár ifj. bérlet
8. (csütörtök) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Schiller ifj. bérlet
9. (péntek) 19 óra: AZ OPERETT CSILLAGAI Bérletszünet



BOCSKAISTÁK

DIADALMENETE 

Újabb gyõzelemmel folytatta sze-
replését a megyei amatõr diákolim-
piai küzdelemsorozatban a Bocskai
gimnázium leánycsapata.

Nagy Lajos tanítványai január 10-
én a miskolci Földes Ferenc Gim-
názium gárdája ellen 73–36 arány-
ban bizonyultak jobbnak. A szeren-
csi fiatalok már a találkozó elsõ per-
cében magukhoz ragadták a veze-
tést, amit egy pillanatra sem enged-
tek ki a kezükbõl. A csapat vala-
mennyi tagja jó teljesítménnyel já-
rult hozzá a sikerhez. Ez alkalommal
17 ponttal Nagy Valéria bizonyult a
legeredményesebb játékosnak. A
bocskais együttes gyakorlatilag már
bekerült a megyei bajnokság döntõ-
jébe, amit március elsõ hetében a sze-
rencsi városi sportcsarnokban ren-
deznek majd meg.

SPORTSZOMBAT

AZ EMLÉKTORNA JEGYÉBEN

A XXII. Borosi László megyei te-
remlabdarúgó-emléktorna térségi se-
lejtezõjét január 27-én tartják a sze-
rencsi városi sportcsarnokban.
Szombaton fél kilenctõl hat csapat
lép pályára a továbbjutásért. Ösz-
szesen tizenöt mérkõzést láthat a kö-
zönség. 

A program: 8.30 óra: Prügy –
Taktakenéz, 9.05 óra: Abaújszántó
– Bodrogkisfalud, 9.40 óra: Tállya –
Mád, 10.15 óra: Bodrogkisfalud –
Taktakenéz, 10.50 óra: Abaújszántó
– Prügy, 11.25 óra: Bodrogkisfalud
– Mád, 12 óra: Prügy – Tállya,
12.35 óra: Abaújszántó – Tak-
takenéz, 13.10 óra: Mád – Prügy,
13.45 óra: Tállya – Bodrogkisfalud,
14.20 óra: Mád – Abaújszántó,
14.55 óra: Taktakenéz – Tállya,
15.30 óra: Bodrogkisfalud – Prügy,
16.05 óra: Taktakenéz – Mád, 16.40
óra: Abaújszántó – Tállya. 

ÚSZÓVERSENYEN

SZEREPELTEK 

Tizenegy gyermek versenyzõvel
szerepelt az SZVSE úszó szakosz-
tálya a december 8-án Mezõ-
kövesden megrendezett elsõ Mi-
kulás-kupán. A regionális viadalon
6 és 9 év közötti fiatalok indulhat-
tak a gyors-, mell-, hát- és pillangó
versenyszámokban. A tíz együttes
közel kétszáz versenyzõjét felvo-
nultató mezõnyben a szerencsiek-
nek a tisztes helyállás volt a célja,
amit többek között egy negyedik és
egy hatodik helyezéssel sikerült tel-
jesíteni.

IDEGENBELI

KOSÁRLABDA-GYÕZELEM  

Idegenben aratott gyõzelmet ja-
nuár 16-án a város NB II-es férfi ko-
sárlabdacsapata. Együttesünk ez al-
kalommal a debreceni Príma SE
gárdája felett aratott 78–66 arányú
gyõzelmet annak ellenére, hogy ez
alkalommal Takács hiányában gya-
korlatilag irányító nélkül lépett pá-
lyára az együttes. A szerencsiek
helyzetét tovább nehezítette, hogy
a második félidõ elején Kovács láb-
sérülése miatt a játék feladására
kényszerült. Mindezek ellenére egy

percig sem került veszélybe a sze-
rencsiek gyõzelme, akik közül a leg-
eredményesebbeknek Endrész T.
(22 pont), Papp G.  (17/9), Birk L.
(14 pont) és Kovács S. (10) bizo-
nyultak.  

ULTIVERSENY

MEZÕZOMBORON 

Negyedik alkalommal rendeztek
ultiversenyt január 14-én Mezõ-
zomboron. A szervezési feladatokat
most is a helybéli Tokár József vál-
lalta magára. A közösségi házban
megtartott viadalra ez alkalommal
huszonnégy résztvevõ nevezett. Az
ultizók egyéni és csapatversenyben
egyaránt szerepeltek. A község ön-
kormányzatának támogatásával meg-
valósított viadalon az alábbi helye-
zések születtek: I. Miklós István
(Szerencs-Ond) 14 pont, II. Kovács
Béla (Szentlélek) 13 pont, III. Péter
József (Taktaharkány) 13 pont, IV.
Pangyelka Péter (Mezõzombor) 12
pont, V. Nagy József (Szerencs) 12
pont, VI. Csizmadia György
(Tiszalúc) 11 pont. Csapatverseny:
I. Szerencs-Ond (Miklós István,
Kendi Péter, Nagy József) 37 pont,
II. Miskolc (Kovács Béla, Lakatos
László, Piroth György) 34 pont. III.
Tiszalúc (Id. Csizmadia György,
Csizmadia György, Oleszka Sándor),
31 pont. IV. Mezõzombor (Tokár
József, Tóth József, Kulás Ferenc) 29
pont.
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KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Kos: III. 21. – IV. 20.
Új elképzelések kezdenek

formát önteni a fejében. Bátran
kövesse ezeket, de amint azt ko-
rábban is megmondtam Önnek,

csak lassan, lépésrõl lépésre, de biztosan.
Ugyanis az anyagiak terén elég jók a kilátá-
sai, de csak lassú elõrelépés várható. Ami na-
gyon fontos, most és talán máskor is, hogy a
munkahelyén ne tegye személyessé a szak-
mai kapcsolatait. Ez nem tenne jót a munká-
jának, illetve a munkahelyi eredményessé-
gének. Kerülje – élete minden területén – a
kockázatos manõvereket. Legyen türelme ki-
várni az igazi lehetõségeket. Február elején
keresse fel a fogorvosát, hogy megelõzzön egy
foggyökérgyulladást. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Ez az a ciklus, amikor a leg-

többet ütközik a párjával, a csa-
ládjával. A viták okai már elég
régóta forrongtak a felszín alatt,

s úgy tûnik, most kitörnek. Nagymértékû ön-
uralomra és türelemre lesz most szüksége. A
magánéleti zavarain nehezen lesz úrrá, nem
úgy a pénzügyein, amelyet most könnyedén
átlát. Ez a ciklus egyébként kedvez az anya-
gi gyarapodásának. A bolygóhatások arra
buzdítják, hogy figyeljen és hallgasson az ösz-
töneire, törõdjön többet a családjával, a pár-
jával, akinek ideje, hogy valóban a társa le-
gyen. Sok jót, segítséget másoktól nem várhat,
hisz az önzetlenséget Ön se nagyon ismeri. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Elõfordulhat, hogy a magán-

élete most ütközni fog a szak-
mai érdekeivel, sõt az is meg-
történhet, hogy a korábbi el-

képzelésein is változtatnia kell. A Neptunusz
és Merkúr kapcsolata egymással ebben a cik-
lusban kissé figyelmetlenné teszi, ezért legyen
óvatos a közlekedésében, az utazásai során,
különösen telihold napján, február 2-án. Nos,
mint látja, nem igazán mondható nyugal-
masnak ez az idõszak, de mivel az Ön szá-
mára elengedhetetlenül fontos a harmónia
megõrzése (az otthonában és a munkahelyén
egyaránt), legyen elnézõ, vegye elõ azt a tu-
dását, amellyel képes az ellenséges hangula-
tot (észrevétlenül!) elpárologtatni. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Ebben a ciklusban eléri a cél-

ját, ha nem szavakkal, hanem
tettekkel küzd érte. Egyébként
meg úgy sem tudna most meg-

gyõzni senkit a maga igazáról. Vélt, esetleg
valós sértõdéseire most ügyet se vessen! Ha
nem ezt teszi, sértõdései (negatív irányba!) ko-
molyan befolyásolhatják munkahelyi helyzetét.
Pedig most, amikor javuló fázisban az élete,
ezt nem engedheti meg magának. A legtöbb
problémáját a stressz okozza, gyomorprob-
lémái is ebbõl fakadnak. Jót tenne Önnek egy
vízzel kapcsolatos testmozgás. Az úszással pél-
dául tökéletesen le tudná vezetni a feszült-
ségeit, érzelmi labilitásait. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Noha a figyelem közép-

pontjában érzi magát a legjob-
ban, én mégis azt tanácsolom,
hogy még ebben a ciklusban is

vonuljon vissza egy kis idõre, s legalább két-
naponta iktasson be ez esti programjába egy
kis meditációt, relaxációt. Most leginkább az
anyagi helyzete foglalkoztatja, helyesebben
nyugtalanítja. Fölöslegesen aggódik. Nem
kell mást tennie, mint hatékonyan, szorgal-
masan dolgoznia és részt vállalnia a társadalmi,
illetve közösségi munkákból. Ahogy Ön sem
enged az erõszaknak, úgy a Sorstól sem erõ-
szakolhat ki semmit. Tehát ha agresszív, csak
magát hátráltatja. Állítson önmagának érték-
rendet.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ön egy meglehetõsen gya-

korlatias (anyagias), racionális
ember. Mi lenne, ha most ki-
vételesen a lelki értékeket he-

lyezné az anyagiak elé, és nem fordítva?
Dolgozzon lendületesen, tervezzen meg elõre
elérhetõ célokat, de a praktikus gondolkodá-
sát most rendelje alá az érzelmeknek, a belsõ
lelki „szépségeknek”. Most semmiképp nem
engedheti meg magának, hogy az elõítéletei
alapján cselekedjen! Most nagy az esély rá,
hogy rosszul ítéljen meg embereket, helyze-
teket. Ezért hát legyen visszafogott, kerülje a
kényes helyzeteket, témákat, az energiáit ne
az anyagiság kösse le, hanem mások segíté-
se. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23.
A romantikus érzelmek ezek-

ben a napokban is uralomban
vannak az életében – jótékony
hatást gyakorolva Önre. Javul a

közérzete és a jókedvét semmiféle nehézség
nem befolyásolja. Sõt, a Vénusz most a sze-
rencséjét is meghozza. Ön mindig erõsen vá-
gyik az eredetiségre. Tudatosítsa magában,
hogy „de hiszen én egy igazán eredeti ember
vagyok!”. Valóban, ön azon kevés ember közé
tartozik, aki tapintatos, figyelmes, mûvelt, jó
ízléssel megáldott, békés természetû, képes
odafigyelni másokra! Most ne törõdjön más-
sal, csak adjon a romantikának, a játékos kap-
csolatnak! Fûszerezze kedvességgel, jólesõ
megadással.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Ami az eredetiséget illet,

azért Önnek sem kell „szom-
szédolni”! Ez Önben a végle-
tekben és a szenvedélyben la-

kozik. Magabiztos külseje mögött kavargó,
szenvedélyes és birtokló vágyak lakoznak. Az
is az Ön „eredetije”, hogy szereti felfedni
mások titkait. Remélem, hogy a korábbi cik-
lus során az ez ügyben tett akciója sikertelen
volt! Felejtse el egy idõre a titkok mélyén való
búvárkodást! Fordítsa a figyelmét a párkap-
csolatára, a szerelmi életére, ami most nagyon
kellemesen alakul – telve kedvezõbbnél ked-
vezõbb fordulatokkal. Február elején problé-
mák adódhatnak az egészségével, sokat se-
gítene a nyugalmasabb életmód.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Az elõzõ ciklusban azt írtam

Önnek, hogy a Sors – azáltal,
hogy nehézségeket gördít Ön elé
– megakadályozza, hogy a vesz-

tébe rohanjon. Remélem, így történt!
Vigyázzon, ha sokat idegeskedik, ingadozni
kezd a vérnyomása. Érdemes lenne áttérnie
egészségesebb életmódra is. Ebben a ciklus-
ban tehát koncentráljon a személyes ügyeire,
ezen belül a párkapcsolatára. Most fokozot-
tan kell ügyelnie arra, hogy meg ne bántsa a
kedvesét, hogy felszámolja a munkatársaival
szembeni bizalmatlanságát. Ne feledje, nem-
csak Önnek jár esély a bizonyításra! Ebben a
ciklusban kerülje a hirtelen döntéseket!

Bak: XII. 22. – I. 20.
Szívesen dolgozik a sikerért,

de most bármerre is indul, aka-
dályokba ütközik. Bosszankodás
helyett lazítson és a rutinmun-

kákon kívül ne foglalkozzon semmivel. Ez az
idõszak az, amikor erõsen hajlamos a pesz-
szimizmusra, a zárkózottságra. Akárcsak a kör-
nyezetében, úgy a cselekedetében is mindig
célszerû rend uralkodik. Szinte hihetetlen, hogy
idõnkénti pesszimizmusán, melankóliáján
mégsem képes erõt venni. Vagy igen? Akkor
bizonyítsa be – ne nekem, hanem önmagá-
nak! Van egy híres szólás, mely szerint „a vál-
tozatosság gyönyörködtet”. Tegye most vál-
tozatossá a mindennapjait, tágítsa ki a hori-
zontját, a mozgásterét! 

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Ha valaki tudja, hogy milyen

örömöket nyújt a változatosság,
hát az nem más, mint egy
Vízöntõ-szülött. Imádja a vál-

tozatosságot, a különleges dolgokat, de ez az
idõ nem alkalmas a szeretett dolgok biztosí-
tására. Most az a dolga, hogy beleássa magát
a feladataiba, legyen az bármilyen kreatív fel-
adat, vagy akár mûvészet. A Merkúr most ide-
ális légkört teremt a pénzügyekhez is! Engedi,
hogy profitáljon, ugyanakkor (furcsa módon)
megnöveli a kiadásait. Február elején fordít-
sa figyelmét a családtagjai felé, s bánjon velük
tapintatosan. Ha esténként fájdogálnak fáradt
lábszárai, kenje be bazsalikomolajjal. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Ez a ciklus bonyolult napo-

kat hoz az Ön számára – úgy
szakmai, mint magánéleti vagy
pénzügyi téren. Noha a szerel-

mi élete igazán kedvezõen alakul, fokozot-
tan ügyeljen rá, hogy ne tegyen semmi olyat,
ami negatív hatással lehet a házasságára, il-
letve a párkapcsolatára. Jól teszi, ha egészen
február 11-ig tartózkodik a fontosabb üzleti
ügyektõl, döntésektõl. Ahogy korábban is
mondtam, az Ön életében most lezárult egy
szakasz, s új szakasz kezdõdik. Eleinte nehezen
barátkozik meg új önmagával, de nem olyan
sokára megváltozik a szemlélete is. Például
kitartóbb lesz, s ez meglehetõsen szokatlan
lesz az Ön számára.                      S. K. K. 

Papírforma szerinti
eredményt hozott a város
utánpótlás-sakkcsapatá-
nak legutóbbi találkozója.
A megyei másodosztályú
bajnokságban szereplõ
szerencsi együttes január
7-én a gyõzelmi esélyes
Edelény gárdáját fogadta
a Népházban.

A mérkõzésen három és
fél – nyolc és fél arányban
a vendégek bizonyultak
jobbnak. A helybéliek
közül gyõzelmet ért el
Balogh László és Cseppely
János, döntetlenre mérkõ-
zött Balogh Imre, Samók
Csaba és Tóth Levente.

Továbbra is õrzi veret-
lenségét az õszi idényben
a város megyei elsõ osztályú sakk-
csapata. Az együttes január 14-én
hazai környezetben a nagyobb já-
tékerõt képviselõ Sárospatak gárdá-
jával mérkôzött. A találkozó 7–5 ará-

nyú hazai sikert hozott. A Szerencs
színeiben asztalhoz ülõk kivétel nél-
kül dicséretet érdemelnek, az idõ-
sebbek mellett a fiatalok is jól telje-
sítettek. Gyõzelmet Oleár László,

Balogh László, Balogh Imre, Be-
linszky Sándor és Csider Andor ért
el, döntetlenre Medvegyné Balogh
Emese, Ág Norbert, Jakab János és
Samók Csaba mérkõzött. 

Sakk

VERETLENÜL A MEGYEI ELSÕ OSZTÁLYBAN 

Útban az újabb szép hazai gyõzelem felé.



EZ VAJON MI LEHET?
Az elmúlt

napokban ér-
dekes zöld lá-
dikák jelentek
meg néhány
szerencsi ut-
cában, a köz-
területeken.
Sokan kérdez-
ték meg az el-
múlt napok-
ban: vajon mi-
féle alkalma-
tosságok lehetnek ezek, majd elin-
dult a szóbeszéd. A legtöbben arra
gondoltak, hogy a posta új gyûjtõ-
ládákat helyez el, ám a küldemények
bedobására alkalmas nyílást senki
sem találta meg rajtuk. A legtöbben
közel jártunk az igazsághoz, hiszen
valóban a Magyar Posta helyezte el
a ládákat, melyekhez a helyi épí-
tésügyi hatóság az engedélyt kiad-
ta. Információink szerint nem a ha-
gyományos postaládákról van szó:
a tároló edények a kézbesítõk mun-
káját hivatottak segíteni. A reggeli
gépkocsijáratok itt helyezik majd el
a kerékpáros kollégák részére az érin-
tett területre kihordandó újságokat,
küldeményeket. 

TERVEZIK A DÍSZVILÁGÍTÁST 

A város lakói bizonyára emlé-
keznek még rá, hogy az elmúlt
években egy-egy ünnepi alkalommal
sötétedéskor felgyulladtak a reflek-
torok a belvárosi római katolikus
templom körül és a várkertben,
fénypompával övezve az itteni im-
pozáns épületeket. Az utóbbi idõ-
szakban azonban már elmaradtak a
látványosságok. A polgármesteri hi-
vatalban arról tájékoztattak ben-
nünket, hogy a belváros „ékkövei-
nek” a díszmegvilágítását hozzáér-
tõ szakemberekkel szeretnék meg-
terveztetni, ami már a fürdõ épüle-
tét és a várkertet is magában foglal-
ná. Ennek alapján készülhetne el a
pályázat, amelynek a révén a meg-

valósítás és az üzemeltetés költsé-
ge is elõteremthetõ.

NEM JÁR A TEMPLOMÓRA 

Az elmúlt napokban tették szóvá
olvasóink, hogy az épületen az el-
múlt hónapokban végzett külsõ fel-
újítás után sem mûködik a Kis-
boldogasszony római katolikus temp-
lom toronyórája. S valóban, a szám-
lapon nem mozdulnak a mutatók.
Mint megtudtuk, az európai uniós tá-
mogatással megvalósított tetõ- és
homlokzatrekonstrukció nem tartal-
mazta az óra restaurálását. Az ön-
kormányzat azonban a helyi refor-
mátus és a római katolikus egyház-

községekkel összefogva pályázatot
nyújtott be a Norvég Alapra.
Amennyiben ez sikeresnek bizo-
nyul, a templom belsejének a resta-
urálása mellett az óra szerkezetének
a felújítására is jut majd pénz. 

SZEMETET LERAKNI TILOS! 

Sajnos napjainkban is többen
szállítanak még hulladékot az egy-
kori szerencsi szeméttelepre annak
ellenére, hogy a környezetvédelmi
hatóság már évekkel ezelõtt bezá-
ratta a létesítményt. A kommunális
hulladék heti rendszerességû szál-
lítása, a megnyílt hulladékudvar és
a mûködõ bodrogkeresztúri regio-
nális lerakó ellenére azonban van-
nak még helyi cégek is – akik az ol-
csóbb megoldást választva – illegális
módon szabadulnak meg a sze-
méttõl. A város hosszabb távon a
helyi szeméttelep rekultivációját
tervezi. A munkák 300-400 millió
forintos pénzügyi hátterét a több
mint száz abaúji, bodrogközi és
zempléni település együttmûködé-
sével létrehozandó regionális hul-
ladékgazdálkodási rendszer kiala-
kításának támogatására benyújtott
európai uniós pályázatból teremte-
nék elõ. Szemetet lerakni azonban
addig is tilos a területen és környé-
kén. A mezõõrök és a közterület-fel-
ügyelõk alkalmanként ellenõrzik az
egykori kõbánya környékét. A sza-
bálysértõk 100 ezer forintig terjedõ
bírságra számíthatnak és a lerakott
hulladékot is kötelesek elszállítani. 
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb február 9-én 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

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Szerencs Város Képviselõ-testülete
2007-ben a hónap utolsó csütörtöki
napján, reggel 9 órától tartja üléseit
a polgármesteri hivatal tanácstermé-
ben.

A munkaterv szerint megtárgyalan-
dó témák: 

Február 15.: Javaslat Szerencs Város
Önkormányzata 2007. évi költségve-
tésének elfogadására; beszámoló a
város közrend- és közbiztonsági hely-
zetérõl; javaslat a Szerencsi Városüze-
meltetõ Közhasznú Társaság 2007. évi
üzleti tervének elfogadására (taggyû-
lés). 

Március 29.: Tájékoztató a polgár-
mesteri hivatal szervezési és jogi osz-
tálya munkájáról; beszámoló a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Kht. kezelé-
sében lévõ városi sportlétesítmények
helyzetérõl, kihasználtságáról. 

Április 20. (péntek): Szerencs Város
Napja, ünnepi testületi ülés; a helyi ki-
tüntetések átadása. 

Április 26.: Javaslat Szerencs város
2006. évi zárszámadásának elfogadá-
sára; elõterjesztés az elsõ lakáshoz jutók
támogatására vonatkozó pályázat ki-
írására – I. forduló; a közoktatási in-
tézmények minõségirányítási prog-
ramjának elfogadása; tájékoztató a
városi egészségügyi szolgálatoknál be-
következett változásokról, valamint a
rendelõintézet alkalmazkodása a meg-
változott körülményekhez. 

Május 31.: A közoktatás helyzete
városunkban, javaslat az önkor-
mányzati intézményhálózat  mûköd-
tetési- és fejlesztési tervének elfoga-
dására 2007–2013 közötti idõszakra;
elõterjesztés a Szerencsi Ifjúsági
Koncepció és Cselekvési Terv elfo-
gadására; az elsõ lakáshoz jutók tá-
mogatására beérkezett pályázatok el-
bírálása; a Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. 2006. évi beszámolójának és mér-
legének elfogadása. 

Június: Bekecs, Legyesbénye, Me-
zõzombor, Szerencs települések kép-

viselõ-testületeinek együttes ülése
Bekecsen: Szerencs és környéke tûz-
védelmi helyzete; tájékoztatók a
Polgári Védelmi Iroda négy települést
érintõ munkájáról; a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulásról, a
munkahelyek bõvítésére tett intézke-
désekrõl, a munkaerõpiaci helyzet ala-
kulásáról és eredményérõl; valamint
a négy települést érintõ aktuális fel-
adatokról. 

Augusztus 30. (Ond): Beszámoló a
2007. évi költségvetés I. félévi teljesí-
tésérõl; elõterjesztés a 2007. évi költ-
ségvetés módosítására; tájékoztató a
„Képzés Értünk” „Társadalmi befoga-
dás elõsegítése a szociális területen dol-
gozó szakemberek képzésével” pá-
lyázat megvalósításáról; valamint a
Szerencsi Ifjúsági Információs Pont
2006. július és 2007. július közötti mû-
ködésérõl.

Szeptember 27.: Elõterjesztés az
elsõ lakáshoz jutók támogatására vo-
natkozó pályázat kiírására – II. fordu-
ló; tájékoztató az Építésügyi és Város-
fejlesztési Osztály munkájáról, valamint
a közterületek rendjérõl szóló rende-
let végrehajtásáról; a GW-Borsodvíz Kft.
és a Tigáz Zrt. tájékoztatója a lakos-
sági szolgáltatásokról és jövõbeni el-
képzeléseikrõl.

Október 25.: Javaslat a Bursa
Hungarica felsõoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz történõ csatla-
kozásra – pályázat kiírása; tájékozta-
tó az egészséges étkeztetés helyzeté-
rõl a nevelési-oktatási intézményekben;
elõterjesztés a felsõoktatásban résztvevõ
hallgatók jegyzettámogatásának elbí-
rálására. 

November 29.: Tájékoztató a város
közegészségügyi helyzetérõl; javaslat
Szerencs Város Önkormányzatának
2008. évi költségvetési és adókon-
cepciójára; tájékoztató a 2007. évi költ-
ségvetés I–III. negyedévi teljesítésérõl;
elõterjesztések a Bursa Hungarica fel-
sõoktatási ösztöndíj pályázat; vala-
mint  az elsõ lakáshoz jutók támoga-

tására beérkezett pályázatok elbírálá-
sára – II. forduló. 

December 20.: Elõterjesztés a 2007.
évi költségvetés módosítására; tájékoz-
tató a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás II. féléves munkájáról; javaslat
a képviselõ-testület 2008. évi munka-
tervére; tájékoztató Szerencs város cím-
zetes fõjegyzõjének 2007. évi teljesít-
ményértékelésérõl; elõterjesztés a 2008.
évi teljesítménykövetelmények alapját
képezõ célok meghatározására. 

Közmeghallgatás Szerencsen  no-
vember 26-án (hétfõ) a Rákóczi-vár-
ban és Ondon november 27-én (kedd)
az általános iskolában.

MIRÕL TÁRGYAL AZ ÖNKORMÁNYZAT?

Újszerû akcióba kezdett az elmúlt
évben a Szerencs Térségi Hulladék-
gazdálkodási és Közszolgáltató Kft.
Kezdeményezésüknek köszönhetõ-
en a Hajnal címû 45 perces isme-
retterjesztõ mesejáték járja a térsé-
get, amely már a legifjabb korosz-
tállyal próbálja játékos formában
megismertetni a szelektív hulladék-

gyûjtés elõnyeit, felhívni a figyelmet
a környezetvédelem fontosságára.
Több zempléni település után 2006.
december 13-án Öko Panna és Öko
Palkó hangyácskák tanulságos me-
séje Szerencsre is elérkezett. A da-
rabot a Maskara társulat négy fiatal
színésze adta elõ a helybéli óvodá-
soknak. 

A Maskara társulat Szerencsre is elérkezett.

MESE A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉSRÕL

VIRÁGOK AZ EMLÉKHELYEN
Kulcsár Anitára emlékeztek január 19-én Szerencsen. A két évvel

ezelõtt tragikus körülmények között elhunyt helyi születésû vi-
lágklasszis kézilabdázóról elnevezett alapítvány felhívással fordult
a város lakosságához. Arra kérték Anita tisztelõit, hogy halálának
évfordulóján a Rákóczi iskolában lévõ dombormû és márvány-
tábla elõtt helyezzék el a megemlékezés virágait. Kulcsár Anita a
hazai sport egyik fényes csillaga volt, akit 2004-ben a világ leg-
jobb nõi kézilabdázójának választottak. Utolsó csapata, a Dunaferr
a közelmúltban szerencsi bemutató mérkõzésen tisztelgett egy-
kori kiválóságának. Tavaly alakult meg a Kulcsár Anita nevét vi-
selõ alapítvány, amelynek céljai között a helyi kézilabda fejlesz-
tése, a sportág népszerûsítése és a szerencsi származású váloga-
tott játékos emlékének ápolása szerepel. A szerencsiek január 19-
én egykori iskolájában tisztelegtek Kulcsár Anita emléke elõtt. 

Kicsik és nagyok
tisztelegtek Kulcsár
Anita emléke elõtt.

További fotók: www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria
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A Szerencsi Televízió az interneten: www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô száma február 9-én jelenik meg. 
Lapzárta: február 2., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- és közmûépítés, vízi és egyéb mérnöki létesítmények kivitelezése.
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