
Napjainkban egyre több fórumon
hangzik el, hogy a magyar gazdaság
további fejlõdésének a szakember-
hiány szabhat gátat. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a magas mun-
kanélküliség ellenére is sok az olyan
betöltetlen állás, amire nincs meg-
felelõ végzettségû jelentkezõ. Bihall
Tamás, a B.-A.-Z. Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke (fotón-
kon) szerint erre a problémára a
szakképzés rendszerének megvál-
toztatása jelenthet megoldást, ami-
nek alkalmazkodnia kell a termelõ
szféra igényeihez. 

– Ezen a területen állandó hiány-
érzete van a gazdaság szereplõinek,
annak ellenére, hogy történtek már
elõremutató lépések a szakképzés
megújítása érdekében – fogalmaz Bi-
hall Tamás. – Ugyanakkor nem sza-
bad elfelejteni, hogy ez egy lassan
forduló „hajó”, hiszen az egész is-
kolarendszerrõl, több tízezer fiatal ok-
tatásáról és nevelésérõl van szó.
Napjaink egyik problémája, hogy
nincs elég szakmunkás, amiben de-
mográfiai gondok is közrejátszanak.
Fontos azonban, hogy visszaállítsuk
a hazai szakképzés és a fizikai mun-
ka presztízsét. Úgy látom, hogy er-
re megvan a kormányzati szándék,
amihez mi partnerek vagyunk és a
vállalatok is egyre inkább bekap-
csolódnak a társadalmi felelõsség-
vállalást igénylõ folyamatba. Nem tar-
tom szerencsésnek, hogy a szülõk a
biztos megélhetést nyújtó szakmák
helyett az elhelyezkedésre csekély
esélyt biztosító diploma megszerzé-
sére ösztönzik a gyerekeiket. Ez ma
már nem egzisztenciális kérdés, hi-
szen egyes hiányszakmákban meg-
felelõ teljesítménnyel magasabb fi-

zetést lehet elérni, mint több egye-
temi vagy fõiskolai végzettséget
igénylõ beosztásban. Viszonylag
pontosan meghatározható, hogy az
elkövetkezõ öt-tíz évben milyen
szakmunkásokat igényel majd a ma-
gyar gazdaság, de az is nyilvánvaló:
egyetlen megszerzett végzettség nap-
jainkban már nem elegendõ az egész
életre! Folyamatos tanulásra van
szükség. Meg kell újítani a gyakor-
lati képzést, mert az iskolai tanmû-
helyekben nem lehet kellõ haté-
konysággal szimulálni azokat az el-
várásokat, amelyek a munka világá-
ban érvényesülnek. Ahhoz, hogy a
megfelelõ tapasztalatokat a terme-
lésben szerezzék meg a fiatalok, a
finanszírozás rendszerét kell meg-
változtatni és a tananyagok aktuali-
zálásra is szükség van. 

Úgy gondolom, hogy 2009-re, az
elsõ akcióterv lezárulásának idõ-
szakára helyükre kerülnek a felada-
tok. 2013-ra pedig már európai pá-
lyára állhat a magyar szakmunkás-
képzés. Természetesen a megfelelés
akkor sem lesz teljes, de jó esély van
arra, hogy kialakuljon egy jó finan-
szírozású, egészséges struktúra. 

– Melyek azok a területek, ahol
megújulásra van szükség?

– Az oktatásban a gazdaság hatá-
rozza meg a képzésben résztvevõk-
kel szemben támasztott követel-
ményszintet. Az Országos Képzési
Jegyzék kialakítását döntõen gya-
korlati tapasztalatokkal rendelkezõ
szakemberekre kell bízni. Az elmúlt
idõszakban már elindultunk ebbe az
irányba, hiszen a kamara jelenleg ti-
zenhat szakma oktatását végzi, ame-
lyeknek a száma rövidesen huszon-
hétre bõvül. Fontos feladat a teljes
képzési struktúra intézményes mû-
ködtetése és a beiskolázási irányok
meghatározása. A szakmai vizsgáz-
tatást nagyon komolyan kell venni,
mert a szigorú követelmények nél-
kül nem lehet a munkaerõpiaci igé-
nyeket kielégíteni. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Hat évvel késõbb adták át a járó-
beteg-ellátás új épületét az egykori
határõrlaktanya területén. Azóta az
intézmény szolgáltatásait Szerencs és
környékének közel 60 ezer lakosa ve-
szi igénybe, a fejlesztéseknek is kö-
szönhetõen jelentõs értéket képvisel
a város vagyonában. A hazai egész-
ségügy reformjában pedig tovább erõ-
södhet a szakrendelések szerepe.
Még az elmúlt esztendõ decembe-
rében levélben kereste meg a mis-
kolci székhelyû AA-MED Kft. a vá-
ros önkormányzatának egészségügyi
és szociális bizottságának tagjait,
ajánlatot téve a szerencsi rendelõ-
intézet megvásárlására. A képviselõk
január 25-én zárt testületi ülésen tár-
gyaltak az ajánlatról.

A döntés után Rónavölgyi Endré-
né lapunk kérdésére válaszolva kö-
zölte: – A szerencsi önkormányzat
egyik legfontosabb feladata, hogy a
kor követelményeinek megfelelõ
alap- és szakellátást biztosítson a vá-
ros lakóinak. Nem véletlen, hogy
több mint 15 évvel ezelõtt az akkori
képviselõ-testület létrehozta az
egészségügyi intézetet, ahol ma már
szinte valamennyi járóbeteg-ellátás
helyben rendelkezésre áll a szeren-
csi és a városkörnyéki embereknek.
Jelenleg az egészségügy átalakuló-
ban van. A kórházak átszervezése
történik, majd amikor ez a ciklus le-
zárul, akkor a rendelõintézetek ke-
rülnek górcsõ alá. Ha a kórházi

ágyak száma csökken, akkor a be-
tegek várhatóan a háziorvosi- és a
járóbeteg-ellátásokban jelentkez-
nek, ahol újabb lehetõségek nyílnak
fejlesztésekre, különbözõ eszköz-
beszerzésekre. Mi szeretnénk biz-
tosítani a jövõben is, hogy a korszerû
mûszerek segítségével felkészült
szakemberek lássák el a betegeket
a rendelõintézetben – hangsúlyoz-
ta Rónavölgyi Endréné. – Valóban
érkezett megkeresés a város önkor-
mányzatához, hogy értékesítse az
épületet – nyilatkozta a polgármes-
ter. – Nekem az volt a személyes vé-

leményem – és ebben a képviselõ-
testület megerõsített –, hogy ennek
a kérdésnek a felvetése nem idõ-
szerû. Most várjuk a pályázati le-
hetõségeket, amelyek komoly esélyt
adnak a rendelõk fejlesztésére. Per-
sze azt is látni kell, hogy csak át-
gondolt szakmai koncepcióval,
konkrét tervekkel felelhet meg az in-
tézet a növekvõ lakossági és tulaj-
donosi elvárásoknak. – Milyen arány-
ban született döntés a rendelõinté-
zet megtartása mellett a testület zárt
ülésén? – tettük fel a kérdést.

(Folytatás a 7. oldalon.)

Nem idõszerû a létesítmény eladása.
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Szerencsen az elmúlt két év-
tizedben az egészségügyi ellátás
személyi és tárgyi feltételei fo-
lyamatosan bõvültek. Emelkedett
a felnõtt és gyermekkörzetek szá-
ma, majd a Kossuth úton – az
ÁNTSZ jelenlegi épületében –
1984-ben kezdte meg mûködé-
sét a rendelõintézet.

ELUTASÍTOTT AJÁNLAT 
A RENDELÕINTÉZET MEGVÁSÁRLÁSÁRA

A Kilián utcában élõ Mizsó István-
né 1907. január 24-én született. Sze-
rencs százesztendõs lakóját az évfor-
duló napján otthonában kereste fel a
város polgármestere és a választókörzet
önkormányzati képviselõje. Rónavöl-
gyi Endréné és Vaszily Miklós január
24-én a délelõtti órákban látogatott el
a város legidõsebb polgárához, akit a
jubileum alkalmából virágcsokorral és
ajándékkal leptek meg.

A monoki születésû Anna néni a
Szerencsi Állami Gazdaságban dol-
gozó férjével hosszú ideig a Ma-
lomtanyán lakott. Hat gyermekük
született. Szeretõ gondoskodással
vette körül családját, akiket mindig
meleg ebéddel várt. Egyedül mara-
dása után költözött egyik lányához,
ahol magas kora ellenére még a kö-
zelmúltban is segédkezett a ház kö-
rüli teendõk ellátásában és a kerti
munkákban. Anna néni életében
nem ivott alkoholt, az utóbbi évek-
ben a víz helyett is inkább gyü-
mölcsleveket fogyaszt. Gyógyszert
nem szed, mert úgy véli, a mester-
séges anyagok gyengítik az emberi

szervezet ellenálló képességét. Az
idõs asszony néhány hónapja még
szabad szemmel fûzte be a cérnát a
tûbe, kedvenc idõtöltése az olvasás
és a televíziózás.   

A közös ünnepen négy, még élõ

gyereke mellett tizenhárom unoka,
tizenkilenc dédunoka és öt ükuno-
ka köszöntötte a százéves Mizsó Ist-
vánnét, akinek szerkesztõségünk ne-
vében kívánunk szerettei körében el-
töltött további hosszú életet. 

Mizsó Istvánnét köszöntötte Rónavölgyi Endréné és Vaszily Miklós. 

KÖSZÖNTJÜK VÁROSUNK 100 ÉVES LAKÓJÁT

MEGÚJULÁSRA VÁRÓ
SZAKKÉPZÉS 



A helyi önkor-
mányzat január 25-
ei ülésén elbírálta
a városi kincstár
vezetõi álláshelyé-
re benyújtott pá-
lyázatokat. A meg-
született döntés
alapján négy jelentkezõ közül Suskó
Viktor (fotónkon) nyerte el a megbí-
zatást.

A huszonhét éves szerencsi fiatal-
ember a Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Karán szerzett pénzügy
számvitel szakirányú közgazdász vég-
zettséget. Diplomája átvétele után a
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár gazdasági irodájában helyezkedett
el pénzügyi elõadóként. Az állam-
háztartási és vállalkozói mérlegképes
könyvelõ szakképesítésekkel egya-
ránt rendelkezõ Suskó Viktor jelenleg
posztgraduális képzés keretében te-
rület- és településfejlesztési mene-
dzseri szakra jár, amelynek végén szak-
közgazdász végzettséget szerez. Eköz-
ben egy közbeszerzési referensi tan-
folyamra is beiratkozott.

– Miért döntött úgy, hogy elindul a
kincstárvezetõi álláshelyre kiírt pá-
lyázaton?

– Ôsz óta ismert volt, hogy Sze-
rencsen is megtörténik majd az in-
tézmények átszervezése, amelynek el-
sõ állomásaként az iskolák és az óvo-
dák gazdálkodási tevékenysége átke-
rül egy új, a feladatokat egységesen
ellátó szervezetbe. Miután a változás
a Városi Kulturális Központ és Könyv-
tárat is érintette, választás elé kerül-
tem: maradok a pénzügyi elõadói be-

osztásban, vagy megpróbálok elõbb-
re lépni. Szeretném a szülõvárosom-
ban megtalálni a boldogulásomat,
ezért úgy határoztam, hogy megpá-
lyázom a kincstárvezetõi álláshelyet.
Úgy vélem, hogy ebben a beosztás-
ban jól tudom hasznosítani az elmúlt
években megszerzett elméleti és gya-
korlati tudásomat.

– A szavazáson egy képviselõ tar-
tózkodott, öten Ön ellen voksoltak és
tizenegyen támogatták a kinevezését.
Hogyan értékeli ezt az arányt?

– Örülök, hogy az önkormányzat
tagjainak többsége alkalmasnak talált
erre a beosztásra. 

– Milyen feladatokat lát el a kincs-
tár?

– Hét intézmény egységes rend-
szerbe szervezett gazdálkodását lát-
juk el. Valójában egy komplex szol-
gáltatást biztosítunk, amely magába
foglalja a pénzügyet, a számvitelt és
munkaüggyel kapcsolatos tennivaló-
kat. A jelenlegi felállás szerint hasonló
a viszonyunk, mint ami a vállalko-
zások és a könyvelõ irodák között jel-
lemzõ. Folyamatosan fejlesztjük az in-
formatikai rendszerünket, ami a mun-
ka hatékonyságának javítását szol-
gálja. A képviselõ-testület döntésének
megfelelõen február 1-jétõl létrejött
az új szervezet, amelyhez jelenleg hat
fô tartozik.   

– Kik lettek a munkatársai, milyen
elõnyei lesznek az új rendszernek?

– A kollégáim korábban az intéz-
mények gazdasági irodáiban dol-
goztak. Tavaly errõl a területrõl töb-
ben nyugdíjba mentek, illetve egyi-
kük átkerült a polgármesteri hivatal
állományába. Egyelõre a korábbi
munkahelyeken is maradtak dolgo-
zók, van ahol egy, máshol pedig ket-
tõ fõ. Idõvel azonban átcsoportosí-
tások várhatók. Az új szervezeti fel-

állás kialakításával a nyugállomány-
ba került szakemberek helyére már
nem veszünk fel új munkatársakat.
Ez önmagában is jelentõs megtaka-
rítást eredményez a település szá-
mára. A városi kincstár a jövõben köz-
pontilag végzi majd az intézmények
beszerzéseit, kedvezõ áralku-lehe-
tõséggel tovább csökkenthetjük az is-
kolák és az óvodák mûködési kia-
dásait. Az tervezem, hogy kollégáim
egy-egy szakterülettel foglalkoznak
majd, ami tovább növelheti a haté-
konyságot. 

A létszámunk még nem végleges,
igyekszem megtalálni a feladathoz
mért optimális szervezeti felállást. Ma
még nem tudom megmondani, hogy
ez hány fõt jelent. Az azonban bizo-
nyos, hogy a kincstár miatt jelentõsebb
létszámváltozás már nem várható az
önkormányzati fenntartású intézmé-
nyekben gazdasági területen jelenleg
dolgozók körében. 

A fõbb gyermekkori betegségekre
és azok sürgõsségi kezelésére hívta
fel a hallgatóság figyelmét január 31-
én Bobkó Géza városi fõorvos. A sze-
rencsi Népházban megrendezett elõ-
adáson a gyermekgyógyász többek
között a láz, a hányás, hasmenés, kö-
högés és görcsös állapotok jelentke-
zésének okairól tartott tájékoztatót. 

Mint elhangzott, a sürgõsségi ellá-
tásban az orvosok leggyakrabban a
lázas állapotú gyermekekkel talál-
koznak. A tünet kezelésére azonban
nem csak a szakembereknek, hanem
szülõknek, óvodai és iskolai neve-
lõknek egyaránt fel kell készülniük,
hiszen a lázcsilla-
pítás mindenkinek
alapvetõ feladata.
Bobkó Géza hang-
súlyozta, hogy a test
hõmérsékletének
magasba szökése
okozta görcsös ál-
lapot elkerülése ér-
dekében fontos fi-
gyelembe venni az
alapvetõ szabályo-
kat: 37 és 38 Cel-

sius-fok között csupán hõemelke-
désrõl, míg e fölötti érték esetében már
lázról beszélünk. Ez utóbbinál az el-
sõ és legfontosabb teendõ a csillapí-
tás, amit különbözõ gyógyszerekkel,
borogatással, illetve hûtõfürdõvel le-
het eredményesen elvégezni. 

Több helyi intézmény pedagógu-
sai hallgatták végig a fõorvos elõ-
adását, aki a program végén a böl-
csõde és óvodák részére egy-egy cso-
magot adott át, amely a témában hasz-
nos kiadványon kívül alapvetõ elsõ-
segélynyújtáshoz szükséges eszkö-
zöket, lázmérõt, lázcsillapító szere-
ket tartalmazott.
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MEGJELENTEK AZ ELSÕ UNIÓS PÁLYÁZATOK
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv ke-

retében idén megnyíló európai uniós
társfinanszírozású pályázati lehetõ-
ségekrõl szervezett szakmai progra-
mot a Szerencsi Vállalkozói Klub
Egyesület. A Rákóczi-várban február
1-jén megtartott tanácskozáson a na-
pokban megjelent pályázatok részle-
teivel is megismerkedhettek a részt-
vevõk.  

A vállalkozói klub idei elsõ ren-
dezvényén Heves János alpolgármes-
ter köszöntõjében arról szólt, hogy a
fórumon a cégek képviselõi és ön-
kormányzati vezetõk egyaránt hasznos
ismeretekhez juthatnak. Szuhóczky
Gábor, az EuroAdvance Kft. ügyvezetõ
igazgatója kiemelte, hogy az Európai
Unió 2007–2013. között közel nyolc-
ezer milliárd forint támogatást bizto-
sít hazánknak. Ennek a pénznek a fel-
használására készült el az elmúlt év
végén elfogadott II. Nemzeti Fejlesz-
tési Terv, amely regionális szinten
ezerhatszáz milliárd forint, az ágaza-
ti operatív programokban pedig öte-
zer-háromszázmilliárd forint felhasz-
nálását irányozza elõ. Az elõadó kie-
melte, hogy január végén már megje-
lentek az elsõ pályázati kiírások, a Gaz-
dasági Operatív Program révén a vál-
lalati, illetve a hátrányos kistérségek
munkahelyteremtõ, vállalkozásfej-
lesztõ beruházásaihoz nyújtanak pénz-
ügyi segítséget. A szigorú feltételeket
teljesítõ gazdálkodók általában a költ-
ségek közel egyharmadának a meg-
térítésére számíthatnak, ez az arány a
hátrányos kistérségekben eléri a negy-
ven százalékot. 

Szuhóczky Gábor a jelenlévõk fi-
gyelmébe ajánlotta a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében
mikro- és kisvállalkozásoknak meg-

hirdetett munkahelyi képzési támo-
gatására meghirdetett pályázatot. En-
nek keretében többek között újabb
szakmák megszerzésére, az európai
uniós ismeretek bõvítésére, a nyelvis-
meret gyarapítására, munka- és egész-
ségvédelem témakörökben nyerhetõ el
a költségek legfeljebb nyolcvan szá-
zaléka. 

Az elõadó ismertette, hogy március
végéig lehet beadni a támogatási igé-
nyeket az úgynevezett Norvég Alap-
ra, amely kiemelt területként kezeli töb-
bek között a környezetvédelmet, az eu-
rópai örökség megõrzését, az oktatást
és az egészségügyet, valamint a re-
gionális fejlesztést és a határon átnyúló
együttmûködést. Ebbõl a forrásból je-
lentõs támogatás nyerhetõ el, amely-
nek a mértéke 250 ezer eurótól 3 mil-
lió euróig terjedhet. A kapott összeg
a kiadások 60 százalékára nyújt fede-
zetet, önkormányzatok esetében ez a
határ elérheti a 85 százalékot. Az elõ-
adó felhívta a figyelmet arra, hogy ér-
demes rendszeresen meglátogatni a te-
rületileg illetékes fejlesztési ügynökség
honlapját, amelyre a napokban került
fel a régió akcióterve. Ebbõl kiderül,

hogy az Észak-Ma-
gyarországi Operatív
Program által elsõd-
legesen támogatott te-
rületek között a ver-
senyképes helyi gaz-
daság megteremtése,
a turisztikai potenciál
erõsítése, a humán-
közösségi infrastruk-
túra javítása és a tér-
ségi közlekedésfej-
lesztés szerepel. Ezek
a prioritások hatá-
rozzák meg, hogy mi-
re lehet majd regio-

nális szinten forrást igényelni, ami fon-
tos információ a vállalkozásoknak, a
civil szervezeteknek és az önkor-
mányzatoknak egyaránt. 

A szakmai program másik elõadó-
ja, az Eumentor Kft. képviseletében Ke-
reszty András a brüsszeli lobbytevé-
kenység jelentõségét hangsúlyozta.
Az Európai Unió központja az érdek-
érvényesítés egyik legfontosabb fóru-
ma a kontinensen, amelyet 14 ezer ta-
nácsadó iroda igyekszik kiaknázni. Az
Európai Unióban több olyan pályázati
lehetõség is van, amelyeket a tagor-
szágoktól függetlenül, központilag ír-
nak ki. Ezek a többségében partner-
ségen alapuló támogatások ugyan-
csak komoly lehetõségeket hordoznak
magukban. 

A közel százhúsz perces fórumon sok
értékes információhoz jutottak a Sze-
rencsrõl és a környezõ településekrõl
érkezett vállalkozók és önkormányza-
ti vezetõk. Az elkövetkezõ hetekben,
hónapokban várhatóan folyamatosan
jelennek majd meg az újabb pályáza-
ti kiírások, amelyek segítségével esz-
köz- és humánfejlesztések egyaránt
megvalósíthatók.  Á. A. 

MEGEMLÉKEZÉS 
SZERENCSEN ÉS ONDON
A magyar kultúra napja tisz-

teletére január 22-én rendezett
szavalóversenyt a Szerencsi
Városi Kulturális Központ és
Könyvtár. A kistérség általános
iskoláiban meghirdetett vetél-
kedõre kilenc településrõl ösz-
szesen 35 tanuló jelentkezett. 

A két korcsoport résztvevõi-
nek kötelezõ feladatként Dzsi-
da Jenõ: Tündérmenet és Tom-
pa Mihály: A vándor könyvébe
címû versét kellett elmondaniuk,
majd egy-egy szabadon vá-
lasztott irodalmi alkotást adtak
elõ. A zsûri döntése az ötödik
és hatodik osztályosok mezõ-
nyében: 1. Tálas Péter (Tállya),
2. Molnár Evelin (Szerencs), 3.
Nagy Noémi (Tállya). 

A hetedik és nyolcadikos kategó-
riában: 1. Józsa Bettina (Tiszalúc), 2.
Takács Zsuzsanna (Tiszalúc), 3. Si-
pos Nikoletta (Taktakenéz).

Megemlékezést szervezett január
25-én az Ondi Idõsek Klubja. A prog-
ramon Maczkó Zsoltné szólt arról,
hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-
én fejezte be a Himnusz megírását,
aminek emlékére immár tizennyolc
esztendeje ünnepeljük hazánkban a
magyar kultúra napját.

A bevezetõ gondolatok után Macz-

kó Edit megzenésített verseit hall-
gatták meg a helybéliek, majd a köl-
tõ maga is elõadott néhányat alko-
tásaiból. Ugyancsak a muzsika hang-
ján köszöntötték a jeles napot az on-
di általános iskolások, ezt követõen
Galgóczi Ferencné szintén saját köl-
teményeibõl adott ízelítõt, Komlósi
Lajosné pedig József Attila-verssel já-
rult hozzá a kultúra napi megemlé-
kezéshez.

SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁS 
GYERMEKKORBAN

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

A TERMÉNYKERESKEDELEMTÕL 
A TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSIG 

A már több mint három évtizedes
múltra visszatekintõ IKR Zrt. mint
a magyar mezõgazdaság meghatá-
rozó vállalata, évente több alka-
lommal szervez vevõtalálkozókat,
ahol a legfontosabb aktuális kérdé-
sekrõl tájékoztatják partnereiket. 

A kezdeményezés egyik állomá-
saként a cég január 23-án a Rákó-
czi-várban rendezett szakmai prog-
ramot, amelyre a környék mezõ-
gazdasági termelõi nagy számban fo-
gadták el a meghívását.

A nap házigazdájaként az IKR ve-
zérigazgatója köszöntötte a vendé-

geket. Szaxon J.
Attila (fotónkon)
rövid ismertetõben
mutatta be a vál-
lalat országos üz-
leti hálózatát, va-
lamint a cég leg-
fontosabb hazai és
külföldi tevékenységi köreit. Mint el-
hangzott, a jelentõs piaci szerepet
betöltõ vállalat Magyarországon
olyan, a szántóföldi termelés és ér-
tékesítés mellett technológiai fej-
lesztéssel, termelõeszköz-kereske-
delemmel, valamint mûszaki szol-
gáltatással foglalkozó nagyvállalat,

amely hazánkat teljesen lefedõ üz-
leti hálózattal rendelkezik. Összesen
tizenhét területi és tíz agrokémiai
központban – többek között Sze-
rencsen is – képesek fogadni part-
nereiket. A program szakmai elõa-
dásai a 2007-es esztendõre várható
terménykereskedelemrõl, a cég ve-
tõmag-kínálatáról, a növényvéde-
lemrõl, valamint az idei technoló-
giai fejlesztési tervekrõl tájékoztat-
ták a jelenlévõket. A rendezvényen
a vezérigazgató bejelentette, hogy a
cég szerencsi területi központjának
vezetõi feladatait az év elejétõl Kiss
Orosz Imre látja el.

A KINCSTÁR VEZETÕJE: SUSKÓ VIKTOR 

Heves János alpolgármester fontosnak tartotta, hogy
a vállalkozók megfelelô ismeretekhez jussanak.

Maczkó Edit saját verseit olvasta fel hall-
gatóságának.

Bobkó Géza hasznos tanácsokkal szolgált az ér-
deklôdôknek.



BATYUSBÁL A 8-AS KÖRZET-
BEN. Választókörzeti batyusbált hir-
det február 17-ére a Rákóczi iskola
aulájába Vaszily Miklós önkor-
mányzati képviselõ. A szombaton 19
órakor kezdõdõ rendezvényen a
mûsorban tehetséges helyi fiatalok
lépnek fel és különbözõ vetélkedõk
kínálnak kikapcsolódási lehetõsé-
get. A zenét a Classic együttes szol-
gáltatja. A belépõjegyek ára a kör-
zet lakóinak ingyenes, másoknak
500 forint. Az ebbõl származó be-
vételt a jelenlévõk között kisorsolják.
Jegyváltás és asztalfoglalás február 15-
ig Szerencsen a Kilián út 24. szám
alatt történik.  

HELYESBÍTÉS. A Szerencsi Hírek
január 26-ai számában megjelent La-
ci bácsi! Hogy tetszik lenni? címû

írásban idõpontelírás történt. Az egy-
kori Hunyadi János Általános Iskola
nem 1990-ben, hanem 1995. június
30-án zárta be kapuit. Köszönjük ol-
vasónk észrevételét. (A szerk.)

TÛZOLTÓBÁL. A Szerencsi Hi-
vatásos Önkormányzati Tûzoltóság
március 3-án tartja hagyományos bál-
ját a Bocskai gimnázium aulájában.
A 19 órakor kezdõdõ táncos mulat-
ságon a zenét a Neon együttes szol-
gáltatja. Mûsort a Show Time Divat
& Táncstúdió ad. A vacsorával egy-
bekötött vidám rendezvényen számos
értékes tombolatárgyat sorsolnak ki.
A belépõjegyek ára 3500 forint.  

MATRICÁK A SZERKESZTÕSÉG-
BEN. A Szerencsi Hírek január 12-
ei számának 3. oldalán elõfizetõink

egy matricát találtak, amely a pos-
taládára ragasztva az újság pontos
kézbesítését szolgálja. Akik azóta
döntöttek úgy, hogy 12 hónapig
vagy fél évig járatják a lapot, vagy
esetleg nem elõfizetõi példányt kap-
tak az újságból – a hírlapnyugta be-
mutatásával munkanapokon 7.30–
16 óra között átvehetik a címkét a
szerkesztõségben a Népház emele-
tén.

Az önadózók 2007-ben is a sze-
mélyi jövedelemadó bevallásával
együtt nyújthatják be – a szokásos
módon, zárt borítékban – az 1+1 szá-
zalékos rendelkezõ nyilatkozatu-
kat. A határidõ egyéni vállalkozónak
és az általános forgalmi adót fizetõ
magánszemélynek február 15-e, más
magánszemélynek május 21-e.

Az a magánszemély, aki az adó-
hatósággal kívánja megállapíttatni az
adóját (ADAM), az APEH-hez eljut-
tatandó bejelentésével és nyilatko-
zatával együtt február 15-éig ren-
delkezhet a megfizetett személyi jö-
vedelemadója 1+1 százalékáról.

Amennyiben a munkáltató vállalja
az adómegállapítást, a magánsze-
mélynek elegendõ május 21-éig – a
megállapított adója ismeretében –
leadnia az 1+1 százalékos rendelke-
zõ nyilatkozatát, amit a munkáltató
továbbít az adóhatósághoz. Ameny-
nyiben nem vállalja, akkor köteles köz-
remûködni az adóhatósági adómeg-
állapításhoz szükséges nyilatkoza-
tok, igazolások adóhatósághoz törté-
nõ továbbításában. A nyilatkozatokat,
igazolásokat a magánszemélynek feb-
ruár 15-éig kell leadnia a munkálta-
tóhoz, melyhez – zárt borítékban –

csatolnia lehet az 1+1 százalékos ren-
delkezõ nyilatkozatokat is. Az így meg-
kapott nyilatkozatokat a munkáltató-
nak március 12-éig kell továbbítania
az adóhatósághoz. Amennyiben a ma-
gánszemély kérelme ellenére bár-
mely oknál fogva nem jogosult sem
a munkáltatói, sem az adóhatósági
adómegállapításra, úgy önadózóvá vá-
lik, adóbevallást kell benyújtania má-
jus 21-éig. Az 1+1 százalékos nyi-
latkozatát ilyen esetben a bevallásá-
val egyidejûleg teheti meg.

Az idén január 1-jétõl a munkál-
tatók munkavállalóik biztosítotti
jogviszonyával kapcsolatos adatait
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) helyett már az adó-
hatóság felé kötelesek jelenteni – ad-
ta hírül az APEH Észak-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága.

A bejelentést a biztosítotti jogvi-
szony elsõ napját megelõzõen, de
legkésõbb a biztosítási jogviszony el-
sõ napján, a foglalkoztatás megkez-
dése elõtt, álláskeresési támogatás
esetén a támogatást megállapító ha-
tározat jogerõre emelkedését köve-
tõ 10 napon belül, biztosítás utóla-
gos elbírálása esetén pedig a köte-
lezettség megállapítását követõ na-
pon – biztosítotti jogviszony meg-
szûnését, szünetelés kezdetét és be-
fejezését a biztosítás megszûnését kö-
vetõen folyósított ellátás kezdõ és be-
fejezõ idõpontját közvetlenül köve-
tõ 8 napon belül kell megtenni az
adóhatósághoz.

A foglalkoztatók bejelentési köte-
lezettségüket elektronikus vagy ha-

gyományos úton is teljesíthetik.
Mindehhez a szükséges 07T1041-es
nyomtatványt az APEH honlapjáról
(www.apeh.hu) tudják letölteni. 

A bejelentéseket az adóhatóság ha-
ladéktalanul feldolgozza és továbbítja
az egészségbiztosítóhoz, valamint a
munkaügyi hatósághoz (OMMF).

Az adóhatóság a kitöltési útmuta-
tó elõzetes tanulmányozására hívja
fel a bejelentõk figyelmét, mivel ed-
dig sok hibásan, vagy hiányosan ki-
töltött nyomtatványt kaptak.

Számos foglalkoztató a változáso-
kat figyelmen kívül hagyva 2007. ja-
nuár 1-jét követõen is a korábbi sza-
bályok szerint az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárhoz továbbítot-
ta bejelentését. Esetükben ezt az elõ-
írt adatlapon immár az adóhatóság fe-
lé meg kell ismételni, függetlenül at-
tól, hogy 2007. január 1. elõtti, vagy
azt követõen keletkezett biztosítási jog-
viszonyok adatait kívánták bejelenteni.

Az Európai Bíróság határozatának
megfelelõen visszafizeti az állam a re-
gisztrációs adó jogalap nélkül besze-
dett részét. A bíróság megállapította,
hogy azért volt ellentétes a közösségi
joggal a hazai regisztrációs adó, mert
azt nem értékarányosan rótták ki a
használt jármûvekre, így a forgalom-
ba helyezéskor magasabb összeget fi-
zettek. Ezért a különbözetet és annak
kamatait a magyar államnak vissza kell
térítenie. A kérelem benyújtására feb-
ruár 15-étõl 180 nap áll rendelkezés-
re – hangzott el a Vám- és Pénzügy-
õrség Észak-magyarországi Parancs-
nokságának február 1-jei sajtótájé-
koztatóján.

Rozsnyai Géza
regionális parancs-
nok (fotónkon) tá-
jékoztatójában szólt
arról, hogy az adó-
visszatérítés olyan
személygépkocsi,
motorkerékpár után
kérhetõ, amelyet külföldrõl használtan
hoztak Magyarország területére 2004.
május 1. és 2005. december 31-e kö-
zött és a gépjármûveket forgalomba is
helyezték. Visszatérítési kérelmet
nyújthat be, aki adóként vagy adóe-
lõlegként megfizette a regisztrációs
adót az eljáró vámhatóságnak, de csak
abban az esetben, ha ezt nem hárí-
totta tovább. Visszatérítésre jogosul-
tak azok is, akiknek a nevére a he-
lyettük eljáró kereskedõk kezdemé-

nyezték a forgalomba helyezést, vagy
már hazai rendszámmal rendelkezõ
gépjármûvet vásároltak. Az eljárás a
jogosult kérelmére indul, akinek ren-
delkeznie kell olyan számlával, vagy
bizonylattal, amely tételesen tartal-
mazza az áthárított regisztrációs adót
és csatolni szükséges a vámhatósági
határozatot is. 

Az elõzetes számítások alapján az
országban mintegy 70 ezer használt
személygépkocsi forgalomba helye-
zésekor kifizetett 8–10 milliárd forint
visszatérítésére számítanak a hatósá-
gok. A jogosultak igényeiket a forma-
nyomtatványon a csatolandó doku-
mentumok másolatával – adóigazolás,
forgalmi engedély, számla – együtt an-
nál a fõvámhivatalnál nyújthatják be,
ahol korábban megállapították a re-
gisztrációs adófizetési kötelezettsé-
get. Az észak-magyarországi régióban
Miskolcon, Egerben vagy Salgótar-
jánban van erre lehetõség.

AKTUÁLIS 2007. FEBRUÁR 9. 3

HÍREK, INFORMÁCIÓK

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

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

MILYEN LETT 
A FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY?

Gál László (Bolyai iskola):
– Ebben a félévben ismét kitûnõ volt az eredmé-
nyem, így nagyon elégedett vagyok a bizonyít-
ványommal. Ezt úgy tudtam elérni, hogy rend-
szeresen készültem az órákra. Tanulmányi vetél-
kedõkön is részt vettem, ahol szintén jó teljesít-
ményt nyújtottam. A Simonyi Zsigmond helyesí-
rási versenyen második, a Varga Tamás megyei
matematika-versenyen pedig negyedik lettem.
Úgy érzem, hogy tartalmas félévet tudhatok ma-
gam mögött, amely megalapozza sikeres to-
vábbtanulási esélyeimet.

Sütõ Péter (Szerencsi Szakképzõ Iskola):
– Negyedikes diákként az elmúlt hónapokban kü-
lönösen azokra a tantárgyakra fordítottam kiemelt
figyelmet, amelyekre szükségem van a sikeres to-
vábbtanuláshoz. A Miskolci Egyetem mérnök-in-
formatika szakára készülök. A félévben sokat kel-
lett tanulni, nagyon alaposan vesszük az anya-
gokat. Szerencsére a matematika és az informa-
tika mellett a többi jegyemmel is elégedett lehe-
tek. A következõ idõszak már az érettségire ké-
szülés jegyében telik, amit komolyan veszek majd.

Angol nyelvbõl középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, az ezért járó
plusz hét pont jól jön majd a felvételinél. 

Batta Donáta (Rákóczi iskola):
– Nagyon jól sikerült a félévem, de azt gondo-
lom, hogy hasonlóan teljesítettek az osztálytár-
saim is. Remélem, hogy a továbbiakban is jó ered-
ményeket tudok elérni, mivel ötödik osztályos va-
gyok és idén új tantárgyakkal kell megismerked-
nem, mint például a történelem, az országisme-
ret és a dráma. Mivel kitûnõ lettem, elmondha-
tom, hogy minden kedvezõen alakult eddig, ha-
sonló eredményre számítok a tanév hátralévõ ré-
szében is. 

Alföldi Laura (Bocskai gimnázium):
– Számomra sikeresen zárult a félév, hiszen je-
les lett a bizonyítványom. Ez különösen fontos,
mivel végzõs diák vagyok a Bocskai gimnáziumban
és az eredmény már beszámít a felvételi pont-
számomba is. Bizakodva és felkészülve nézek az
érettségi és a továbbtanulás elé. Ehhez hozzáse-
gített a szorgalmas tanulás, az iskolai fakultációk,
a jó szaktanárok. Így a gimnáziumi évek vége fe-
lé egyre inkább tudatosul bennem, hogy milyen
sokat kaptam ettõl az iskolától. 

A magánszemé-
lyek személyi jö-
vedelemadójának
megállapításának
módjairól, vala-
mint az év elejei
fõbb adózási ten-
nivalókról tartot-
tak sajtótájékoztatót január 24-én az
APEH Észak-Magyarországi Regio-
nális Igazgatóságán. Csõsz József
ügyfélkapcsolati és tájékoztatási fõ-
osztályvezetõ (fotónkon) ismertette,
hogy a tavalyi év decemberében ki-
hirdetett törvénymódosítás értelmé-
ben a magánszemélyek éves sze-

mélyijövedelemadó-bevallási köte-
lezettségüknek többféle módon te-
hetnek eleget. A legcélszerûbb meg-
oldás, ha a dolgozó február 15-éig
nyilatkozik, hogy munkáltatói adó-
megállapítást kér. Erre azonban csak
abban az esetben van lehetõsége a
munkavállalónak, ha az elmúlt év-
ben jövedelmét ugyanazon, vagy ki-
zárólag idõrendben egymást követõ
munkaviszonyban szerezte és a mun-
káltató vállalja, hogy elkészíti a be-
vallást. A további lehetõségek közé
tartozik, hogy a magánszemély a
0653-as nyomtatványon adóbevallást
nyújt be, vagy pedig február 15-éig

jelzi az adóhivatalnak, hogy adóha-
tósági megállapítást kér. A szakem-
berek az önadózóknak javasolják az
Ügyfélkaput vagy az APEH honlap-
járól letölthetõ program használatát,
mert ebben az esetben a legvalószí-
nûbb a bevallás hibamentes kitölté-
se. Akik visszaigénylõk, azoknak
célszerû február elején teljesíteni
kötelezettségüket, mert az összeg ki-
utalása a bevallástól számított 30 na-
pon belül, de legkorábban március
1-jétõl történhet. A befizetendõ adót
a bevallás benyújtásának határnap-
jáig, azaz május 21-éig kell megfi-
zetni a magánszemélyeknek.

KÖZELEG AZ SZJA-BEVALLÁSOK IDEJE 

OEP HELYETT APEH

VISSZAJÁRÓ REGISZTRÁCIÓS ADÓ

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Szilágyi Martin, Tóth Csaba, Lukács Péter, Takács Kata,

Fehér Bianka, Radics Kevin. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Gergely Krisztina – Szentiványi István, Konyecsni

Tünde – Mezei Lajos László.
Elhunytak: Hegedûs Ferencné (Szaniszló Mária) 93 éves, Szontágh

Tibor Attila 52 éves. 

HASZNOS TUDNIVALÓK 
AZ 1+1 SZÁZALÉKRÓL

JÓÍZÛ MEGYE
TORKOS 

CSÜTÖRTÖKÖN
A Magyar Turizmus Zrt. az

idén is meghirdette a „Torkos
csütörtök” programot, melyet
az elmúlt évben a vendégek és
a vendéglõsök egyaránt sikerként
könyveltek el. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében tavaly 21 ét-
terem csatlakozott a felhíváshoz.
Az idén már 28 vendéglátóhely
jelezte, hogy  február 22-én az
áraiból 50%-os kedvezményt
biztosít a betérõknek  A szerve-
zõk az akcióban február 12-ig
még várják a jelentkezõket. Sze-
rencs térségébõl február 5-ig a
tállyai Oroszlános Borvendéglõ,
valamint Tokajból a Degenfeld
Palota Étterem, a Gyros Centrum
és a Toldi Fogadó Étterem vál-
lalta a részvételt.
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Az osztályfõnökök január utolsó
napjaiban adták át diákjaiknak a fél-
évi bizonyítványokat. A 2006/2007-
es tanítási esztendõ félidejéhez érke-
zett, a szerencsi oktatási intézmé-
nyekben ki-ki érdeme szerinti osz-
tályzatokkal vihette haza értesítõjét. 

A Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvû
és Mûvészeti Alapiskola a szeptemberi
beiratkozások után 487 fõvel zárta a
félévet. Itt huszonkét osztályban, hat
napközis csoportban, valamint két el-
térõ nevelési igényû közösségben tör-
ténik az oktatás. A félévi értékelésnél
kiderült, hogy a gyermekek között ösz-
szesen 67-en értek el kitûnõ eredményt,
38-an pedig jeles bizonyítványt vihettek
haza. Huszonöt azoknak a diákoknak
a száma, akik valamely tárgyból nem
feleltek meg a követelményeknek. Az
iskola átlaga a felsõ tagozatnál 3,8, a
negyedik osztályosoknál 4,1, mivel a
kisebbeknél még csak szöveges érté-
kelést végeznek a pedagógusok. 

A tantestületben változás, hogy
Kulcsár Sándor testnevelõ nyugdíjba
vonult, egy pedagógus gyesrõl érke-
zett vissza, egy másik munkatárs pedig
óraadóként dolgozik az intézményben.
A második félévben egy kolléganõ szin-
tén nyugállományba került, az õ he-
lyére már nem vesznek fel új dolgo-
zót. A Rákóczi iskola mûvészeti okta-
tásában három tanszakon összesen 166
gyermek vesz részt, akik vizsgával zár-
ták az elmúlt idõszakot. A néptánc, drá-
majátszó és képzõmûvész tanszako-
kon a tantervi követelményeket siker-
rel teljesítették a diákok. 

Ugyancsak eredményesen értékel-
te az intézmény vezetése a Bolyai János
Tehetségfejlesztõ Informatikai Általá-
nos Iskola munkáját. A tanév elsõ nap-
jaiban 41 pedagógus irányításával,
539 tanuló kezdte meg a 2006/2007-
es oktatási esztendõt. A félévi mérleg
szerint az iskola tanulmányi átlaga 4,05
lett. Az elsõ három évfolyam kisdiák-
jai szöveges értékelést kaptak. Az el-

múlt év õszén beiratkozott elsõsök nap-
jainkra már szépen írnak, olvasnak, szá-
molnak.

A szerencsi Bolyai elsõdleges pro-
filja a tehetséggondozás, az informa-
tika és matematika oktatása, de emel-
lett kiemelt figyelmet fordítanak a hát-
rányos helyzetû tanulók felzárkózta-
tására. A diákok a délelõtti órákon túl
számítástechnika, matematika, ter-
mészetismeret, anyanyelvi, fizika, rajz,
zenei és sportfoglalkozásokon vehet-
nek részt. A bolyaisok az elmúlt idõ-
szakban számos tanulmányi versenyen
szerepeltek, melyeken kiváló felké-
szültségükrõl tettek tanúbizonyságot. 

Az elmúlt év szeptemberében már
ezernél is több volt azoknak a diá-
koknak a száma, akik beiratkoztak a
szerencsi Bocskai István Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola év-
folyamaira. A 29 csoportba járó ifjú-
ság 3,9-es tanulmányi átlagot ért el
2007. január végére. Az oktatás ered-
ményességét mutatja, hogy 120-an ki-
tûnõ eredménnyel zárták a félévet és
37 diák szerzett A-, vagy C-típusú
nyelvvizsgát. Az iskolai versenyt 4,64
százalékos félévi átlaggal a 12. A osz-
tály vezeti. 

Több sikeres iskolai és városi ren-
dezvény, tudományos konferencia
helyszíne volt az elmúlt idõszakban a
Bocskai. A pedagógusok igyekeztek
minél több továbbképzésen részt
venni, hogy csiszolják tudásukat, a ta-
nulók pedig a délelõtti órák és felké-
szítõ foglalkozások mellett számos ta-
nulmányi versenyen bizonyították fel-
készültségüket. 

Az elsõ félévben sem állt meg a fej-
lesztés a gimnáziumban. Saját erõbõl
sikerült például felújítani a fizika szak-
tantermet, amelybõl a karbantartók és
a pedagógusok is egyaránt kivették a
részüket. Emellett pályázati támoga-
tásból technikai berendezéseket, szak-
könyveket vásároltak. A 2006 végén
megrendezett nyílt nap iránti érdek-
lõdés mutatja, hogy idén szeptem-
berben ismét túljelentkezés várható a
Bocskai elsõ osztályaiba.

FÉLÉV A SZERENCSI ISKOLÁKBAN
A hátrányos helyzetû fia-

talok képességeinek kibon-
takoztatásáról rendeztek
szakmai napot január 31-én
a szerencsi Bolyai iskolában.
A tanintézet által szervezett
eseményre a kistérség számos
településérõl érkeztek peda-
gógusok. 

A tanácskozás résztvevõit Macz-
koné Matlák Julianna igazgató kö-
szöntötte, aki fontosnak tartotta a
szakmai találkozókat, amelyek révén
a tanárok gyarapíthatják a tudásukat.
A megyei tehetségfejlesztõ hálózati
program szakmai és módszertani
bázisintézményeként is mûködõ
Bolyai iskola ehhez nyújt segítséget.
Mezõ Ferenc, a Debreceni Egyetem
Pszichológia Intézetének munkatár-

sa (fotónkon) elõadásában
arra hívta fel a figyelmet,
hogy a hazai iskolarend-
szerben gyakrabban talál-
koznak a szakemberek szo-
ciokulturális hátrányokkal
küzdõ tehetséges fiatalokkal.
A tanulók egy része szegény

sorból származik, ahol a lakhatási kö-
rülmények és az életszínvonal mesz-
sze elmarad az átlagostól. Másoknál
a család nem adja meg azt a kultu-
rális hátteret a fiatalnak, amire az
eredményes iskolai tanulmányok-
hoz szüksége lenne. Vannak olyan
gyerekek, akiknél ez a két negatív
hatás együttesen érvényesül. 

A szakember kiemelte, hogy az
ilyen diákok a pedagógusoktól az át-
lagosnál nagyobb odafigyelést igé-
nyelnek. Külön gondoskodással, a

tanár-diák kapcsolat
szorosabbra fûzésé-
vel sok segítséget
kaphatnak a rászo-
rulók ahhoz, hogy a
tanulásban és a kö-
zösségi életben egy-
aránt a tõlük elvár-
ható teljesítményt
nyújtsák.   

Az elõadás után a
szakmai nap részt-
vevõi két bemutató
tanítási órát tekintet-
tek meg a Bolyai is-
kolában. A hatodik
osztályosok német
nyelvbõl, a hetedi-
kesek pedig fiziká-
ból mutatták meg te-
hetségüket a vendé-
gek elõtt.

NEHÉZ SORSÚ TEHETSÉGEK  

Ma már több generáció emlékezhet
az egykori Hunyadi iskola alsó tago-
zatában tanító Ringer Andrásnéra (fo-
tónkon). A napjainkban nyugdíjas pe-
dagógus 1937-ben született Bekecsen.
Az általános iskolák elsõ hét osztályát
falujában, majd az utolsó évet a sze-
rencsi leányiskolában végezte. Már
gyermekként megfogalmazta vágyát:
pedagógus szeretne lenni! Errõl és a
pályán töltött közel negyven eszten-
dõrõl kérdeztem otthonában egykori
tanítómat, aki ma is oly csendesen, visz-
szafogottan tölti nyugdíjas napjait,
amilyennek egykor, fiatalkorában meg-
ismerhettem.

– 1956-ban érettségiztem a Miskolci
Állami Tanítóképzõben – emlékszik
vissza Ringer Andrásné. – Akkor még
az volt a szokás – folytatta –, hogy a
vizsgák után másnap be kellett men-
nünk a megyei tanács oktatási osztá-
lyára, ahol térképen mutatták meg ne-
künk, mely településeken van hely,
hová kerülhetünk gyakorló tanítónak.
Mire rám került a sor, nekem már csak
Göncruszka jutott. Errõl a faluról azt
sem tudtam, hol fekszik és szomorúan,
sírdogálva jöttem haza a vonaton.
Aztán már itthon találkoztam a megyei
és a szerencsi járási oktatási osztályok
vezetõivel, akik kérdezték: miért vagyok
így nekibúsulva? Elmeséltem a törté-
netet, és hogy mennyire nem szeret-
nék Göncruszkára kerülni! A megyei
tisztviselõ erre kedvesen azt mondta:
másnap menjek be ismét Miskolcra, és
megpróbál valami közelebbi helyet ta-
lálni nekem. Így lehettem végül 1956
nyarától gyakorló nevelõ Mezõzom-
boron. Édesanyám kísért elsõ alka-
lommal. – Kislányom, most már úgy
dolgozz, hogy megélj a munkádból! –
csengenek ma is fülembe a szavai. –
Ne bánts senkit, mert ami neked fáj,
az másnak is rossz érzést okoz –
mondta. Szülõm e két mondata vé-

gigkísérte az életemet, igyekeztem a
munkámat mindig lelkiismerettel, be-
csülettel, a tõlem telhetõ tudással, a gye-
rekek iránt érzett szeretettel végezni. 

Mezõzomboron nagyon jó tantestü-
letbe kerültem, az elsõ igazgatóm
Fenyvesi András volt, aki még ma is él,
és ezúton szeretném neki megköszön-
ni azt az emberséget, segítõkészséget,
amivel engem, mint kezdõ pedagógust
fogadott és támogatott utamon. Elsõ fel-
adatként a második osztályosok okta-
tását bízta rám, tudva azt, hogy a gya-
korló esztendõ végén nekem képesítõ
vizsgát kell tennem. 1957-ben ezt is si-
kerrel teljesítettem, majd szeptember-

ben már a volt szerencsi fiúiskolában
kezdtem dolgozni. Ennek elõzménye,
hogy azon a bizonyos napon Miskolcon
ígéretet kaptam, hogy a képesítõ vizs-
ga után Szerencsen taníthatok. 

A tizenkilenc esztendõs tanító 41 fõs
harmadikos osztályt kapott, akikkel a volt
református iskolába kerültek. Ma is sze-
retettel emlékszik vissza azokra az idõk-
re. – Különösen májusban volt szép, ami-
kor az orgonabokrok virítottak. Ennél
ideálisabb, nyugodtabb helyet el sem
tudtam képzelni a tanításra. A tágas ud-

varon a gyerekek is remekül érezték ma-
gukat – idézi fel a múltat a pedagógus. 

Így teltek, múltak az évek, a fiatal lány
idõközben férjhez ment, s párjával
Szerencsen telepedtek le. Következett
az intézményi összevonás, melynek
eredményeként létrejött a Hunyadi
János Általános Iskola. Ringer Andrásné
harmadik és negyedik osztályosokhoz
került. – Pályám huszonnyolcadik évét
kezdtem úgy, hogy elõször tanítottam
elsõ osztályosokat – idézte fel élete
egyik fontos részletét a tanító. –
Fantasztikus élmény volt tapasztalni,
ahogy a pici gyermekek megnyílnak,
és napról-napra elsajátítják az ismere-
teket. Nem könnyû az elsõsökkel dol-
gozni, de pedagógus éveim legszebb
idõszaka volt ez. Komolyságom, szi-
gorúságom mögött mindig a gyerek-
szeretet lakozott, valamint a felelõsség-
és kötelességérzet, hogy nekem a rám
bízott kicsiket meg kell tanítanom írni
és olvasni. 

Miután megépült a város harmadik
iskolája, a Hunyadit szétválasztották,
ekkor én az egykori leányiskolába, új
nevén a Bolyaiba kértem az elhelye-
zésemet. Ez lett ugyanis a jogutódja
annak az intézménynek, ahol édesa-
nyám az 1920-as évek elején is kisdiák
volt. Úgy éreztem, nekem is ott kell
majd befejeznem a pályafutásomat,
ahol õ kezdte az iskolás éveit…

Ringer Andrásné 1995-ben nyugál-
lományba vonult, majd még nyolc esz-
tendeig magántanítványokkal foglal-
kozott. Ma már az olvasás és a televí-
ziónézés tölti ki életét. 

Közel negyven év pedagógusi mun-
kája után sem tud kiemelni egyetlen gyer-
meket sem diákjai közül. – Egyformán
szerettem a gyengébb képességû és a
jó tanulókat, hiszen azt tartom: mindenki
ember lehet a maga posztján, ahová a
sors állította, és ha ott jól teljesít, akkor
megilleti az elismerés.

Muhi Zoltán

Nyerjen névre szóló suliporta.hu
CD-t gyermekének, unokájának! A
kérdõjelek helyére a játék taktikai
(TACTIC) pontjait kell beírni! A
megoldáshoz szerezzen játékta-
pasztalatot a www.suliporta.hu web-
oldalon. A megfejtõk között 1 db
névre szóló suliporta.hu CD-t sor-
solunk ki! 

A megfejtések postán Szerencsi
Hírek szerkesztõsége címére, 3900 Sze-
rencs, Kossuth tér 1. vagy e-mailben
(szerhir@t-online.hu) is elküldhetõk. A
névre szóló CD-hez szükséges adato-
kat is kérjük feltüntetni (lásd: sulipor-
ta.hu felületén). A nyertes a lemezt a
következõ lapszám megjelenése után
egy héttel veheti át a szerkesztõségben.

Az általános iskolák legkisebbjeinek teljesítményét félévkor szöve-
ges formában értékelik a pedagógusok.

ISKOLAJÁTÉK NEM CSAK
SULISOKNAK 

IRÉNKE NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI? 

Minden gyermek egyformán kedves
volt számomra.

A hátrányos helyzetû fiatalok az átlagnál több
törôdést igényelnek a pedagógusoktól.
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MEGÚJULÁSRA VÁRÓ
SZAKKÉPZÉS 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A harmadik terület a gyakorlati

képzések színvonalának ellenõrzése,
ami a tárgyi és a személyi feltételek-
re egyaránt vonatkozik. Örvendetes-
nek tartom, hogy egyre inkább elter-
jedõben vannak az úgynevezett ta-
nulmányi szerzõdések, ami alapján a
fiatalok különbözõ cégeknél szerez-
hetik meg a szükséges szakmai gya-
korlatot. Sok iparos nem tudja például,
hogy az ilyen jellegû költségekre tá-
mogatást kaphatnak a szakképzési
alapból. A gyakorlati képzés minimum
nullszaldós tevékenység, aminek a tel-
jes költségét el lehet számolni.

– Milyen pályára érdemes irányí-
tani gyermekeiket a szülõknek me-
gyénkben? 

– Pontosan ismertek a hiányszak-
mák, amelyek az építõiparban, az
elektronikában és a gépiparban je-
lentkeznek. Akik az elméleti ismere-
tek elsajátításában nem teljesítenek ki-
emelkedõen, viszont szívesen foglal-
koznak gépekkel, akkor tanuljanak la-
katosnak vagy esztergályosnak. Nagy
az igény asztalosokra, illetve ács-áll-
ványozókra is. Az ilyen végzettségû,
jó szakemberek iránt hatalmas a ke-
reslet, a havi jövedelmük elérheti a
250-300 ezer forintot. Ezért arra biz-
tatom a fiatalokat, hogy ne féljenek a
fizikai munkától, mert ma már az üze-
mek többségében egészséges, a 21.
századi követelményeknek megfele-
lõ környezetben dolgozhatnak. 

Árvay Attila

Elfogadta az Európai Bizottság a
gyümölcs- és zöldségpiac közös szer-
vezésérõl szóló átfogó reformjavas-
latot, amely illeszkedik a közös ag-
rárpolitika 2003-ban megkezdõdött
átalakításába. A tervek szerint 2008.
január 1-jétõl ebben a szektorban sem
lenne független a közvetlen jövede-
lemtámogatás mértéke a termelés
szintjétõl.

A gyümölcs- és zöldségtermesztés a
teljes uniós agrártermelés 17 százalé-
kát teszi ki és a közösségi büdzsé 3,1
százalékát emészti fel. A 25 uniós tag-
államban nyilvántartott 9,7 millió ag-
rártermelõ közül 1,4 millió foglalkozik
zöldség- és gyümölcstermesztéssel,
660 ezren pedig feldolgozással.

A reform céljairól szólva Emmanuel
Jacquin, az Európai Bizottság mezõ-
gazdasági ügyekért felelõs fõigazgató-
ságának tagja január 24-ei budapesti saj-
tótájékoztatóján kifejtette: a javaslat a
borágazat átalakításával együtt a ver-
senyképesség fokozására, a válság-
helyzetekbõl eredõ bevétel-ingadozá-
sok csökkentésére, a fogyasztás növe-
lésére, a környezetvédelem ösztönzé-
sére, a szabályok egyszerûsítésére és a
közigazgatási terhek mérséklésére tö-
rekszik. A reform ösztönözné, hogy több
gazda csatlakozzon a termelõi szerve-
zetekhez, a szakmai csoportoknak szá-
mos eszközt nyújtana a válságkezelés-
hez, integrálná a gyümölcs- és zöld-
ségágazatot az egységes támogatási
rendszerbe, megkövetelne egy mini-
mumösszeget, amelyet környezetvé-
delemre kellene elõirányozni. Nagyobb
EU-finanszírozást biztosítana az öko-
lógiai termelésre és a promóciós intéz-
kedésekre, valamint megszüntetné a
gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó
exporttámogatást. A Bizottság által el-
fogadott javaslat a friss és feldolgozott
zöldségeket és gyümölcsöket 2008. ja-
nuár 1-jétõl bekapcsolná az egységes
területalapú kifizetések rendszerébe,
vagyis a gazdák ezentúl a megtermelt
mennyiség helyett alanyi jogon, egy hek-
tárra számított összeg alapján jutnának
hozzá a közvetlen kifizetésekhez, job-
ban alkalmazkodva a piaci kereslet-kí-

nálati viszonyokhoz. A közvetlen kifi-
zetésekre rendelkezésre álló költség-
vetési keret 2008-ban 769 millió euró-
val, 2009-ben 831 millió euróval, 2010
és 2013 között és az utána következõ
években 783 millió euróval emelked-
ne a jelenlegi szinthez képest. A pénz
jelentõs része a nagy zöldség- és gyü-
mölcstermelõ országoknak jutna: a tel-
jes összeg 40 százalékát Olaszország,
25 százalékát Görögország, 22 száza-
lékát pedig Spanyolország kapná. Brüsz-
szel azt javasolja, hogy bízzák az egyes
tagállamokra annak meghatározását,
hogy hány hektár nagyságú termõterü-
let részesedhessen a támogatásból, il-
letve, hogy mekkora legyen az egységre
jutó összeg mértéke. Az ágazat egysé-
ges farmi kifizetési rendszerbe való be-
kapcsolása pedig azt jelenti, hogy a fel-
dolgozott zöldségek és gyümölcsök
(paradicsom, citrusfélék, körte, õsziba-
rack, sárgabarack, szárított füge, szilva
és aszalt szõlõ) támogatása – amely éves
szinten 400 millió eurós összeg a
1,5–1,7 milliárdos keretbõl – megszû-
nik. Az új tagállamok gazdái átmeneti
idõszakra nemzeti és közösségi támo-
gatást kaphatnának termelõi szerveze-
tek létrehozásához. A javasolt reform
szétválasztás után második legnagyobb
jelentõségû lépése a válságkezelés. Mi-
vel a zöldség- és gyümölcstermesztés
rendkívül ki van téve az idõjárás sze-

szélyeinek, ezért az
áru mennyiségét ne-
héz elõre megjósol-
ni. A termelõi cso-
portok jelenleg bi-
zonyos termékek pi-
acról való kivoná-
sáért százszázalé-
kos költségtérítést
kapnak. A bizottság
szerint az erre a cél-
ra fordított összegek
a kínálat és a keres-
let jobb összehan-
golása miatt az el-
múlt években foko-
zatosan csökkentek.
A szektor ugyanak-
kor idõrõl idõre to-
vábbra is válságo-

kon megy át. A helyzet jövõbeni ke-
zelésére a bizottság a jelenleginél több
intézkedést javasol a termelõi szerve-
zeteknek, amelyeknek többek között
rendelkezésére áll majd: a piacról va-
ló kivonás, az éretlen zöldségek és gyü-
mölcsök betakarítása vagy be nem ta-
karítása, a termék-promóció, a képzés,
a termékbiztosítás és a kölcsönös tá-
mogatási alap felállítására fordított ad-
minisztratív költségek megosztása. A vál-
ságkezelõ intézkedések ugyanakkor
maximum egyharmadát tehetik ki a ter-
melõi szervezetek által végrehajtott
cselekvési programokhoz biztosított ki-
adásoknak. A reform eltörölné az éves
szinten 32 millió euró összegû és tel-
jesen az uniós költségvetésbõl folyósí-
tott közösségi nyugdíjkifizetést. Brüsz-
szel ehelyett azt javasolja, hogy a tá-
mogatás legfeljebb az 50 százaléka le-
hessen a termelõi szervezet által a
nyugdíjakra fordított kiadások össze-
gének. Bizonyos esetekben ugyanakkor
lehetõség lenne a százszázalékos kö-
zösségi hányad elérésére is, amennyi-
ben a piaci értékesítésbõl kivont ter-
mékeket ingyen rászoruló társadalmi
csoportok (iskolai étkeztetés, kórhá-
zak, diáktáborok, fogházak, karitatív
szervezetek) rendelkezésére bocsátják. 

A tervek szerint a közvetlen jövede-
lemtámogatások igénybevételéhez a
jövõben a zöldség- és gyümölcster-
mesztõknek is bizonyos környezetvé-
delmi elõírásoknak kell majd eleget ten-
niük, ezért a javaslat szerint minden
egyes cselekvési program költségeinek
legalább a 20 százalékát környezetvé-
delmi célokra kell fordítani, ugyanak-
kor egy 60 százalékos közösségi társ-
finanszírozási rátát is terveznek az ál-
talános 50 százalékossal szemben a bio-
termékek elõállítására minden cselek-
vési programban. 

Emmanuel Jacquin hangsúlyozta: 
– Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) ajánlásai szerint minden egyes
lakosnak legalább 400 gramm gyü-
mölcsöt és zöldséget kell fogyasztania
naponta. Az EU-ban csak Olaszország
és Görögország teljesíti ezt a szintet.
Magyarország Németország után e te-
kintetben a negyedik helyen áll 349
grammos fogyasztással. Brüsszel ezért
60 százalékos közösségi társfinanszí-
rozási rátát helyez kilátásba a gyümölcs-
és a zöldségfogyasztást a gyermekek
és a diákok körében népszerûsítõ ak-
ciókra. 

A bizottság bízik abban, hogy az Eu-
rópa Tanács és az Európai Parlament
2007 közepe elõtt jóváhagyja a refor-
mot, amely így 2008-ban hatályba lép-
hetne. Sárkány László

Az integrált szántóföldi, zöldség- és
ültetvényprogramokban való részvétel
általános jogosultsági feltétele, hogy a
szóban forgó terület Magyarországon
elismert ellenõrzõ és tanúsító szerve-
zet által nyilvántartott ökológiai átál-
lásai vagy átállt szántóterületek között
nem szerepelhet. 

Mindkét célprog-
ram esetén az aláb-
bi kötelezettségeket
kell teljesíteni: a
program elsõ és
utolsó gazdálkodá-
si évében teljes kö-
rû ( pH, Ka, vízben
oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5,
K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn,
Cu, toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn,
Hg, Cr, As elemekre kiterjedõ) talaj-
vizsgálat elvégzése. Ennek eredmé-
nyei alapján tápanyag-gazdálkodási
tervet kell készíteni és az abban fog-
laltakat végrehajtani. A növényvédel-
mi elõrejelzés elengedhetetlen elõírás
az integrált termesztés során, ameny-
nyiben ehhez a gazdálkodó nem ren-
delkezik megfelelõ képesítéssel és szak-
tudással, ajánlatos szakemberhez (szak-
tanácsadóhoz) fordulnia. Az integrált ter-
mesztésben a növényvédelmi tevé-
kenység bizonyos korlátokhoz kötött,
mivel a hatóanyagok célprogramonként,
sõt a termesztett kultúránként eltérõ fel-
tételek mellett alkalmazhatóak. Az in-
tegrált termesztésben a növényenkén-
ti és programonkénti hatóanyag-korlá-
tozások megtalálhatóak „Az egyes ag-
rár-környezetgazdálkodási célprogra-
mok esetében az adott kultúrában en-
gedélyezett növényvédõ szerek közül
használható, illetve tiltott növényvédõ
szer hatóanyagok jegyzéke” címû fe-
jezetben.

Az integrált szántóföldi növényter-
mesztési célprogramba való belépés-
hez minimálisan egy hektár szántóte-
rülettel kell rendelkezni és csak az aláb-
bi szántóföldi, illetve zöldségnövények
termesztésére igényelhetõ a támogatás.
Szántóföldi növények: õszi búza, árpa,
kukorica, napraforgó, cukorrépa, õszi
káposztarepce, burgonya, lucerna és
szója. Zöldségek: hagyma, fokhagyma,
káposzta, kelkáposzta, kelbimbó, brok-
koli, karfiol, karalábé, uborka, tökfélék,
fûszerpaprika, zöldpaprika, paradi-
csom, zöldborsó, csemegekukorica,
görögdinnye, sárgadinnye.

Az integrált szántóföldi és zöldség-
termesztési programban a felsorolt elõ-
írásokon túl még az alábbiakat kell tel-
jesítenie: a tápanyag-utánpótlás során
a kijuttatott nitrogén-hatóanyag mérté-
ke nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év

mennyiséget. A termesztett növényfaj-
tának legalább egy jelentõs betegség-
gel szemben ellenállónak kell lennie,
amit fémzárolt, minõsített vetõmag
használatával lehet elérni.

Az integrált ültetvény-célprogramba
jelentkezõ gazdálkodónak legalább
0,5 hektár szõlõ-gyümölcs hasznosítá-
sú területtel kell rendelkezni. A támo-
gatás csak termõ ültetvényre igényel-
hetõ. A gyümölcsfajok közül az aláb-
biak jogosultak a támogatásra a szõlõn
kívül: alma, körte, birs, naspolya, õszi-
barack, mandula, dió, mogyoró, cse-
resznye, meggy, gesztenye, szilva, fe-
kete- és pirosribiszke, málna, egres, sze-
der. Az általános elõírások mellett a kö-
vetkezõket is teljesíteni kell a gazdál-
kodóknak: metszés elõtt rügyvizsgála-
tot kell végezni. A növényvédõ szerek
hatékonyságát „zöldmunkákkal” kell ja-
vítani. Az áttelelõ fertõzési forrásokat
el kell távolítani. A talajszerkezet vé-
delme érdekében – a fagyvédelmi ön-
tözés kivételével – csak alacsony in-
tenzitású (pl: csepegtetõ) öntözõ rend-
szert lehet alkalmazni.

Nagy Zsolt
NVT-tanácsadó

Az egymásra utaltság és a versen-
gés egyaránt jelen van a Kárpát-me-
dencében lévõ országok kapcsolatá-
ban. Európának erre a térségére
hosszú idõn át a fejlett gazdaság és
a folyamatos megújulás volt a jel-
lemzõ, ami most újra érvényre jut-
hat – emelte ki Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) elnöke január 30-án Miskol-
con, a Kárpátok Üzleti Akadémia zá-
ró rendezvényén.

A tanácskozáson Bihall Tamás, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke ar-
ról számolt be, hogy a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium támogatá-
sával egyhetes bentlakásos tanfolya-
mokat szerveztek Miskolcon a hatá-
ron túli magyar vállalkozóknak, és
kurzusokat tartottak Ungváron és
Nagykaposon. A gyakorlati ismere-
teket nyújtó képzésekben mintegy
másfélszáz erdélyi, felvidéki és kár-
pátaljai vállalkozó vett részt. A Kár-
pátok Üzleti Akadémia tananyagában
többek között üzleti terv készítése, vál-
lalatirányítási ismeretek, humánpoli-
tika és külkereskedelem, hálózati
együttmûködés és üzleti partnerke-
resés szerepelt. 

A tanfolyamokat lezáró konferen-
cián Parragh László kiemelte, hogy a

korábban földrajzi, kulturális és gaz-
dasági egységet alkotó Kárpát-me-
dencében a szomszédos államok
egymással is küzdelmet folytatnak a
befektetõkért, az uniós forrásokért, a
nagyobb mértékû és gyorsabb gaz-
dasági növekedésért. Ugyanakkor a
sikeres jövõhöz nem nélkülözhetik az
együttmûködést, mert a jelentõsebb
összegû uniós pályázatokon csak
egymással partnerségben lehetnek
eredményesek. A politika által te-
remtett széttagoltságot egyre inkább
feloldhatja a közös Európához tarto-
zás, ami újra megteremtheti az egy-
séget. Ehhez azonban az itt lévõ or-
szágokat a mostaninál erõsebb ke-
reskedelmi és kooperációs szálaknak
kell összekötnie, amely területén je-
lentõs lehetõség van az elõrelépésre.
Az államok gazdasági mutatóit ele-
mezve az elõadó rámutatott, hogy Ma-
gyarország korábban kivívott elõnye
csökkenõben van. Hazánkban az el-
múlt idõszakban megbomlott a mak-
rogazdaság egysége, megnõtt az inf-
láció és kritikus szintet ért el az ál-
lamháztartás hiánya. A problémák sú-
lyosságát mutatja, hogy késõbbre to-
lódott az euró bevezetésének céldá-
tuma, miközben például Szlovéniá-
ban már sikerült teljesíteni a közös
pénz használatához szükséges köve-
telményeket. Az élõmunka magas

terhei miatt félõ, hogy a beruházók
is máshol keresnek majd befektetési
lehetõségeket. Az elnök a nehéz hely-
zetbõl való kilábalás lehetõségei kö-
zött említette a termelékenység javí-
tását és a gyártási folyamatokban a
hozzáadott érték növelését. Fontos,
hogy a gazdaság fejlõdését elõsegítõ
adópolitika jusson érvényre, a szak-
képzés alkalmazkodjon a vállalatok
munkaerõ-igényéhez és javuljon a ke-
reskedelem teljesítõképessége. 

Gergényi Gábor, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium fõosztály-
vezetõ-helyettese a magyar gazdaság
szempontjából kiemelt jelentõségûnek
nevezte a szomszéd államokkal va-
ló szorosabb együttmûködést, amivel
ellensúlyozni lehet a kis- és közép-
vállalkozások piacainak napjainkban
tapasztalható beszûkülését. A haté-
kony partnerséget azonban tervezni
kell, ebben az egyes országokban mû-
ködõ vállalkozói köztestület és szö-
vetségek vállalhatnak kiemelkedõ
szerepet. Az elõadó sikeresnek mi-
nõsítette a B.-A.-Z. Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által szervezett
Kárpátok Üzleti Akadémiát, amely –
más, ugyancsak elõremutató kezde-
ményezésekhez hasonlóan – a jövõ-
ben is számíthat a szaktárca támoga-
tására. 

Á. A. 

REFORM ELÕTT A ZÖLDSÉG- 
ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI 
CÉLPROGRAMOKRÓL 

VERSENYBEN A KÁRPÁT-MEDENCEI ORSZÁGOK 

Emmanuel Jacquin (jobbról a második) ismertet-
te: a WHO ajánlása értelmében minden lakosnak
legalább 400 gramm zöldséget és gyümölcsöt kel-
lene fogyasztania naponta.  

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



Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városból elszármazott fiatalokat
mutatunk be, akik pályafutásuk ele-
jén járnak és életük alakulása példa-
ként szolgálhat az utánuk következõ
generációk számára.

VITÉZ CSÁKI GÁBOR PÁL 

– 1976 nyarán születtem Miskolcon.
Akkoriban a családunk egy kis abaú-
ji településen, Fájban lakott, ahol az
édesapám állatorvosként dolgozott. A
következõ években kétszer is költöz-
tünk, elõbb Taktaszadára, majd
Prügyre – idézi fel a napjainkban fe-
leségével Németországban élõ fiatal-
ember. – Mivel anyai nagyszüleim
(Vitéz Moór Pál és Moór Pálné Tóth
Gizella) Szerencsen laktak, sokszor lá-
togattuk meg õket. Ebbõl az idõszak-
ból is számos kedves emlékem ma-
radt. Ilyen például az örömteli sorban
állás a testvéremmel, Csabával Juhász
bácsi fagylaltos bódéjánál a nyári me-
legben, a kíváncsi nézelõdés a játék-
bolt kirakata elõtt és persze a várkert.
Ekkor kerültem elõször kapcsolatba a
helyi pedagógus kórussal. Kereszt-
anyámat kísértük el az öcsémmel a pró-
bákra. Ekkor alakult ki bennünk a kar-
éneklés szeretete. Óvodába Prügyre
jártam, és az elsõ általános iskolás
éveim is a községhez kötõdnek. A sze-
rencsi otthonunk építését 1985 nya-
rán kezdte el a család. Az iskola har-
madik osztályát Prügyön végeztem, de
ezalatt német nyelvi elõkészítõ okta-
tásra is jártam, amit a Hunyadi isko-
la régi „R” épületében Istóczki Ildikó
tanárnõ vezetett. A negyedik osztályt
már Szerencsen kezdtem. A napi be-
járás nehézségeit kiküszöbölve, sok-
szor aludtunk az akkor elsõs öcsém-
mel a nagyszüleinknél. Számos emlék
fûz az iskolai évekhez: a nyári simai
táborok hangulata, a kirándulások az
Árpád-hegyre.

Szüleim vallásosak, így már kisko-
romban megismertettek a keresztény
élettel. Rendszeresen jártam a szerencsi
református hittanórákra. Ezek és az if-
júsági bibliaórák jelentõsen formálták
a személyiségemet. Akkoriban a helyi
református ifjúság nagyon aktív életet
élt, sok kedves, közös emlék maradt
meg bennem.

– 1987-ben öcsémmel egy Com-
modore 64 számítógépet kaptunk
ajándékba – idézi fel Csáki Gábor Pál.
– Eleinte játékra használtuk, de hamar
érdekelni kezdett mindkettõnket, ho-
gyan is lehet programokat írni. Lázasan
vetettük bele magunkat a számítás-
technika rejtelmeibe, amit nagyon
megkedveltünk. Rendszeresen jártunk
számítógépes szakkörre, ahol isme-
reteinket tovább bõvíthettük.

Középiskolai tanulmányaimat a
Sárospataki Református Kollégium
Gimnáziumában végeztem, ahol töb-
bek között a kollégium énekkarának
is tagja voltam. Akkor még nem tud-
tam, hogy a karéneklés milyen fontos
változást hoz késõbb az életembe.
Sikeres felvételi után a Miskolci
Egyetem Gépészmérnöki Karára ke-
rültem, ahol informatika szakirányt és
géptervezõ mellék-szakirányt válasz-
tottam. A diploma után újra beirat-
koztam a felsõoktatási intézménybe,
ahol immáron logisztikát tanultam.
Idôközben megszereztem a mérnök-
közgazdász diplomát is. Az egyetem
alatt a miskolci Bartók kórusban éne-
keltem, melynek karnagya Sándor
Zoltán, aki a szerencsi pedagógus kórus
szakmai vezetõje is. Lehetõségem

szerint eljártam mindkét énekkar pró-
báira, szerepléseire.

Az egyetemi évek során szabad-
idõmben a virtuális valóság megva-
lósításával foglalkoztam, melynek
eredményeként az Országos Széchényi
Könyvtárnak készítettem egy interne-
tes virtuális könyvtárat. 1995-ben a
nagyapám által szerzett jogon az
öcsémmel együtt vitézzé avattak.

– A diplomáim átvétele és néhány
hónap álláskeresés után egy budapesti
vállalatnál helyezkedtem el, mint fej-
lesztõmérnök-programozó – folytatta
Csáki Gábor Pál. – A vállalat auto-
matizált optikai méréstechnikával fog-
lalkozik, elsõsorban autógyáraknak,
vagy azok beszállítóinak készít spe-
ciális, csúcstechnológiájú berende-
zéseket. Itt lehetõségem nyílt arra, hogy
több multinacionális cégnek, többek
között a Tungsramnak, Opelnek,
BMW-nek, Renault-nak, motoröntö-
déknek tervezzek és programozzak.
Természetesen ez a munka a gépek
elkészülése után néhány napos tá-
volléttel is járt, hiszen a helyszíni mi-
nõsítési tesztek – a berendezés bo-
nyolultságától függõen – sokszor több
napot is igénybe vesznek. Késõbb
olyan berendezést kellett készítenem,
ami Japánban került. Öt hetet töltöt-
tem a távol-keleti országban, ahol a
munka mellett bepillantást nyertem a
helyi kultúrába, az ottaniak minden-
napi életébe. Furcsa volt olyan helyen
dolgozni, ahol reggel tornával kezdik
a napot, egyenruhában járnak mun-
kába, és a vállalat lelkesítõ indulója
jelzi az ebédszünetet. A japánok
mindamellett, hogy vezetõk korunk
technikai vívmányainak tökéletesíté-
sében, a hagyományaikat is megõriz-
ték.

Innen visszatérve elhatároztam,
hogy nyelvtudásomat külföldi munka
során gyarapítom. Nem sokkal ezután
egy olyan budapesti céghez kerültem,
amely – a Siemens partnereként – mér-
nökök, programozók bérbe adásával
foglalkozik. Az új munkám London
nyugati határában, Langleyben, a
Royal Mailnél volt, ahol programozási
feladatokat végeztem. Ez az angol
posta legnagyobb automatizált levél-
és csomagválogató rendszere, ami a
Heatrow reptér része. Szállásom a
Windsor melletti Slough-ban volt.
Szabadidõmet hazautazásra, kirán-
dulásra használtam, így lehetõségem
volt London és környéke megismeré-
sére, valamint az otthoniakkal való
kapcsolattartásra. Anglia soknemzeti-
ségû ország. Rengeteg bevándorló él
itt, akik elsõsorban a kelet-európai or-
szágokból, vagy a volt gyarmatokról
származnak. London belvárosát a tu-
risták hada is ellepi, így nem ritka az,
hogy a szembe jövõ tizenkét ember
tucatnyi országból származik. Az an-
golok vendégszeretõk. Többször meg-
történt, hogy London belvárosában tér-
képpel a kezemben megálltam, és má-

sodperceken belül megszólítottak,
hogy mit keresek, tudnak-e segíteni.
Azonban közeli barátságot nagyon
nehéz kialakítani velük.

– 2005 tavaszán, egy hazautazás al-
kalmával lehetõségem volt részt venni
a Szerencsi Pedagógus Kórus egyik kül-
földi szereplésén – emelte ki a fiatal-
ember. – Itt ismerkedtem meg Kovács
Andreával. Az ismeretségbõl a követ-
kezõ hónapokban szerelem lett, amit
házasság követett. A nyáron angliai
munkám véget ért és a németországi
Karlsruheba kerültem projektvezetõ-
programozóként.

CSÁKI-KOVÁCS

ANDREA ERIKA

– Egyike lehetek azoknak, akik még
a „csokiváros” szülõotthonában szü-
lettek 1978 októberében – vallja

büszkén a fiatalasszony. – A szülõ-
otthont még abban a hónapban be-
zárták, s ma már a városi uszoda áll
a helyén. Emlékezetemben különö-
sen élesen maradtak meg gyermek-
kori képek pedagógus családunkról,
a mindennapokról, érdekes életet élõ
felnõttekrõl, kicsi városunkról, amely-
ben nõvéremmel nevelkedtünk. Az
apai nagymamám által vezetett vá-
rosi óvodába jártam. Gyermek-
szobám falán három fontos kép ló-
gott, amelyek nagy hatással voltak fej-
lõdõ belsõ világomra. A csokoládé-
gyár akkoriban gyártotta a kis táblás
csokikat, amelyek csomagolópapír-
jait az ABC betûivel, állatfigurákkal
Ekker Róbert grafikus tervezte. Egy,
a sünit ábrázoló S betûs hatalmas rajz
így került a szobafalra. A továbbiak
a zempléni tájról készített képek, me-
lyek az olajfesték illatú mûtermet idé-
zik, melyben mûvésztanár apai nagy-
apám és édesapám alkotott. Gyakran,
csodálattal követtem munkásságukat.
Családunk egy gazdag, nyitott tanu-
lási, tapasztalási környezetet bizto-
sított számunkra, amelyben a világ
dolgaira nyitott személyiségünknek
megfelelõen haladhattunk. Amíg nõ-
vérem az idegen nyelvek, történelem
és a kateketika iránt érdeklõdött, ben-
nem az alkotás, a mûvészetekkel való
foglalkozás vágya erõsödött.
Korábban egy általános iskola volt
Szerencsen, ekkor én az ének-zene
tagozatos osztályba jártam. Alig vár-
tam, hogy a délutáni rajzszakkörö-
kön részt vegyek az iskola „R” épü-
letében, kezdetben a temperafesté-
kek illata miatt, melyet Schlosserné

Báthory Piroska rajztanár néni ada-
golt a palettánkra. Az intézmény há-
romfelé válása után a Rákóczi isko-
lába kerültem, délutánonként a ze-
neiskolában szolfézst, zongoraórákat
és a kórus foglalkozásait látogattam.
Hangversenyeken, kórustalálkozó-
kon, városi és iskolai ünnepségeken
örömmel vettem részt, és egy-két es-
küvõn az édesapámmal adtunk mû-
sort. A fellépések mégsem vonzottak
úgy, mint az egyéni festés-rajzolás.
Sikeresen szerepeltem körzeti és me-
gyei rajzversenyeken. 

Nem volt kérdéses, hol folytatom ta-
nulmányaim. A miskolci Gábor Áron
Mûszaki Középiskola mûiparos-ipar-
mûvészeti tagozata volt a legmegfe-
lelõbb választás. Aktív, példamutató
tanárok vettek körül, akik számos ta-
pasztalatukkal, tudásukkal jó szakér-
tõ embereknek bizonyultak. A szak-
mai alapok elsajátításában képzõ- és
iparmûvészek alakították, formálták
szemléletem.

Az ötéves középiskolai tanulmá-
nyok után felvételt nyertem a Magyar
Iparmûvészeti Egyetem Textiltervezõ
Tanszékének kötöttanyag- és öltö-
zéktervezõ szakára. Sokat kísérle-
teztünk anyagokkal, formákkal, te-
rekkel. Nyári Ildikó iparmûvészta-
nárom pontosságával, kísérletezõ
egyéniségével, tapasztalataival szi-
lárd alapot igyekezett bennünk, hall-
gatókban teremteni, hiszen a tu-
dásnak egy dinamikusan, folyama-
tosan változó világban való ered-
ményes tevékenységre kell felkészí-
tenie.

(Folytatás a 9. oldalon.)
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A közel nyolcvanéves helyi édesipari
kultúra megõrzésére tesz kísérletet a
Szerencsi Bonbon Kft. azzal, hogy az egy-
kori szerencsi csokoládégyár termékeit
gyártják. A cég eredményes mûködésé-
re a közel 250 alkalmazott mellett az is
bizonyítékul szolgál, hogy árbevételük
alapján 2006-ban felkerültek a megyei
vállalatok top 100-as listájára. 

– Cégünket 1996 áprilisában hoztuk
lére, tavaly ünnepeltük a tízéves fenn-
állásunkat – emelte ki lapunknak nyi-
latkozva Takács István ügyvezetõ igaz-
gató. – Mindössze néhány alkalmazot-
tal kezdtük a munkát, azonban hat év
múlva már negyven embernek biztosí-
tottunk kenyérkereseti lehetõséget. A kí-
nálatunkban olyan hagyományos sze-
rencsi termékek szerepeltek, mint a dra-
zsék és a finom desszertek, vagy éppen
a konyakmeggy. Néhány esztendeje a
Nestlé felajánlotta nekünk, hogy foly-
tassuk az általuk megszüntetett díszítõ-
drazsék (tortadara, csokoládékocka és
-lapocska) gyártását Nestlé márkanév-
vel. Örömmel éltünk a lehetõséggel, de
ehhez már kicsinek bizonyult a Gyár út
22. szám alatti telephelyünk. Jean-
Christophe Meis igazgató ekkor kínál-
ta fel számunkra, hogy vegyük igénybe
a Nestlé szerencsi üzemében található
használaton kívüli csarnokot. A Nestlé
beszállítójaként a fejlõdés újabb lehe-
tõsége nyílt meg cégünk elõtt. Elégedettek
lehettek az általunk nyújtott minõség-
gel, mert amikor a világcég központjá-
ban megszületett a döntés a szerencsi
édességgyártás felszámolásáról, lehetõ-
séget biztosítottak arra, hogy a leszere-
lendô gépek egy részének az általunk
bérelt csarnokba történô áttelepítésével
– saját költségen – folytathassuk
Szerencsen a nagyüzemi méretû édes-
séggyártást. Az itt elõállított csokoládé-

masszára a legnagyobb vevõ a Nestlé,
azonban a szabad kapacitásunkkal ma-
gunk rendelkezünk. A döntést követô-
en kerestem fel a hazai édesipar egyik
legkiválóbb mûszaki szakemberének
számító szerencsi születésû Leskó Jánost,
hogy legyen a segítségünkre. János ha-
zajött, azóta õ irányítja mûszaki szak-
embereinket.

– A jó bornak nem kell cégér – tart-
ja a mondás, ami azonban napjainkban
már nem igaz – emelte ki Takács István.
– A mai éles piaci versenyben a kiváló
minõségû termékek eladása is nagy szak-
értelmet igényel. Egyre inkább éreztük
a hiányát a kereskedelemhez is értõ mun-
katársnak, akit végül Maszler László sze-
mélyében találtunk meg. 

Az áttelepített berendezések közül a
desszertgyártó gépsor mûködtetése je-
lentette a legnagyobb gondot. Az idôs,
ma már nyugdíjban lévõ szakemberek
nem vállalkoztak erre a feladatra, ezért
két évvel ezelõtt dolgozóink egy részét
beiskoláztuk, akik közül 19-en sikeres
szakmunkásvizsgát tettek. Ezzel már a

technikai háttér mellett képzett, fiatal
szakembergárda is rendelkezésünkre
áll a szerencsi édességgyártás fenntar-
tásához, fejlesztéséhez.  

– Idõközben a termelés bôvülésével
az alkalmazotti létszám is folyamatosan
nôtt – folytatta Takács István. – Két esz-
tendeje 170 fõvel dolgoztunk, tavaly át-
léptük a 200-as határt, sõt az év végé-
re már közel 250 embernek biztosítot-
tunk munkalehetõséget. Az igazság-
hoz hozzátartozik: ezt a fejlõdést nem
érhettük volna el a Nestlé partnersége
nélkül. A multinacionális vállalat vé-
dõernyõje, a biztos megrendelés ter-
vezhetõvé teszi a jövõt, amit minõségi
munkavégzéssel igyekszünk viszonoz-
ni. Itt nem lehet elismerô szavak nélkül
hagyni Bara László és felesége, Évike oda-
adó irányító munkáját.

Számos hazai élelmiszeripari vállalat
– mint például a Zwack Unicum,
Nutricia, minden magyar tejipari válla-
lat, a Borsodi Sörgyár, a Detki Keksz Kft.,
Coop Hungary – beszállítója vagyunk.
A termékeink megtalálhatók többek kö-
zött a Túró Rudikban, karamellás tejben,
kekszekben – hogy csak néhányat em-
lítsek. A régi táblás csokoládék közül is
többnek kezdtük el a gyártását, ame-
lyekkel a vásárlók szintén találkozhat-
nak az üzletekben.

Ebben az évben szeretnénk felújíta-
ni a Gyár utcai telepünket – amit Ducsai
Jánosné irányít – és a jelenlegi kondí-
ciókat megôrizve a szerencsi csokolá-
dégyártást fenntartani. Jelenleg két bol-
tot mûködtetünk a városban. Ezek egyi-
ke a Gyár utcai szervizút mentén talál-
ható, ahol a szilárd burkolat hiánya nem
kedvez a forgalomnak. Reméljük, hogy
a város kasszájába befizetett helyi
adónkból elõbb-utóbb az itteni áldat-
lan állapotok felszámolására is jut majd
forrás.                                      Á. A. 

Az ifjú házaspár
a karlsruhei kastély

parkjában.

AHOL MÉG MA IS GYÁRTJÁK
A SZERENCSI CSOKOLÁDÉT

Készül a finom konyakmeggy. 



(Folytatás az 1. oldalról.)
–Tizenheten szavaztunk, tizenöt kép-

viselõ támogatott abban, hogy ennek a
kérdésnek a felvetése nem idõszerû, ket-

ten tartózkodtak a véleménynyilvání-
tástól. Úgy gondolom, megnyugtató a
képviselõ-testület álláspontja ebben a
kérdésben – válaszolta kérdésünkre
Rónavölgyi Endréné.

A FEJLESZTÉSEKHEZ PÉNZRE

VAN SZÜKSÉG

A miskolci AA-MED Kft. tett vételi
ajánlatot a rendelõintézetre. A tizen-
három éves múltra visszatekintõ ma-
gántulajdonú egészségügyi vállalkozás
fõ profiljába a vesekõzúzás és az em-
lõszûrés tartozik, valamint korszerû CT-
laboratórium, magánkli-
nika mûködik a Sem-
melweis Kórház területén
található Litoterápiás
Intézetben. – Cégünk az
elmúlt több mint egy év-
tizedben nagyon sok ta-
pasztalatot szerzett az
egészségügyi szolgáltatá-
sok vállalkozói alapon
történõ mûködtetésében.
Az ágazat struktúraváltá-
sában a jövõben erõsödik
a rendelõintézetek szere-
pe, Szerencs pedig kis-
térségi járóbeteg-ellátási
központnak minõsül,
ezért szolgáltatásaink to-
vábbi bõvítésének egyik
lehetséges helyszínéül ez
az intézmény szolgálhat
– nyilatkozta lapunk kér-
désére válaszolva Szente-
siné Sallai Zsuzsanna. A cég tulajdonosa
ehhez hozzátette: – Jelenleg is vállal-
kozási formában, a betegek és a dol-
gozók megelégedésére mûködtetjük
Szerencsen a radiológia, a reumatoló-
gia és a fül-orr-gége szakrendeléseket,
így alaposan ismerjük a helyi viszo-
nyokat, az intézmény szerepét és je-
lentõségét a város és környéke egész-
ségügyi ellátásában. A kórházi ágyak fo-
kozatos csökkentésével a betegek a jö-
võben háziorvosukat és a szakrendelé-
seket fogják felkeresni, tehát itt a forga-
lom emelkedésére kell számítani. A fel-
készülést már most kell elkezdeni!
Ennek a része lehet az egészségügyi szol-
gáltatások bõvítése, amelyekhez a
humán erõforrás mellett bizony drága
mûszerekre, a kor követelményeinek
megfelelõ tárgyi feltételekre van szük-
ség. A fejlesztések pénz nélkül elkép-
zelhetetlenek, aminek a biztosítása a tu-
lajdonos kötelezettsége. Tudjuk, hogy
a szerencsi önkormányzat költségve-
tésében is jelentõs a forráshiány, így a
most megnyíló európai uniós pályáza-
tokhoz az önerõ elõteremtése is komoly
terhet jelenthet a gazdálkodásban. A le-
hetõségek adottak, amelyekkel most kell

élni, mert a kimaradók lemaradnak, és
behozhatatlan hátrányba kerülnek. Ez
vonatkozik a 17 éve épült szerencsi ren-
delõintézetre is. Mivel csak a tulajdo-

nos nyújthat be pályáza-
tokat, ezért tettünk aján-
latot az épület megvásár-
lására. Megjegyzem: ez
így logikus, mert csak
ekkor juthat pénzhez az
önkormányzat. A szol-
gáltatások vállalkozói mû-
ködtetésébõl nincs bevé-
tele a fenntartónak. Fi-
gyelmet érdemel az is,
hogy az épületen az ál-
lagmegóvást, a korszerû-
sítéseket sem a költség-
vetésébõl kell a városnak
finanszíroznia. A vásár-
lással együtt természete-
sen a területi ellátási kö-
telezettséget is vállaltuk
volna. Ez utóbbi azt je-
lenti, hogy a jelenlegi
szakrendelések mûködé-
sét garantáljuk, valamint

ezek mellett továbbiak beindítására is
konkrét elképzeléseink vannak.
Példaként említem az egynapos sebé-
szetet. Háromszáz olyan orvosi be-
avatkozás van, amelyek ennek az ellá-
tásnak a keretében elvégezhetõk. Az in-
tézet elhelyezése kedvezõ, hiszen köz-
vetlenül az épület környékén biztosí-
tottak a bõvítés lehetõségei. A vételár-
ral kapcsolatos felvetésünkre válaszol-
va Szentesiné Sallai Zsuzsanna meg-
erõsítette: – A kettõszázmillió forintos
ajánlatunkat kiindulási alapnak szántuk.
A végleges összeg szakértõi vélemények,
értékbecslések figyelembe vételével,

pályáztatás keretében alakulhat ki. Ezek
után és ennek ismeretében kellett volna
mérlegelnie, majd döntenie mind a két
félnek. De eddig most nem jutottunk el!
– hangsúlyozta a cégtulajdonos, aki a
dolgozók további foglalkoztatására
irányuló kérdésünkre válaszul közöl-
te: – Az átalakuló közigazgatásban már
a közalkalmazotti státusz sem nyújt vé-
delmet a dolgozónak. Az eladás esetén
elsõsorban a munkavállalók alkalma-
zásának jogi minõségében történhet vál-
tozás. Mivel az általunk elgondolt fej-
lesztések új munkahelyeket teremtenek,
ez a foglalkoztatás bõvítését eredmé-
nyezi. – Ugyan hivatalos értesítést még
nem kaptunk a szerencsi önkormány-
zat döntésérõl, de mi az ajánlatunkat
fenntartjuk és további egyeztetésekre is
készek vagyunk – nyilatkozta lapunk-
nak Szentesiné Sallai Zsuzsanna, az AA-
MED Kft. tulajdonosa.

GYARAPODHAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

– Az önkormányzat döntését alap-
vetõen jónak tartjuk, hiszen napjaink-
ban az egészségügy állandó mozgásban,

átalakulóban van – fejtette ki vélemé-
nyét lapunknak Bobkó Géza. A ren-
delõintézet igazgató fõorvosa kiemel-
te: – Jelenleg egy olyan folyamatnak va-
gyunk a kellõs közepén, ami rendkívül
sok ellátási és finanszírozási változást
eredményez. A kórházak bezárása, az
ágyak számának csökkentése a betegeket
a szakrendelõkbe irányítják, ezért a sze-
repünk a jövõben felértékelõdik. A sze-
rencsi rendelõintézet a kistérség ellátó
központja, 56 ezer embernek biztosít-
juk az egészségügyi szolgáltatásokat.
Kizárólagos szerzõdésünk van az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
a nálunk mûködõ húsz szakrendelés-
re. Fontos a pozíciónk, ezért fogal-
mazhatok úgy: sikerre van ítélve az in-
tézet. Az elmúlt 16 év alatt folyamato-
san fejlesztettünk, a dolgozóinkkal igye-
keztünk megfelelni az elvárásoknak és
a kihívásoknak. Ugyanakkor az is vilá-
gos, hogy az egészségügyben is nö-
vekszik a magánszektor szerepe, itt is
érvényesül a piac hatása. Az esetleges
privatizáció hírére a dolgozóink közül
azok aggódtak, akiknek e miatt a köz-
alkalmazotti státuszok került volna ve-
szélybe. Tudjuk, hogy ha magánkézbe
kerül egy cég, utána más kalappal kö-
szönnek!

Természetesen el kell ismerni, hogy
a szakmai munka vállalkozási formá-
ban is jól mûködhet, mert ez alapvetõ
érdeke a tulajdonosnak. Ha kívülálló-
ként nézem a dolgot, akkor azt kell mon-
danom: egy jól menedzselt magáncég
– van erre is sok példa – ugyanúgy el-
látja a feladatát, mint egy állami válla-
lat, mert a mûködtetés szempontjából
megvannak a motivációk. Ugyanakkor
nem elhanyagolható szempont, hogy
most az intézetünk fejlesztések elõtt áll.
Az Európai Uniótól az észak-magyar-
országi régióban az egészségügyi ága-
zat 14 milliárd forintra számíthat. Ez arra

inspirál bennünket, hogy most meg-
alapozzuk szakmai fejlõdésünket.
Terveink között szerepel a délutáni ren-
delések bevezetése. Gondolok itt a se-
bészetre, szemészetre, de bõvíteni aka-
runk olyan szakmáknál is, ahol most
egynapos a rendelés és mindennapos-
sá szeretnénk tenni azokat, ahol jelen-
leg két-három nap áll szakorvos a be-
tegek rendelkezésére. Példaként emlí-
tem az ortopédiát, az urológiát és a re-
umatológiát. Több száz-
millió forintos mûszerpá-
lyázaton kívánunk részt
venni az elkövetkezendõ
öt évben. Gondolkodunk
az egynapos sebészet be-
vezetésén, koncentrál-
nánk a sürgõsségi ellátó
központot a rendelõinté-
zet területére. Itt helyez-
nénk el a kistérségi köz-
ponti orvosi ügyeletet,
fektetõvel. Erre a komoly
fejlesztésre is megvannak
a terveink – vázolta a
jövõt az igazgató fõorvos. 

– A pályázatokhoz
azonban önerõre is szük-
ség van. Honnan teremt-
hetõ elõ a pénz? – érdek-
lõdtünk. – Az önerõ biz-
tosítása az uniós pályázatoknál 10 szá-
zalék körül alakul. Egy 200 millió forintos
projektnél ez 20 millió forintot jelent, ami
arányaiban nem túl nagy tétel. Ezt a tu-
lajdonosnak kell hozzátenni, tehát szá-
mítunk a városra. Ugyanakkor az in-
tézmény éves bevétele bruttó 365 mil-
lió forint körül alakult a tavalyi évben,
tehát itt is vannak tartalékaink. Eddig is
sok mindent saját erõbõl valósítottunk
meg. Gondolok itt a festésre, mázolás-
ra, a földszinten két helyiség teljes ki-
alakítására. Most éppen a bejárati ajtót
cseréljük fotocellásra. Komplett mûtõ-

állomást hoztunk létre a földszinten, ki-
építettük a számítógépes hálózatot, több
rendelõt klimatizáltunk. Mindezt saját be-
vételeinkbõl valósítottuk meg. A vizit-
díjból havonta 1,5-2 millió forint plusz-
forrásra számítunk, amit szintén fejlesz-
tésre kívánunk fordítani. Tehát úgy gon-
dolom, hogy a rendelõintézettel tovább
gyarapodhat az önkormányzat vagyona
– összegezte a testület döntésérõl véle-
ményét Bobkó Géza.

Szerencs Város Önkormányzata tehát
most nem tartotta idõszerûnek a ren-
delõintézet eladását. Az egészségügy át-
alakításában jelentõs kihívás elõtt állnak
az intézet vezetõi és dolgozói egyaránt:
bizonyítaniuk kell megújulási képessé-
güket, a további fejlesztésekhez pedig
szükség van sikeres európai és hazai fi-
nanszírozású pályázatokból jelentõs
összegekre. A tulajdonos önkormány-
zat elvárása a város és környéke lakói-
nak biztonságos és színvonalas egész-
ségügyi szakellátása. 

Sárkány László
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ELUTASÍTOTT AJÁNLAT A RENDELÕINTÉZET MEGVÁSÁRLÁSÁRA

A zárt üléssel kezdte munkáját ja-
nuár 25-én a szerencsi képviselõ-tes-
tület, amelyrõl Bíró László jegyzõ tá-
jékoztatta lapunkat. Eszerint egy
tartózkodás mellett tizenegy igen és
öt nem szavazattal Suskó Viktort vá-
lasztották meg a február 1-jétõl lét-
rejövõ Városi Kincstár vezetõjének.
Döntés született a város idei kitün-
tetettjeirõl és arról is határozott az
önkormányzat, hogy nem idõszerû
a rendelõintézetet értékesítése.

A nyilvános ülésen megtörtént a
város 2007. évi költségvetés-terve-
zetének a kiosztása, aminek a meg-
tárgyalását februárban tûzik napi-
rendre. Jóváhagyták a képviselõk az
idei nemzeti, állami és városnapi ün-
nepségek megrendezésérõl szóló ja-
vaslatot. Gál András az oktatási és
ügyrendi bizottság nevében támogatta
a jól elõkészített elõterjesztést.
Elfogadta a testület Visi Ferenc el-
lenszavazatával, Hidegkúti Ákos tar-
tózkodása mellett a helyben köz-
pontosított közbeszerzési eljárások-
ról szóló rendeletet. Takács István a
pénzügyi és településfejlesztési bi-
zottság nevében azt javasolta, hogy
a közbeszerzéseket megvalósító ta-
nács munkájában ne a pénzügyi bi-
zottság elnöke, hanem két, ezirányú
tanulmányokat folytató tagja: Hideg-
kúti Ákos és Suskó Viktor vegyen
részt. Bíró István azt kérte, hogy az
egyes beszerzési pályázatoknál a
nyertesek mellett azokat is értesítsék,
akiknek nem kedvez a döntés.
Csanádi Béla, a polgármesteri hiva-
tal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje kiemelte, hogy eddig is
ez volt a gyakorlat. Elõírás, hogy a

legalább háromtagú közbeszerzési bi-
zottság tagjai megfelelõ szakérte-
lemmel rendelkezzenek. A személyek
meghatározása viszont nem a testü-
let hatásköre. 

ELNEVEZÉSRE VÁRÓ

KÖZTERÜLETEK 

Következõ napirendi pontként a
közterületek elnevezésével kapcso-
latos elõterjesztéseket tûzte napi-
rendre az önkormányzat, amelyek
Hidegkúti Ákos javaslatai alapján
születtek. Csanádi Béla ismertette,
hogy ahhoz, hogy a Geisenheim
teret Szent Istvánról nevezzék el, az
elõírások szerint önálló helyrajzi
számot kell adni a területnek.
Ugyanez vonatkozik az Ondi út te-
tején létesülõ új utcákra is, amelyek
egyikének a képviselõi javaslat sze-
rint Puskás Ferencnek kellene emlé-
ket állítani. 

Takács István úgy vélte, hogy a múlt
restanciáit rendbe kell tenni. Annak
kiderítése, hogy egykor ki követte el
a mulasztást, a polgármesteri hiva-
talban mûködõ ISO-rendszer egyik
feladata lehet. A tér nevének meg-
változtatása csak a testvérvárossal tör-
ténõ egyeztetés után történhet. A kép-
viselõ azt javasolta, hogy hozzanak
létre egy ad hoc bizottságot a sze-
rencsi közterületek elnevezéseinek át-
tekintésére, mert erre van igény.
Uray Attiláné szerint a Kovács cuk-
rászda elõtti terület kaphatná a
Gesiemheim tér nevet. Ott elhe-
lyezhetnének olyan tárgyat, ami a test-
vérvároshoz köthetõ. Korábban az ön-
kormányzat döntést hozott arról,
hogy az Ondi és a Rákóczi utak sar-

kán lévõ, jelenleg is név nélküli
részt Geisenheim térre keresztelik, de
a határozat a táblák kihelyezésén túl
nem került végrehajtásra. Koncz
Ferenc szerint érdekes dolgok kerül-
nek felszínre egy ártatlan képviselõi
javaslat kapcsán. Miután Geisen-
heimben minden évben hársfafesz-
tivált tartanak, ilyen növényt ültes-
senek a Kovács cukrászda elõtti térre.
A bowling klub elé pedig a beton-
kolosszus helyett Szent István-szob-
rot állítassanak – javasolta a képvi-
selõ. Vaszily Miklós egyetértett azzal,
hogy legyen Szent István tér Sze-
rencsen. Erre azonban a Kovács cuk-
rászda elõtti rész, vagy az Ondi út
és a Magyar utca keresztezõdésében
lévõ háromszög lenne a legalkalma-
sabb. Heves János kicsit meggondo-
latlannak érezte a térátkeresztelési ja-
vaslatot. Szerinte a majdani Szent
István szobrának a mostani Gei-
senheim tér helyett más, méltó he-
lyet kellene találni a városban. Erre
alkalmas lehet akár a Kovács cuk-
rászda elõtti terület. A köztéri alko-
tás elkészítésének tekintélyes költsé-
ge pályázat útján teremthetõ elõ. Bíró
István emlékeztetett, hogy Geisen-
heim az elmúlt idõszakban jelentõs
adományokkal segítette Szerencset.
Méltatlan lenne a testvérvárosról el-
nevezett teret máshová helyezni.
Csanádi Béla kiemelte, hogy a
Geiseinheim térrõl 2000-ben szüle-
tett döntés, amely azonban nem ne-
vezett meg felelõst a végrehajtásra. 

(Folytatás a 9. oldalon.)

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Rónavölgyi Endréné: Az önkormányzat fel-
adata, hogy korszerû egészségügyi ellátást biz-
tosítson a város lakóinak.

Szentesiné Sallai Zsuzsanna: Az ajánlatunkat
fenntartjuk és további egyeztetésekre is ké-
szek vagyunk.

Bobkó Géza: A rendelôintézet sikerre van ítélve.



* A múlt év végén újraalakult és meg-
kezdte mûködését a Monok Köz-
biztonságáért Polgárõr Egyesület. A
községben a ’90-es évek elején már
mûködött önkéntes szervezet, de az
utóbbi két-három évben különbözõ
okok miatt szüneteltette a tevékeny-
ségét. Az elmúlt év õszén több helyi
fiatal kezdeményezésére, Szepessy
Zsolt – idõközben megválasztott pol-
gármester – vezetésével és közremû-
ködésével, húsz új és hat régi taggal
kiemelt közhasznú egyesületként dol-
goznak. A szervezet munkáját köz-
vetlenül Vitányi László szakmai alel-
nök irányítja. Kezdetben legfonto-
sabb feladatuknak a járõrszolgálatot,
a községben lakók nyugalmának a biz-
tosítását tekintik. A monoki szervezettel
a Szerencsi Polgárõr Kistérség vala-
mennyi településén, tizennyolc egye-
sületben, több mint hétszázötven ön-
kéntes bûnmegelõzõ õrzi a közrendet,
közbiztonságot.

* Az Országos Polgárõr Szövetség
(OPSZ) az elmúlt év október 27-ei ta-
nácskozásán hirdette meg az „Egy is-
kola – egy polgárõr” mozgalmat. Ennek
legfontosabb célja, hogy a megelõzés
elõtérbe kerülésével minél kevesebb
gyermek, fiatalkorú váljon bûncselek-
mény, illetve közlekedési baleset ál-
dozatává vagy okozójává, elkövetõjé-
vé. A tanulók ismerjék meg a drog és
alkohol, dohányzás káros hatásait, tud-
janak ezekre nemet mondani, társaikat,
barátaikat, környezetüket igyekezzenek
ezektõl a szenvedélyektõl visszatarta-
ni. Nem titkolt szándék, hogy az arra
rátermett, a szolgálatot önként vállaló,
alapvetõ polgárõr-ismeretekkel ren-
delkezõ fiatalokkal utánpótlást bizto-
sítsunk a mozgalom számára. A fenti
célok megvalósítása érdekében az
OPSZ felhívással fordult az iskolákhoz
a polgárõr-ismeretek tanórai és tanórán
kívüli oktatásának bevezetésére, amely-
hez a szerencsi kistérségbõl Takta-

harkány, Taktaszada, Taktakenéz és
Megyaszó oktatási intézményei csat-
lakoztak. Elismerésre, követésre méltó
a megyaszói Mészáros Lõrinc Körzeti
Általános Iskola ez irányú tevékenysé-
ge, ahol a 2006/2007. évi tanévben már
negyedik esztendeje van tanórán kívüli
polgárõr és közlekedési ismereti kép-
zés szakköri formában. Az itt szerzett
elméleti és gyakorlati tapasztalatok
biztosították az „Egy iskola – egy pol-
gárõr" országos mozgalom elindításá-
nak alapjait. Az OPSZ a 2007. évben
pályázati úton nyújt szakmai és anya-
gi támogatást azoknak az oktatási in-
tézményeknek és polgárõr egyesüle-
teknek, akik részt vesznek a Polgárõr
Suli mozgalomban. A kistérségünkbõl
benevezett iskolák ezirányú munkáját
a helyi egyesületek az oktatást elõse-
gítõ szakanyagokkal, tankönyvekkel, ké-
zikönyvekkel, szükség szerint szak-
elõadókkal segítik.

Bújdosó Ferenc kistérségi felelôs

KÉTSZER BUKTAK LE

A BETÖRÕK

Palackozott italokat árusító boltot pró-
bált meg kifosztani Taktaharkányban
három napon belül kétszer is egy fiata-
lokból álló társaság. A rendõrök azon-
ban minden alkalommal lefülelték az el-
követõket. Az elsõ eset január 22-én tör-
tént, amikor a hat ifjú a nyílászárókat ki-
feszítve próbált bejutni az üzlethelyi-
ségbe. A helyi járõrök a polgárõrökkel
elfogták a betörõket. Két nappal késõbb
a rendõrök ismét rajtakapták a csoport
három tagját, amint záróra után akarták
felkeresni a boltot. A tettesek kezén ez
alkalommal is kattant a bilincs.

PUSKÁVAL FIGYELTÉK

A VADAT

Alsódobszán február elsõ hétvégéjén
az esti órákban a szokásos körútjukat
tették meg a vadászok és a mezõõrök,
amikor a távolból egy lövésre figyeltek
fel. Elindultak a hang irányába, ahol
megpillantottak egy ismeretlen sze-
mélygépkocsit, de mire a közelébe
értek, az autó vezetõje beindította a jár-
mûvet és továbbhajtott. A vadászok
utána mentek, de csak mintegy három
kilométer megtétele után érték utol a
menekülõt, akkor is csak azért, mert el-
akadt. Kérdõre vonták a kocsiban ülõ
két alsódobszai férfit, akik elmondták,
hogy nem õk lõttek, hiszen csak lám-
pával figyelték az õzek mozgását. A va-
dászok a rendõrök kiérkezéséig visz-
szatartották a 28 és 30 éves helybélie-
ket. A járõrök segítségével átvizsgálták
azt az útvonalat, ahonnan az autósok
indultak és a szántóföldön találtak egy
vadászpuskát. A páros tagadta, hogy
bármilyen közük is lenne a fegyverhez,
elmondásuk szerint azt õk is egy kö-
zeli fán felakasztva találták. A Szerencsi
Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya
mindkettõjük ellen lõfegyverrel, lõ-
szerrel való visszaélés bûntett gyanú-
ja miatt indított eljárást.

ELÕZETESBEN

A FIATALKORÚ FOSZTOGATÓK 

Elfogta a rendõrség azt a három fia-
talkorút, akik az elmúlt hónapban
rendszeresen raboltak és fosztogattak
a Szerencs és Miskolc között közleke-
dõ személyvonatokon. A Taktaharkányi
Rendõrõrsre január 24-én kora délután
érkezett telefonon jelzés arról, hogy a
megyeszékhelyre tartó szerelvényen egy
háromfõs társaság megvert két 14-15

éves diákot. Elvették a mobiltelefonju-
kat, mp3 lejátszójukat, az egyiküktõl
500 forint készpénzt is zsákmányoltak,
majd Taktaszadán leszálltak a vasúti ko-
csiról.  A rendõrök néhány perc múlva
már a községben voltak és igazoltatták
az állomásról hazafelé tartó trió tagja-
it. Az egyikük fülén egy mp3-as leját-
szó volt, éppen olyan, amilyet a vonaton
raboltak el a diákoktól. A gyanúsítot-
taktól egy mobiltelefon, valamint az
egyik sértett nevére kiállított vasúti
havi bérlet is elõkerült. A fiatalkorú fiúk
beismerõ vallomást tettek, és mint ki-
derült, korábban hasonló módszerrel
már több bûncselekményt elkövettek.
A Miskolci Városi Bíróság január 26-
án mindhármukat elõzetes letartózta-
tásba helyezte.

KOLLÉGISTÁK ÁRULTÁK

A DROGOT 

Négy fiatalt vett õrizetbe a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõka-
pitányság, akiket kábítószer terjeszté-
sével gyanúsítanak. A sikeres akció szá-
lai a nyilvánosság elõtt már ismeretes,
a közelmúltban a hegyeshalmi határ-
átkelõ közelében lefoglalt 4 kilogramm
marihuánához és az elõzetes letartóz-
tatásban lévõ drogterjesztõkhöz ve-
zethetõk vissza. Az ellenük indított bün-
tetõ eljárás során figyeltek fel a nyo-
mozók két fiatalra, akik Miskolc egyik
fiúkollégiumában laktak és rendszere-
sen kábítószerrel látták el társaikat és
a városban lakó fiatalokat. A húszéves
vizsolyi F. Józsefre és a vele egykorú
bodroghalmi J. Lászlóra azt követõen
csaptak le a rendõrök, miután egy
három fiatalból álló baráti társaság vá-
sárolt tõlük egy pakett marihuánát.

A nyomozás során derült fény arra,
hogy a két fiatal felsõbb kapcsolata H.
Richárd 24 éves miskolci lakos, akitõl
rendszeresen beszerezték elõbb saját
fogyasztásukra, majd a továbbadásra
szánt drogot. Ezután került a rendõrök
látókörébe a 22 éves ongai N. Márton,
aki a rendelkezésre álló adatok alap-
ján H. Richárdot látta el marihuánával.
Szomorú tanulság, hogy a már emlí-
tett kollégiumból elõállított tíz fiatal
közül hétnek a szervezetében a gyors-
teszt kábítószer jelenlétét mutatta ki. A
házkutatás során a diákszálló egyik szek-
rényében 17 adag drogra bukkantak a
rendõrök. A Miskolc Városi Bíróság a
terjesztéssel gyanúsított négy fiatalt
elõzetes letartóztatásba helyezte. Bün-
tetésük 5–10 évig terjedõ szabadság-
vesztés is lehet.

RENDÕRSÉGI HÍREK
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Az elmúlt
évben nem
javultak a vá-
ros és kör-

nyékén a közlekedés feltételei, azon-
ban a hatékony balesetmegelõzõ
kampánynak és a fokozott rendõri
jelenlétnek köszönhetõen keveseb-
ben sérültek meg a közutakon –
derül ki a Szerencsi Rendõrka-
pitányság elemzésébõl.

Keresztesi János õrnagy, közleke-
désrendészeti osztályvezetõ (fotón-
kon) arról tájékoztatta lapunkat,
hogy tavaly az illetékességi terüle-
tükön huszonöt százalékkal történt
kevesebb közlekedési baleset, mint
az elõzõ esztendõben. Az ütközé-
sek száma 320-ról 238-ra mérsék-
lõdött. A kedvezõ tendencia a ha-
lálos (6–3), a súlyos sérüléses
(37–33), valamint a könnyû sérü-

léssel járó baleseteknél (46–41) egy-
aránt érvényesült. Az elõidézõ okok
között továbbra is a sebesség hely-
telen megválasztása, a gyorshajtás,
az elsõbbségi, a kanyarodási, elõzési
szabályok megszegése szerepelnek
az elsõ helyeken. A leginkább ve-

szélyeztetett területként a 37-es
számú fõutat tartják nyilván a rend-
õrök. A legtöbb balesetet személy-
gépkocsi-vezetõk és teherautó-so-
fõrök idézték elõ. Az összes ütkö-
zés 18 százalékánál játszott közre
az ittasság.

KEVESEBB BALESET
A KÖZUTAKON 

A Miskolci Határõr
Igazgatóság idén ja-
nuárban 716 személy-
lyel szemben kezde-
ményezett eljárást jog-
ellenes cselekmények

miatt. Tiltott határátlépés vagy annak
kísérlete során nyolc esetben össze-
sen tizenkét magyar, illetve szlovák
állampolgárt füleltek le. A szabály-
sértõk a közúti átkelõket megkerül-
ve, vagy turisztikai céllal a gyalogo-
soknak megnyitott határpontokon
gépjármûvel, vagy a nyitvatartási
idõn túl próbáltak átjutni a szom-
szédos államba. Két átlépésre je-
lentkezõ magyar pedig csalás és
magánokirat-hamisítás vétsége, va-
lamint jogerõsen megállapított köz-
tartozás miatt állt külföldre utazási
tilalom alatt.

A határõrök huszonhárom esetben
fogtak el hatóságok által keresett sze-
mélyeket, illetve foglaltak le körözött
okmányokat. Önállóan, vagy a rend-
õrséggel és a vám- és pénzügyõr-
séggel közösen ellátott szolgálatban
tizenkét esetben derítettek fényt do-
hánytermékkel való visszaélésre,
amelyek elkövetõi fõként magyar és
ukrán állampolgárok voltak. A fel-
fedett csaknem hatezer doboz ukrán
zárjegyes cigaretta értéke megköze-
lítette a 2,2 millió frontot.

FELGYÚJTOTTA A HÁZÁT 

Közveszély-okozással gyanúsítja
a rendõrség azt a megyaszói férfit,
akinek február 21-én este egy csa-
ládi veszekedést követõen égett le a
háza. A szerencsi tûzoltóknak sike-
rült megakadályozniuk, hogy a lán-
gok átterjedjenek az épülettõl mind-

össze fél méterre lévõ szomszédos
lakásra. A tüzet az elsõdleges vizs-
gálat megállapítása szerint egy, a
kályhából a szoba közepére hají-
tott égõ rongy okozta.

BENNÉGETT AZ IDÕS FÉRFI

Tragikus kimenetelû tûzeset tör-
tént február 3-án este Golopon.
A helyszínen szerzett informáci-
ók alapján az 59 éves férfi felte-
hetõen a fotelben ülve dohány-
zott. Eközben gyúlhatott fel a
bútor és az áldozat ruhája, ami

végül a halálához vezetett. A szom-
szédok a szerencsi tûzoltók kiérke-
zéséig poroltóval próbálták meg-
akadályozni a lángok továbbterje-
dését. Az épületbõl két gázpalackot
is kivittek, megelõzve az esetleges
felrobbanásukat.

Télen sem pihennek a traf-
fipaxok. A Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedésren-
dészeti osztályának munka-
társai ezekben a hónapokban
is rendszeresen végeznek se-
bességméréseket elsõsorban a
37-es számú fõúton, de alkal-
manként a városban és a kör-
nyezõ településeken is igye-
keznek kiszûrni azokat, akik
túlzott tempót diktálva magu-
kat és másokat veszélyeztet-
nek. Az elmúlt években gya-
koribbá váló ellenõrzéseknek
is szerepük volt abban, hogy
tavaly a rendõrkapitányság
mûködési területén kevesebb
közlekedési baleset történt,
mint az elõzõ esztendõben. Az
ütközéseket elõidézõ okok között
azonban továbbra is elõkelõ helyen
szerepel a gyorshajtás, ezért a jövõ-

ben is számítani kell a sebességmé-
rõre az utak mentén az utazók biz-
tonsága érdekében.

DOLGOZIK
A SEBESSÉGMÉRÕ

MUNKÁBAN
A HATÁRÕRÖK 

HÍREK A POLGÁRÕRÖK ÉLETÉBÕL
FELBORULT A KISBUSZ 

Hatan sérültek meg abban a köz-
lekedési balesetben, ami február 1-jén
reggel történt Mád közelében. A mun-
kásokat szállító kisbusz Tállya felé tar-
tott, amikor az Isten-hegy alatti kanyar
után a jeges úttesten megcsúszott. A
sofõr elvesztette uralmát a jármû fe-
lett, ami a jobb útpadkára sodródott.
A kocsi behajtott az útszéli bozótba,

majd ott a lendülettõl továbbpördül-
ve végül az aszfalton keresztben, a te-
tejére borulva állt meg. A Mercedes
típusú kisbuszban utazók közül öten
súlyosan sérültek, akiket a mentõk kór-
házba szállítottak. Az egyik férfi ki-
sebb horzsolásokkal úszta meg a bo-
rulást, õ a saját felelõsségére a hely-
színen maradt. A megrongálódott ko-
csit a szerencsi tûzoltók állították a ke-
rekeire. A baleset körülményeit a
Szerencsi Rendõrkapitányság közle-
kedésrendészeti osztálya vizsgálja.
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Az önkormányzat legutóbbi ülésén
a különfélék napirend alatt számos
olyan képviselõi észrevétel és véle-
mény fogalmazódott meg, amely
méltán tarthat igényt közérdeklõ-
désre. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
ismertette, hogy az elmúlt idõszak-
ban a legjelentõsebb feladatot a város
idei költségvetésének az elõkészíté-
se jelentette. A tervezet elkészült,
amelyet átadtak a képviselõknek. Ezt
célszerû alaposan átvizsgálni és azt
kéri, hogy a módosító indítványok-
nál az új kötelezettségvállalások for-
rására is szülessen javaslat. A pol-
gármester kiemelte, hogy a városban
a beruházások jó ütemben haladnak.
Folyamatban van a várkert felújítá-
sa, a világörökség-kapuzat építése és
a fürdõépület rekonstrukciója is el-
kezdõdött. Az önkormányzat által
fenntartott intézmények átszervezé-
se érdekében jelentõs háttérmunka
történik, amibe a törvényi elõírások-
nak megfelelõen a vezetõket és a dol-
gozókat is bevonják. Több lehetõsé-
get szeretnének letenni a képviselõ-
testület elé, hogy a legjobb megol-
dást választhassák a mûködõképes-
ség biztonsága, a magas színvonalú
oktató-nevelõ munka és a pénzügyi
egyensúly megteremtése érdekében.
A polgármester hangsúlyozta, hogy
az eddig meghozott intézkedések a
forráshiány növekedésének a meg-
akadályozására voltak elegendõk.
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a
rövidesen megnyíló pályázati lehe-

tõségeket kihasználja a város, amire
komoly elõkészületek történtek. 

Korondi Klára arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az elmúlt idõszakban
két halálos kimenetelû baleset is tör-
tént Szerencs Ond felõli részén, a la-
kott területet jelzõ tábla utáni útsza-
kaszon. A további tragédiák meg-
elõzése érdekében célszerû lenne se-
bességkorlátozást bevezetni a kritikus
részen. Késõbb a Szerencs tábla ki-
helyezésével orvosolható lenne a
probléma. A képviselõ köszönetet
mondott a városüzemeltetõ társa-
ságnak, hogy elvégezték az 1-es kör-
zeti focipályája mögött a kerítés ma-
gasítását. Ugyanakkor a Határ utcá-
ban a hegyrõl lezúduló víz elveze-
tését meg kellene oldani. 

Danyi László nehezményezte,
hogy az új menetrendek alapján a
vonatközlekedés és a buszjáratok kö-
zött gyakran nincs összhang. Az
emberek 2-3 perces késés miatt már
nem érik el a csatlakozást. Ondon
pedig a város felõli két buszmegál-
ló között a nagy gyerekforgalom
miatt gyalogátkelõhely kijelölésére
volna szükség. Vaszily Miklós a
2006. évi hat hónap képviselõ alap-
jának a felosztásáról rendelkezett,
amelybõl 50-50 százalékban a kul-
turális központ és a sportegyesület
részesüljön. Bíró István ismertette,
hogy az egyik fecskési lakos fel-
ajánlotta a kertjét a helyi idõsek klub-
ja felépítésére. Õ a hároméves kép-
viselõi alapját a terület megvásárlá-
sára szánná, amennyiben a beruhá-
záshoz találnak pályázati lehetõsé-

get. Fekete József szóvá tette, hogy
a Bocskai utcában a volt sportpálya
mellett a járdán nem lehet közle-
kedni, a 37-es számú fõút kereszte-
zõdésénél pedig mindig megáll a víz.
A Gyár utcai szervizúton az ott par-
koló kamionok okoznak gondot. Az
ipari parkban az utakról a hó elto-
lását meg kellene oldania a város-
nak. Ugyanez a probléma merül fel
az idevezetõ fõút szélén, ahol gya-
logosok és kerékpárosok közleked-
nek. 

Rónavölgyi Endréné azt kérte, hogy
az önkormányzat tagjai egyelõre
csak a januári és a februári képvise-
lõi alapról rendelkezzenek. 

Á. A. 

(Folytatás a 7. oldalról.)
Ugyanakkor a földhivatali nyilván-

tartásokban több közterületi elneve-
zésnek sincs nyoma. Rónavölgyi Endréné
polgármester azt javasolta, hogy tekintsék
át az utak és terek elnevezésével ösz-
szefüggõ tennivalókat és azt, hogy mi-
lyen emlékhelyeket szeretnének létre-
hozni a városban. Támogassanak min-
den ilyen kezdeményezést. Amikor
pedig pályázati lehetõség nyílik közté-
ri alkotások készítésére, arról a testület
hoz majd döntést. Ezekkel a javaslatokkal
a képviselõk egyhangúlag egyetértettek. 

Ugyancsak egyöntetû döntés szü-
letett a Rákóczi-várban 1996-ban lét-
rehozott Zempléni Pantheon bõvíté-
sérõl. Gál András az ügyrendi és ok-
tatási bizottság nevében támogatta,
hogy a Rákóczi-vár falára újabb, arra
érdemes személyek arcképei kerülje-
nek fel. Az ehhez szükséges kutató-
munkára a Zempléni Múzeum mun-
katársait kérik fel. 

EGYÜTTMÛKÖDÉS
A KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZATTAL
Következõ napirendi pontként a kép-

viselõ-testület és a helyi cigány kisebb-
ségi önkormányzat (CKÖ) közötti együtt-
mûködési megállapodás megkötésérõl
született döntés. 

Májercsik Zoltánné, a CKÖ elnöke a
tervezet szövegében azt a módosítást ja-
vasolta, hogy a kisebbségi önkormány-
zat kötelezettségvállalásainak és az utal-
ványozásainak az ellenjegyzésére jo-
gosult ne a CKÖ alelnöke, hanem a pol-
gármesteri hivatal vezetõje, illetve az ál-
tala megbízott személy legyen. Erre a
jogszabályok lehetõséget adnak. Gál
András az ügyrendi és oktatási bizott-
ság nevében azt javasolta, hogy az

együttmûködés szabályait a négyéves
ciklusra rögzítsék. Miután a CKÖ a saját
pénzügyi keretét használja fel, annak sza-
bályosságáért a felelõsséget is vállalni-
uk kell. A város 640 ezer forinttal, va-
lamint a szükséges infrastruktúra bizto-
sításával segítse a munkájukat. A ki-
sebbségi önkormányzat vezetõjének az
önkormányzati ülésen való jelenléte
miatt kiesett jövedelmét kötelesek biz-
tosítani. Képviselõi tiszteletdíj azonban
nem jár ezért a munkáért. Mint kide-
rült, a két önkormányzat között 2003-
ban már létrejött egy együttmûködési
megállapodás, aminek a felbontásával
köthetô meg a mostani szerzõdés. Bíró
László jegyzõ szerint a záró rendelke-
zésekben kell szerepeltetni, hogy a ko-
rábbi dokumentumot hatályon kívül he-
lyezik. Az ellenjegyzés a CKÖ felelõs-
ségvállalása. A kisebbségi önkormány-
zat támogatásáról és a tiszteletdíjról most
ne határozzanak, mert ez költségveté-
si kérdés, amirõl februárban szavaznak
majd a képviselõk.

(Folytatás a 6. oldalról.)
– Az egyetemi évek alatt számos ki-

állításon, divatbemutatón, összmûvé-
szeti fesztiválon szerepeltek textil- és
divatterveim, bemutattam öltözékeimet
és anyagkísérleteimet. Fontos volt,
hogy minél több pályázaton vegyünk
részt függetlenül attól, hogy a kiíró kül-
földi intézmény, vagy hazai cég –
emelte ki Csáki-Kovács Andrea Erika.
– A végzett iparmûvész ugyanis nagy-
részt pályázatok, felkérések során tehet
szert munkákra. A számos esemény
közül néhány különösen kedves volt
számomra: kiállítás Helsinkiben; fran-
ciaországi Saint-Etienne, pályázat cso-
portos I. díj újrafelhasználás témában;
divatbemutatók Budapesten. Jeles dip-
lomakollekciómmal elnyertem „A
2003-as év végzõs divattervezõje”
díjat. Az elsõ diplomám átvétele után
elvégeztem a vizuális kultúra tanári sza-
kot, így lehetõségem nyílt az oktatás-
ra. Az egyetem mellett több évig
Budapesten az Angyalföldi Gyermek-
és Ifjúsági Házban mûvészeti foglal-
kozások vezetésével, valamit történel-
mi nyári táboraikban jelmezek és dísz-
letek tervezésével foglalkoztam. A hat
egyetemi év miatt sokat voltam távol
szülõvárosomtól, viszont hétvégenként
a feltöltõdést a családi kör jelentette.
Így ha tehettem, hazautaztam.

A TANÍTÁS ÉS
AZ ALKOTÁS ÚTJÁN

– Az egyetemi évek után 2004-ben
Szegeden találtam állást – folytatta a fia-
talasszony. – A Tisza Lajos Könnyûipari
Szakközépiskolában divat-stílustervezõ
szakos hallgatóknak tartottam tervezé-
si gyakorlatokat. Szeretek kísérletezni
az oktatásban, kipróbálni új módsze-
reket, s fejleszteni a tanítási-tanulási fo-
lyamat hatékonyságát, ezért szem elõtt
tartom a diák motiváltságát. Nagyra ér-

tékelem a kézmûves, míves alkotáso-
kat, mert kivitelezésük megmutatja,
mennyire jártas készítõje a szakmában.
Ugyanakkor érdekes feladat egy bizo-
nyos formát, vagy motívumot, szín-
kombinációt ipari eszközökkel kivite-
lezhetõre alakítani és örömet szerez a
kézzelfogható eredmény is. Ma már kö-
tõgépemen készítek megrendelésre öl-
tözékeket, és az egyénileg tervezett kis
kollekcióimat, képzõmûvészeti alko-
tásaimat. 

A szakmában napjainkban nélkü-
lözhetetlen a számítógépes grafikai
programokban való jártasság, így logó-
és arculattervezéssel is foglalkoztam.
Alkotni viszont csak úgy jó, ha kellõ
inspirációval rendelkezem, aminek a
megszerzésére jó alkalom egy nyugodt,
információkban, képekben, színekben
gazdag utazás, más országok, embe-
rek kulturális értékeivel való találkozás.
Ha tehetem, ezért sokat kirándulok csa-
láddal, barátokkal, és most már ked-
ves férjemmel, Gáborral, akivel éppen
a szerencsi pedagógus kórus olaszor-
szági utazása alkalmával ismerkedtem
meg. Egy véletlennek köszönhetõen erre
a kirándulásra én is elmehettem 2005
nyarán. Gáborral hamar komoly ter-
veket szõttünk, majd elhatároztuk,
hogy egy évvel a találkozásunk után
házasságot kötünk, melynek helyszíne
a szerencsi református templom és a
Rákóczi-vár volt. 2006-ban a helyi kul-
turális központ Bocskai István emlékére
kiírt képzõ- és iparmûvészeti pályáza-
tára egy nõi haute-couture öltözéket és
egy grafikai névjegykártya-sorozatot
készítettem, mellyel második díjat nyer-
tem. A pályamûvet az intézménynek
adományoztam, amit remélem, öröm-
mel tekintenek majd meg a várat láto-
gató vendégek. Jelenleg a német és a
francia nyelv tanulásával, iparmûvészeti,
valamint képzõmûvészeti munkákkal
foglalkozom. Eredményes németor-

szági tartózkodásunk után hazatérve
szeretném Szerencsen kiállítás, valamint
divatbemutató keretében bemutatni
öltözékeim és mûvészeti alkotásaim.

KETTEN NÉMETORSZÁGBAN 
Az esküvõ után már nagyon vártuk,

hogy elkezdhessük közös életünket –
folytatta immár együtt a fiatal pár. – Az
otthonunkat jelenleg németországi
Karlsruheban alakítottuk ki. Ez egy, a
francia határ közelében, a Fekete-erdõ
szomszédságában fekvõ közepes nagy-
ságú város, amely elsõsorban egyete-
mérõl és gyönyörû kastélyáról ismert.
Belvárosi lakásunkból gyakran sétálunk
át a kúria parkjában, vagy nagy bicik-
litúrákat teszünk a környéket beháló-
zó kerékpárutakon. A város nagyon fi-
gyel a környezetvédelemre, tömeg-
közlekedési hálózata ezért is példaér-
tékû. Szabadidõnket mostanában ezen
gyógyvizekben gazdag térség megis-
merésével töltjük. Múzeumokba járunk,
francia és német várakat látogatunk, és
többek között megnéztük a Duna for-
rását, valamint a tévébõl ismert Fekete-
erdõ Klinikát. 

– Érdekes volt az adventi idõszakban
a város fõterére, a karácsonyi vásár for-
gatagába tévedni – folytatták. – A he-
lyiek kedvelik a népmûvészetet és kéz-
mûves hagyományaikat. A vásár nagy
részét kézmûvesek portékáinak soka-
sága alkotja. Jó volt látni, hogy a né-
metek mennyire szeretnek közösség-
ben, jó hangulatban ünnepelni, sört kol-
básszal enni, vagy a népszerû magyar
lángost fogyasztani. Az itt eltöltött idõ
alatt kedvezõ kép alakult ki bennünk
a német emberekrõl, akik udvariasak,
segítõkészek. 

Sokszor gondolunk családunkra, szü-
lõvárosunkra. Szerencsére lehetõség van
a napi kapcsolattartásra telefonon és in-
terneten, ezért esténként sokat chat-
elünk, beszélgetünk. Honvágyunk fe-
ledtetésében a helyi magyarok, mun-
katársaink, barátaink is segítenek, akik-
kel gyakran szervezünk közös progra-
mokat. 

Bár jól érezzük itt magunkat, havonta-
kéthavonta hazajárunk, és ekkor min-
dig örömmel csodálkozunk rá Szerencs
változásaira, fejlõdésére, most példá-
ul a fürdõ megújulását várjuk, hiszen
mi csak szüleink visszaemlékezéseibõl
hallottunk a mûködésérõl.

– Hosszú távon mindenképp haza
szeretnénk költözni – emelte ki a há-
zaspár. – Célunk, hogy Magyaror-
szágon teremtsük otthont születendõ
gyermekeinknek. 
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

KÉPVISELÕ HOZZÁSZÓLÁSOK,
VÉLEMÉNYEK Bújócskát játszunk a természet meg én. Gyermekéveim havas pa-

lástba öltözött tájain merengek.
Tüneményes élmények képeit zártam évrõl évre emlékezetembe.

Palotákat építettünk a hózuhatagból. Szikrázó fénnyel vibráló hócsil-
lámok játszi fehérsége telepedett szívünkbe. Hóembereket alkottunk
dideregve, fagyva dermedt kezünket huhukolva. Jól érezték magukat
e nagy valóságban az általunk életre hívott kis lakók, akik a tél végé-
ig a díszes, zúzmarás ligetet, mint téli menedéket otthonukként lakva
megtisztelték fehér pompájukkal a tavaszi nagy olvadásig. 

Amikor a gyermekévek élményét felidézem, hozzákapcsolom a téli
sportok nagyszerûségének emlékeit is. Vérpezsdítõ, frissítõ tornákat
jelentettek a sízés, a korcsolyázás, a szánkózás és a jégkorongozás
örömei. Azt kívánom a mai fiatal nemzedéknek, hogy életüket színe-
sítsék be eleven téli élmények és majd késõbb boldogan gondoljanak
vissza, mint felnõttek arra, hogy a zord tél is mennyi színes élmény-
nyel gazdagítja az életet, ha a természet is velünk tart, és behinti puha
hópihékkel téli napjaink gondjai között szépségre vágyó életünket, és
elhozza hozzánk vágyaink tavaszát. 

Lakárdy Albert 

BÚJÓCSKA A TÉLBEN

SZERENCSI FIATALOK A NAGYVILÁGBAN



KORUNK PÉNZÜGYI PESTISE

Egyre több és több „szerencsétlen”
embert fertõz meg az új õrület, akár
valami modern pestis. Új piramis-
játék van kiépülõben, „aranyport”
hintve a beszervezhetõ, megvezet-
hetõ emberek szemébe. Ez is, mint
minden piramisjáték, néhány ember
jólétének biztosítására szervezõ-
dött, akik a piramis csúcsán sütké-
reznek a pénz meleg fényében. A
„szorgos kis hangyák” saját kis pén-
zükön, akár kölcsönök felvételével
bázisépítõ tréningekre járnak, po-
zíciókat vásárolnak maguknak, ami-
kért üres, semmire sem jó, de jól
csengõ titulusokat kapnak.
Pillanatok alatt lehet bárkibõl ilyen-
olyan területi igazgató, pénzügyi
menedzser, stb. Jól csengenek, csak
nincs mögöttük tényleges financiá-
lis erõ. Vagyis van, csak az a pira-
mis csúcsára vándorol. Akik „be-
ugranak” ebbe a rendkívüli módon
„gyümölcsözõ” pénzügyi tevé-
kenységbe, a szabályzat szerint ki-
zárólagosan csak saját anyagi esz-
közeiket és infrastruktúrájukat hasz-
nálhatják. Akiket jobban el tudnak
bájolni, azok vállalkozási formát vá-
lasztanak (Kell, hogy válasszanak).
A szabályzat persze másról sem szól,
csak arról, hogy ez, meg az, meg
amaz a hálózatot nem terheli, meg
nem köteles, meg stb. A felelõssé-
get vállalni nem akarják, nem koc-
káztatnak, nem adnak, csak köve-
telnek. Van, aki már egymilliót tett
bele, és eddig hatvanezer forintja jött
vissza. Ugyan hova vándorolt a
pénze? Hát a piramis csúcsára. A
pénz „visszatérülése” is olyan pro-
cedúrával jár, hogy õrület sokszor
bele is kezdeni. Akik esetleg na-

gyobb tételben vásárolnak, talán
visszagurul néhány garas, de a nép
szegény, egyre szegényebb. S a
megtérülés? Kéthetente minden ked-
den, ha azok magasabbak tizenhá-
romezer forintnál. Ez alatti provízi-
ók évente egyszer. A törzsvásárlót
különbözõ dologi költségek, adók,
egyéb közterhek terhelik. Alapjában
véve jó kis hálózat ez. Kiépült egy
jól csengõ rendszer, s a beszerve-
zett dolgozó hangyák tisztesen el-
tartják az elitjét, úgy, hogy folya-
matosan rózsaszínû álmokat lebeg-
tetnek az orruk elõtt luxusautókról,
új lakásról, akár milliós fizetésekrõl.
Könyörgöm, ha minden beszerve-
zett mindezt eléri, mi jut a fõnök-
ségnek fenn, a piramis csúcsán? A
szorgos kis hangyák, dolgozók vagy
nevezzük õket bárminek is, úgy küz-
denek a „balekszerzésért”, akár a
dzsungelharcosok. Olyanok, akár a
piócák, levakarhatatlanok, el nem
zavarhatók. Tevékenységük olykor
kifejezetten szemtelen, esetenként
idegesítõ, dühítõ. A tréningeken
úgy bekábítják õket, agyukat úgy át-
mossák, hogy elkezdenek egy, a há-
lózatban és maguk által kreált álom-
világban élni. Én személy szerint
csak azért „hagytam” magam rábe-
szélni, mert munkatársam fia kíno-
zott már jó ideje. Jó, belépek, csak
szabaduljak. Eszemben sincs vá-
sárláskor azt az idegesítõ procedú-
rát végigcsinálni, de az egyik helyi
áruházban sem fogok százezrekért
vásárlási utalványt venni. Mibõl? S
hogy néz ki egy-egy tréning?
Számoljunk. Csõbe húznak mond-
juk kétszáz embert, akik fizetnek egy
ilyen képzésért húszezer forintot. Az
négymillió forint. Ötszázezerért ki-
bérelnek egy termet egy nívós szál-

lóban, (itt indul a kábítás), úgy hat-
hétszázezerért rendeznek nekik egy
állófogadást, (a saját pénzükbõl),
tehát folytatódik a kábítás. Van ott
hidegtál, pezsgõ, minden, ami csak
kell. Jön néhány öltönyös, kosztü-
mös, lízingelt böhöm nagy kocsik-
kal, persze mindenki vehet ilyet, aki
a tréningen részt vesz. Jönnek az ért-
hetetlen, de megmagyarázott szavak.
Matrix, divízió, revízió, provízió, in-
vázió. Csak vicceltem. Ezeket jól
megmagyarázzák, kimagyarázzák.
Van még úgy nyolcszázezer forint-
nyi dologi kiadás, reklám. Járunk két-
milliónál a négymillióból. Marad
kétmillió. Vajon kié egy ilyen tan-
folyam kétmilliója? Hát a szervezõ
cégé. Szervezzen egy éven tízet, az
ország száz különbözõ pontján,
húszezer embernek. Nem rossz be-
vétel, és még hol a többi. Hát ez a
modern pestis, a szélhámos cégek
pestise. Óvakodjunk a szemtelen
dzsungelharcosoktól, amíg nem
késõ!

H. Roland, Szerencs

A HÕSÖKRE EMLÉKEZTÜNK

MEZÕZOMBORON 

A II. világháború tragédiájának
napjai 1943. január 12–14. közé
esnek, amikor a 2. magyar hadse-
reg szinte teljes egészében felmor-
zsolódott. A doni katasztrófa máig
fájó seb sokak számára. Mezõ-
zomboron január 13-án emlékeztek
a hõsi halált halt honvédek nem hal-
ványodó dicsõ emlékére, akik az ér-
telmetlen háborúban vesztették éle-
tüket. Az ünnepség késõ délutáni
idõben a közösségi házban kezdõ-
dött, ahol Biró Ferenc polgármes-
ter köszöntötte a helybéli és a tá-
volabbról érkezett hálás emlékezõ-
ket. Emlékbeszédet Molnár Pál, a
Kossuth Rádió Vasárnapi újság címû
mûsorának szerkesztõje mondott.
Megható volt a népdalkör mûsora.
A Hõsök kertjében folytatódott a
megemlékezés. Elhangzottak a szü-
lõföldtõl messze harcban elhunytak
nevei, majd a népdalosok halk
éneklése közben megtörtént a gyer-
tyagyújtás, a koszorúzás és a virá-
gok elhelyezése. A szélcsendes sötét
estén több száz gyertya fénye be-
ragyogta az emlékmûvet. Az im-
bolygó lángok talán egy-egy halott
katona lelke voltak. Az emlékezõk
gondolatban biztos messze idegen-
ben nyugvó szeretteik jeltelen sír-
jánál jártak. „Ott a messzeségben,
a virágos völgyben, nyugodjanak bé-
kében, az idegen földben.” A szép
ünnepség Szabó Sándor tanár ér-
deme volt, amit a hozzátartozók
hálás szívvel köszönnek meg neki. 

Gál Istvánné, Mezõzombor

ÚJ KERÍTÉS A FOCIPÁLYÁN 

Az egyes körzet játszóterén a foci-
pályához új, magasabb, biztonságo-
sabb kerítés került. A szülõk már õsz-
szel is tervezték a labdafogó átalakí-
tását, de ehhez az anyagi forrás nem
állt rendelkezésre. Az újabb kezde-
ményezés azonban meghallgatásra ta-
lált. Jelentõs anyagi támogatást kap-
tunk Kalina Lajostól és Bobkó Gézától.
A Szerencsi Rendõrkapitányság be-
tonoszlopokkal, a Szerencsi Város-
üzemeltetõ Kht. dolgozói munkájával
járult hozzá a játszóteret övezõ drót-

háló felújításához. A szülõk, a gye-
rekek nevében köszönünk minden jó
szándékú segítséget.

Kopcsó Attiláné 

AZ ÚTON ÁTKELNI

VESZÉLYES 

Lehet, hogy nyitott kapukat dön-
getek, de mivel nem ismerem a
város ide vonatkozó terveit, hadd
hívjam fel a figyelmet lakókörnye-
zetem egyik problémájára. A cu-
korgyár elõtt megépült körforgalom
azon túl, hogy késõ éjszakai „ver-
senyzõk” kerékcsikorgató gyakor-
latainak ad remek helyet és lehe-
tõséget, rendeltetésének megfele-
lõen valóban dinamikus áthaladást
biztosít a keresztezõdésben. Sajnos,
ezzel együtt megnehezíti a Magyar
utcán közlekedõ gyalogosok átju-
tását a 37-es fõúton. Nekik ugyan-
is egyszerre kell figyelni a Sá-
toraljaújhely irányából gyakran 50
km/órás sebességnél gyorsabban
beérkezõ, a körforgalomból és
szembõl érkezõ gépjármûvekre is.
Tovább nehezíti az átkelést a gya-
logátkelõhely szélén felgyûrõdött

aszfaltban alkalmanként megálló
csapadékvíz.

Ha csak az itt élõ családok prob-
lémája lenne, talán említésre sem
méltatnánk, de ezt az utcát használják
a gimnáziumba és a szakközépis-
kolába igyekvõ fiatalok. Fokozza a
problémát és a balesetveszélyt, hogy
a Magyar utca járdája olyan keskeny,
hogy a gyerekek rendszeresen cso-
portosan az úttesten közlekednek. Jó
lenne, ha a rekonstrukciós tervek kel-
lõen széles járdát, jól kialakított, és
elõre jelzett gyalogátkelõhelyet, las-
sításra ösztönzõ sebességkijelzõ ké-
szüléket tartalmaznának. A „ver-
senyzõket” pedig csak arra szeretném
kérni nagy tisztelettel, keressenek ma-
guknak megfelelõbb pályát. Higgyék
el, zavarják az itt élõket.

Orosz Sándor, Szerencs 

***

Megkerestük az ügyben Drizner
Józsefet, a polgármesteri hivatal épí-
tésügyi és városfejlesztési osztály he-
lyettes vezetõjét. Mint megtudtuk, az
önkormányzat engedélyes tervvel
rendelkezik a Magyar utca rekonst-
rukciójára az Ondi úti keresztezõ-
déstõl egészen a Rákóczi utcáig. Az
elképzelésekben az úttest szintjének
alacsonyabbra helyezése, kerék-
párút létesítése és a járda kiszélesí-
tése egyaránt szerepel. A teljes költ-
ség 100 millió forintra rúg, amelyet
pályázati támogatásokból szeretné-
nek elõteremteni. Az osztályvezetõ
kiemelte, hogy a 37-es számú fõúton
a gyalogos átkelõhelyre jelzõtábla és
burkolati jel is felhívja az autósok
figyelmét. Amennyiben a közleke-
dõk betartanák a KRESZ elõírásait,
nem alakulhatnának ki veszély-
helyzetek. Az útburkolat hibájára fel-
hívják az állami közútkezelõ társa-
ság figyelmét, szeretnék, ha már ta-
vasszal megtörténne az aszfalt kija-
vítása. 
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POSTÁJÁBÓLA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság a 2006. augusztus 25-ei íté-
letében részben megváltoztatta az
elsõ fokon eljáró Szerencsi Városi
Bíróság ítéletét és megállapította,
hogy a Szerencsi Hírek címû lap az
alábbi tényállításokkal megsértette
Andrejkovics Endre (felperes) jó hír-
névhez fûzõdõ jogait:

– a 2001. május 25-i lapszámban
azzal, hogy „Andrejkovics Endrének
2001. május 15-éig kellett a 65 mil-
lió forintos vételárat átutalnia az ön-
kormányzat számlájára,”

– a 2001. augusztus 3-i lapszám-
ban azzal, hogy a „vállalkozó tudott
az Essoról”,

– a 2001. december 14-i lap-
számban azon tényállításokkal, „hogy
ha újabb követelésnek nem teszünk
eleget, megnézhetjük magunkat, és
ezért ajánlotta buzgón a hivatal elõ-
terjesztõje, hogy fogadjunk el min-
dent, mert így nem kell szembenéz-
nünk a postafiókos befektettetõ ret-
tenetes haragjával.” 

A megyei bíróság ezt meghaladó-
an helybenhagyta az elsõ fokú íté-
letet a kifogásolt négy újságcikk fen-

tieken túli részleteiben, osztotta a vá-
rosi bíróság azon jogi álláspontját,
hogy az állítások a tényeknek meg-
felelnek és a cikkek tartalma és
hangvétele nem indokolatlanul sértõ
és bántó.

A határozat szerint a felperes ki-
sebb részben – a megállapítási ke-
resete körében – pernyertes, azon-
ban a kártérítési keresete kapcsán (a
jó hírnévhez fûzõdõ jog megsértése
és a valótény hamis színben való fel-
tüntetése miatt négymillió forint és
annak kamatának megfizetését igé-
nyelte vagyoni kár megtérítése címén
Szerencs Város Önkormányzatától)
pervesztes lett. Ezért a bíróság köte-
lezte Andrejkovics Endrét, hogy fi-
zessen meg az államnak a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Illetékhivatal
felhívására 180 ezer forint eljárási és
240 ezer forint jogorvoslati illetéket,
valamint az alperesnek (Szerencs
Város Önkormányzatának) 65 ezer
forint másodfokú perköltséget. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság ítélete ellen nincs helye fel-
lebbezésnek.

S. L.

JOGERÕS ÍTÉLETET HOZOTT
A MEGYEI BÍRÓSÁG

Csesznyik Zoltán (balra) adománnyal segítette az idõsek otthonát. 

Elgondolkodtunk azon, hogy ha
így, karácsonyt követõen meg kellene
köszönni a felénk nyújtott segítõ ke-
zeket, az nem is lenne olyan egy-
szerû…. Úgy csokorba gyûjteni a jó
szándékú embereket, hogy senki se
maradjon ki, szinte lehetetlen feladat,
mert a támogatásoknak nem kell fel-
tétlenül kézzel foghatónak lenni.
Sokszor egy beszélgetéssel is olyan
örömet tudunk szerezni, amely töb-
bet ér minden kincsnél. 

Néhány hónapja telefonhívást kap-
tunk Csesznyik Zoltántól, aki
Budapesten él, de városunk határá-
ban van földje, melyet más mûvel.

A tulajdonos a haszonbérleti szer-
zõdésben intézményünket jelölte
meg kedvezményezettnek, így 2006-
tól 5 éven keresztül a díjat lakóink
életkörülményeinek javítására for-
díthatjuk. Nagylelkû adományát
Albert Schweitzer szavaival kö-
szönjük meg: „Az a kevés, amit meg-
tehetsz ,sok./ Mustármagnyi hited,
néhány jó szavad/ Rendszeres ado-
mányod környezetedben/ Sokak szá-
mára áldás lehet.”

Hálás szívvel gondolunk vala-
mennyi támogatónkra, akiknek nem
közömbös más emberek sorsa, és
ezért áldozatvállalásra is képesek.

Kovács Istvánné,
A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat

Szerencsi Idõsek Otthona
vezetõje

SEGÍTENI ÍGY IS LEHET

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®



A Magyar Köztársaság békéjéért!
Kiáltvány

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
lakosságához

Aggodalommal és megdöbbenéssel figyeltük a békeszere-
tõ, nyugalomra, együttmûködésre kész emberekkel együtt azo-
kat az eseményeket, melyek február 2-án a Kossuth téren tör-
téntek. A Fidesz politikusai – élükön Orbán Viktorral – ismét
átlépték azt a határt, mely a demokráciát elválasztja az anar-
chiától, a rendbontók önkényeskedésétõl.

Tettükkel üzentek a magyar nemzetnek: a Fidesz majd el-
dönti, mi a törvényes vagy törvénytelen! Ez a felfogás parla-
menti demokráciában elfogadhatatlan és az európai szelle-
miségtõl idegen. Arra alkalmas, hogy megmutassa Orbán Viktor
és társai értékrendjét. Számukra nem fontos az országban élõk
nyugalma, a törvényes rend, a békés építés, a nyugodt munka
biztosítása. Céljuk a zavarkeltés, a szélsõségek harcba hívá-
sa, az utcai erõszak bátorítása! Azt gondolják, hogy ezzel a
Gyurcsány-kormányt gyengítik, elõre hozhatják a hatalom min-
denáron való megszerzését. 

Tévednek! A Magyar Köztársaság jogrendjét, minden pol-
gárának jövõjét támadják felelõtlen magatartásukkal! A Fidesz
parlamenti képviselõi esküt tettek a törvények, az alkotmá-
nyos jogszabályok betartására. Ezért nincs mentség, nincs el-
fogadható magyarázat az esküszegésre. 

Legyen vége a felelõtlen, a következményekkel nem szá-
moló politikai ámokfutásnak! Erõiket ne a zavarkeltésre, hanem
a problémák, gondok megoldására fordítsák! 

Félelem nélküli életet! 
MSZP B.-A.-Z. Megyei Küldöttgyûlése
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POLITIKAI HIRDETÉS

Tizenhat esztendõ
után új polgármeste-
re van Prügynek. Az
õszi önkormányzati
választásokon a sza-
vazók több mint 54
százaléka tette le
voksát a nyugalma-

zott dandártábornok neve mellé.
Boros-Leskó Géza (fotónkon) 1950-

ben született a községben. Az általá-
nos iskola után Sárospatakon végezte
gimnáziumi tanulmányait. A sikertelen
jogi egyetemi felvételit követõen 1968
októberében bevonult katonának. A
Magyar Honvédségnél akkoriban bõ-
vítették a légierõt, ahová olyan fiatal-
embereket kerestek, akik alkalmasak a
repülõs pályára. Boros-Leskó Géza je-
lentkezett és 1969-ben már az akkori
Szovjetunióban, a közép-ázsiai Kirgízia
fõvárosában találta magát fõiskolai
hallgatóként. 1971-ben hadnaggyá
avatták, és ezt követõen indult el fényes
karrierje. Idõközben megnõsült, csalá-
dot alapított, majd 1981-tõl a Moszkva
melletti Gagarin Repülõparancsnoki
Akadémia hallgatója. Tanulmányai
után Magyarországon különbözõ be-
osztásokban és helyszíneken ívelt föl-
felé katonai pályája. Boros-Leskó Géza
dandártábornok 2006. szeptember 30-
án, mint a Magyar Légierõ Parancs-
nokság törzsfõnöke, parancsnokhe-
lyettese vonult nyugállományba.

– Hivatásában szinte mindent elért.
Bejárta a fél világot, kimagasló katonai
karriert futott be. Mi vezette mégis arra,
hogy hazatérjen szülõfalujába és vál-
lalja a megmérettetést?

– A legfontosabb, hogy prügyi vagyok.
A pályám sokszor messzire szólított a
falumtól, az országtól, de mindvégig ide-
tartozónak, a település polgárának
éreztem magam. Életemben nagyon
sokszor költöztem. Egy-egy városban
8-10 év volt a leghosszabb idõ, amit
eltölthettem. Ebbõl igazi kötõdésem
sehol nem alakulhatott ki. Mivel fele-
ségem is falubéli, így számos családi
szál, gyermekkori barátság fûzött min-
ket mindvégig ehhez a településhez.
Amikor elértük a negyven év feletti kort,
úgy döntöttünk: megöregedni is itt lesz

majd jó! Hazajöttem. Amikor itteni ba-
rátaimmal, ismerõseimmel arról be-
szélgettünk, hogy visszaköltözünk szü-
lõfalunkba, próbáltak rábeszélni, hogy
szálljak versenybe a polgármesterségért.
Mivel 2006-ban nyugdíjba vonultam,
a felkéréseknek eleget téve döntöttem:
független jelöltként indulok az õszi vá-
lasztáson.

– Gyakran hazalátogatott falujába.
Úgy érezte, hogy szükség van váltásra? 

– Az én elvem – és szerintem az élet
minden területére igaz –, hogy egy-egy
beosztásban, pozícióban 4-8 évnél to-
vább egy embert nem szabad megtar-
tani. Ennyi idõ alatt kialakul körülötte
egy olyan „holdudvar”, ami nem en-
gedi látni számára a valóságot. Emellett
belefásul a mindennapi tennivalókba
és egy idõ után már nem tud újat fel-
mutatni. Az elõzõ polgármester – aki-
nek én magam is köszönöm a mun-
káját, hiszen amit tett, azt mindvégig
jó szívvel tette –, tizenhat esztendeig
állt a falu élén. Ez nagyon hosszú idõ
egy beosztásban.

– Következett október 1-je, amikor a
választópolgárok döntõ többsége Boros-
Leskó Gézának szavazott bizalmat. 

– Egy picit szorosabb eredményre szá-
mítottam, mindamellett, hogy bíztam
a sikerben. Az tûnt ki számomra, hogy
nem csak néhány barátom várja a vál-
tozást, hanem sokkal többen vagyunk
a faluban, akik így éreznek. Azt gon-
dolom, hogy ha az embereket sikerül
céltudatosabbá formálni azért, hogy
saját érdekükben tegyenek is valamit,
és érezni fogják, hogy ebben mögöt-
tük áll az önkormányzat, a rendõrség,
és a civil szervezetek, akkor lesz ered-
mény. Én erre jó esélyt látok. 

A polgármester számos elképzelés-
sel vágott neki a négyesztendõs cik-
lusnak. Az eltelt három hónap elegendõ
volt ahhoz, hogy felmérje a falu való-
di helyzetét és elkezdõdjön az alkotó
építõmunka. A beruházási tervek mel-
lett például nagyon fontosnak tartja az
iskola fejlesztését, a település arcula-
tát meghatározó rendezési terv elké-
szítését.                               M. Z.

Az elmúlt év
õszén Vajtó Jánost
(fotónkon) ellenje-
lölt nélkül választot-
ták meg Taktaszada
polgármesterének. A
régi-új településve-
zetõ immár kilence-

dik esztendeje irányítja a község éle-
tét. 

– Jólesõ érzés volt, hogy a helyben
élõk úgy gondolták: nincs szükség vál-
tásra a képviselõ-testület élén – emel-
te ki érdeklõdésünkre Vajtó János. –
Úgy gondolom, hogy ezzel az önkor-
mányzat elmúlt nyolc évben végzett
munkáját ismerte el a lakosság. Egy te-
lepülés vezetése sokrétû feladat, ami-
bõl a leginkább látványos rész a be-
ruházások megvalósítása. Közel egy év-
tizede meglehetõsen elmaradott hely-
zetbõl indultunk, azonban napjaink-
ban már a környezõ községekkel való
összehasonlításban sincs szégyenkez-
ni valónk. Csak egyetlen adatot emlí-
tek: két ciklus alatt sikerült megtízsze-
reznünk az önkormányzat vagyonát.
Számos építkezés kötõdik ehhez az idõ-
szakhoz. Költségalapú bérlakásokat
létesítettünk, a lakosság ügyeit korszerû
körülmények között tudjuk intézni az
új polgármesteri hivatalban. Felújítottuk
három utca burkolatát, ami a közle-
kedési feltételek javulását szolgálta. Az
elsõ európai uniós pályázatunkon az
óvoda 120 millió forint összköltségû

fejlesztésére és bõvítésére nyertünk tá-
mogatást. Ez a beruházás azt a cél szol-
gálta, hogy minden háromévesnél idõ-
sebb helyi gyerek számára férõhelyet
teremtsünk. Taktaszadán magas a
többszörösen hátrányos helyzetû csa-
ládok száma és fontosnak tartjuk, hogy
a fiataloknak biztosítsuk az iskolaidõ-
szakra való felkészülést, amire több esz-
tendõ szükséges. A százfõs intézmény
napjainkban telt házzal mûködik. Nem
hanyagoltuk el az oktatási intézmé-
nyünket sem: korszerûsítettük a szá-
mítástechnikai eszközparkot, kicse-
réltük az elavult berendezéseket és az
energiatakarékosság jegyében a régi
épületszárny nyílászárói helyére is
újak kerültek. 

Sikerült megvalósítanunk a régi hi-
vatali épület rekonstrukcióját is, ahol
az idõsek napközi otthona és a kör-
zeti megbízotti iroda mellett a polgár-
õrök kaptak helyiséget.   

A polgármester kiemelte, hogy az ön-
kormányzat régi és új tagjai egyaránt
független jelöltekként kaptak bizalmat,
akik kizárólag a község érdekeit tart-
ják szem elõtt. Az elkövetkezõ esz-
tendõkben számos feladat áll elôttük.
Ezek közül a település jövõje szem-
pontjából a legnagyobb jelentõségû a
szennyvízhálózat kiépítése, amit a
szomszédos Taktaharkánnyal közösen
szeretnének megvalósítani. A telepü-
lés központjában új egészségház épí-
tését tervezik, aminek már hatósági en-

gedélyezés alatt van a terve. Az isko-
la lapos tetõs tornaterménél az állan-
dó beázás jelent gondot, amit szintén
igyekeznek majd megszüntetni. Amikor
pedig földbe kerülnek a közmûvek, az
utcák aszfaltozásához kell majd elõ-
teremteniük a költségeket. 

– Az önkormányzat gazdálkodására
az elmúlt években a stabilitás volt a jel-
lemzõ – emelte ki Vajtó János. – Annak
ellenére sem számítunk mûködési for-
ráshiányos településnek, hogy a mun-
kanélküliek magas száma miatt jelen-
tõs összegeket fizetünk ki szociális jut-
tatásokként. Sajnos, a saját bevételeink
minimálisak, ennek ellenére hiteltar-
tozás nem terhel bennünket. Igyekszünk
az államtól kapott pénzt hatékonyan
felhasználni, hogy abból a beruházá-
sokhoz szükséges saját erõt is biztosí-
tani tudjuk. Valamennyi intézmé-
nyünknél a költségek csökkentésére is
törekszünk, ami a létszámgazdálko-
dásban is érvényesül. 

– Taktaszadán élénk közösségi élet
alakult ki, a lakosok szívesen vesznek
részt a különbözõ programokon – tette
hozzá a polgármester. – Az önkor-
mányzat kilenc helyi civil szervezet mû-
ködéséhez nyújt támogatást, amelyek
között népdalkör és sportegyesület
egyaránt szerepel. Az elmúlt években
egyre többen költöznek nagyobb vá-
rosokból Taktaszadára. Ennek is kö-
szönhetõ, hogy napjainkban nincs üre-
sen álló lakás a településen.       Á. A.

BEMUTATKOZNAK A KISTÉRSÉG POLGÁRMESTEREI
TAKTASZADA – VAJTÓ JÁNOS

PRÜGY – BOROS-LESKÓ GÉZA

A magyar kultúra napján, január 22-
én nyílt kiállítás Rudolfné Gecsõ Erika
alkotásaiból a kultúrházban Me-
gyaszón. A bemutatott festmények a
jó ízlés mellett igazi tehetségrõl árul-
kodnak.  

A Harangod-völgyi településen óvo-
dapedagógusként dolgozó alkotóról
kevesen tudták, hogy szabadidejében
a képzõmûvészetnek hódol. A tehet-
sége már egészen fiatal korában meg-
mutatkozott, mivel akkoriban nem fi-
gyeltek fel erre a képességére, a ki-
bontakozás idõszaka felnõtt korra ma-
radt. Öt esztendeje annak, hogy két
gyermekével közösen jelentkezett a
Hankó Zoltán Olvasókör által szer-
vezett megyaszói alkotótáborba, ahol
sok hasznos ismeretre tett szert. Az
évente visszatérõ nyári rendezvényen
sajátította el a különbözõ ecsetkeze-

lési módszereket, betekintést nyert a
színkeverés rejtelmeibe és az anyagok
kiválasztásának legfontosabb szem-
pontjaival is megismerkedett. 

Rudolfné Gecsõ Erika még nem ta-
lálta meg a neki leginkább tetszõ tech-
nikát, azonban már számos lehetõsé-
get kipróbált. Jelenleg a selyemfestés
ragadta meg, de több akvarellt is ké-
szített. A témaválasztásban elsõsorban
a csendélet és a tájkép áll közel
hozzá. Szívesen tanulmányozza neves
festõk alkotásait, hogy megtudja: mi-
lyen módszerrel lehet leginkább visz-
szaadni a természet szépségét. A
munkahelyi elfoglaltság és a ház kö-
rüli teendõk ellátása után kikapcso-
lódást jelent számára, amikor kézbe
veheti az ecsetet. Az elmúlt hóna-
pokban harminc képet készített
Rudolfné Gecsõ Erika, amelyek mél-
tán nyerték el a közönség tetszését.

Monok

IRODA A POLGÁRÕRÖKNEK

Jeles eseményre invitálta a vendé-
geket január 25-én Monok önkor-
mányzata.

A zempléni település mûvelõdési há-
zában Szepessy Zsolt polgármester ki-
emelte, hogy minden közösség számára
a legfontosabb alapérték a biztonság és
a nyugalom, ennek jegyében jött létre
Monokon is a polgárõrség, aminek tá-
mogatása fontos feladata a település-
nek. Szepessy Zsolt elismerõen szólt a
rendõrséggel való jó együttmûködés-
rõl is. A helyben szolgálatot ellátó kör-
zeti megbízottak, Tóth Csaba zászlós
és Szabó Ferenc törzszászlós pénzju-
talmat és egy-egy mobiltelefon-készü-
léket vehettek át a település vezetõjé-
tõl, csakúgy mint Vitányi László, a
Monoki Polgárõr Egyesület elnöke.

Kökényesi Antal példaértékûnek ne-
vezte a rend õreivel kiválóan együtt-
mûködõ polgárõrök tevékenységét. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend-
õr-fõkapitányság vezetõje arra hívta fel
a figyelmet, hogy napjainkban a köz-

biztonság alapja az emberi teljesítô-
képesség kibontakozásának. Mint el-
hangzott, a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság az elmúlt egy esztendõben ki-
emelt teljesítményt nyújtott. A hatóság
által biztosított színvonalat lehet tovább
növelni, ám ehhez már a lakosság ösz-
szefogására, a civil szervezõdésekre, a
helyi polgárõrökre is szükség van – fo-
galmazott Kökényesi Antal. 

Az ünnepség után a polgármesteri hi-
vatal épületében Csóra György avatta
fel azt a közelmúltban felújított irodát,
amely a monoki polgárõrök munkáját
segíti a jövõben. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Polgárõr Szövetség el-
nöke a rendõrséggel való jó együtt-
mûködést hangsúlyozva kiemelte: azért
dolgozunk, hogy megyénk békés tér-
ség legyen, a felavatott iroda pedig szol-
gálja azt a célt, hogy a helyi egyesület
tagjai minél szélesebb körben tudjanak
foglalkozni a lakosság problémáival.

Kökényesi Antal (középen) szerint példaértékû a rendõrség és a pol-
gárõrség együttmûködése. A fotón balra Szepessy Zsolt, jobbra Lôcsei
János, szerencsi rendôrkapitány.

Megyaszó 

ÓVODAPEDAGÓGUS TÁRLATA 

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

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

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET

ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb február 21-én.

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

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

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

VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

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

pont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket.

VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

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

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Bárány
Zoltán százados – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb március
5-én 9–12 óráig tart fogadónapot. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

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

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

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

SZERENCSI
KIRENDELTSÉGE

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

ÁNTSZ SZERENCS VÁROSI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, vala-

mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd:
13–15.30 óráig, szerda és csütörtök:
9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

SZERENCSI IFJÚSÁGI

INFORMÁCIÓS PONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Február 5–11. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Február 12–18.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15. óráig.

Február 19–25. Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

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

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

Február 17–18.: Boros László,
Tiszalúc, Mátyás k. út 13. Tel.:
30/3236-507.

Február 24–25.: Gyulai László,
Felsõzsolca, Balassi út 13. Tel.:
46/383-168. 

Február 9., V. körzet (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.
Február 16., II. körzet (Móré László) Tel.: 47/362-225.
Február 23., I. körzet (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638.

VÉRADÁS
FEBRUÁR

19. (hétfô):
Szerencs, MÁV-állomás

20. (kedd): Taktaharkány
26. (hétfô):

Szerencs – Cukorgyár

Már az ókori Egyip-
tomban is nagy meny-
nyiségû fokhagyma
fogyasztásával vé-
dekeztek a fertõzõ
betegségekkel szem-
ben.

A népi gyógyászatban közismert
volt ennek a növénynek az immun-
erõsítõ, emésztést javító és bakté-
riumellenes hatása, de a modern or-
vostudomány is tényként tartja szá-
mon értágító, az érelmeszesedést
gátló szerepét.

Napjainkban népbetegségnek szá-
mítanak a szív- és keringési bajok,
a haláloki statisztikában is az elsõk
között találhatók. Kialakulásának ri-
zikófaktorai a magas koleszterin-
szint és vérnyomás, a túlsúly, a moz-
gásszegény életmód és a dohányzás.

A fokhagyma hatóanyaga, az al-
licin gátolja az érelmeszesedés ki-

alakulását. A fokhagyma fertõtlenítõ
hatással van az emésztõ- és a lég-
zõrendszerre. Napi fogyasztása elõ-
nyösen hat az emberi szervezetre,
jó szolgálatot tesz a szív- és ér-
rendszeri betegségek megelõzésé-
ben, és a légzõszervi fertõzések ki-
védésében. A növényben lévõ fe-
nolsavak és kénvegyületek túlzott
mennyiségben gyomorégéshez ve-
zethetnek. Emésztõszervi megbe-
tegedések esetén a fogyasztása nem
ajánlható! A növény a benne lévõ
kénvegyületeknek köszönhetõen
átható szagot áraszt, ezért, hogy ne
legyen bûzös a leheletük, az em-
berek általában kerülik is a fok-
hagymaevést. Fõzésnél, sütésnél
az illékony vegyület eltávozik be-
lõle, de nincs bizonyíték arra, hogy
ekkor is ugyanazt a kedvezõ hatást
fejti ki, mint nyers állapotában.
Elõnyös tulajdonságai miatt termé-
szetes formájában, vagy illatanya-

gának mellõzésével készült gyógy-
hatású készítményként is érdemes
fogyasztani.

Váradi Ferencné
dietetikus

***

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb február 12-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.

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja. 

Egészségünkért 

A FOKHAGYMA FÛSZER ÉS GYÓGYSZER

A Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet,
Bekecsi u. 10. szám alatti épületé-
ben az alábbi szakrendelések vehe-
tõk igénybe: 

* Tüdõgondozó
Rendel: dr. Árvai Éva fõorvos.

Rendelési idõ: péntek kivételével
minden nap 8–15 óráig. Szûrés és
munkaalkalmassági lelet kiadása:
14–14.30 óráig.

* Röntgen, ultrahang
Rendel: dr. Sraj Áron fõorvos.

Rendelési idõ: mindennap 8–12.30
óráig, 13–15 óráig (röntgen-felvéte-
lezés 14 óráig). A röntgen beutaló-
val vehetõ igénybe. Az ultrahang be-
utalóval és elõjegyezéssel vehetõ
igénybe.

* Sebészet
Rendel: dr. Temesi Zoltán fõorvos.

Rendelési idõ: minden nap 8–15
óráig. Kötéscsere: 8–12 óráig.
Kismûtét: 13 órától. 

* Psychiátria 
Rendel: dr. Barják Tamás szakor-

vos. Rendelési idõ: péntek kivételé-
vel minden nap 8–16 óráig.
Elõjegyzéssel vehetõ igénybe.

* Reumatológia 
Rendelési idõ: hétfõ: 8–15 óráig,

rendel: dr. Soltész Mária fõorvos;
kedd: 8–13 óráig, rendel: dr. Haulich
Judit adjunktus; csütörtök: 8–16
óráig, rendel: dr. László Irén szak-
orvos. Beutalóval és elõjegyzéssel ve-
hetõ igénybe. Rendelési idõ: kedd
8–13 óráig. Beutalóval és elõjegy-
zéssel vehetõ igénybe.

* Fiziotherápia 
Kezelési idõ: minden nap 8–15

óráig. Beutalóval vehetõ igénybe a
kezelés.

* Orthopédia
Rendel: dr. Riskó Ágnes adjunk-

tus. Rendelési idõ: szerda 8–14
óráig. Beutalóval és elõjegyzéssel ve-
hetõ igénybe. Rendel: dr. Mándi
József fõorvos. Rendelési idõ: csü-
törtök 8–12 óráig, 13–15 óráig.
Beutalóval és sorszámmal vehetõ
igénybe.

* Belgyógyászat I., EKG, 
Rendel: dr. Sóvágó Zsuzsanna

szakorvos. Rendelési idõ: hétfõ,
kedd, szerda, csütörtök 8–15 óráig.
Beutalóval és elõjegyzéssel vehetõ
igénybe.

* Gasztroenterológia, belgyógyá-
szat I. EKG.

Rendel: dr. Molnár Pál fõorvos.
Rendelési idõ: péntek 12–17 óráig.
Beutalóval és elõjegyzéssel vehetõ
igénybe.

* Belgyógyászat II.
Rendel: dr. Lóczi Géza kardioló-

gus fõorvos. Rendelési idõ: szerda:
12–18 óráig. Beutalóval és elõjegy-
zéssel vehetõ igénybe.

* Szemészet
Rendel: dr. Korondi Klára fõor-

vos. Rendelési idõ: hétfõ, kedd,
szerda, péntek 7–14 óráig, csütör-
tök 10–17 óráig. Ezen belül gyer-
mekrendelés: hétfõ, kedd, péntek
10–11 óráig, szerda 13–14 óráig,
csütörtök 14–15 óráig. Sorszámmal
vehetõ igénybe.

* Laboratórium
Vezetõ orvos: dr. Kálovics Erzsébet

fõorvos. Vérvétel: minden nap 6.30–
10.30 óráig. Leletkiadás: délelõtt: 7, 8,
9, 10 órakor, délután 14.30–15 óráig.
Cukorbetegek: délután 13 órakor.
Beutalóval és sorszámmal vehetõ
igénybe.

* Urológia
Rendel: dr. Hronszky István fõ-

orvos. Rendelési idõ: hétfõ, szer-
da 14.30–17.30 óráig, péntek 8–12
óráig. Sorszámmal vehetõ igény-
be.

* Nõgyógyászat 
Rendel: dr. Kovács Iván fõorvos.

Rendelési idõ: hétfõ, csütörtök,
péntek 8–12 óráig és 13–15 óráig.
Kedd és szerda: 8–12-ig. Sorszám-
mal vehetõ igénybe.

* Onkológiai gondozás
Rendel: dr. Kassai Zoltán fõor-

vos. Rendelési idõ: szerda 13–18-
ig. 

* Foglalkozás-egészségügy 
Rendel: dr. Honti Judit fõorvos.

Rendelési idõ: szerda kivételével
minden nap 8–11.30 óráig.

* Bõrgyógyászat 
Rendel: dr. Tarr Tünde fõorvos.

Rendelési idõ: minden nap 8–12
óráig és 13–15 óráig. Elõjegyzés
alapján is igénybe vehetõ.

* Ideggyógyászat 
Rendel: dr. Gönczy Erika szakor-

vos. Rendelési idõ: minden nap
8–12 óráig és 13–15 óráig. Be-
utalóval, sorszámmal vehetõ igény-
be.

* Fül-orr-gége 
Rendel: dr. Szõcs András fõorvos.

Rendelési idõ: péntek kivételével
minden nap: 8–15 óráig.

* Pszichológia
Rendel: Gombos Zsóka pszicho-

lógus. Rendelési idõ: minden nap
8–12 óráig és 13–15 óráig. Elõjegy-
zéssel vehetõ igénybe. Rendel: Barta
Gyöngyi klinikai szakpszichológus.
Rendelési idõ: kedd 8–12 óráig és
13–15 óráig. Elõjegyzés alapján ve-
hetõ igénybe.

* Gyógytorna
Tóth Éva gyógytornász. Gyógytorna

ideje: minden nap 7.30–14.30 óráig.
Beutalóval vehetõ igénybe.

* Masszázs
Kuruczné Matisz Anna masszõr.

Kezelési idõ: 7.30–1430 óráig. 
* Diétás tanácsadás
Váradi Ferencné dietetikus.

Rendelési idõ: páratlan héten hétfõn
8–14-ig. 

*Audiológia
Rendel: dr. Szakács Gábor fõorvos.

Rendelési idõ szerda 14–17-ig.
Beutalóval elõjegyzés alapján vehe-
tõ igénybe. Elõzetes telefonegyezte-
tés szükséges.

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT

* A Bocskai István Gimnázium
Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2005-ös
személyi jövedelemadójuk 1%-
át a civil szervezetnek felaján-
lották. Az alapítvány számlájára
átutalt összeget az alapító ok-
iratban meghatározott feladatok
finanszírozására fordítják. 

* A Seance Renaissance
Egyesület nevében tisztelettel
megköszönöm mindazok fela-
jánlását, akik az egyesület javára
ajánlották fel jövedelemadójuk
1%-át 2006-ban.

Az ebbõl származó 50 042 fo-
rintot mûködési költségeinkre
fordítottuk.

Szeretnénk kérni 2007. évben
is azoknak a felajánlását, akik sze-
retik hallgatni Balassi Bálint s a
reneszánsz korának muzsikáját.
Adószámunk: 18438644-1-05. 

Leskó Istvánné
egyesületi elnök

***
„Szerencs és Környéke Tûzvé-

delméért” Kiemelkedõen Köz-
hasznú Alapítvány. Adószáma:
18436549-1-05.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

SZAKRENDELÉSEK SZERENCSEN
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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. 

Személy-vagyonõr és biztonságszervezô

I-II. tanfolyam indul Szerencsen. 

Igény szerint munka-

lehetôséget biztosítunk.

Részletfizetési és egyéb kedvezmények. 
Fegyvervizsgára felkészítés
Hívására ingyenes tájékoztatót küldünk.

Jelentkezés és további információ:

Szkárosi Kft. Akkreditált Felnôttképzési Intézmény

T. sz.: 05-0134-05, A. L. sz.: 1120

Telefon: 46/352-499, 70/387-0438

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
ELÕHEGY U. 7., Rubi Istvánné: kertvárosi környezet-
ben, 738 m2 területû telken, mintegy 70 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tartozó tá-
rolóhelyiséggel. Jó közlekedési lehetõség, autóbusz-
megállótól, élelmiszerbolttól 200 méter távolságra. Az
ingatlan az udvar felé tovább bõvíthetõ. Irányár: 
8 900 000 Ft. Tel.: 47/561-555.
SZABADSÁG U. 9/2.: A városközpontban mintegy 118
m2 hasznos alapterületû, összkomfortos komfortfoko-
zatú sorházi lakás 2005. évben részben felújítva. Ala-
csony fûtési költség. Megfelelõség esetén beszámíta-
nak legalább 1,5 szobás, komfortos társasházi ingat-
lant, esetleg csere (2 db társasházira) is lehetséges. Irány-
ár: 13 500 000 Ft. Tel.: 47/361-779, mobil: 30/356-
9621. 
RÁKÓCZI U. 128. IV. épület 1. emelet 3. ajtószám, Sim-
kó-lakás: õsparkos környezetben 9 lakásos társasházban
mintegy 58 m2 hasznos alapterületû félkomfortos tár-
sasházi lakás a hozzá tartozó 5 négyzetméteres zöld-
ségtárolóval. Külön vízórás. Alacsony társasházi közös
költség. 30 napon belül beköltözhetõ. Irányár: 
3 900 000 Ft. Tel.: 20/9729-337, 47/368-835. 
BORS KÁLMÁN U. 1. Juhász László: mintegy 180 m2

hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház. Több-
generációs háznak is kiválóan alkalmas. Megfelelõség
esetén beszámítanak szerencsi, jó mûszaki állapotú,
legalább 2 szobás, minimum komfortos, elsõsorban ker-
tes házat vagy társasházi lakást. Irányár: 18 500 000
Ft. Tel.: 30/92-53-416.
MEZÕZOMBOR, KÖLCSEY U. 20. Kalina: mintegy 116
m2 hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház a
hozzá tartozó gazdasági épületekkel. Hõszigetelt fa szer-
kezetû nyílászárók, telefon, parabolaantenna, díszkert,
konyhakert, ásott kút. Tetõterében tovább bõvíthetõ.
Irányár: 5 900 000 Ft. Tel.: 47/398-449, 20/588-8568. 
MÁD, ALKOTMÁNY ÚT 4., Molnár József: mintegy 190
négyzetméter hasznos alapterületû családi ház. Az in-
gatlan korszerû terv alapján készült, igényesen rend-
bentartott. Megfelelõség esetén beszámítanak mádi,
legalább 2 szobaszámú, összkomfortos komfortfoko-
zatú, kertes ingatlant maximum 6 M Ft vételárig. Ösz-
szeköltözõ nagyobb családok figyelmébe is ajánljuk.
Irányár: 14 900 000 Ft. Tel.: 47/348-391. 
MONOK, SZÉCHENYI U. 57., Gulyás Imre: kiváló pa-
norámával rendelkezõ, 276 négyszögöl teljesen be-
kerített ingatlanon, mintegy 60 m2 hasznos alapterü-
letû, félkomfortos családi ház. Hozzá tartozik 12 m2

pince és 20 m2 területû, felújítandó borház. Lakásnak
és hétvégi háznak egyaránt megfelelõ. Irányára: 
3 000 000 Ft. Tel.: 47/561-555. 

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

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

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. 



2007. FEBRUÁR 9. HIRDETÉS14

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

BOWLING CLUB
MINDEN HÉTVÉGÉN ÓRIÁSI ITALAKCIÓK! 

Kezdd nálunk egy fergeteges bulival a farsangi szezont!

FEBRUÁR 10-ÉN MEGLEPETÉS FARSANGI BULI!
Italakciók: � Royal vodka akció: 1-et fizet, 2-t kap

� Kékfrankos � Coca-Cola-akció
Többféle kikapcsolódást nyújtó játékok: 
kétpályás bowling, 9-es pool, biliárdasz-
tal, 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. 

Hozzánk februárban is érdemes betérni!
ÜNNEPELJE PÁRJÁVAL A VALENTIN-NAPOT 

AZ OROSZLÁNOS BORVENDÉGLÕBEN!
2007. február 14-én 3000 Ft feletti fogyasztás esetén Ön és

párja a desszertre a vendégünk!

2007. FEBRUÁR 22-ÉN TORKOS CSÜTÖRTÖK 
AZ EGYKORI SZIRMAY-KÚRIÁBAN!

Jöjjön el hozzánk családjával, barátaival, ismerõseivel 
a „farsang farkát” jelentõ utolsó napon és 

50%-os kedvezménnyel fogyaszthat remekeinkbõl.

Asztalfoglalási szándékát kérjük, elõre jelezze a 47/598-888-as
telefonszámon!

Szeretettel várjuk az Oroszlános Borvendéglõben, 
az egykori Szirmay-kúriában!

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.

BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  
ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa

SSzzeennzzáácciióóss  sseerrttéésshhúúss--aakkcciióó  ffeebbrruuáárr  11--jjééttôôll!!
Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka, 

bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! NNaappoonnttaa  ffrriissss  hhúússsszzáállllííttááss!!  

KKÍÍNNÁÁLLAATTUUNNKKBBÓÓLL  KKIIEEMMEELLJJÜÜKK::
Sertéskaraj (egész) 990000  FFtt//kkgg
Sertéscomb 885500  FFtt//kkgg
Sertéslapocka 779900  FFtt//kkgg
Sertéstarja (csontos) 776600  FFtt//kkgg
Sertésdagadó 772200  FFtt//kkgg
Sertésoldalas 669900  FFtt//kkgg
Sertéscsülök (hátsó) 552200  FFtt//kkgg
Csontnélküli karaj 11114400  FFtt//kkgg
70%-os apró sertéshús (kolbászhús) (kérésre ledaráljuk) 559900  FFtt//kkgg
Bõrnélküli csülökhús (kérésre ledaráljuk) 559900  FFtt//kkgg    
Lehúzott félsertés (fej nélkül) 772200  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
Libafarhát (fagyasztott) 9999  FFtt//kkgg
Csirke farhát (elõhûtött, fagyasztott) 113300  FFtt//kkgg
Panírozott pulykafasírt (1 kg-os) 448800  FFtt
Sajttal töltött pulykamell 884400  FFtt//kkgg
Panírozott csirkemell (100%-os filé, 1 kg-os) 889999  FFtt

MMeelleegg--  ééss  hhiiddeeggéétteell--uuttaallvváánnyyookkaatt  bbeevváállttuunnkk!!

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

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

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 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

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

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

Két- három- 
és négyágyas szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ



2007. FEBRUÁR 9.HIRDETÉS 15

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

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. 

Már most gondoljon a nyárra! Óriási elõfoglalási kedvezmények!
� GÖRÖGORSZÁG, PARALIA-SARTI autóbusszal már 22 000 Ft/fõ-tõl (repülõ+il-

leték+szállás+félpanzió)

� FIRST MINUTE KRÉTA 2007. május 31-tõl, 11 nap, 109 900 Ft/fõ-
tõl (szállás+repülõ+illeték)

�FIRST MINUTE TÖRÖK RIVIÉRA 2007. június 6-tól 1 hét 45 500 Ft/fõ

NYÁRELÕ EGYIPTOMBAN

CINO CLUB GRAND HOTEL**** február 28., március 7., 
március 21-ei indulással 120 200 Ft/fõ – teljes ár

Tavaszi ajánlatunk:

SOPRON–BÉCS–POZSONY 3 nap 2 éj 2007. április 07-09.
33 900 Ft/fõ (utazás, szállás, félpanzió, idegenvezetés)

Üdülésicsekk-elfogadóhely, valutaváltás kedvezõ árfolyamon,
fapados és menetrend szerinti repülõjegyek 

a világ minden tájára! 

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

BLUE 
az AMERICAN 

EXPRESSTÕL csak
az OTP BANKNÁL!

A további részletekrõl érdeklõdjön 
az OTP Bank Nyrt. szerencsi fiókjában, 

a Kossuth tér 3/a. szám alatt. 
Tel.: 47/362-744.  

A BLUE-val akár 

45 napig kamatmentesen vásárolhat!

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! 

FEBRUÁR 12-IG MÉG AKCIÓS ÁRON 

KAPHATÓK SZERENCSI 

ÉS TARCALI COOP ÜZLETEINKBEN:
Kaiser aranypulykamell-sonka 1 kg 1359 Ft
Delma joghurtos 500 g NYEREMÉNYJÁTÉK 189 Ft
Egységár: 378 Ft/kg
Egyes Knorr levesek 1+1 NYEREMÉNYJÁTÉK 249 Ft
Háromféle (1945, 2184, 1858 Ft/kg)
Sága Füstli 140 g NYEREMÉNYJÁTÉK 189 Ft
Egységár: 1350 Ft/kg
Karaván sajt 1 kg 1499 Ft
COOP citromízesítõ 40% 1 l 99 Ft
COOP „A” rizs 1 kg 189 Ft
COOP vaníliás karika 280 g 179 Ft
Egységár: 994,44 Ft/kg
Bella növ. habspray 243 ml 199 Ft
Egységár: 818,93 Ft/l
Biopon normál, color gél 1,5 l 1249 Ft
Egységár: 832,67 Ft/l
COOP testápoló beat. 250 ml Újdonság! 199 Ft
Egységár: 796 Ft/l
Coccolino öbl. konc. 1 l NYEREMÉNYJÁTÉK 333 Ft
(3 db vásárlásánál)

és még számos akciós termék.

AKCIÓ
!

Vásároljon COOP-üzleteinkben, játsszon 
nyereményjátékainkban értékes nyereményekért: 

15 millió forintos Citibank-kártyáért, valamint Skoda Fabia
személygépkocsiért és COOP-vásárlási utalványokért!

ÁÁggnneess LLaakkáásstteexxttiill
(az Euronics mûszaki üzlet mellett)

KÍNÁLATUNKBÓL:

� függönyök � sötétítõk � karnisok � párnák � paplanok � ágyne-

mûgarnitúrák � terítôk � alátétek � konyharuhák � törölközôk

FÜGGÖNYVARRÁST VÁLLALUNK!

AKCIÓINK: 

� Egyszínû voile (muszlin) függönyök 180 cm – 480 Ft/m-tôl 

� Téli paplanok: 2950 Ft/db-tól

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 

Szerencs, Rákóczi út 100.

Villamossági szaküzlet Villamossági szaküzlet 
Szerencs, Rákóczi út 104. (a moziudvar mellett) 

Nyitva tartás: hétfô-péntek 7.30–16.30-ig, szombat 7.30-12 óráig

� Fényforrások

� Szerelvények

� Villanyszerelési anyagok 

nagy választékban kaphatók!

� Asztali lámpák, ufó lámpák, csillárok, 

spotlámpák kedvezô áron kaphatók!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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.

Érdeklõdni 
az alábbi telefonszámon lehet: 

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

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, lebonyolítá-

sa. 

Teljeskörû szolgáltatás. 

Hidegtálak – Meleg és reform éte-

lek

Részletekért érdeklõdjön: 

Egyesületünk 
felsõfokú 

szociális alapvégzettségû 

szociális
munkást 

(vagy szociális szervezõt,
szociálpedagógust, 

szociális menedzsert) 
keres. 

Érdeklõdni: 
30/620-9927, 
47/361-842. 

ÁRVERÉS
Értesítem 

az ismerõsöket 
és érdeklõdõket, 

hogy 

vagyontárgyaim, 
gyûjteményeim, 

ingóságaim 
2007. február 20-án 

12.45 órától
árverésre 
kerülnek
a Gyár út 3., 

I. em. 4. lakásban.
Érdemes helyre való 
kerülésük érdekében 
kérem az érdeklõdõk

részvételét.

Majoros Zoltán
volt cukorgyári 

fõvegyész
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– 8 személyes Opel-motoros Barkas személygépkocsi el-
adó. Érd.: 20/985-6000. (3)
– 350 cm3 Jawa motorkerékpár eladó. Érd.: 20/542-1968,
20/951-0538 . (3)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Antik ebédlõbútor eladó. Érd.: 47/20/9968-590. (3)
– Könyvesszekrény, nagy ágynemûtartó, kerek dohány-
zóasztal, ruhásszekrény eladó. Érd.: 47/361-808. (3)
– Ágynemûtartós heverõk 3-6 E Ft-ért, heverõ fejtámlá-
ba épített rádióval 10 E Ft-ért, fotelok 2-5 E Ft-ért eladók.
Érd.: 20/433-1632 (3)
– Plüss, világos színû, ággyá alakítható sarokülõ, 3 + 2
+ 1 eladó. Érd.: 20/983-7238. (3)

GÉP, SZERSZÁM 
– HTF-01 háztáji fejõgép, Impulsa fejõkészülékkel eladó
Ondon. Érd.: 47/361-598. (3)
– Hajdú centrifuga eladó. Érd.: 20/542-1968, 20/951-
0538 . (3)
– Kukoricadaráló 8000 forintért, nagyméretû sózóteknõ
5000 forintért, 3 db mosógép motor, Hajdú mosógép 8000
forintért, Hajdú centrifuga 6000 forintért eladó. Érd.:
20/564-8577. (3)
– 3 db Szieszta kályha 10 000 Ft/db, 2 db gázpalack
5000 Ft/db, kályha 3000 forintos áron eladók. Érd.:
47/350-317. (3)

– 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. (3)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon a Spléni dûlõben 600 öl szõlõ betegség
miatt eladó. Érd.: 47/361-181. (3)

– Szerencsen a Bárány dûlõben 3843 m2 furmint és hárs-
levelû szõlõ, félig kész hétvégi házzal és szerszámos- kam-
rával eladó. Érd.: 47/361-524. (3)

– 3 db boroshordó, kb. 200 literesek eladók. Érd.:
20/3165-922. (3)

– 60 literes szõlõprés 6000 forintért, 80 literes boroshor-
dó 4000 forintért eladó. Érd.: 20/564-8577. (3)

– Szerencsen a Mocsai dûlõben 400 öl szõlõ és 1200 öl
szántóföld egymás mellett eladó. Érd.: 30/266-8287 (3)

– 150 literes, keveset használt szõlõprés 30 000 Ft-ért
és 2000 literes lemezkád 15 000 Ft-ért eladó. Érd.: 47/350-
317. (3)

JÁRMÛ
– Pedálos Komár, pedálos Riga, egysebességes Babetta
üzemképes állapotban eladó. Érd.: 20/3165-922. (3)

– 4 db felni, téli gumival, Opel Corsára való eladó. Érd.:
20/9837-238. (3)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
Mádon a Dancka dûlõben 5530 m2 almaûltetvény eladó.Érd.:
20/243-9250. 
– Szerencsen, lakó pihenõ övezetben, gáz + egyedi fûté-
sû, összkomfortos, tetõteres családi ház eladó. Érd.:
20/5577-172. (3)
–Szerencs, Fecskésen négyszobás, 100 m2-es családi ház
eladó. Érdeklõdni: a 47/361-302-es telefonszámon 18 óra
után. (3)
– Prügyön háromszobás, összkomfortos családi ház két
garázzsal, melléképületekkel, nagy telekkel eladó. Érd.:
47/378-344. (3)
– A Balatontól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re csendes fa-
luban háromszobás családi ház (parasztház) nagy telken
3,9 millió Ft-ért eladó. Érd.: Szerencsen a 20/563-3852-
es telefonszámon lehet. (3)
– Szerencs belvárosában különbejáratú, kétgenerációs, 2
+ 4 szobás családi ház rendezett telken, 2 garázzsal, nagy
mûhellyel eladó. Összeköltözõknek, vállalkozás, iroda cél-
jára megfelelõ. Kisebb családi házat, építési telket beszá-
mítunk. Érd.: 20/575-3803. (3)
– Szerencs központjában felújított, összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: 70/261-7290, 0/2600-953. (3)
– Ond, Kossuth u. 13. sz. alatt 1040 m2 építési telek csen-
des környezetben eladó. Víz bekötve, gázvezeték telek elõtt,
iskola, óvoda, buszmegálló három perc. Érd.: 47/363-617.
(3)
– Budapest Kõbányán, az Ecseri úti metróállomásnál 39
m2 alapterületû földszinti, összkomfortos garzon, téglaé-
pítésû házban tulajdonostól 8,1 M forintért eladó. Beépí-
tett konyhabútor, fenyõfa galéria, alacsony rezsi, kis elõ-
kert, kiváló közlekedés. Érd.: 30/257-8846. (3)
– Szerencsen zöldövezetben, városközponthoz közel, 3 szo-
bás, nappalis, beépített konyhás, gáz- és vegyes közpon-
ti fûtéses családi ház eladó tavaszi költözéssel. Új, zsin-
delytetõ, mûanyag bejárati ajtók. Szép környezet, pihe-
nõkert, termõ gyümölcsfák. Érd.: 30/374-6293. (3)
– Bekecsen, központi helyen, régi típusú családi ház ol-
csón eladó. Érd.: 46/359-860, 20/994-1172. (3)
– Tokajban kétszobás, gázfûtéses, elsõ emeleti lakás ela-
dó. Érd.: 70/325-8637. (3)
– Szerencsen 14 éve épült, három szoba, 11 x 6 m-es hal-
los, gáz-központifûtéses családi ház Bramac cseréppel, mû-
anyag nyílászárókkal, 30 m2-es fedett terasszal, négy he-
lyiségben kábeltévével, mélygarázzsal eladó. Alagsorban
vállalkozásra alkalmas üzlethelyiség 60 m2 tárolóhelyisé-
gek. Ár: 15,8 M Ft. Tavaszi költözés! Érd.: 70/321-7838.
(3)
– Rátka, Kossuth út 1. szám alatti ház eladó. Érd.: 47/361-
808. (3)
– 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. (3)
– Háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás eladó.
Érd.: 70/384-0049. (3)

Ingyenesen jelentetjük meg 
lakossági apróhirdetését, ha ezt 

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

levélben vagy személyesen 
FEBRUÁR 16-IG 
eljuttatja szerkesztõségünkbe. fe

b
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á
r 
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3
.

�

HIRDETÕINK 
FIGYELMÉBE!
Jeligés hirdetéseket az apróhir-

detés rovatba csak személyesen
fogadunk a szerkesztõségben.

– Egyszer használt tápos zsákok új állapotban eladók (20
Ft/db). Érd.: 20/433-1632 (3)
– 2 db mûanyag portál üvegfal, komplett zártszerkezet-
tel, hõálló üveggel ellátva eladó. Mérete: 375 x 262 cm.
Irányár: 150 E Ft/db. Érd.: 30/345-3042. (3)
– Több mint száz darabos kaktuszgyûjteményemet hely-
hiány miatt darabonként eladom. Érd.: Tamás András, Idõ-
sek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10. B. ép., fsz., tel.:
47/363-112. (3)
– Több mint 50 éves szalvétagyûjtemény eladó. Érd.:
20/575-3803. (3)
– Egytányéros + csorgatós új mosogató eladó. Érd.: 20/542-
1968, 20/951-0538. (3)
– Szobafenyõ eladó hely hiányában (1,70 magas) impo-
záns küllemmel. Érd.: 20/433-1632. (3)
– Tenkács Tibor festménye eladó. Érd.: 20/575-3803. (3)
– Nekem fontos a környezetvédelem. És Önnek? Ha igen,
hívjon. Érd.: 20/542-1968, 20/951-0538. (3)

KERES
– 2 hl-es mûanyaghordót vennék. Érd.: 20/433-1632 (3)
– Eladó ingatlant keresek Szerencsen és környékén. Tel.:
30/549-4521. (3)
– Komoly kapcsolat reményében keres 50-55 év körüli,
nem italozó, nem dohányzó férfit 50-es, egyszerû nõ. Le-
veleket „Szép holnap” jeligére a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségébe várok. (3)
– Internetes kereskedelemben hálózatépítéshez munka-
társakat keresek, vezetõnek hosszú távon. Érd.: 20/542-
1968, 20/951-0538. (3)

– Eladó 1 db, kitûnõ állapotban lévõ 200 l-es villanyboj-
ler (házhoz szállítás is) 15 E Ft-ért. Érd.: 20/433-1632 (3)
– 25 literes mikrohullámú sütõ 6000 forintért eladó. Érd.:
47/361-808. (3)

VÁLLAL
– Riasztórendszerek, kamerás rendszere telepítése. Far-
mosi Imre. Tel.: 20/388-8467. (3)
– Magyar nyelv és irodalomból, valamint német nyelvbõl
általános iskolás tanulók számára korrepetálást vállalok.
Érd.: 20/439-0351 16 órától. (3)
– Német nyelvbõl korrepetálást és vizsgára való felkészí-
tést vállalok. Érd.: 70/592-0749. (3)
– Riasztórendszerek 24 órás felügyelete. Tel.: 20/388-
8467. (3)

VEGYES
– Járóka kitûnõ állapotban eladó: Brendonban vásárolt,
színes (sárga-piros-kék-zöld), mûanyag rácsos, bélelt alá-
téttel , szétszedhetõ, egyik oldala kivehetõ pl. játszókuc-
kónak. Érd: 70/336 9232. (3)
– 1 db ugrókódos táviírányító riasztóval, 2 db távirányí-
tóval (új) eladó. Érd.: 20/9837-238. (3)
– Háziszõttesek, elõnyomott kézimunkák, szúrt sablonok,
kézzel horgolt terítõk készítése olcsón. Érd.: 47/363-891.
(3)
– Eladó nagyképernyõs színes tévé 10 E Ft-ért, 5 db szõ-
nyeg (2 x 3-as) 5-10 E Ft-ért, mikrohullámú sütõ 6 E Ft-
ért, Gorenje 5 fiókos fagyasztószekrény 25 E Ft-ért. Érd.:
20/433-1632 (3)

A Nestlé Hungária Kft. Szerencsi Gyárába 

munkavédelmi 
asszisztenst keres.

Feltételek: felsôfokú vagy középfokú végzettség. 
Kiváló angol nyelvtudás szóban és írásban.

Fényképpel ellátott önéletrajz megküldését az alábbi címre kérjük: 
factoryjob@hu.nestle.com, 

vagy telefonon érdeklõdni a 47/567-632-es telefonszámon lehet.

PPiizzzzéérriiaa
PPaarraaddiissoo

Saját készítésû, kemencében sült pizzák

TTOORRKKOOSS  CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK
Februárban minden csütörtökön éttermünkben a pizzák féláron kaphatók!

3300  ccmm--eess  mmaaggyyaarrooss  ééss  hhaawwaaiiii  ppiizzzzaa::  440000  FFtt

Szerencs, Nyár út 4. (a volt 37-es fogadó)

Nyitva tartás: hétfõ – péntek: 9–21 óráig, szombat: 9–24 óráig

Tel.: 20/441-5333

ÁLLÁSLEHETÕSÉG 
A MARGRAF Kft. a Szerencsi Ipari Parkban létesülõ 

kõfeldolgozó üzemébe felvételt hirdet 
az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben:

burkoló
kõmûves

segéd- és betanított munkás
építésvezetõ (építésztechnikus)

Jelentkezés: rövid önéletrajzzal és végzettséget igazoló 
másolatokkal a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban 

Hegedûs György városgazdánál, 
tel.: 47/565-223 vagy MARGRAF Kft. Perkupa telephelyén 

Hegedûs Csabánénál, tel.: 48/562-204.

Szeretsz táncolni?
Akkor gyere a Cini-mini tánciskolába

Miért pont ide?
� jó hangulat � testedzés � versenyképes koreográfia

hip-hop � art-jazz � disco 
Részvételi díj: 2500 Ft/hó/fõ, testvérek esetén: 2200 Ft/hó/fõ
Kezdés: február 12-én 17.30 órától a Tatay Zoltán Ifjúsági 

Sporttelep tornatermében. 
Tánctanár: Kovács Annamária (Cini) táncos, koreográfus és a tak-

taharkányi modern tánccsoport vezetõje. 

Ha elmúltál 7 éves és még nem vagy 100, 
akkor jelentkezz!!!

Tyúkvásár!
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. 

TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI

AKCIÓT HIRDET
a siskai tojótelepen február 

16-tõl (szombat, vasárnap is),

amíg a készlet tart, 250 Ft/db áfás áron.

Kiadás: reggel 7 órától délután 14.30 óráig.

Érdeklõdni a 47/378-572-es telefonszámon lehet.

Megközelíthetõ: Szerencs felõl a 37-es számú fõúton 
az újharangodi elágazásban balra kanyarodva 

Taktaharkány felé.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek:
hozzátartozóknak, barátoknak, munkatársaknak,
ismerõsöknek, akik szeretett halottunk, 

Kiss Zoltán
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönet azoknak is, akik valamilyen ok miatt
távol maradtak, de lélekben a mi szívünket erô-
sítették.

A gyászoló család

Telefon: 70/514-9344.



Vízszintes:
1. Periandrosz idézetének elsõ

része. 12. Történés. 13. Los Angeles.
14. Lítium darab! 15. Magyar Optikai
Mûvek röviden. 16. Délutánt követi.
17. Templomtoronyban lehet. 18.
Egyesült Nemzetek Szövetsége. 20.
Angol módszer (MODE). 21. Relé egy-
nemûi! 22. Borsod is ez! 24. Albérlet
használója. 25. Kevert vár! 26.
Ellenérték. 27. Igazgató. 28. Élelem-
mel ellát. 29. Bryon idézetének má-
sodik, befejezõ része. 32. Irodalmi mû.
33. A Simlis és …, amerikai sorozat
volt. 34. Kést fen. 35. Visszafelé: a
nagy varázsló. 36. Üresen súg! 37. …
mail, légiposta. 39. Kövér. 41. ... Tibor,
magyar író volt. 43. Ritka nõi név. 45.
Történelmi csata színhelye (1312). 48.
Szemben van! 49. … Vezér tere, bu-
dapesti csomópont. 50. Luxemburg,

Svédország nemzetközi jelei. 52.
Kiejtett T! 54. Evet egynemûi! 55. Miss
röviden. 58. A válasz elõtt hangzik el!
61. Pest megyei város.

Függõleges:
2. Minõségi Ellenõrzési Osztály. 3.

Periandrosz idézetének második, be-
fejezõ része. 4. Személyed. 5. Nõi név.
6. Egész rész! 7. Y.N.T. 8. Kén, ittri-
um. 9. Vételre kínált. 10. Ritka angolul
(RARE). 11. Nevet ad neki. 15. Bryon
idézetének elsõ része. 17. Jégkorong
beceneve. 19. Bevétel. 20. Mária be-
cézve. 23. Erzsébet becézve. 24.
Vonal latinul. 25. Tengert keresztbe-
hajózó. 27. Dézédé! 28. Alkalomra
vonatkozó. 30. A közelebbi. 31.
Nagyban (két szó). 32. Távolba. 34.
Felfog, tapasztal. 38. .., ego, szuper-
ego. 40. Kétell! 41. Üres dézsa! 42.

Fordított kettõs más-
salhangzó. 44. Bank-
ban elhelyezett ösz-
szeg. 46. Orsolya,
becézve. 47. Párosan
nyúl! 51. Idegen fér-
finév. 53. Vér folyik
benne. 54. Folyé-
kony szövet. 56.
Betéti társaság. 57.
Ellenérték. 59. Az
elején köt! 60. Kiej-
tett D! 

Sz. A. 

A 2007. január 26-
ai keresztrejtvény he-
lyes megfejtése:
Erõnk tudata növeli
erõnket. Az igazsá-
got is meg lehet szok-
ni. A helyes megfej-
tést beküldõk közül
a szerencsések jutal-
ma: 1500 Ft-os vá-
sárlási utalvány:
Laczkó Attila, Tállya,
Esze Tamás út 16.,
1000 Ft-os vásárlási
utalvány: Kilián And-
rásné, Szerencs, Er-
zsébet út 1/A., 500 Ft-os vásárlási utal-
vány:  Ronyecz Károlyné, Szerencs,
Csalogány út 6. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõk közül a 20-439-
0351-es telefonszám tulajdonosa
1500 Ft-os vásárlási utalványt nyert.
A nyertesek a nyereményeket a

Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) február 13–16-ig
munkanapokon 8–16 óra között ve-
hetik át. A február 9-ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
február 16. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

CAIRO

Három év munkájának gyümölcse
az a 12 dal, amely felkerült a Cairo
Angyal címû elsõ lemezére. Miután
a pop és a dance határán muzsikáló
trió három dala – Angyal, a Tiéd a
szívem és a Fogd a kezem – már slá-
gerré érett a hazai zenei köztudatban.
A következõ állomás pedig a nagy-
lemez lett.

Mint említettük, a dalok többsége
már nem volt ismeretlen a közönség
elõtt, hiszen a Cairo az elmúlt évben
több száz fellépésen mozgatta meg
a közönséget. 

ROYAL GIGOLOS

A California Dreaming világsikerû
feldolgozása és debütáló album után
új lemezzel lepi meg rajongóit a Royal
Gigolos. A „From California To My
Heart” címû anyag méltó folytatása
elõdjének. A Royal Gigolos új le-
mezérõl kiadott elsõ maxi egy re-
mekbe szabott Taylor Dane feldol-
gozás. A Tell It To My Heart címû
dalt már hallhatjuk a rádiókban és a
klubokban is. Az album igazi tárhá-
za a diszkó slágereknek, olyan da-
lokkal, mint például a Village People
örökzöldje a Y.M.C.A, vagy Evelyn

Tomas „High Energy” címû dala. Ez
utóbbi nóta feléneklésénél Melanie
igazán megcsillogtathatta énekesnõi
tehetségét, bizonyítva, hogy õ is egy
vérbeli diszkódíva. A rajongók igé-
nyes feldolgozásokat hallhatnak a ko-
rongon.

RENGETEG ÉV
A kimagasló tehetségû megasztá-

ros Kontor Tamást hamar szívébe
zárta a hazai közönség. Az elmúlt év
õszén elsõ albuma is napvilágot lá-
tott. Bizonyára nem csalódnak majd
azok, akik Tamás zenei egyéniségét
felismerték a televíziós tehetségku-
tató során. Saját lemeze sokoldalú-
an mutatja be a 29 éves énekes-gi-
táros zenei felfogását. A dalokban
saját maga szólaltatja meg a külön-
bözõ hangszereket: gitáron, basz-
szusgitáron, Hammond-orgonán és
ütõhangszereken játszik, és termé-
szetesen énekel. Egy vérbeli count-
rys, rockos albumról van szó, amely-
re különlegességként felkerült a
Megasztár 3. búcsúdalának eredeti,
rockos verziója is, amely szintén
Tomi szerzeménye. További érde-
kesség, hogy Szabó Eszter és Varga
Ferenc is szerepet kaptak benne. Az
albumon többek között közremûkö-
dik még Kohánszky Roy és Nagy
Ádám, a Roy és Ádám tagjai is, akik
mellett Tamás már 2002 óta basz-
szusgitárosként játszik. 

DESPERADO
A platinalemezes csapat albumá-

nak címadó dala, a Táncolj!, a év leg-
jobb magyar dalaként zárta a 2006-
os összesített Mahasz Editors’ Choice
listát, és emellett a Táncolj! Címû
album már elérte az aranylemez stá-
tuszt is. A rajongók örömére jó hír,

hogy megérkezett az új, A csilla-
gokban járunk címû fantasztikus, slá-
gergyanús feldolgozás, amelyben a
Megasztár második szériájának egye-
di és csodálatos hangú énekese, Pál
Tamás is szerepet kapott. Betti ko-
rábban soha nem énekelt duettet más
elõadóval, így ez a dal egy igazi meg-
lepetés mindenki számára. 

MARQUESS

Az együttesrõl elnevezett album, a
„Marquess”, jól tükrözi a csapat sok-
oldalúságát, amely a mediterrán
hangzásvilágban és a temperamen-
tumos ritmusokban fedezhetõ fel.
Az albumon nagy hangsúlyt kap, hogy
a Marquess mind a négy tagja nagy

slágereket tudhat a magáénak.
Dominik Decker, Christian Fleps,
Marco Heggen és Sascha Pierro
mindannyian nagy tapasztalattal ren-
delkezõ producerek és képzett ze-
nészek, akik már évek óta együtt dol-
goznak producerként és dalszerzõ-
ként, és így számos elõadómûvész-
szel dolgoztak már együtt. Ezúttal a
négy ember közös vállalkozásba fo-
gott: életre hívták a „Marquess”-t. A
lemezen tizenkét dal hallható, me-
lyek stílusa a nyári slágerektõl kezd-
ve az érzelmes balladákig terjed, sõt,
a dalokat különbözõ nyelveken szó-
laltatják meg. Végül pedig a Mar-
quesshez csatlakozott néhány meg-
lepetés-elõadó is.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Ördögi Angyal. A helyes választ
beküldõk közül Benke Istvánné,
Szerencs, Széchenyi út 37. szám
alatti olvasónk ajándékutalványt nyert,
amely a Szerencs, Rákóczi út 56.
szám alatti Music & Book hangle-
mezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ 20-550-
8628-as telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalvánnyal lett
gazdagabb. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben vehetõk
át. Játékunk új kérdése: Mi a címe a
Cairo együttes elsõ lemezének? A he-
lyes megfejtést levelezõlapon bekül-
dõk között a Cairo együttes koncert-
filmjét és videoklipeket tartalmazó
DVD-kiadványt sorsoljuk ki. A vála-
szokat postai borítékban vagy leve-
lezõlapon juttassák el szerkesztõsé-
günk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vá-
laszolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-
2066 számra küldhetnek.
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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. február 9.

ZZZZEEEENNNNEEEEAAAALLLLAAAATTTTTTTTJJJJÁÁÁÁRRRRÓÓÓÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

TARTÓS ÖRÖM

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
FEBRUÁR

9. (péntek) 19 óra: AZ OPERETT CSILLAGAI Bérletszünet
10. (szombat) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Latinovits bérlet
11. (vasárnap) 17 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
13. (kedd) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
14. (szerda) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Ferenczy ifj. bérlet
15. (csütörtök) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Paulay ifj. bérlet
16. (péntek) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Földes ifj. bérlet
22. (csütörtök) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Nyilvános fõpróba

munkanélkülieknek
23. (péntek) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bemutató bérlet



Újabb gyõzelemmel erõsí-
tette meg helyét az NB II
észak-alföldi csoportjának él-
mezõnyében a város férfi ko-
sárlabdacsapata. A szerencsi
együttes január 26-án a
MEAFC gárdájánál hazai kör-
nyezetben 89–77 arányban
bizonyult jobbnak.

Szerencs: Birk L. (28/9),
Endrész T. (23), Jánossi T.
(15/3), Papp G. (9/6), Szilágyi
L. (7/3), Lengyel G. (5), Kovács
S. (2), Farmosi I. Edzõ: Gulyás
László. 

A városi sportcsarnokban lejátszott
mérkõzés elsõ negyedében még a
miskolciak szereztek több kosarat. A
szerencsiek teljesítményére rányom-
ta bélyegét az irányító posztról bo-
kasérülés miatt a játékot nem válla-
ló Takács hiánya. A hatodik percben
12–16-os állásnál Gulyás László idõ-

kérése jó döntésnek bizonyult, hiszen
a házigazdák rövid idõ alatt ki-
egyenlítettek, majd át is vették a ve-
zetést. Az utolsó percben azonban a
vendégek voltak eredményesebbek,
18–23-ra módosítva a meccs állását. 

A második negyedet Birk három-
pontos találata nyitotta, majd szinte
felváltva szerezték a kosarakat az
együttesek. A szerencsiek több szép
akciót vezetve fokozatosan csök-
kentették a pontkülönbséget, majd
Endrész látványos zsákolásával for-
dítani tudtak. A félidõ már 43–42 ará-
nyú hazai vezetést hozott. 

A harmadik tíz percben oda-visz-
sza estek a találatok, majd a mérkõ-
zés végére elfáradó miskolciak egyre
inkább hátrányba kerültek. A lendü-
letes, jó hangulatú találkozó végül
89–77-es szerencsi gyõzelmet hozott. 

A negyedek eredményei: I. 18–23,
II. 25–19, III. 22–15, 24–20. 

Január utolsó hétvégéjén rendez-
ték meg megyeszerte a XXII. Dr.
Borosi László teremlabdarúgó-torna
selejtezõit. Szerencsen szombaton
összesen hat csapat mérkõzött a fi-
náléba kerülésért. A közönség ösz-
szesen tizenöt mérkõzést láthatott a
városi sportcsarnokban. A továbbjutás
jogát végül négy gyõzelemmel és egy
vereséggel Abaújszántó együttese
vívta ki az ugyancsak tizenkét pon-
tot gyûjtõ Prügy elõtt. A két csapat
között a sorrendet az egymás elleni
találkozó eredménye döntötte el,
ami az abaújszántóiaknak kedvezett.

A mérkõzések eredményei: Prügy
– Taktakenéz 5–1, Abaújszántó –
Bodrogkisfalud 3–1, Tállya – Mád
0–3, Bodrogkisfalud – Taktakenéz
11–2, Abaújszántó – Prügy 6–0,
Bodrogkisfalud – Mád 6–4, Prügy –
Tállya 4–2, Abaújszántó – Taktakenéz
9–0, Mád – Prügy 1–6, Tállya –
Bodrogkisfalud 2–6, Mád –
Abaújszántó 1–8, Taktakenéz – Tállya
3–10, Bodrogkisfalud – Prügy 3–4,
Taktakenéz – Mád 5–4, Abaújszántó
– Tállya 3–5. 

Végeredmény: 1. Abaújszántó: 12
pont, 2. Prügy: 12 pont, 3.
Bodrogkisfalud 9 pont, 4. Tállya 6
pont, 5. Taktakenéz 3 pont, 6. Mád
3 pont. 

A megyei másodosztályú sakk-csa-
patbajnokság harmadik fordulójában
az SZVSE versenyzõi január 21-én
Kazincbarcikán vendégszerepeltek.
A találkozó 7,5-4,5 arányú hazai
gyõzelmet hozott, ami szép teljesít-
ménynek számít a tabellát utcahosz-
szal vezetõ vegyészvárosiakkal szem-
ben. A hét ifjúsági korú játékossal asz-
talhoz ülõ szerencsiek közül gyõz-
tesként állhatott fel Novák Barna,
Cseppely János és Jakab János, dön-
tetlent pedig Balogh László, Gaál
Ádám és Samók Balázs ért el.

Elvesztette veretlenségét a 2006/
2007. évi megyei I. osztályú bajnok-
ság ötödik fordulójában az SZVSE

sakkcsapata. Az együttes január 28-án
Ózdon 7–5 arányban maradt alul a
helyi gárdával szemben. A papírformát
felborító eredmény ellenére a szeren-
csi fiatalok jól teljesítettek. Gyõzelmet
Ág Norbert, Újházi Dávid és Balogh
László ért el. Döntetlenre Oleár László,
ifjabb Balogh Imre, Nagy Attila és Tóth
Levente mérkõzött.
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Kos: III. 21. – IV. 20.
Remélem nem feledte, feb-

ruár: fogászat! A jól kezdõdött
hónap jól is folytatódik. Az el-
múlt idõszakban tapasztalt visz-

szahúzódó, befelé forduló magatartása fo-
kozatosan eltûnik, s régi, kifelé forduló,
bátor, szervezkedõ, barátságos és nyílt énje
újra átveszi a helyét. Mindazonáltal fogja szo-
rosan a gyeplõt, nehogy elragadja Önt ez a
frissen kiszabadult csikó! Fõleg a pénzügyek
terén legyen óvatos. Semmiképp ne bízzon
meg olyanokban, akik, hogy úgy mondjam,
alá vannak vetve a múló örömök élvezeté-
nek! Továbbra is tartsa össze a szûk környe-
zete tagjait, s maradjon a közösségén belül. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Továbbra is a kapcsolatai

játsszák a fõszerepet az életben
– úgy a munkahelyén, mint a
családi közösségében. Ezek le-

gyenek önzetlenek, saját érdekektõl és gya-
nakvásoktól mentesek! Az elégedettséget, az
örömöt, amelyet már régen érzett, addig nem
fogja megtalálni, amíg nem tud választani az
ösztönök által vezérelt örömök (anyagiság-
testiség) és a magasabb rendû örömök (lel-
kiség-szellemiség) között. Addig továbbra is
marad a nyugtalanság, az aggódás, a homá-
lyos látásmód. A türelmetlenség pedig csak
ront a helyzetén. A legfontosabb idea az Ön
számára a lelki méregtelenítés! 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az Ön irányadó ideái most

az elõmozdítás, a fokozatos
elõrehaladás és kiterjedés-szét-
szóródás. Sok múlik most azon,

hogy be tudja e tartani az erkölcsi normákat,
képes-e mérlegelni a külsõ körülményeket.
Ha saját érzelmei által mozgatott, akkor ki
lesz téve a környezete minden változásának.
Az Ön sikerei mindig is szellemi erejétõl, for-
rásának tisztaságától függött. Ne hanyagolja
hát el a belsõ képességeit, erõsítse azokat szel-
lemi gyakorlatokkal! Meglátja, akkor még a
sötét lovak is jó irányba húzzák majd a sze-
kerét. Változtasson az életrendjén, de a test-
edzést most mellõzze. Jó nap: 16-a!

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Sajnos még mindig fontolgat,

bizonytalankodik! Az Ön ideái
ezért most legyenek a felbuz-
dulás, a megszilárdulás! Az

elsõ dolga a belsõ békéjének a megteremté-
se legyen. Ezt az önfegyelem gyakorlásával
érheti el a leggyorsabban. Úgy vigye dûlõre
a dolgait, hogy közben ne adja át magát az
ábrándozásnak, álmodozásnak. Jól teszi, ha
a szétfolyó fecsegésektõl is tartózkodik. Egy
õszi kudarc megnyirbálta az önbizalmát, de
ha ezt fokozatosan erõsíti, akkor dûlõre vi-
heti a dolgait, még ha anyagi haszna nem is
lesz belõle. Nagyon fontos most az Ön szá-
mára is a nyugalom, az elégedettség. Legjobb
napja 18-án (vasárnap) lesz.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A szerencse az éretlen em-

bereknél szellemi megreke-
dést hoz létre. Ettõl Önnek nem
kell tartania, csakis attól, ne-

hogy a fejébe szálljon a dicsõség, illetve a
most tapasztalt beteljesüléssel és csúcsér-
zéssel kapcsolatos élmények sokasága.
Egyszóval most minden az elvárásai szerint
történik. Ezért Önnek a következõ ideákat
javaslom: magasztosság, helyénvalóság.
Legyen lojális önmagán kívül a környeze-
téhez is és mindig a morális elvek szelle-
mében cselekedjen. Nem baj, ha ezeket a
törekvéseket többen értetlenül szemlélik!
Manapság ez van! Mit se törõdjön vele! 11-
e a legjobb napok egyike!

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A ciklus legjobb napjai az Ön

számára 14–15-én és 22–23-án
lesznek, de a többi napokon
nagyfokú óvatosságra lesz szük-

sége, pont, mint annak a bizonyos rókának,
aki vékony jégen akar átkelni a túloldalra!
Az Ön ciklusbéli ideái a javítás, a javulás és
gyógyulás legyenek! Egyszóval munkálkodás
az elrontotton! A visszatekintésre uralkodó
bolygójának, a Merkúrnak a hátráló mozgá-
sa kényszeríti. Ugyanis a Merkúr február vé-
gére már visszahátrál a Vízöntõ jegyébe.
Jobbítási szándéka önmaga felé is legyen tö-
retlen. Tisztítsa, ûzze ki a testében megbú-
vó mérgeket! A bolygók megfordulást, sors-
fordulást jeleznek. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Ez a ciklus nagyon szeren-

csésen alakul az Ön számára.
Ezen belül különösen elemében
érzi majd magát 16–17-én. Nem

várt, illetve meg nem érdemelt segítségre is szá-
míthat. Egyszóval, ha adódnak is némi nehéz-
ségek, azok kicsit sem befolyásolják jelenlegi
jó közérzetét. Kedves Mérleg: a jókedve mel-
lett õrizze meg a jóakaratát is, és sose feledje,
hogy az Ön számára a mindenáron való fel-
emelkedés soha nem hoz, nem tartogat semmi
jót. Azt se feledheti soha, hogy Önnek mindenkor
hagynia, engednie kell, hogy az Önt inspiráló
férfi (ha Ön nõ), illetve az Önt inspiráló nõ (ha
Ön férfi) mindjobban része legyen életének.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Február elsõ hete (de fõleg a

teliholdja!) meglehetõsen kelle-
metlen érzeteket keltett Önben.
Ezt javítandó, a következõ ide-

ákat javaslom Önnek: önvizsgálat, visszatérés
a középútra, csiszolt megnyilvánulás. Mindezek
gyakorlása után azt tapasztalja majd, hogy egyre
nagyobb a szabadsága, egyre könnyebb az elõ-
rehaladása. Ám vigyázzon, nehogy a nagy elõ-
remasírozás közepette ismét letérjen az arany
középútról, s közben szokásaihoz híven meg-
sértse mások érzéseit, önérzetét. Gyakorolja
hát a mértékletesség erényét is. A pénzügyi,
anyagi dolgai jól alakulnak a ciklus során.
Legjobb napja 18–19–20-án lesz. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Tüzes rokonához, a Koshoz

hasonlóan, Önnek is jól alakul
ez a ciklus. Ám annyira elége-
detlen, hogy észre sem veszi, mi-

lyen kedvezõ változásokon esik át. Telve van
hiúsággal, tekintélyféltéssel. Hallgasson rám,
dõljön hátra és hagyja magát sodortatni az ese-
ményekkel! Mindeközben erõt gyûjthet, amire
még nagy szüksége lesz. Az Ön ideái most a
szelídítés, a korlátozás. És semmi pánik, ha csak
fokozatosan jön a jobbulás! Ha képes meg-
õrizni a nyugalmát, meglátja, sikeresen halad
elõre. A túlzott racionalitástól továbbra is óva
intem! No meg a vakhittõl. 20-ától már fel-
veheti a kapcsolatot a magasabb világokkal. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Az Ön ideái most a gyûjtés,

a gyarapodás. Ám ez utóbbi
csak akkor valósulhat meg, ha
most elfogadja az Ég akaratát.

Nos, én is figyelmeztetem, hogy ahol felhal-
mozás történik, javak gyûlnek össze, ott
könnyen megjelennek a rablók is. Legyen tehát
óvatos és most semmiképp ne költekezzen
(fõleg látványosan). A legjobb napja a ciklus
végén, 2-án és 3-án lesz. Ezen a két napon
szívesen foglalkozik majd olyan tevékeny-
séggel, amelyek kitartást igényelnek, s per-
sze összefüggnek a karrierjével. Fontolja
meg jól a felvállalandókat, nehogy újra túl-
vállalja magát. (Sokszor azért nem leli benne
örömét.) Pletykaság középpontja lehet!

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
E ciklus folyamán most a

bolygók által meglehetõsen
érintett lesz minden Vízöntõ-
szülött. És ez a tény óriási tett-

vágyra sarkallja. A Nap (19-ig) és a Neptunusz
mellett a Mars és a Merkúr is tiszteletét teszi,
sõt 17-én az Újhold is a Vízöntõben „szüle-
tik”. E bolygóhatások felerõsítik nemes tu-
lajdonságait, ezért az Ön ideái erre az idõ-
szakra a közösségért való munkálkodás, a lel-
kesedés és elõmozdítás lesz. A lelkesedés a
magasabb szellemi állapotok felé való hala-
dásnak is elõfeltétele! Valósítsa meg, amit el-
képzel, de közben legyen körültekintõ, mert
okmányokkal, iratokkal kapcsolatosan kel-
lemetlenségei lehetnek. Elvhûségét ne bánja!

Halak: II. 20. – III. 20.
Ez a ciklus további bonyolult

napokat hoz, úgy szakmai, mint
magánéleti téren. Emiatt meg-
lehetõsen bizonytalannak és la-

bilisnak érzi magát. Ez tévhit. Igazából most
elég erõs. Amint azt korábban már jeleztem,
az Ön életében most lezárult egy szakasz és
egy új kezdõdik. Sok minden megváltozik, de
mint jeleztem, elsõsorban a szemlélete. Mivel
azonban az állhatatossága önmagának is
szokatlan lesz, minden apró rezdülésre fo-
gékonyabb lesz, mint korábban. Érzelmi élete
kiteljesedik, kedvezõen alakul. 20-dikától, ami-
kor a Halakba lép a Nap, fényesen halad elõre.
Fontos a szellemi táplálék. 

S. K. K.

A Bolyai iskola leány labdarúgó-
csapata az elsõ helyet szerezte meg
a Góliát-McDonald's tornán január
20-án Tokajban. A Tisza-parti vá-
rosban megrendezett döntõn a sze-
rencsi együttes ellenfelei sárospata-
ki és karcsai diákok voltak. A bo-
lyaisok mindkét mérkõzésüket meg-
nyerve magabiztos sikert arattak.
Eredmények: Bolyai – Sárospatak
3–0, Bolyai – Karcsa 1–0, Sárospatak
– Karcsa 1–0. Végeredmény: 1.
Bolyai 6 pont. 2. Sárospatak 3 pont.
3. Karcsa 0 pont. 

A diákolimpiai küzdelemsorozat megyei bajnokságában január 29-én a
miskolci Földes gimnázium otthonában vendégszerepelt a Bocskai gimná-
zium leány kosárlabdacsapata. A több igazolt játékossal pályára lépõ há-
zigazdák ellen ez alkalommal nem volt esélye a szerencsi együttesnek, amely
végül 88–64 arányú vereséget szenvedett. Nagy Lajos tanítványai közül a
legtöbb pontot Nagy Valéria (17), Róth Nóra (15) és Miklós Enikõ (10) sze-
rezték. A negyedek eredményei: I. 22–14, II. 22–17, III. 20–15, IV. 24–18.  

LEÁNY KOSÁRLABDA 

TISZTES SAKKVERESÉGEK
IDEGENBEN 

ABAÚJSZÁNTÓ
JUTOTT
TOVÁBB

LÁNYOK RÚGTÁK A BÕRT 

A gyõztes csapat tagjai. Álló sor balról: Soltész Gwendolin, Kabai
Krisztina, Lengyel Noémi, Pálházai Anett, Francz Georgina, Uray Attila
felkészítõ tanár. Elöl: Kovács Anikó, Gyurán Anita, Lakatos Brigitta,
Nikházi Beáta. 

Kosárlabda

SZVSE – MEAFC 89–77

Újabb hazai siker a sportcsarnokban.



A statisztikai adatok
szerint az idén janu-
árban összesen 4499

álláskeresõt tartottak nyilván az
Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ szerencsi ki-
rendeltségén.

Ez 264 fõvel haladja meg a de-
cemberi statisztikában szereplõ ada-
tot, ugyanakkor 171-gyel elmarad az
elmúlt év januárjában regisztrált lét-
számnál. 

Karády István kirendeltség-vezetõ
(fotónkon) arról tájékoztatta lapunkat,

hogy a kedvezõ idõjárás miatt az épí-
tõipari és egyéb szezonális tevé-
kenységet végzô vállalkozásoknál
dolgozók a szokásosnál késõbb vál-
tak munkanélkülivé, de az elõzõ
évekhez hasonlóan szezonális jelle-
gû munkájuk miatt közel ötszázan ke-
rültek be a regiszterbe. Az elmúlt idõ-
szak tapasztalatait figyelembe véve
már tavasszal mérséklõdni fog az ál-
láskeresõk száma, aminek a mérté-
ke nyárra ezer fõvel is csökkenhet. A
kirendeltség-vezetõ ismertette, hogy
továbbra is népszerû az alkalmi mun-
kavállalói kiskönyv, amellyel a mun-

kanélküliek gyakran az õket elbocsátó
cégeknél helyezkednek el újra. Azt
azonban célszerû figyelembe venni,
hogy az ilyen jellegû foglalkoztatás
áprilistól a korábbinál kevesebb tár-
sadalombiztosítási ellátás igénybe
vételére jogosítja majd a dolgozókat.
Karády István szólt arról is, hogy idén
átalakul a támogatások eszközrend-
szere. A hatékonyabb felhasználás ér-
dekében koncentrálják a rendelke-
zésre álló forrásokat. Megszûnik töb-
bek között a pályakezdõk munkata-
pasztalat-szerzésének önálló pénzügyi
dotációja, de nagyobb hangsúlyt for-
dítunk majd a közhasznú munka-
végzésre, az önfoglalkoztatásra és az
alkalmazott álláskeresõk bér- és já-
rulékköltségeinek támogatására. 

Az elmúlt év végén sajtótájékoz-
tató keretében mutatta be új ver-
senyautóját a szerencsi Rónavölgyi
Endre.

Az eltelt mintegy más-
fél hónapban azonban
számos változás történt a
hazai elsõ osztályban
versenyzõ fiatalember
háza táján. Korábbi se-
gítõje helyett ebben az
évadban a kazincbarcikai
Barnóczki Tamás ül a
navigátori ülésbe. A vál-
tás oka, hogy az új part-
ner jelentõs rali-tapasz-
talatokkal rendelkezik,
ami az edzésmunkában,
a versenyek elõkészíté-
sében és természetesen a
pályán is óriási elõnyt jelenthet. 

Mindezek mellett szintén jó hír,
hogy a tavaly vásárolt Renault Clio
RS szinte már teljesen készen áll az
elsõ próbaútra. A tervezett változta-
tásokat sikerült idõre elvégezni, meg-
érkeztek a gyári alkatrészek, és a ki-

zárólag versenycélokra szerzõdtetett
szerelõ nagy iramban készíti fel a
gépet.

Újdonság az is, hogy a csapatnak
sikerült beszereznie egy edzõautót,
amelynek a felkészítése ugyan még
folyamatban van, de a jelek szerint
ez sem lesz akadálya a sikeres évad-
kezdésnek. A technikai változások
mellett Rónavölgyi Endre a közel-

múltban csapatot is váltott, ezentúl
a miskolci Juhász és Társa Rally Team
színeiben vág neki a futamoknak. 

– Nagyon sokat várok
ettõl az évtõl – nyilat-
kozta lapunknak Róna-
völgyi Endre. – Az új
navigátor komoly ver-
senytapasztalata és az
általa hozott szponzo-
ri támogatások nagy-
ban megkönnyítik majd
a szezont. Emellett ter-
mészetesen szeretném
már élesben kipróbálni
az új kocsit. Minden-
képpen egy biztonságos
autózást tervezek 2007-
re, hiszen minden ver-
senyen el akarunk in-
dulni. Ha célba is érünk,

jó esélyünk lesz arra, hogy pontszerzõ
helyeken végezzünk. 

M. Z.

LOPJÁK A FEDLAPOT
A város

több részébõl
érkezett jel-
zés az elmúlt
idõszakban.
Reggelente
tátongó lyu-
kak jelentek
meg a közte-
r ü l e t e k e n ,
mivel az ismeretlenek új foglalatos-
sága, hogy lopják a vízaknákon ta-
lálható acéllapokat. Hallottunk olyat
is, hogy az egyik szerencsi üzlet mel-
lett parkolt le autójával a bevásárol-
ni szándékozó gyanútlan helybéli, ám
a reggeli félhomályban kocsijának ke-
reke a fedetlen aknában landolt.
Más utcákból, gyalogutakról tûntek
el az aknafedelek, melyeket – hiszen
másra nem lehet gondolni – minden
bizonnyal vashulladékként értékesí-
tenek a tolvajok. 

SZEMETES BUSZMEGÁLLÓK

Gyakran visszatérõ témája rova-
tunknak településünk tisztasága. A
város nagy forgalmú helyein, a be-
vásárlóközpontok, a piac és a vas-
útállomás környékén alkalmanként
olyanok is megfordulnak, akik fity-
tyet hánynak arra, hogy a szerencsiek
többsége tiszta, rendes környezetben
kíván élni. Hiába vannak a köztéri
hulladékgyûjtõ edények, egyesek az
utcán dobálják el az üres dobozo-
kat, üdítõs palackokat, cigaretta-
csikket és még ki tudja, mennyi
mindent…

Ez a helyzet a legtöbb buszmeg-
állónál is. A problémát csak fokoz-
za, hogy helyenként még a fémku-
kák is hiányoznak, mert azt is ellopta
valaki, vagy éppen még ki sem he-
lyezték. 

Legutóbb a Nagyvárad utca lakói
panaszkodtak – immár sokadszor –
hogy a lakóházak elõtt létesített
megállóhely környéke bizony sok
esetben kerül olyan állapotba, amit
a jó érzésû ember messzire elkerül.
A hulladékgyûjtõ innen is hiányzik.

EGY ZEBRA KELLENE!

Az ondi városrész fõutcáján ta-
lálható két buszváró szinte egy-
mással szemben helyezkedik el. Az
ott élõk szerint nagy szükség lenne
ezen a helyen egy gyalogátkelõhely
létesítésére, a busszal érkezõ, vagy
éppen induló ondiak érdekében. A
problémát az is fokozza, hogy a te-
lepülésrészen gyakorta vágtáznak
nagy sebességgel a gépjármûvek
annak ellenére, hogy itt legfeljebb
óránként 40 kilométerrel lehetne
közlekedni. 

GOMOLYGÓ FÜST
A BANKBAN 

A füstjelzõ berendezés riasztotta a
szerencsi tûzoltókat január 22-én reg-
gel az egyik bank helyi fiókjához. Az
ügyeletes egység hosszas keresés
után talált rá a baj forrására. A he-
lyiségek levegõztetõ rendszerében ke-
letkezett mûszaki hiba. A füstöt a már
izzó alkatrészek okozták, azonban az
idõben történt jelzésnek köszönhe-
tõen a nagyobb bajt ez alkalommal
sikerült megelõzni.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb február 23-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. A szerkesztõség címe:
3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, Pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066. E-mail: szerhir@t-online.hu Lapunk friss
száma az interneten is olvasható a megjelenést követô héten péntektôl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Az enyhe téli idõjárásnak köszönhetõen jól halad
a világörökségi kapuzat építése Szerencsen.

Az európai uniós támogatással megvalósuló beru-
házással az idén tavasszal kell elkészülnie a kivite-
lezõnek. Az elmúlt hetekben a templom felõli részen
már befejezõdött a torony betonozása és rövidesen
a külsõ burkolatot alkotó terméskövek is a helyükre
kerülnek. Az út másik oldalán is elérte a tervben sze-
replõ 18 méteres magasságot az építmény. A napokban
a legfelsõ szintrõl lebontották a zsaluelemeket.
Mindkét torony belsejében lépcsõ vezet majd a te-
tõre, ami kilátóként is szolgál a városra, Zemplénre.
A kapuzat tetejére két monumentális faszerkezet kerül,
amelyeknek a csúcsa több mint harminc méterre lesz
a földszinttõl. A majdani információs pontnak és ká-
vézónak helyet adó épületrésznek készül már a ra-
gasztott fából álló szerkezete, amit rézzel fednek.

A létesítmény mellett mintegy háromezer négy-
zetméteren terméskôburkolatú teret alakítanak ki pi-
henôpadokkal és húsz parkolóhelyet is létrehoznak.
A beruházás várható költsége 106,6 millió forint,
amelybôl 93,6 millió forintot európai uniós forrás-
ból és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozás-
ból fedeznek. Az önerô 12,4 millió forintos összegét
az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Az elmúlt év
õszétõl a városi
sportegyesület
keretében újra
versenyszakosz-
tályként mûköd-
nek az asztalite-
niszezõk.

Kilenc eszten-
deje annak, hogy
Csorba István ve-
zetésével ismét
megalakult az
asztaliteniszezõ
szakosztály Sze-
rencsen. A sport-
ág helyi mûvelõi
egy évig ver-
sengtek Borsod-
Abaúj-Zemplén
más együtteseivel, majd hosszú idõn
keresztül amatõr szinten mûködött a
közösség. A tavalyi év õszétõl azon-
ban újra a megyei elsõ osztályú baj-
nokságban szerepelnek. Ehhez szük-
ség volt az elmúlt évben vásárolt négy
új versenyasztalra, amelyek a gya-
korláshoz is nélkülözhetetlenek. A
tréningeket általában 15-20-an láto-

gatják. Az asztalitenisz-szakosztály
várja a helyi fiatalok és az idõsebb
korosztályhoz tartozók jelentkezését,
akik szívesen szánnak hetente néhány
órát a sportágra. Az edzéseket szer-
dán és pénteken 17 órától tartják a
Rákóczi iskola tornatermében, amely-
nek ajtaja nyitva áll az érdeklõdõk
elõtt.

VERSENYBEN
AZ ASZTALITENISZEZÕK 

A szakosztály várja a fiatalokat. 

ÚJ AUTÓ, ÚJ NAVIGÁTOR, ÚJ CSAPAT 

Minden készen áll az évadkezdéshez. 

MUNKAERÔPIACI VÁLTOZÁSOK

Minden bizonnyal különleges látványossága lesz
Szerencsnek az impozáns építmény. 

A világörökség peremén

KAPU
A VÁROS SZÉLÉN

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 23-án jelenik meg. 
Lapzárta: február 16., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

Az Ön márkakereskedôje: 
Szerencsi AUTÓ Kft.

3900 Szerencs, Gyár u. 9–11. 
Tel.: 47/563-201, 563-201. 

Fax: 47/563-207. 
Mobil: 06-30/9982-077

Nyitva tartás: 
hétfôtôl péntekig 7–17 óráig, 

szombaton 8–12 óráig

TESTRE SZABOTT KEDVEZMÉNYEK!

IDE VELE!
Nehéz eldönteni, hol cserélje le 
idôs vagy hitellel terhelt autóját?

MI SEGÍTÜNK!

HASZNÁLT AUTÓJA MOST

SZÁZEZREKKEL 
TÖBBET ÉR
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