
A közszféra jelentõs átalakítása nél-
kül Magyarország az Európai Unió tag-
jaként sem tudja megõrizni verseny-
képességét. Ezért van szükség a nagy
ellátórendszerek és a közigazgatás re-
formjára, ami a jövõ eredményessé-
gét alapozza meg – nyilatkozta la-
punknak Veres János pénzügyminisz-
ter (fotónkon). 

– Hazánkban a rendszerváltás idõ-
szakában gyökeresen átalakult a gaz-
daság. A megváltozott struktúra új kö-
vetelményeket támasztott a vállalko-
zói szférával szemben. Azok a cégek
maradtak talpon, amelyek megfelelõ
válaszokat adtak a kor kihívásaira, biz-
tosítva a nemzetgazdaság versenyké-
pességét. Ezzel párhuzamosan azon-
ban sajnos egészen napjainkig gya-
korlatilag változatlan maradt a köz-
szféra, az ország költségvetésbõl gaz-
dálkodó része. Mi ebbe a nagyon ko-
moly feladatba vágtunk bele az elmúlt
egy évben, az általunk elindított re-
formok itt fogják az átalakulást elõse-
gíteni és megalapozni. Ez érinti a köz-
igazgatást, a nyugdíjrendszert, az ok-
tatást, az egészségügyet és az árkie-
gészítéseket egyaránt. Az önkor-
mányzati rendszer is változtatásra szo-
rulna, de ehhez sajnos nincs meg a két-
harmados többség a parlamentben.
Ugyanakkor meggyõzõdésem, hogy ez
a döntés sem halogatható. Amennyi-
ben minden a már megszokott módon
menne tovább, akkor a magyar gaz-
daság elveszítené a versenyképességét
és európai uniós tagországként sem len-
ne biztosított a megfelelõ háttér a to-
vábbfejlõdéshez. Téved az, aki úgy vé-
li, hogy ezek a reformok megspórol-
hatók. Az 1990-es évek elején a gaz-
daságban sikeres volt a váltás, úgy gon-
dolom, hogy ezt a közszférában is meg
tudjuk valósítani.

– Napjainkban sok szó esik arról,
hogy az elkövetkezõ idõszakban mi-
lyen komoly fejlesztési lehetõséghez jut-
nak pályázatok révén a települések,
amihez azonban önerõ is szükséges.
Ugyanakkor az önkormányzatok több-
sége forráshiányos és nagyon nehezen
teremti elõ a helyi intézmények mû-
ködéséhez szükséges pénzt. Hogyan
oldható fel ez a kettõsség? 

– Ezt valóban nehéz feloldani, de
világossá szeretném tenni, hogy az idei
esztendõtõl az önkormányzatoknak
sokkal több fejlesztési forrás áll ren-
delkezésükre, mint a korábbi idõ-
szakban. Akik élnek a lehetõségekkel,
azok érdemi beruházásokat valósít-
hatnak meg, szemmel láthatóan meg-
változtatva a környezetüket, mûködési
feltételeiket, ami a helyi gazdaságra
is hatással van. Szerencs azon tele-
pülések közé tartozik, ahol már az el-
múlt néhány évben is több mint két
és félmilliárd forint értékû fejlesztés va-
lósult meg. Erre legyenek büszkék a
helyben élõk, hiszen a beruházások-
hoz saját erejükre, tudásukra és krea-
tivitásukra is szükség volt. 

Az önkormányzatok ugyanakkor
szinte kivétel nélkül panaszkodnak a
mûködési nehézségeik miatt. Nem vé-
letlenül utaltam az elõbb arra, hogy
ezen a területen is komoly változtatá-
sokra volna szükség, mert napjainkra
világossá vált: az 1990-ben jó szán-
dékkal létrehozott struktúra ebben a for-
mában finanszírozhatatlan. Nálunk
gazdagabb országok is megtették az el-
múlt tíz esztendõben ezt a lépést és –
mint azt már mondtam – sokáig mi sem
kerülhetjük meg. Az anyagi források-
ban jövõre sem fogunk bõvelkedni,
ezért minden területen racionális gaz-
dálkodást kell megvalósítani. Ugyan-
akkor az elmúlt idõszak változásaiból
jól látható, hogy az önkormányzatok
mûködésében vannak még tartalékok.
Arra biztatok minden polgármestert és
képviselõ-testületi tagot, hogy a meg-
takarítási lehetõségeiket használják ki
a települések érdekében.

– Idén jelentõsen nõttek a lakosság
terhei. Az ország jövõ évi költségveté-
si tervezetének tükrében mire számít-
hatnak 2008-ban az emberek? 

– Ebben az esztendõben a lakosság
reáljövedelme várhatóan 4,5 száza-
lékkal csökken, a következõ évben
ugyanez az érték plusz 0,6 százalék
lesz. Vagyis miközben idén egy elõre
meghatározott mértékû életszínvonal-
visszaesés történik, 2008-ban már egy
ellentétes elõjelû változás szerepel a
terveink között. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A szerencsi Fürdõ és Wellnessház
elõtt kialakított téren a Fanfár Ifjúsá-
gi Fúvószenekar rövid mûsora után
Boros István tett jelentést Rónavölgyi
Endréné polgármesternek a beruhá-
zás befejezésérõl. A kivitelezõ Szi-
várvány-Ép Kft. igazgatója köszöne-
tet mondott az önkormányzatnak
azért, hogy helyi vállalkozásként cé-
gük végezhette az épület felújítását.  

Rónavölgyi Endréné köszöntõjében
felidézte az épület közel százéves tör-
ténetét, kiemelve, hogy az utóbbi év-
tizedekben leromlott állagú létesítmény
rekonstrukciójával régi vágya teljesült
a szerencsieknek. Az 1800-as évek vé-
gén a helyben élõk kezdeményezõ
készségét mutatja, hogy megszületett
a szándék a Rákóczi-vár szomszéd-
ságában lévõ hõforrás hasznosítására
a település és a környék lakói javára.
Akkor azonban pénz hiányában el-
vetették az ötletet. 1908-ban azonban

a helyhatóság többségi támogatással
döntött a beruházás megvalósításáról,
amihez takarékpénztári kölcsönt vet-
tek fel. Most újjászületett a régi épít-
mény, ami hosszú évtizedekig szol-
gálta a helyben élõket. Ehhez szük-
ség volt a képviselõ-testület és a la-
kosság támogatására, európai uniós és
hazai pénzügyi forrásokra és a város
anyagi áldozatvállalására egyaránt. 

Veres János pénzügyminiszter fon-
tosnak tartotta, hogy Szerencs ön-

kormányzata az elmúlt idõszakban je-
lentõsen gyarapította a város vagyo-
nát. – Ez a testület méltó a sikeres elõ-
deihez, mert a jelenben és jövõben
egyaránt tudnak gondolkodni. Nem
véletlen, hogy a fürdõ felújítására há-
romszázmillió forint európai uniós tá-
mogatást nyertek – hangsúlyozta be-
szédében a miniszter.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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FELAVATTÁK 
A MEGÚJULT KÖZSÉGI FÜRDÕT 

Az egész délutánt betöltõ esemé-
nyen pedagógusok, egykori és je-
lenlegi diákok, a fenntartó önkor-
mányzat képviselõi és a vendégek
együtt emlékeztek meg az iskolában
az elmúlt két évtized eredményeirõl.
Az épület elsõ emeletén különleges
tárlatot láthattak az érdeklõdõk a mû-
vészeti képzésre mindig nagy fi-
gyelmet fordító oktatási intézmény
volt diákjainak alkotásaiból. A jubi-
leumi kiállítást Rónavölgyi Endréné
polgármester nyitotta meg, hangsú-
lyozva, hogy az egykori rákóczisok
tehetsége az idõ múlásával rügybõl
virággá fejlõdött. A munkák a készítõk

személyiségérõl és a világ sokszí-
nûségérõl árulkodnak. 

A tárlaton Akácosi Emõke fõisko-
lai hallgató, Csáki-Kovács Andrea tex-
til iparmûvész, Derda Krisztina gim-
nazista, Farkas Attila ötvös, Mogyo-
rósi Angelika fõiskolai hallgató, Kos-

nyíderné Rétlaki Ágnes rajztanár,
Szalma Zoltán építészmérnök, Szán-
tó Péter és Kiss Barnabás festõmû-
vészek mutatkoztak be. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Tanárok és diákok közös énekléssel zárták a gálamûsort. 

TAKARÉKOS ÉV 
A JÖVÕ FEJLÕDÉSÉÉRT

HÚSZÉVES A RÁKÓCZI ISKOLA

Az idén húsz esztendeje an-
nak, hogy 1987 õszén megnyi-
totta kapuját a szerencsi Rákó-
czi Zsigmond Általános Iskola.
A jubileum alkalmából novem-
ber 9-én rendeztek színvonalas
ünnepséget az immár közös
igazgatású közoktatási intéz-
ményben. 
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Az elmúlt idõszakban több
mint félmilliárd forint ráfordí-
tással megújult a volt községi für-
dõ épülete. A pályázati támo-
gatással megvalósított beruhá-
zást november 9-én több száz
érdeklõdõ jelenlétében Veres
János pénzügyminiszter adta át
használatra a város lakosságá-
nak. 

A létesítmény a város egyik idegenforgalmi látványossága. 

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



Az elkövetkezõ
idõszakban is foly-
tatódik a luxem-
burgi Hesperange,
a németországi
Malchin és Sze-
rencs együttmûkö-
dése, amelynek jö-
võ évi programjáról
november 10-én
tartottak elõzetes
egyeztetést a tele-
pülések képviselõi a
szerencsi polgár-
mesteri hivatalban.

A három város 2004-ben indította
útjára a kulturális és ifjúsági együtt-
mûködést magában foglaló Europart
programot, amelynek keretében min-
dig más-más a házigazdája az éven-
te megrendezendõ találkozóknak. Jö-
võre Szerencsen a sor, így június 5-e
és 9-e között Hegyalja Kapuja várja a
külföldi csoportokat. Mint a tanács-
kozáson elhangzott, az 50 fõt szám-
láló küldöttségekben a hivatali dele-
gációk mellett ifjúsági zenekarokat, te-
niszezõket és asztaliteniszezõket vár-
nak, akiknek fellépéseket és verse-
nyeket szerveznek a házigazdák, a kép-
zõmûvészek alkotásaiból pedig kiál-

lítás nyílik Szerencsen. A találkozó egy-
beesik az Eurorégiós Gazdanapok
idõpontjával, így a résztvevõk bekap-
csolódhatnak a kiállítás és vásár ese-
ményeibe. Szóba került, hogy ez utób-
bi rendezvény szakmai napjának prog-
ramjai a testvérvárosok vállalkozói szá-
mára is érdekesek lehetnek, ezért õket
is jó szívvel invitálják Szerencsre.

A megbeszélés résztvevõi áttekin-
tették azt a brüsszeli pályázatot, amely-
nek keretében a programok finanszí-
rozásához támogatás igényelhetõ. A
külföldi delegációk kézhez kapták an-
nak az együttmûködési megállapo-
dásnak a tervezetét, amely a telepü-
lési önkormányzatokkal és civil szer-
vezetekkel történt egyeztetések után
alapul szolgál majd az Europart prog-
ram 2012-ig történõ folytatásának.

A megbeszélésen elhangzott: jövõre Szerencs vár-
ja a német és luxemburgi csoportokat.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A miniszter kiemelte, hogy a jövõ-

ben is jelentõs fejlesztési források áll-
nak az önkormányzatok rendelkezé-
sére, amibõl az eddig is sikeresen pá-
lyázó Szerencs méltán számíthat ko-
moly összegek elnyerésére. Nem
minden település tud élni a lehetõ-
ségekkel, Hegyalja Kapuja azonban
élen jár a lehetõségek kihasználásá-
ban.   

A nemzetiszín szalag átvágását kö-
vetõen az érdeklõdõk bejárták a fel-
újított létesítményt. Sokaknak a régi
emlékek jutottak eszükbe. Az egyko-
ri kádfürdõk helyén öltözõk, jakuzzi,
szolárium, szauna, merülõmedence
fogadta a vendégeket. A három szin-
tet megtekintve az emberek elisme-
rõen szóltak a megújult Fürdõrõl és

Wellnesházról, amely december ele-
jén nyitja meg kapuit a nagyközön-
ség elõtt.

Az épület felújításának tervei Sala-
min Ferenc nevéhez fûzõdnek, aki ar-
ra törekedett, hogy a létesítmény ré-
gi hangulatából minél többet megõ-
rizzenek, ötvözve a múlt század ele-
ji stílust a mai korszerû technikai fel-
szerelésekkel. – Eleink igazán kiváló
munkát végeztek – válaszolta lapunk
kérdésére az építész –, aminek kö-
szönhetõen a jó megoldásokat igye-
keztünk hangsúlyossá tenni, ahol
szükséges volt, helyreállítani amellett,
hogy a fürdõben biztosított szolgál-
tatásokat a kor igényeihez igazítottuk.
Salamin Ferenc szerint a kivitelezõ a
felkészültségének megfelelõen jó mi-
nõségben dolgozott.  Á. A.

FELAVATTÁK 
A MEGÚJULT KÖZSÉGI FÜRDÕT 

A fürdõt felavató Veres János (jobbra) a nemzetiszín szalag egy da-
rabját adja át Boros Istvánnak.

Valószínû, hogy a 2007-es esz-
tendõt nem szívesen tartják meg em-
lékezetükben a cukorrépa-terme-
lõk. Az aszályos idõjárás, a szokat-
lanul forró nyár megviselte a nö-
vényt, így közepes a termés. A cu-
kortartalom is alacsonyabb az elõ-
zõ évek átlagánál, ami a feldolgo-
zóknak kedvezõtlen.

– Az elmúlt év augusztusától az egy-
éves csapadék mennyisége nem ér-
te el a Mátra Cukor Zrt. termeltetési
területén a 300 millimétert – vála-
szolta lapunk kérdésére Kiss László.
A Mátra Cukor Zrt. igazgatóságának
tagja ismertette, hogy az üzemek alap-
anyagául szolgáló növénynek a te-
nyészidõszakban minimálisan 350
milliméter esõre lenne szüksége. Áp-
rilisban egyáltalán nem érkezett az
égi áldás, ezért nem indult meg a mag-
vak fejlõdése. Így a májusi esõzések
idején voltak olyan területek, ame-
lyeken háromszorra, négyszerre kelt
ki a répa, ami gondot okozott a nö-
vényvédelemben- és a táplálásban
egyaránt, szakmai kihívás elé állítva
a mezõgazdászokat, akik azonban
megbirkóztak a feladattal. Bár június
végére a répa fejlõdése utolérte ma-
gát, azonban a nyári kánikulát és az
aszályt a nagylevelû – ezért sok vi-

zet párologtató – növény nehezen vi-
selte, és ez már meghatározta az idei
év alapanyagának mennyiségét és mi-
nõségét. A hasonló idõjárásban szo-
kásos 20-25 tonnás átlagterméssel
szemben ennek ellenére 45-50 ton-
na közötti mennyiséget sikerült be-
takarítani hektáronként. Egyes terü-
leteken ennél kevesebbet, máshol –
különösképpen ahol öntöztek – töb-
bet. Miután az aszály nagyon sokáig
tartott, a cukorrépa elvénült. Sokat
már nem segített rajta a szeptem-
berben jött esõ, amibõl csupán az
észak-kelet-magyarországi régióba
nem jutott, ahol éppen a szerencsi
cukorgyár található. A csapadék már
nem javította a mennyiséget, a mi-
nõséget viszont kedvezôtlenül befo-
lyásolta, mert elkezdett az elszáradt
répalevél újraéledni, ami a cukor-
tartalmat rontotta. Ennek ellenére az
idén õsszel közepes volt a termés a
Mátra Cukor Zrt. termeltetési terüle-
tén. Szolnoktól délre és nyugatra esõ
részeken 17 százalék feletti cukor-
tartalommal nagyon jó volt a minõ-
ség, Szerencs térségében, az Észak-
kelet magyarországi régióban és a
Jászságban pedig ettõl egy-két szá-
zalékkal gyengébb – összegezte a ta-
pasztalatokat Kiss László. 

A gyengébb beltartalomnak a cu-

kor minõségére nincs hatása, hi-
szen addig finomítják, amíg el nem
érik a kiváló, Euro 2-es kategóriát.
Az idei évben 800-850 ezer tonna
répát dolgoznak fel a Mátra Cukor
Zrt. szerencsi és szolnoki gyárai. Az
elmúlt hetek esõs idõjárása még
nem okozott gondot az alapanyag
ütemes beszállításában, hiszen egy-
hetes mennyiség a termelõknél priz-
mában rendelkezésre áll. Ugyanak-
kor az ásás már komoly próbatétel
volt gépeknek és embereknek egya-
ránt. Jó hír, hogy a szerencsi gyár tér-
ségében már 90 százalék feletti a cu-
korrépa betakarítása. A feldolgozás
várhatóan még bõ egy hónapig tart.

S. L.

A településrész
nyugdíjas korú la-
kóit köszöntötték
november 7-én On-
don. Az idõsek
klubját zsúfolásig
megtöltötték a hely-
béli érdeklõdõk és
az alkalomra Sze-
rencsrõl érkezett
vendégek. Az ün-
nepséget Maczkó
Zsoltné klubvezetõ
nyitotta meg, majd
az idõseket Danyi
László önkormány-
zati képviselõ ne-
vében is a város polgármestere kö-
szöntötte. Rónavölgyi Endréné öröm-
mel nyugtázta, hogy a dolgozók ál-

dozatos munkájának is köszönhetõen
egyre többen látogatják az ondi idõ-
sek klubját. Az üdvözlõ mondatok

után a helyi óvodások kedveskedtek
színvonalas mûsorral a nagyiknak. A
közösen elmondott verseket, mon-
dókákat, valamint az énekeket taps-
sal jutalmazták a nézôk. A csöppsé-
gek ajándékkal kedveskedtek az idõ-
seknek. Ugyancsak nagy sikert ara-
tott a verselõ Komlósi Lajosné, a sa-
ját szerzeményét elõadó Búza Lász-
lóné, valamint a humoros írást felol-
vasó Galgóczi Ferencné. Földvári
Pálné a Szûzanyához szóló fohász-
szal tette ünnepélyessé a pillanatot.
A kulturális program végén a polgár-
mester három tortával lepte meg a
nyugdíjasokat, akiknek ezen a délu-
tánon vidáman és gyorsan telt az idõ
az ondi idõsek klubjában.   

A gyermekvédelmi törvény szüle-
tésének tizedik évfordulója alkalmá-
ból rendezett konferenciát november
16-án a Rákóczi-várban a helyi gyám-
hivatal. 

A szerencsi kistérség önkormányzati
vezetõinek, pedagógusainak, vala-
mint a közigazgatásban és egészség-
ügyben dolgozó szakembereknek szer-
vezett fórum résztvevõit Rónavölgyi
Endréné köszöntötte. A város polgár-
mestere kiemelte, hogy a bajba került
fiatalok és családok segítése fontos fel-
adat, ami nagy empátiát igényel és csak
a területen dolgozók együttmûködé-
sével lehet eredményes. A helyi álta-
lános iskolás diákok mûsorát követõen
a fórum elõadói részletesen szóltak az
1997-ben elfogadott, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatás-

ról szóló törvény alkalmazásának gya-
korlati tapasztalatairól. Mint elhang-
zott, a jogszabály elfogadása új kor-
szakot jelentett a rászoruló fiatalokról
való szociális gondoskodás rendsze-
rében, igazodott az ENSZ
gyermekjogi egyezményé-
hez. Magyarországon több
alrendszerbõl tevõdik ösz-
sze a gyermekvédelem el-
látórendszere, amely kettõs
funkcióval rendelkezik. Egy-
részrõl a pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátásokon, va-
lamint a gyermekjóléti alap-
ellátásokon keresztül a gyer-
mekek családban történõ
nevelkedését segíti elõ, to-
vábbá megelõzi, illetve
megszünteti a kialakult ve-
szélyeztetettséget. Ugyan-

akkor a gyermekvédelmi szakellátáson
keresztül a családban nem nevelhetõ
gyermekek számára nyújt családpót-
ló ellátást nevelõszülõnél, illetve gyer-
mekotthonban.

KÖZEPES AZ IDEI CUKORRÉPATERMÉS

A cukorrépa betakarítása a végéhez közeledik. 

IDÕSEKET KÖSZÖNTÖTTEK ONDON 

A településrész nyugdíjasai örömmel fogadták az
ünnepi mûsort.

EURÓPAI SZINTÛ GYERMEKVÉDELEM

A szerencsi kistérség szakemberei vettek
részt a jubileumi rendezvényen.

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

BEZÁR 
A SZOLNOKI 
CUKORGYÁR
Megszünteti a cukortermelést szol-

noki gyárában a hatvani központú
Mátra Cukor Zrt. – tájékoztatta lap-
zártánk után, november 19-én kia-
dott sajtóközleményében a Magyar
Távirati Irodát (MTI) a német tulaj-
donú társaság igazgatósága és felü-
gyelõ bizottsága. Ezzel együtt a cég
társasági kvótája mintegy harmadá-
nak visszaadását tervezi, és a meg-
maradó 100 ezer tonna lehetõvé te-
szi, hogy szerencsi cukorgyára ered-
ményesen és hatékonyan termeljen
tovább. Azok a cukorrépa-termesz-
tõk, akik folytatják ezt a tevékeny-
séget – a közlemény szerint – a zemp-
léni gyárat fogják alapanyaggal el-
látni. A témára lapunk következõ szá-
mában visszatérünk.

FOLYTATÓDIK 
AZ EUROPART PROGRAM



TÚRA A SZERENCSI-DOMBSÁ-
GON. Monokra szervezett gyalog-
túrát november 10-én a Taktaközi
Kulturális és Szabadidõsport Egye-
sület. Az egészségmegõrzést szolgáló
próbatételre összesen húsz középis-
kolás diák jelentkezett. A résztvevõk
közül legfiatalabbként Puskás Sza-
bina, legidõsebbként Tokár József, a
legközelebbrõl, illetve legtávolabb-
ról érkezettként Dona Ákos és Ka-
vasánszki Szabolcs (Megyaszó), míg
a legnépesebb közösségként a gim-
názium 7. H. osztálya (10 fõ) kapott
különdíjat. A tombola fõdíját, egy 10
ezer forintos sportfelszerelést Valler
Péter (Szerencs) nyerte. A résztvevõk
közül 12-en a hét kilométeres távot
teljesítették, 22 kilométer megtételére
nyolcan vállalkoztak. 

Az egyesület következõ rendez-
vénye: Éjszakai Mikulás-túra a
Zemplénben, Újhuta környékén de-
cember 1-jén, szombatról vasár-
napra virradó éjjel. Érdeklõdés, je-
lentkezés: Klausz Zoltán, tel.: 20/982-
1149, 47/361-086. E-mail: kla-
usz.zoltan@freemail.hu

JÓTÉKONYSÁGI BATYUSBÁLT
rendez az 1-es, a 2-es, a 3-as és a
6-os választókörzet november 24-én
(szombaton) a Rákóczi-vár színház-
termében, amelyre szeretettel és tisz-
telettel hívjuk körzeteink minden
kedves lakóját, de a más körzetek-
ben élõket is, ismerõsen vagy akár
ismeretlenül is. Asztalfoglalás Kovács
Péternénél a 06-20/923-5752-es te-
lefonszámon. A belépés ingyenes.
Program: 18.30 órától érkezés, 19
óra: megnyitó, majd a szerencsi fia-
talok mûsora. Tombola, melynek
bevételét hagyományosan jóté-
konysági célra fordítjuk. Tánc, szó-
rakozás kivilágos kivirradtig, amely-
hez a zenét a kiváló Fortuna zene-
kar szolgáltatja. Szeretettel hívják,
várják Önt és családját személyesen
is az „Összefogás Szerencsért” kép-
viselõcsoport egyéni és listás képvi-
selõi: Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos, Ko-
rondi Klára, Koncz Ferenc, Takács
István, Visi Ferenc.

KÖZMEGHALLGATÁS SZEREN-
CSEN ÉS ONDON. Szerencs Város
Képviselõ-testülete közmeghallga-
tásra hívja a település lakosságát
2007. november 29-én (csütörtök) 17
órától a szerencsi Rákóczi-vár szín-
háztermébe, majd november 30-án
(péntek) 17 órától az ondi általános
iskolába. A fórumon tájékoztatót és
vitaindítót Rónavölgyi Endréné pol-
gármester tart.

GÁZÁRTÁMOGATÁS. A Magyar
Államkincstár területileg illetékes re-
gionális igazgatóságához kell de-
cember 31-ig kell eljuttatniuk postán
az igénylésüket azoknak a jogosul-
taknak, akik már a jövõ év elejétõl
igénybe kívánják venni a gázártámo-
gatást. A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium tájékoztatása alapján a
hozzájárulás mértéke az elsõ két jö-
vedelmi kategóriában az ideivel azo-
nos marad, a két magasabb jövedel-
mi kategóriában pedig mérséklõdik. Az
átlagfogyasztást figyelembe véve

ugyancsak csökken a központilag do-
tált gáz mennyisége. A családok to-
vábbra is az egy fõre jutó havi jöve-
delem alapján lesznek jogosultak a
hozzájárulásra. A Magyar Állam-
kincstár azoknak, akik 2007-ben tá-
mogatásban részesültek, november
20-ig eljuttatja az új igénylõlapot, ami
beszerezhetõ a kincstár ügyfélszolgá-
lati irodáiban, illetve letölthetõ a szak-
tárca honlapjáról (www.szmm.gov.hu). 

A kérelemhez most sem kell iga-
zolásokat mellékelni, csupán nyi-
latkozatot kell kitölteni a jövedel-
mekrõl. Fontos változás azonban,
hogy a háztartás minden egyes tag-
jának adóazonosító jelét fel kell
tüntetni az adatlapon. Aki pedig nem
rendelkezik ilyen azonosítóval –
például a gyermekek –, ott a „nincs”
szót kell szerepeltetni. A miniszté-
rium szerint a beadott igénylések fo-
kozottabb ellenõrzésére, visszaélés
esetén szigorúbb szankciókra lehet
számítani.

ERDEI ISKOLAI PÁLYÁZAT. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatósága pá-
lyázatot hirdet 2008. január 25-e és
a 2008. május 15-e között erdei is-
kola programok megvalósítására. A
vissza nem térítendõ támogatást fenn-
tartótól függetlenül alap- és közép-
fokú oktatási intézmények igényel-
hetik december 7-ig a rendelkezés-
re álló hatvanmillió forintos keretösz-
szegbõl. Egy iskola csak egy pályá-
zatot nyújthat be, de abban több osz-
tály különbözõ helyszíneken, illetve
eltérõ idõpontokban tervezett, de ki-
zárólag ötnapos programja is szere-
pelhet. A megpályázható összeg ta-
nulónként 5000 forint, hátrányos
helyzetû diákok esetében pedig 10
000 forint. A pályázati dokumentá-
ció és a kiírás a www.okmt.hu. hon-
lapon érhetõ el.
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A SZERENCSI FÜRDÕ 
ÉS WELLNESSHÁZRÓL?

Tóth István:
– A szomszédos Bekecs lakójaként büszke
vagyok arra, hogy Szerencsen ilyen szépen
felújították a városképet meghatározó épü-
letet. Különösen tetszik, hogy a rekonst-
rukció során igyekeztek megõrizni a léte-
sítmény korabeli hangulatát. Ezt szolgálja
többek között az eredeti színvilág, a régi
lépcsõelemek és korlátok alkalmazása,
amit jól elegyítenek a korszerû technikai
megoldásokkal. A beruházásnak komoly tér-
ségi jelentõsége is van, hiszen az itt kínált
szolgáltatásokat várhatóan a város környékérõl, sõt távolabbi vidékek-
rõl is igénybe veszik majd az emberek. Fontosnak tartom, hogy vigyázzunk
erre az igazi „ékszerdobozra”, hogy 5-10 év múlva is gyönyörködhes-
senek benne a helybéliek és az ide érkezõ vendégek. 

Juhász Mária:
– Az épület belseje mívesre sikeredett, kül-
sõ megjelenésében pedig az egyik színfoltja
a városképnek. Egy helyen többféle well-
ness és fitnesz-szolgáltatást kínál a létesít-
mény egészségmegõrzésre, egyes beteg-
ségek kialakulásának megelõzésére. Pél-
daként említhetõ, hogy a szaunák rend-
szeres használatával javul a szervezet vér-
keringése, fokozódik az ellenálló képessége.
A sókamra az allergiás és asztmás betegekre
jótékony hatású. Az úszómedence pedig

az aktív sport mellett egyes kialakult mozgásszervi elváltozások keze-
léséhez is segítséget nyújt. A repertoárt bõvíti a pezsgõfürdõ, a több-
féle masszázs, a konditerem, a fallabdapálya és aerobicterem. A léte-
sítmény összességében lehetõséget biztosít a testi-lelki felüdülésre. Azt
kívánom, hogy minél többen látogassák rendszeresen és éljenek egész-
ségesen.

Tóth Alex:
– Örülök annak, hogy végre felújították a köz-
ségi fürdõt, mert nagyon régen állt itt romos
állapotban. Biztos vagyok abban, hogy Sze-
rencsnek szüksége van erre a létesítmény-
re. Fõleg, ha az idõsebb korosztályra gon-
dolok, akik ha eljönnek ide, kipróbálhatják
a szaunát, a pezsgõfürdõt, ami a reumás meg-
betegedésekre is kiváló hatással van. A fia-
talok pedig szintén jól érezhetik itt magu-
kat, hiszen van edzõterem, fallabdapálya és
természetesen az úszómedence, ami nagy-
ban hozzájárulhat a test karbantartásához.

Papp Gyula:
– Természetesen nagyon örülök annak, hogy
megújult a fürdõ. Végre elértük, hogy a mos-
tani önkormányzatnak az utolsó pillanat-
ban sikerült megmentenie a régi épületet,
ami lassan már enyészetté vált. Itt nõttem
fel Szerencsen és gyermekkorom óta fi-
gyelemmel kísérem  a sorsát. Én is részt vet-
tem a felújítási munkákban és elmondha-
tom, hogy a kollégákkal együtt szívünket,
lelkünket beleadtuk, hogy elkészülhessen.
Emlékszem gyerekkoromból, hogy milyen

medencék és egyéb szolgáltatások voltak itt, ma pedig a kornak meg-
felelõ kínálattal várják a szerencsieket és a turistákat. Érzésem szerint
nagyon jó kihasználtsága lesz a szerencsi fürdõnek.

Mi a véleménye...

Az elmúlt évek sikere után idén
ismét útjára indult a nyereményjá-
tékkal egybekötött Liliom elnevezésû
népegészségügyi program. A méh-
nyakrákszûrés népszerûsítését szol-
gáló kampány részleteit sajtótájé-
koztatón ismerhették meg az újság-
írók november 9-én Miskolcon.

Az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyar-
országi Regionális Intézet Kirendelt-
ségén Révész János elsõként a méh-
nyak daganatos megbetegedésérõl
beszélt a jelenlévõknek. Mint el-
hangzott, az orvostudomány napja-
inkra megállapította, hogy a méh-
nyakrák a szexuális úton terjedõ
megbetegedések csoportjába sorol-
ható, így fontos, hogy minden olyan
nõ, aki valaha is élt szexuális életet,
rendszeresen vegyen részt a szûrõ-
vizsgálatokon. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kórház szülész-nõ-
gyógyász, onkológus fõorvosa elõ-
adásának második részében többek
között arra hívta fel a figyelmet, hogy
a szûrés célja a rákmegelõzõ állapotok
felmérése, tehát szükség van a figye-
lemfelhívó kampányokra, hogy minél
többen éljenek az alkalommal. Mint
elhangzott, a hazai egészségügyben
a nõgyógyászati szûrésekhez minden
feltétel adott, leginkább egy társadalmi
szemléletváltásra lenne szükség a té-
mában és fontos lenne ráirányítani a
fiatalok figyelmét is az egészség-

megõrzés lehetõségeire. Bodnár Ju-
dit a harmadik Liliom programról, a
méhnyakvizsgálatok jelentõségérõl
beszélt. A regionális tiszti fõorvos sze-
rint hazánkban immár hét esztende-
je végeznek szervezett nõgyógyá-
szati szûréseket, ám a 2005-ben el-
indított Liliom program az, ami iga-
zán látványos eredményt ért el ezen
a területen. Bodnár Judit hozzátette,
hogy a mostani kampány is a legin-
kább veszélyeztetettek meggyõzése
érdekében jött létre és legfõbb cél-
juk az, hogy azokat is bevonják a

programba, akiknél a betegség még
nem okoz panaszokat. Az idén szep-
temberben „Nyerje meg az egészsé-
gét” szlogennel elindított Liliom prog-
ram 2008. február 15-éig tart. A nye-
reményjátékban részt vehet minden
méhnyakrákszûrésen megjelent hölgy,
a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
2008. február 15-éig történõ bekül-
désével. A nyeremény kétszemélyes
skandináv utazás Finnországba. A Li-
liom kampányról további információ
olvasható a www.liliom.hu interne-
tes oldalon. M. Z.

NYERJE MEG AZ EGÉSZSÉGÉT!

A november 9-ei ünnepélyes áta-
dás után a terheléses próbaüzemet
végzik a szerencsi Fürdõ és Well-
nessházban. Cseppely János intéz-
ményigazgató lapunk érdeklõdésé-
re ismertette, hogy várhatóan három
hétre van szükség ahhoz, hogy min-
den felszerelést beszerezve az in-
tézmény a mûködési engedély bir-
tokában megnyissa kapuit a nagy-
közönség elõtt. Addig szervezett for-
mában fogadnak csoportokat, annak
érdekében, hogy a használat során
felmerülõ hibákra minél korábban
fény derüljön. Az igazgató kiemel-
te, hogy az eddigi tapasztalatok
alapján kiváló munkát végeztek a ki-
vitelezõk, néhány apró javítani va-
lón kívül komolyabb probléma nem
jelentkezett. A tervek szerint de-

cember elsõ hetétõl már hivatalosan
is fogadnak majd vendégeket a für-
dõben. A felnõttek egy napra szóló
belépõjéért 1500 forintot kell majd
fizetni, a diákoknak és a 60 éven fe-

lülieknek ugyanez
1000 forintba kerül.
Ezért az összegért a
12–21 óra közötti
nyitvatartási idõben
a úszómedencét és
a jakuzzit, a finn
szaunát, az infra-
kabinokat, a só-
kamrát és gõzka-
bint egyaránt hasz-
nálhatják a vendé-
gek. A masszázs, a
fallabda-pálya, va-
lamint az épület

alagsorában vállalkozás formájában
mûködõ szépségszolgáltatások (fod-
rász, kozmetika, szolárium) termé-
szetesen külön térítésért vehetõk
majd igénybe.  

Révész János a méhnyakrákszûrés fontosságát hangsúlyozta. Mel-
lette Bodnár Judit.

PRÓBAÜZEM A FÜRDÕ ÉS WELLNESSHÁZBAN 

A létesítmény várhatóan december elején nyitja
meg kapuit.



Hetekig lázasan készülõdünk húsz-
éves iskolánk születésnapi rendez-
vényére. November 9-én nemcsak
az elmaradt tanítási óráknak örül-
hettek a tanulók, hanem iskolatár-
saik igényes és sokszínû gálamûso-
rának, amit méltán jutalmazott vas-
tapssal a lelkes közönség. 

Pedagógus és diák egyaránt bizo-
nyította, hogy a tanórán kívül is ki-
válóan tud együttmûködni és ez
minden résztvevõ számára felejthe-
tetlen perceket nyújtott. 

Az izgalom csak fokozódott a
tombolahúzáson, hiszen mindenki
nyerni szeretett volna valamit. A
sorsolásra kerülõ játékokat örömmel
szorongatták a szerencsés nyertesek,
és kicsit irigykedtek az értékes ke-
rékpárt birtokba vevõ iskolatársukra. 

Ez a szülinap sem múlhatott el
meglepetés-torta nélkül, amit a Ha-
lász cukrászda ajánlott fel. Az 550

szeletbõl álló méretes finomság tû-
zijáték kíséretében került a színpad
közepére, amit mindenki megkós-
tolhatott. Az ünneplés zárásaként kö-
zösen énekeltük az alkalomhoz illõ
dallamot: „…kívánjuk, hogy legyen
még / sok ilyen szép napunk!”

A Kossuth-díjas tanár és tudós Pe-
ja Gyõzõ emlékére rendeztek kon-
ferenciát november 16-án a sze-
rencsi gimnáziumban. A száz évvel
ezelõtt született kiváló pedagógus és
kutató tiszteletére életre hívott ese-
ményt gyermekei és az általa alapí-
tott Diósgyõri Gimnázium képvise-
lõi is megtisztelték jelenlétükkel. 

A tudományos tanácskozásra az or-
szág különbözõ térségeibõl érkeztek
a földrajztudomány kiválóságai, köz-
tük akadémikusok. Az eseményt
megnyitó Rónavölgyi Endréné arra
hívta fel a figyelmet, hogy Peja Gyõ-
zõ kiemelkedõ tehetségû tudós és pe-
dagógus volt. Szerencs polgármestere

örömmel nyugtázta, hogy a rangos
programnak a szerencsi gimnázium
ad otthont, amely az elmúlt években
tudományos mûhelyként is beírta a
nevét a hazai közoktatás történeté-
be. Nyíri Tibor, a középiskola igaz-
gató-helyettese szerint Peja Gyõzõ
méltán lehet példaképe a mai pe-
dagógusoknak és diákoknak, hiszen
oktatási szakemberként és kutatóként
egyaránt maradandót alkotott. Sze-
mélye összekötõ kapocs a szerencsi
Bocskai és a miskolci Diósgyõri
Gimnáziumok között. A tudományos
tanácskozás plenáris ülésének meg-

kezdése elõtt Frisnyák Sándor, a
Magyar Földrajzi Társaság nevében
emléklappal köszöntötte a kerek év-
fordulójukat ünneplõ Boross Lászlót,
Farkas Gyulát és Kormány Gyulát. A
program elsõ részében felszólalók Pe-
ja Gyõzõ munkásságát méltatták,
majd két szekcióban természetföld-
rajzi, valamint társadalom- és törté-
netföldrajzi témákban hallhatnak
elõadásokat a programon résztvevõk.
Az ismertetett kutatási eredmények
szerzõi között a gimnázium tantes-
tületébõl Gál András, Nyíri Tibor és
Vitányi Bél szerepeltek.

Szülõi értekezletet tartottak no-
vember 7-én a Bocskai István Gim-
náziumban. 

Az intézmény aulájában a miskolci
drogambulancia munkatársa nyújtott
tájékoztatást a résztvevõknek a gye-
rekeket veszélyeztetõ kábítószerrõl.
Mint elhangzott, a statisztikák alap-
ján a hazai középiskolások fele ki-
próbálta már a bódító szerek vala-
melyikét, ami riasztó adat. Szeren-
csen és környékén is létezõ problé-
máról van szó, hiszen a környéké-
rõl több mint száz szenvedélybete-

get tartanak nyilván a miskolci drog-
ambulancián. Az elõadó a gyanús je-
lek között említette a hirtelen fellé-
põ túlzott költekezést, a bulik utáni
túl szûk, vagy tág pupillákat, vala-
mint azt, ha a fiatalok nagyon sok
folyadékot fogyasztanak. A szakem-
ber a fenti esetekben a drasztikus fel-
lépés helyett a higgadt beszélgetést
javasolta és a miskolci drogambu-
lanciát ajánlotta. A szülõk az elõa-
dás után bevonultak a termekbe, ahol
az osztályfõnökök tájékoztatták õket
az idei tanév eltelt idõszakáról és a
diákok elõmenetelérõl.
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Az ünnepség keretében írták alá az

iskolában létrehozott Aranyhíd Euró-
pa Klub alapító okiratát, amely révén
a helyi közösség csatlakozik az eu-
rópai klubhálózathoz. A dokumen-
tumot Rónavölgyi Endréné polgár-
mester, Kulcsár Sándorné igazgató és
Derda Péterné mentortanár látta el
kézjegyével, majd egy-egy emlék-
példányt a közösséget létrehozó Eu-
rópa-díjas diákok és támogatóik is át-
vettek. 

Kulcsár Sándorné igazgató ünnepi
beszédében felidézte a Rákóczi iskola
elmúlt húsz évének történetét az
1987-es kapunyitástól napjainkig.
Mint elhangzott, több mint egy évti-
zede indult az intézményben a máig
nagy népszerûségnek örvendõ mû-
vészeti képzés drámajáték, képzõ-
mûvészet és néptánc tanszakon. Ez-
zel közel egy idõben vezették be a
magyar–angol kéttannyelvû oktatást,
amely iránt napjainkban is nagy az
érdeklõdés. Tanítványaik országos és

nemzetközi szinteken is számos ta-
nulmányi és sportversenyen szere-
peltek eredményesen. Lelkiismeretes
munkájukért a helyi képviselõ-testü-
let a településen elsõként adomá-
nyozta a tantestületnek a Szerencs Vá-
ros Közoktatásáért kitüntetést. Az
igazgató szerint az idegen nyelvek-
kel és mûvészetekkel kiemelten fog-
lalkozó, humán beállítottságú iskola
sikerének egyik titka az összefogás ere-
jében rejlik. 

Húszévesnek lenni jó! – ezt a cí-
met viselte az ünnepi alkalomra ösz-
szeállított gálamûsor. Versek, ének-
számok, táncok és musicalek, egyé-
ni és csoportos produkciók váltották
egymást a színpadon. A fellépõk szín-
vonalas elõadását vastapssal jutal-
mazta a közönség. A jubileum alkal-
mából Rákóczi-plakettet vett át Har-
kályné Kovács Katalin alapító tanár és
a rendezvények hangosításában gim-
nazistaként is közremûködõ Pelbárt
Ádám, akit az igazgató az iskola örö-
kös diákjává fogadott. Á. A.

HÚSZÉVES 
A RÁKÓCZI ISKOLA

Holló András volt a vendége no-
vember 15-én a Bocskai gimnázium-
nak. Az alkotmánybíró a taláros tes-
tület mûködésével ismertette meg a
pályaválasztás elõtt álló hallgatóságot. 

Visszatérõ látogatónak számít Hol-
ló András a szerencsi középiskolá-
ban, ahol legutóbb éppen tíz esz-
tendeje tartott elõadást a diákoknak.
Ez alkalommal a történelem fakul-
tációra járó harmadikos és negyedi-
kes diákok elõtt ismertette, hogy a
17 éves múltra visszatekintõ taláros
testület feladata az alkotmány vé-
delme. Tevékenységük súlyát az ad-
ja, hogy a döntéseik megsemmisítõ
erejûek, ha úgy ítélik meg, hogy a
megszületett szabályozások – le-
gyenek azok törvények vagy éppen
helyi rendeletek – nincsenek össz-
hangban az alaptörvény betûjével
vagy szellemével. Holló András ki-
emelte, hogy 1989-ben Magyaror-
szágon az európai értékeket tükrö-
zõ alaptörvény született, amely ki-
állta az idõ próbáját. – A kerekasz-
tal-tárgyalásokat követõen létrejött
szabályozás tartalmazza a legfonto-
sabb demokratikus elveket, a hata-
lomgyakorlás alkotmányos követel-
ményeit, a hatalommegosztás rend-
szerét – emelte ki Holló András. Ez
persze nem jelenti azt, hogy nincs
rajta javítani való, a mindennapi

munkánk során magunk is tapasz-
taljuk a hiányosságait, ezek azonban
nem érintik a legfontosabb alkot-
mányos értékeket. 

A szólásszabadság és a többi em-
beri szabadságjog viszonyát firtató
kérdésünkre Holló András kijelen-
tette: – Az Alkotmánybíróság 1992-
ben hozta meg az elsõ nagy dönté-
sét, a véleménynyilvánítás szabad-
sága mellett, amikor a gyûlöletbe-
szédnek a gyalázkodó alakzatát ki-
vette a Büntetõ Törvénykönyvbõl. A
testület úgy foglalt állást, hogy a kö-
zösség megsértésének ezt a formá-
ját nem kell büntetõjogi eszközök-
kel szankcionálni. Itt érvényesíteni le-

het a polgári jog paragrafusait. A vé-
leményszabadságot valójában az
egyik legfontosabb alapvetõ jogként
kategorizáltuk, mert ehhez köthetõ
tulajdonképpen az emberek egyéb
gondolati – például vallási, mûve-
lõdési – szabadsága. Azóta volt egy
kísérlet a büntetõjognak erre a terü-
letre történõ kiterjesztésére, amit az
1992-es precedens értékû határoza-
tunkra való hivatkozással elutasítot-
tunk. Most újra terítékre került a kér-
dés, az indítványt a napokban kap-
tuk kézhez a köztársasági elnöktõl.
Úgy gondolom, hogy ennek a meg-
tárgyalása decemberben vagy janu-
árban várható a testületben – emel-
te ki az alkotmánybíró.

Holló András a szerencsi gimná-
ziumot segítõ tevékenységéért Bocs-
kai-emlékérem kitüntetésben része-
sült, amelyet a középiskola tantes-
tülete és tanulóifjúsága nevében Nyí-
ri Tibor igazgatóhelyettes adott át az
alkotmánybírónak. Ugyanezt a ki-
tüntetést kapta Visóczki Kálmán nyu-
galmazott vezetõ ügyész, aki szintén
átvette a bronz plakettet. 

ALKOTMÁNYBÍRÓ ELÕADÁSA 
A SZERENCSI BOCSKAIBAN

Holló Andrást (balra) Nyíri Tibor igazgatóhelyettes fogadta.

Hazánk neves szakemberei látogattak el a gimnáziumba.

Színvonalas produkciók szórakoztatták az ünnepség résztvevõit.

DROGMEGELÕZÉSRÕL
SZÜLÕI ÉRTEKEZLETEN

SZÜLINAPOT ÜNNEPELTÜNK

Az intézmény diákjai hatalmas szülinapi tortát kaptak.

EMLÉKKONFERENCIÁN A GIMNÁZIUMBAN
A FÖLDRAJZTUDOMÁNY KIVÁLÓSÁGAI



Az oktatás kiemelt fejlesztését se-
gítõ társadalmi-szakmai együttmû-
ködés megerõsítése a célja annak a
programsorozatnak, melynek egyik
állomása volt a november 16-án
Szerencsen megrendezett kerekasz-
tal-beszélgetés. 

A Miniszterelnöki Hivatal kezde-
ményezésére létrejött eseménysoro-
zat helyi programjának fõ témája a
pedagógiai szakszolgálatok jövõje
volt. A megbeszélésre eljöttek a szak-
ma képviselõi, oktatáspolitikusok, a
megyei pedagógiai szakszolgálatok

vezetõi, szülõk és
szakszervezeti kép-
viselõk, gyógypeda-
gógusok és minda-
zok, akik szeretné-
nek tenni valamit az
oktatás jövõje, az
esélyegyenlõség
megteremtése érde-
kében.

Mint elhangzott, a
2007-es közoktatási
törvény módosulása
adta a nap aktualitá-
sát, hiszen a módo-
sításokat úgy célsze-
rû megtenni, hogy
mindezt elõzzék
meg szakmai kon-
zultációk is.

Rónavölgyi Endré-
né köszöntötte a
megjelenteket, kie-
melve, hogy remé-
nyei szerint ez a kez-
deményezés elõbbre viszi a jövõben
az oktatás ügyét. – Talán hamarabb
kellett volna párbeszédet kezdeni az
oktatás irányítóinak a pedagógusok-
kal, hiszen elsõsorban a gyakorló
szakemberek rendelkeznek azokkal
a tapasztalatokkal, amit a törvény-
alkotó munkában nekünk hasznosí-
tani kell – tette hozzá az országgyûlési
képviselõ. 

Jakab Ferencné tájékoztatójában
bemutatta intézményét, hangsúlyoz-
va, hogy az itt dolgozók mindannyian
büszkék arra, hogy a településen az
együttmûködésnek rendkívül nagy
múltja van. Már 1981-tõl, a járási lo-
gopédia-ellátás létrehozásától kezd-
ve a szolgáltatásaikat nem csak a he-
lyiek, hanem a körzet, a térség tele-
pülései is igénybe vehetik. A szerencsi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és

Szakmai Szolgáltató vezetõje büsz-
kén említette, hogy minden eszköz
rendelkezésükre áll a feladatok ellá-
tásához. – Foglalkozunk nevelési ta-
nácsadással, logopédiai ellátással,
gyógytestneveléssel, továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadással, majd
januártól a korai fejlesztés és gon-
dozást is bevezetjük – tette hozzá Ja-
kab Ferencné. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben megkezdett párbeszédek folyta-
tódtak Encsen, Szikszón és Miskol-
con is, ahol szó volt még a többcé-
lú kistérségi társulások mûködésének
tapasztalatairól, a hátrányos hely-
zetben élõk helyzetérõl, az esélye-
gyenlõségrõl, a pedagógusok hely-
zetérõl, szerepérõl, valamint az áta-
lakuló szakképzés hatékonyságának
növelésérõl.

Naponta elcsodálkozom azon,
mennyire várják olvasóink a sorozat
következõ részét. Olykor az utcán
megállítanak és kérdezik: ki lesz a kö-
vetkezõ? Mások ötletet adnak, hogy
kit kellene felkeresni a jövõben, aki-
rõl szívesen olvasnának. Így jutottam
el Kövesdi Jánosné tanárnõhöz (fo-
tónkon), aki sok-sok korabeli pálya-
társához hasonlóan szívesen vállalta
a beszélgetést.

Takács Mária 1944-ben, a II. világ-
háború, a bombázások idején látta meg
a napvilágot a szerencsi, Bocskai ut-
cai családi házban. Édesapja, Takács
Imre postai fõellenõrként dolgozott,
édesanyja sokáig háztartásbeli volt,
majd a csokoládégyárban helyezkedett
el és onnan ment nyugdíjba. Ketten vol-
tak testvérek, bátyja, Zoltán, a helyi
édesipari gyár fõmérnöke, ma már szin-
tén nyugdíjas. 

– Nagy örömmel emlékszem visz-
sza gyermekkoromra – idézte Marika
néni, amikor ifjúkori éveirõl kérdez-
tem. – Felejthetetlen például az elsõ
hó, amikor apuval mentünk szánkóz-
ni, hógolyózni. A karácsonyvárás is
más volt, mint napjainkban. Édes-
anyám mindig elküldött minket vala-
hová, amíg õ feldíszítette a fenyõt és
alácsempészte az ajándékot. Az olyan
igazi várakozás volt és boldogok vol-
tunk, ha egyetlen darab narancsot kap-
hattunk. Az még más világ volt… Az-
tán emlékszem a téli korcsolyázások-
ra a Kishalason. Ahol most lakom, a
Kilián téren, volt egy úgynevezett ku-
bikgödör, ami tele volt vízzel, és ha
télen befagyott, szintén remek kor-
csolyapályának bizonyult. A szülõi há-
zunk a Bocskai út sarkán áll, ott szü-
lettem és ott is nõttem fel. 

Szívesen gondolok vissza a közsé-
gi fürdõre, amit nagy örömömre felú-
jítottak. A külsõ medence mellett volt
egy kis füves tisztás, és mi, fiatalok oda
jártunk strandolni, szórakozni. Máig
szép emlékek élnek bennem errõl az
idõszakról. Amikor bezárta kapuját a
létesítmény, nagyon hiányzott a sze-
rencsieknek. Korábban, amikor a töb-
bihez hasonlóan a mi lakásunkban sem
volt vezetékes víz és fürdõszoba, rend-
szeresen jártam a fürdõbe, ahol a re-
mek gõz kiváló felfrissülést nyújtott. Az-
tán ott volt a létesítmény csodálatos
belsõ tere, amelynek hangulata ma is
kellemes érzéseket kelt bennem. Már
alig várom, hogy lássam a felújított épü-
letet! 

Takács Mária 1950-ben kezdte ta-
nulmányait az akkori szerencsi le-
ányiskolában. Az õ osztályuk volt az
utolsó, majd koedukált lett az intéz-
mény. – Emlékszem, még Búza Já-
nosné, Etelka is tanított engem – foly-
tatja a múlt idézését Marika néni. – Az
általános iskola után természetes volt,
hogy a Bocskai gimnáziumba jelent-
keztem, majd érettségiztem, aztán az
is magától értetõdött, hogy a sárospa-
taki tanítóképzõbe kerültem. Nem tu-
dom, miért, de ez amolyan belsõ in-
díttatás volt, hiszen a szüleink nem

szóltak bele, hogy mit és hol tanuljunk,
nekem pedig más nem is jutott eszem-
be. 

A tanítóképzõben féléves gyakorla-
tot kellett teljesíteni a végzõsöknek. Ezt
az idõszakot – mivel pedagógushiány
volt – képesítés nélküli nevelõként Be-
kecsen töltöttem. Nem volt könnyû,
mert ötven gyerek járt az osztályba. Ké-
sõbb az államvizsga után is ott ma-
radtam, eleinte alsó tagozaton, majd
felsõben tanítottam. Mivel az ének sza-
kos kolléganõm gyesre ment, így ének-
kart vezettem, néptáncot oktattam és
szinte minden feladatot elláttam, amit
egy fiatal tanárnõre rá lehetett bízni. 

Három esztendõ múlva jöttem Sze-
rencsre. Bármilyen jól éreztem magam
a szomszédos községben, szerettem
volna hazakerülni. Eleinte dolgoztam
napköziben, alsó tagozatban, aztán ké-
sõbb felsõsökkel is foglalkoztam. A ma-
tematika mindig közel állt a szívem-
hez, és a hetvenes évek elején már ta-
nítottam ezt a tárgyat. El is kezdtem a
fõiskolát, egy esztendeig jártam ma-
tematika szakra Nyíregyházára, de
ekkor férjhez mentem, és a páromat
követve – akit a munka Pécsre szólí-
tott – én is a távoli városba kerültem.
Egy ottani iskolában dolgoztam, ahol
szintén remekül éreztem magam, ám
késõbb elváltunk és újabb három esz-
tendõ elteltével 1976-ban hazajöt-
tem. Azóta itt élek. 

A régi Hunyadiban helyezkedtem el.
Negyven gyermekbõl állt a legnépe-
sebb osztályom, napköziben pedig volt
46-os létszám is. A hosszú évek alatt
átéltem mindazt, amit az intézmény-
átalakítások hoztak magukkal, majd vé-
gül a Rákóczi iskolába kerültem, ahon-
nan 2001-ben nyugdíjba vonultam. 

A lányom a családjával Finnor-
szágban él. Van három gyönyörû uno-
kám, akiket imádok. Szeptember 15-
én jöttem haza, sokáig velük voltam,
az életem legnagyobb öröme, amikor
láthatom õket. A legkisebb unokám
most kezdte az elsõ osztályt, és ami-
kor kint voltam, kicsit pedagógus
szemmel is figyeltem az iskolát, mivel
ott augusztus 14-én kezdõdik a tan-
év. Szembetûnõ, hogy minden gyer-
mek ingyen kapja a tankönyvet és szin-
te még tolltartót sem kell vinniük ma-
gukkal, mert minden eszközzel ellát-
ják a diákokat. A gyerek táskájában alig
van néhány könyv, amit haza hoz ma-
gával, és mintha a házi feladat is ke-

vesebb lenne az ittenieknél. Egyszó-
val, úgy éreztem, mintha kevésbé len-
nének megterhelve a gyermekek és en-
nek ellenére remekül haladnak a ta-
nulmányaikban. 

Az elsõ idõszakban a lányom ne-
gyedévente hazajött, mert még a sze-
gedi egyetem hallgatója volt, de a gyer-
mekek születése után már csak félé-
vente utaznak Magyarországra. Leg-
közelebb februárban várható, hogy
meglátogatnak, mert az iskolában ak-
kor lesz síszünet.

Amikor egyedül vagyok, a napjai-
mat igyekszem hasznosan eltölteni.
Szeretek keresztrejtvényt fejteni, ol-
vasni, internetezni. Természetesen so-
kat sétálok, és a lakásomban mindig
akad munka. Nem unatkozom, de jobb
lenne, ha a gyerekek közelebb len-
nének…

Pályafutásom alatt sok gyermeket ta-
nítottam – emelte ki Kövesdi Jánosné.
– Nekem ez volt a mindenem. Leg-
jobban akkor éreztem magam, amikor
a katedrán álltam: elmondani valamit,
amit a diákok megértenek és látom a
csillogást a szemükben. Egy pedagó-
gus számára ez leírhatatlan érzés. Az
elsõ osztályba beiratkozott kisgyer-
meknek – aki még ragaszkodik az óvo-
dához, a szüleihez –, elmagyarázni,
hogyan kell óra alatt ülni, viselkedni,
miként kell fogni a ceruzát, majd
megtanítani õket írni, olvasni. Ennél
nincs nagyobb öröm! Én csak köszö-
nettel tartozom a szülõknek és a gye-
rekeknek, hogy együtt lehettünk, sze-
rethettem õket, és úgy érzem õk is sze-
rettek engem.

Muhi Zoltán

A Rákóczi-várban megrendezett ta-
lálkozó elsõ napirendje elõtt a je-
lenlévõk egyhangúlag döntöttek ar-
ról, hogy Bodnár Lajos nyugalmazott

energetikai szakmérnököt és Fazekas
János mezõgazdasági gépészmér-
nököt felveszik tagjaik sorában. A fó-
rumon Takács Zoltán ismertette,

hogy az egyesület által szervezett két
tájékoztatón a bioenergia hasznosí-
tásának fontosságáról, a szerencsi
szalmatüzelésû erõmû majdani mû-
ködésérõl és az ilyen létesítmények
engedélyezésének jogi és társadalmi
hátterérõl tájékozódtak. Hornyák Ist-
ván egyesületi tag többek között az
erõmû alapanyag-beszállításának lo-
gisztikájáról beszélt, amely szerint na-
ponta mindössze 14 kamion érkezik
majd a létesítménybe Tokaj irányá-
ból. Rónavölgyi Endréné polgár-
mester a térség két legnagyobb prob-
lémájaként a munkanélküliséget és
közúthálózat rossz állapotát említette.
Az erõmû-beruházás elõrelépést hoz-
hat a foglalkoztatással kapcsolat-
ban, valamint azzal, hogy ráirányí-
totta a figyelmet az utak rendkívüli
leterheltségére. A tanácskozás má-
sodik felében Kövér László szólt a
fenntartható fejlõdés fontosságáról,
részletesen bemutatva azokat a lé-
péseket, melyeket Szerencsen egy
ilyen program kidolgozása és meg-
valósítása érdekében tesznek.
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TAKARÉKOS ÉV 
A JÖVÕ FEJLÕDÉSÉÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez ugyan még csak szerény mérté-

kû lesz, de ahhoz éppen elegendõ, hogy
az emberek érzékeljék: a kedvezõtlen
folyamatok megállnak. A jövõ eszten-
dõ érdemben már nem hoz többlet-
terhet a lakosságnak, annak ellenére,
hogy olyan idõszakról beszélünk, ami
megalapozza majd a 2009-es és 2010-
es éveket, amikor pedig már kézzel-
fogható lesz a javulás. Most tehát még
egy takarékosságot igénylõ idõszak

következik a családoknál, az önkor-
mányzatoknál és az államnál egyaránt,
ami azonban meghozza a gyümölcsét.
Az államháztartási hiány és az adós-
ságszint csökkentésével megnyílik a le-
hetõség arra, hogy az új érték elõállí-
tásával arányos jövedelembõvülés tör-
ténjen hazánkban. Magyarország visz-
szatér ahhoz a fejlõdési pályához,
amit hosszabb távon is fenn tud tarta-
ni a következõ években. 

Á. A.

MARIKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?

PÁRBESZÉD A KÖZOKTATÁSÉRT

A szerencsi pedagógiai szakszolgálat mûködé-
sérõl Jakab Ferencné szólt a tanácskozás részt-
vevõinek.

ÖSSZEGEZTE MUNKÁJÁT AZ EGYESÜLET

Bodnár Lajos a civil szervezet tagjaként szeretné elõsegíteni a tér-
ség felemelkedését.

A civil szervezet elmúlt idõszakban megtartott szakmai programjait ér-
tékelték a Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület november 8-ai
ülésén. 

Az Európai Bizottság 510 millió eu-
rós költségvetést hagyott jóvá a bor-
termelõ tagállamok számára a
2007/2008-as gazdasági évre a szõ-
lõültetvények szerkezetének átalakí-
tására és az ültetvények átállítására. A
rendszer a termelésnek a piaci keres-
lethez való igazítására irányul, és a kö-

vetkezõ intézkedéseket foglalja ma-
gában: fajtaváltás, a szõlõültetvények
áttelepítése, valamint az ültetvényen
alkalmazott mûvelési módok tökéle-
tesítése. Nem tartozik a rendszer ha-
tálya alá a természetes élettartamuk vé-
géhez ért szõlõültetvények rendes
megújítása.

510 MILLIÓ EURÓ 
SZÕLÕÜLTETVÉNYEKRE 



Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy
a városunkból elszármazott fiatalokat
mutatunk be, akik pályafutásuk elején
járnak és életük alakulása tanulságul
szolgálhat az utánuk következõ gene-
rációk számára.

Az 1981-ben született Czibik Szabina
édesapja szerencsi, az édesanyja pedig
perkupai, ami egy gyönyörû kis falu
Aggtelek közelében. Az öccse két évvel,
a húga pedig négy évvel fiatalabb nála.
– Kora gyermekkori emlékeim többnyire
testvéreimmel való folyamatos civako-
dásról szólnak, de tisztán emlékszem
arra, hogy anya már 4 éves koromra
megtanított írni, olvasni – emlékszik visz-
sza Szabina. – Állandóan kérdésekkel
traktáltam, amire mindig idõt és fárad-
ságot nem kímélve, mindent félretéve
válaszolt. Apukám nem volt sokat jelen
a mindennapjainkban, eleinte munká-
ja, késõbb pedig a szüleim közötti né-
zeteltérések miatt. Tanulmányaimat a
Rákóczi iskolában kezdtem, ahol em-
lékezetem szerint kissé visszahúzódó és
nehezen barátkozó voltam. Jeles ta-
nulmányi eredményeimet – ahogyan
anya mindig mondta – nem szorgal-
mamnak, hanem a fejemnek köszön-
hettem, hiszen nagyon lusta voltam.
Mindig mindenbõl jó voltam, de soha
semmibõl a legjobb. Leginkább a ma-
tematika és a német nyelv tantárgyak
érdekeltek. Hetedikes koromban a szü-
leim elváltak, ami az egész családot
megviselte, én is nehezen dolgoztam
fel. Mai napig nem tudom, anyukám
hogy boldogult, hiszen ugyan bõség
nem volt, de hiányt sem szenvedtünk
semmiben. Tanulmányi kirándulások-
ra, táborokba jártunk, tehát gyerekként
nem éreztük az anyagi gondokat a bõ-
rünkön. Logikus megoldásnak tûnt,
hogy a helyi Bocskai gimnázium emelt
órás nyelvi osztályában folytatom ta-
nulmányaimat. Csodálatos emlékek fû-
zõdnek az ott töltött négy évhez, ba-
rátságok, diákszerelem, bulik… Ta-
náraim közül legnagyobb köszönettel
osztályfõnökömnek és angolnyelv-ta-
náromnak, Vaszil Erzsébetnek, illetve
Hutka Józsefnének tartozom. Soha nem
fogalmazódott meg bennem egy konk-
rét jövõkép, de azt tudtam, hogy a nyelv-
tanulásra kell a legnagyobb hangsúlyt
fektetnem. Harmadik osztályban sike-
resen letettem a középfokú C típusú
nyelvvizsgát németbõl, így az angol
nyelvre kezdtem összpontosítani, ami
a választott érettségi tantárgyam is lett.

AZ ELSÕ KOMOLY DÖNTÉS 
Innen a Nyíregyházi Fõiskola kom-

munikáció–német szakára kerültem.
Kezdettõl fogva az az érzésem volt, hogy
az idõmet vesztegetem. Nem láttam ér-
telmét annak, hogy négy évet az éle-
tembõl, leginkább az ifjúságomból
olyan dologra fordítsak, amiben nem
hittem. Négy egész feletti tanulmányi
eredményeim ellenére úgy éreztem,
hogy ideje azt tenni, amit én szeretnék,
nem azt, amit elvárnak tõlem. Úgy
érzem, hogy Magyarországon felesle-
ges jelentõséget tulajdonítanak a dip-
lomának, ugyanakkor szerintem ez in-
kább a fiatalok félelme az önállóságtól
és a felnõtté válás idõbeli kitolásáról szól.

– Életem egyik legnehezebb, de leg-
jobb döntése volt a fôiskolai tanulmá-
nyaim félbeszakítása – emelte ki Czibik
Szabina. – Elõször Nyíregyházán ügy-
nökként helyezkedtem el, ami anyagi
önállóságot jelentett és új ambíciókat
hozott felszínre. Szinte kinyílt elõttem
a világ. Nekivágtam Budapestnek, de

többre vágytam. Így történt, hogy 2001.
augusztus 13-án a fõvárosban buszra
ültem és elindultam Londonba. Féltem,
izgultam, sírtam, de soha nem voltam
boldogabb. Egy magyarországi au-pair
ügynökség segítségével találtam mun-
kát, azonban London egyik gettójában
kötöttem ki. Nem hittem a szememnek,
amikor megérkeztem a családhoz.
Igénytelenek, koszosak voltak, nigéri-
ai menekültek, akik angolul sem tud-
tak. Egy hónap után húsz fonttal a zse-
bemben otthagytam Londont. Életem-
ben ekkor az egyszer fordult meg a fe-

jemben, hogy feladom. De nem így tet-
tem, mert a rosszakaróimnak kárör-
vendést, a családomnak, szeretteimnek,
leginkább önmagamnak pedig csaló-
dást okoztam volna. Azt tudtam, hogy
aznap estét egy ismerõsnél tölthetem,
de fogalmam sem volt, hogyan tovább.
Végül Surrey-ben, a Királyi Katonai
Akadémia bázisán sikerült otthonra lel-
nem, egy katonai családnál.

IGAZ TÁRSRA LELVE 
Az új környezetbe hamar beillesz-

kedtem, magyar, illetve angol baráta-
im lettek. Plusz pénzért takarítást, va-
salást, a helyi étteremben mosogatást
vállaltam. Szinte elrepült az ott töltött
több mint egy év. Ideje volt továbbáll-
ni. Egy angol barátnõm segítségével egy
másik, szintén katonacsaládnál kaptam
munkát, új barátok, új helyszín, de szin-
te ugyanaz a munka. Még mindig ki-
szolgáltatottnak éreztem magamat.
Közben barátra, majd hat hónap után
szerelemre találtam Alan Poole, egye-
dülálló katonatiszt apuka személyében,
aki megkért arra, hogy költözzek hozzá,
amikor áthelyezték Londonba. Nekem
akkor ez nagy dilemmát okozott, hi-
szen arra készültem, hogy Angliát ott-
hagyva Spanyolországba repüljek, ahol
már sikerült munkát is találnom. De tud-
tam, hogy Alan megérdemli, hogy ma-
radjak. Intelligens, önálló, erõs elvek-
kel és normákkal rendelkezõ férfi, aki
ugyanakkor csodálatos apuka, és min-
dig, mindenben mellettem áll. Az õ tá-
mogatásának köszönhetõen két éven
belül takarítónõbõl részmunkaidõben
egyéni vállalkozó lettem. Idõközben
szûk körben összeházasodtunk. Sajnos,
csak anyukám tudott eljönni, ami bán-
tott, hiszen olyan sok mindenkivel
szerettem volna megosztani életem
legkülönlegesebb napját. Szakmailag
szabadúszó tánctanárként egyre el-
foglaltabb lettem. Belecsöppentem
London társasági életébe, híres, befo-
lyásos emberekkel találkoztam. Közben

tanfolyamra jártam, de egyre sûrûbbek
lettek a felkérések és több a munka. Még
modellként is dolgoztam, divatfotózá-
sokon vettem rész. Egy nap alatt az itt-
honi minimálbér többszörösét kerestem,
éttermekbe, színházba jártunk, nya-
raltunk, utazgattunk, meccseket láto-
gattunk, a legjobb helyeken vásároltunk.
Kizárólag bio-élelmiszert fogyasztottunk,
mindig a legfrissebb divatot követtük,
két éven belül sikerült egy lakást telje-
sen berendeznünk, bejárónõnk volt.
Ugyanakkor rájöttem, hogy nem lehe-
tek egyszerre odaadó feleség és az angol

nyelvterületen „city chick”-ként em-
legetett városi csaj. Egyre kényel-
metlenebbül éreztem magam az
ambiciózus, bármire hajlandó, fel-
színes emberek között. Ahelyett,
hogy a pénz megszédített volna, ki-
józanított. Ekkoriban már fontolgat-
tuk, hogy hazaköltözünk Szerencsre.
Alan beleszeretett a magyar kony-
hába, a friss levegõbe, a lassú, csen-
des életbe. Pár hónapnyi töprengés
utan úgy döntöttünk: vágjunk bele!

EGYÜTT MAGYARORSZÁGRA 
– Számomra ez a döntés nehe-

zebbnek bizonyult, mint gondoltam
volna – tette hozzá Szabina. –
Valójában a férjem mondott le több
mindenrõl. Katonai karrierje a világ
minden tájára eljuttatta, versenysze-
rûen síel, maratonokra járt, jóté-
konysági sporteseményeken vett
részt, rögbiedzõ volt, sikeres személyi
tréner, sportmasszõr, táplálkozási
szakértõ. Ahová tudtam, elkísértem.
Ottlétem csúcspontja mindenféle-
képpen a Buckhingham palotában

rendezett kerti parti volt, ahol a királyi
család is jelen volt. Meglepett, hogy
Károly herceg milyen alacsony, de azt
szavakba sem tudom önteni, hogy mi-
lyen érzés volt a királynõ szemébe
nézni. Egy másik alkalommal Anna her-
cegnõ volt hivatalos egy katonai ren-
dezvényre, itt lehetõségem volt be-
szélgetni vele. Nagyon büszkévé tett,
hogy tudta, hol van Szerencs, és ismeri
a tokaji bort. Ugyanakkor azt sem fogom
sohasem elfelejteni, amikor a 2005. jú-
lius 7-ei robbantások utáni napon utaz-
tam a földalattin. Alig volt lent valaki,
és néhány virág, áldozatok képei és az
égõ gyertyák még inkább kísértetiessé
tette a látványt. London a lehetõségek
városa, ahol egy nap sem unalmas. Azt
szokták mondani, hogy a fõvárosnak
semmi köze sincs Angliához, egy tel-
jesen más világ. A felhõs-esõs idõjárással
sosem tudtam kibékülni, de amint ki-
sütött a nap, a parkok megteltek diá-
kokkal, családokkal, fiatal-idõs párok-
kal, rögbi-, illetve focicsapatokkal.
Viszont a rossz idõ ellenére hétvége-
ken tömve vannak az utcai kis kávé-
zók, a hét minden napján nyitva tar-
tanak az üzletek, éjjel-nappal tele van-

nak a pubok, és – a magyarokkal el-
lentétben – tudnak sorba állni, a sofõ-
rök pedig megállnak a zebránál, ha va-
laki át akar kelni. 

A Szerencsre való visszatérésemet
hallva sokan értetlenkedve rázták a fe-
jüket, hiszen itthon sokkal rosszabb a
hangulat – ahogy Alan mondta, ilyen
pesszimista emberekkel még nem ta-
lálkozott. Mindenki panaszkodik és saj-
nos azt vettük észre, hogy a minden-
napi életben nem az emberek képes-
ségei számítanak, hanem az ismeret-
ségi körük. A férjem szerint az itteni világ
Anglia 25 évvel ezelõtti tükörképe.
Sajnos, nem tudok büszke lenni arra,
hogy magyar vagyok. Nem összefogást,
hanem széthúzást, irigységet tapaszta-
lunk. De hiszünk benne, hogy ez rö-
videsen változni fog és ennek szeret-
nénk egy kicsit magunk is részesei lenni.
Alannek sok ötlete van, jótékonysági
sporteseményeket szeretne szervezni,

egy kis vállalkozást is tervezünk, ami
a fitneszre és egészségre összpontosít.
Olyan szolgáltatásokkal jelentkezünk
majd, amelyeknek itthon még híre
sincs, de tudjuk, hogy van rá igény, hi-
szen a „nyugati világban” már bevál-
tak. Az egyik legambiciózusabb és egye-
lõre legtávolibb tervünk azonban a
hazai, leginkább környékbeli ingat-
lanpiac hirdetése Angliában. Most még
rendszeresen visszautazunk Londonba.
Szerencsénkre mindkettõnk munkája ru-
galmas, így havi egy hetet Angliában
töltünk. Így még minden költséget be-
leszámítva jobban megéri anyagilag,
mintha itthon helyezkednénk el. Egyre
kevésbé szeretünk azonban kijárni. Itt,
Szerencsen van az otthonunk. Ha ter-
veink kudarcba fulladnának, tudjuk, bár-
mikor visszatérhetünk a londoni éle-
tünkhöz. Reméljük, erre nem lesz
szükség, és egy biztos: amint lehet, bõ-
röndöt, repülõt sem akarok látni!
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Lezárult az „Elég!” – Nõk a dohány-
füstmentes életért program, amely
többek között tájékoztató elõadások-
kal, nyereményjátékkal és oktatási in-
tézményeknek szóló pályázatokkal
hívták fel a közvélemény figyelmét a
cigarettázás súlyos kockázati ténye-
zõire.

A kampány elsõsorban a családokat,
illetve a hölgyeket szólította meg, azzal
a szándékkal, hogy megakadályozza a
dohányzás szélesebb körû elterjedését
körükben, ami az utóbbi években nö-
vekedni látszik. A programhoz kap-
csolódó „Hagyd abba és nyersz” nye-

reményjátékban is ennek megfelelõen
a hölgyek voltak aktívabbak. Összesen
több mint 1800 dohányos döntött úgy,
hogy legalább öt hétre megpróbálja fel-
adni káros szenvedélyét. 

A résztvevõk közel 60 százaléka a fi-
atalok, vagyis a 35 évesek vagy az alat-
tiak csoportjából került ki, ami azért is
figyelemre méltó, hiszen ez a gyer-
mekvállaló korosztály. A program egyik
legnagyobb érdeme, hogy több mint
1000 gyermek mentesült az akciónak
köszönhetõen a passzív dohányzás ár-
talmaitól. A résztvevõk közel fele, 48,9
százaléka szülõ volt. A jelentkezõk 85
százaléka már legalább egyszer meg-

próbálta elhagyni káros szokását és
csupán 14,3 százalék nyilatkozott úgy,
hogy ez volt az elsõ alkalom, amikor
igyekezett letenni a cigarettát. A jelent-
kezõk átlagosan 15 és fél éve dohá-
nyoztak, azonban a többség már több
mint öt éve rabja a nikotinnak, sõt tíz
évnél is régebben füstölög a program-
ba bekapcsolódottak 48,4 százaléka. A
mennyiség tekintetében is sokfélék vol-
tak a jelentkezõk, a napi 1-2 szálat el-
pöfékelõktõl a masszív, napi 70 szálat,
vagyis közel négy csomagnyi cigarettát
elfogyasztókig. Napi 30 000 szál ciga-
rettát szívtak el a program résztvevõi,
mielõtt a leszokás mellett döntöttek.

SZERENCSI FIATALOK A NAGYVILÁGBAN: CZIBIK SZABINA 

NÕK A DOHÁNYFÜSTMENTES ÉLETÉRT

Czibik Szabina a férjével.

Az elmúlt idõszakban újabb adómi-
nimalizáló vállalkozást és felvásárlóit
csípték el az APEH Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóságának revizorai.
A fémhulladék-kereskedelmi tevé-
kenységet folytató cég fizetendõ áfá-
ját próbálta egymilliárd forintnyi le-
vonható adóval csökkenteni.

A felvásárlóktól a végsõ felhasználóig
kialakított értékesítési sor egyik lánc-
szemét alkotta a vizsgált hulladék-
nagykereskedõ kft., mely az acélipari
másodnyersanyagot – számlái bizony-
sága szerint–, szinte kizárólag az ország
másik részében tevékenykedõ vállal-
kozásnak értékesítette. A gondot csak
az jelentette, hogy hulladékfelvásárló
partnereinek vizsgálata bebizonyította,
tõlük nem származhatott a több ezer
tonnányi vas.

A fémhulladék-nagykereskedelem-
mel foglalkozó cég és öt fémfelvásárló
partnere 2004 végén és 2005 elején
kezdte meg tevékenységét és kevesebb,
mint kilenc hónap alatt ötmilliárd fo-
rintért mintegy 100 ezer tonna „vasat”
adtak-vettek egymásnak. A rendszer úgy
mûködött, hogy a nagykereskedõ a fém-
hulladékot kizárólag a már említett fel-
vásárlóktól szerezte be, akik errõl szám-
lát állítottak ki vevõjüknek. Ezen bi-
zonylatok alapján a vevõ bevallásaiba
egymilliárd forintnyi áfát helyezett le-
vonásba a fizetendõ adóval szemben. 

A jelentõs összegben elszámolt adó
és a kiemelkedõ számlaforgalom miatt
szükségessé vált a hulladékfelvásárlók
ellenõrzése is. A vizsgálat során ki-
derült, hogy a felvásárlók székhelye
vagy már eredetileg sem régiónkban

volt, vagy késõbb helyezték másho-
vá. Az ellenõrzések lefolytatását ez
még nem gátolta volna, azonban a
vizsgálat alá vont öt felvásárló vállal-
kozásnak a revízió megkezdésekor már
nem volt magyar tagja, bejelentett
székhelyükön nem voltak elérhetõk,
és iratanyaguk sem állt rendelkezés-
re. Az ellenõrzés közben, ahogy az
adatok gyûltek, úgy tisztult a kép. A
látszólag független öt felvásárló kft.-
rõl kiderült, hogy a cégeket telephe-
lyeik, gazdasági és tulajdonosi kap-
csolataiknak átfedései egy gazdasági
érdekcsoporttá kötik össze. A telep-
helyeken végzett ellenõrzésekkor nyil-
vánvalóvá vált, hogy azok hulladék-
vas felvásárlására, tárolására és dara-
bolására, méretüknél és elhelyezke-
désüknél fogva alkalmatlanok voltak.
A tanúként meghallgatott személyek
vallomásaiból pedig kiderült, hogy a
vállalkozások egy része sem eszköz-
zel, sem alkalmazottal nem rendel-
kezett, ezért az általuk számlázott fém-
hulladék forgalmazása ellentmond a
gazdasági életszerûségnek. 

Mindezek alapján az APEH az egy-
milliárd forintnyi levonható adó elszá-
molását nem fogadta el, így a nagyke-
reskedõnek az értékesítéseirõl kibo-
csátott számlák alapján az adót meg kell
fizetnie, függetlenül attól, hogy értéke-
sített-e vasat vagy sem, mivel az adó
megfizetésére kötelezett az is, aki adó-
összeget, adómértéket tartalmazó bi-
zonylatot bocsát ki.

Természetesen a történetnek itt nincs
vége, mivel az adóhatóság saját eljá-
rásán túl, a szükséges büntetõ feljelen-
téseket is megtette az ügyben.

VOLT, AKI NEM KAPOTT
EGY VASAT SEM



TÁMOGATOTT EGÉSZSÉGÜGYI

FEJLESZTÉSEK
Szerencs önkormányzatának ok-

tóber 18-ai ülésén hozzájárultak a
képviselõk a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi
Intézetben mûködõ szolgáltatások
bõvítéséhez és új ellátási formák be-
vezetéséhez.

Bobkó Géza ismertette, hogy az
intézményi struktúra változásával a
szociális tevékenységek egy szer-
vezeti egységben összpontosulnak,
amelynek a Rákóczi út 63. szám alatt
van a központja. A járóbeteg-szak-
ellátás fejlesztése keretében pedig
szeretnék, ha a rendelõintézet el-
nyerné a súlyponti egészségügyi
központ címet. Ennek egyik feltétele
az egynapos sebészet kialakítása. Új
szolgáltatásként vezetnék be a kar-
diológiát, az allergológiát, a reha-
bilitációt, a dezintometriát és a
mammográfiát, valamint bõvítenék
a kapacitásokat a ortopédián, az uro-
lógián, a reumatológián, valamint
a gyógytorna és a gyógymasszázs
esetében. A gondozásra rendelke-
zésre álló órakeretbõl átcsoportosí-
tanának a szakorvosi ellátásra a tü-
dõgyógyászat, a pszichiátria és a
bõrgyógyászat esetében. Emellett be-
indítanák az otthoni szakápolási
szolgálatot. 

Sipos Attila a szociális és egész-
ségügyi bizottság nevében támogatta
az elõterjesztések elfogadását.
Korondi Klára örömmel nyugtázta,
hogy jelentõs fejlesztés elõtt áll az
egészségügyi ellátás Szerencsen,
amit támogat. Az egynapos sebészet
bevezetésével szemészorvosként az
élen járt Szerencsen. Visi Ferenc azt
javasolta, hogy a városban mûködõ
két nyugdíjasklubot integrálják a
helyi egészségügyi szervezethez.
Hidegkúti Ákos az elõjegyzéssel
igénybe vehetõ egészségügyi szol-
gáltatások esetében a betegek meg-
felelõ tájékoztatásának a fontossá-
gát hangsúlyozta. Egeli Zsolt a szû-
rések jelentõségére hívta fel a fi-
gyelmet, amelyek révén sok embe-
ri élet megmenthetõ. Ezeket a vizs-
gálatokat a rendelõintézetben is elõ-
térbe kell helyezni. 

Bobkó Géza megjegyezte, hogy a
nyugdíjas klubok civil szervezõdé-
sek, amelyeket nem lehet össze-
vonni. A rendelõintézet fejlesztésé-
ben európai uniós pénzügyi forrá-
sokra számítanak és az orvosi ügye-
let épületrészét is felújítanák. 

Rónavölgyi Endréné szerint konk-
rét tervekre van szükség ahhoz,
hogy eredményesen pályázhassanak.
Nagy verseny lesz az európai uniós
források elnyerésért, amelyben
Szerencs sikeresen kíván szerepel-
ni. 

A következõ napirend keretében
hozzájárult az önkormányzat ahhoz,
hogy a helyi tûzoltóság egy magas-
ból mentõ jármû beszerzésére pá-
lyázzon. A több mint 130 millió fo-
rint értékû jármû megvásárlásához
szükséges 25 millió forintot a város
képviselõ-testülete a többcélú kis-
térségi társulás és a parancsnokság
mûködési területén lévõ önkor-
mányzatok bevonásával biztosítja.
Arról is döntés született, hogy egy
életmentõ készülék – támogatással
történõ beszerzéséhez – a város
250 ezer forint saját forrással járul
hozzá.

*** 
Szerencs önkormányzata a köz-

területen elkövetett jogsértések visz-
szaszorítása érdekében pályázatot
nyújt be az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumhoz. Errõl a képviselõ-
testület november 14-ei rendkívüli
ülésén született döntés. A tanács-
kozáson elhangzott, hogy a szaktárca
által biztosított ötmillió forinthoz a
településnek 880 ezer forint saját erõt
kell biztosítania. A támogatás el-
nyerése esetén négy közterületen el-
helyezésre kerülõ biztonsági kame-
rát vásárolnak, az áldozattá válás el-
kerülését szolgáló tájékoztatókat
szerveznek és a rendõrök szolgála-
ti idõn túli járõrözésére biztosítanak
fedezetet. 

Zárt ülésen döntöttek a képvise-
lõk a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázat nyerteseirõl. Az önkormány-
zat az új jelentkezõk közül 2008-ban
összesen 48 fiatalnak nyújt havi
maximum háromezer forint anyagi
segítséget összesen több mint egy-
millió hétszázezer forint értékben.
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A VÁROSHÁZÁRÓL
JELENTJÜK Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszte-

letben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája
az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk ész-
revételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

A POSTÁJÁBÓL

KÖZTERÜLETI GONDOK 

A várost járva, sajnos sok olyan ut-
cában megfordulok, amelyek ugyan-
csak javításra szorulnak. A problé-
mák többsége a közmûvek miatti utó-
lagos burkolatfelvágásokból adódik.
Ilyen gondok vannak például a Rá-
kóczi úton, a Magyar utcában, a
Kossuth, a Zrínyi, a Bakó és a
Huszárvár úton.

A Posta utca és Jókai út sarkán lévõ,
lassan romossá váló épülettel is kez-
deni kellene valamit, mert elcsúfítja
a környéket. A Kandó Kálmán utcá-
ban célszerû lenne egy pihenõpadot
kihelyezni. A parkosítással is van egy
kis gond: a közmunkások általában
az állomásig jutnak el, pedig a bel-
városban élõkhöz hasonlóan a Kandó
Kálmán utcai emberek is megérde-
melnék, hogy a porták elõtti közte-
rületeken virágok pompázzanak. A
legutóbbi önkormányzati választáson
a környékünk már a fecskési kör-
zethez tartozott. Jó lenne, ha a kép-
viselõnk felvenné velünk a kapcso-
latot, hogy ügyes-bajos dolgainkat
megbeszéljük. 

A szerencsi és ondi temetõket
mindenszentek elõtt szépen rendbe
tették, amiért köszönet jár az illeté-
keseknek. A halottjaink megérdem-
lik ezt a tiszteletet! 

Nagy András, Szerencs

EGYESÜLETI KIRÁNDULÁS 

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület
tagjai október 27-én ismét egy jó han-
gulatú kirándulást szerveztek. Ezúttal
Szilvásvárad volt az úticélunk. A
bükki településen elsõként a Lipicai
Múzeumba, majd a Kocsimúzeumba
látogattunk el, ahol nagy büszke-
séggel fedeztük fel a szerencsi
Kusinszki és Társai Kft. saját készí-
tésû, valamint az általuk felújított re-
mekbe szabott hintókat és szánokat.
Késõbb egy lóárverés menetébe is be-
pillantást nyertünk. Délután Egerben
sétálgattunk, ahol a nagy történelmi
múlttal rendelkezõ várat és a város
más nevezetességeit vettük szem-

ügyre. A csapat egy része a Szép-
asszony völgybe tett rövid kirándu-
lást. Minden résztvevõ nevében kö-
szönöm az egyesület vezetésének,
hogy megajándékoztak minket ezzel
a kellemes szombati programmal.

Király Judit egyesületi tag

EGY TÉVÉMÛSOR

MARGÓJÁRA 

Nagy figyelemmel kísértük végig
a napokban a közszolgálati televízió
mûsorában a szerencsi szalmatüze-
lésû erõmûrõl szóló híradást. A lá-
tottak és hallottak alapján igencsak
elkeseredtünk. Megszólaltak a nagy
szõlõbirtokosok, akik az elmúlt idõ-
szakban jelentõs területeket vásá-
roltak fel a borvidéken és féltik a gaz-
dagon jövedelmezõ tulajdonuk hír-
nevét. A tokaji aszú mögé bújnak.
Arra viszont nem gondolnak, hogy
szinte éhbérért mûveltetik meg a hely-
ben élõkkel az ültetvényeiket. Sajnos
rájuk vagyunk utalva, amit õk ki is
használnak. Minket, kisembereket
nem kérdeznek meg a beruházásról,
az nem fontos, hogy nekünk mit je-
lentene a szalmatüzelésû erõmû
megépítése. A beruházótól hallottuk,
hogy milyen elõnyökkel és hátrá-
nyokkal járna ez a létesítmény, ami-
nek az elõkészítését nagyon körül-
tekintõen végezték. Szükség van
Szerencsen az erõmûre, két okból is:
az olcsóbb áram és a munkahelyte-
remtés miatt. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye a statisztika szerint az utol-
sók között kullog a foglalkoztatási
adatok alapján. Az erõmû 2009-es
üzembe helyezése ebbõl a szem-
pontból is komoly elõrelépést hozna
a térségben – sok kisember sorsán se-
gítve. Gonoszság a nyilatkozók ré-
szérõl, hogy a szalma helyett lassan
áttérnek majd a széntüzelésre. Még

nem épült semmi és máris ilyen kép-
telenségekkel riogatnak. Nem igazán
értjük a szõlõbirtokosokat, mert nem
mindegyikük aggódik az aszú sorsa
miatt. Van olyan nagyvállalkozó is,
aki támogatja az erõmûépítés ügyét,
mert tudja és érti a helyben élõk prob-
lémáit. Kérjük Szerencs vezetését,
hogy álljanak ki a beruházás mellett.
Mi ezt tesszük. 

Láncziné Demkó Erika,
Erõs Károlyné 

EGY FÁJÓ FOG KÁLVÁRIÁJA

Kellemetlen pénteki élményét osz-
totta meg szerkesztõségünkkel no-
vember 16-án szerencsi olvasónk. A
levélírónak megfájdult a foga. Azért,
hogy a kellemetlenségtõl megszaba-
duljon, felkereste az Ondi úti körze-
ti fogászati rendelõt. Odaérve már a
kocsiból látta a táblát, miszerint 10–16
óra között van rendelés, közelebb érve
a fölé tûzött lapon lévõ szöveget is el
tudta olvasni: „Iskolafogászat vidéken,
rendelés szünetel”. Olvasónk megje-
gyezte, hogy tudomása szerint szer-
dán van az iskolafogászat, de miután
helyettesítõ fogorvos nem volt meg-
nevezve, a rendelõintézet felé vette
az útját. Tudta, hogy a körzeten kí-
vüli ellátás miatt itt többet kell majd
fizetnie, de az egyre erõsödõ fájda-
lom nem tûrt halasztást. Az itteni fog-
orvosi rendelõ ajtaján is kiírás fogadta:
„Iskolafogászat vidéken”. Ezután
Bekecsen kísérletezett, ahol szintén
zárt ajtókat talált. Az ok: „Tovább-
képzés miatt zárva”. Panaszosunk itt
feladta, a szerencsi magánrendelés-
nél már nem próbálkozott. Úgy dön-
tött, az idegeskedés helyett inkább a
fájdalmat választja. Akár az egész hét-
végére is, bár annyit hozzátett: nem
biztos, hogy ennek a városban így kel-
lene lennie…

E-mail: nr05@enternet.hu

Négy év alatt hétszeresére nõtt
azon diákok száma, akik az iskola-
padban az egészséges táplálkozás
alapjaival is megismerkednek. Az or-
szág 2200 általános iskolájának tan-
tervébe már beépítették a helyes élet-
vezetési és táplálkozási ismeretek ok-
tatását.

Ennek bemutatásához – tanköny-
vek hiányában – ötödik éve a Nestlé
NUTRIKID program nyújt segítséget
a hazai iskoláknak. Az ingyenes
csomag a 2007/2008-as tanévben
közel 1000 alapfokú oktatási intéz-
mény 27 000 kisdiákjához jut el. A
2006/2007-es tanévben több mint
ötven általános iskola a kiadványok
mellett pályázati úton is kapott tá-
mogatást a program keretében. A 10-
12 évesek számára kidolgozott ok-
tatócsomag játékos formában köze-
líti meg az egészséges táplálkozás té-
máját. A tanulók egy színes munka-
füzet és egy rajzfilm segítségével is-
merkednek meg az egyes élelmiszer-
csoportokkal, és az emberi szerve-
zet számára létfontosságú vitami-
nokkal és ásványi anyagokkal. 

– A program 2003-ban történt el-
indítása óta megháromszorozódott
azon iskolák száma, ahol a NUTRI-
KID-et oktatják. Nagyon örülünk
annak, hogy évrõl évre egyre több pe-
dagógus érdeklõdik a lehetõség iránt.
Idén rekordmennyiségû kiadványt ké-

szítettünk, melyet a tanárok és védõ-
nõk visszajelzései alapján nagyon
szeretnek a gyerekek, és szívesen
használják az iskolákban és otthon egy-
aránt – hangsúlyozta Suhajda Krisztina,
a Nestlé Hungária Kft. kommunikációs
vezetõje. A NUTRIKID programot a
Nestlé Hungária Kft. a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének
közremûködésével 2003-ban indítot-
ta el azzal a céllal, hogy Magyar-
országon aktív részt vállaljon a gyer-
mekkori elhízás elleni küzdelemben.
A törekvés szükségességét igazolja a
2005/2006-os tanévben az Országos
Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozás-
tudományi Intézet szakemberei által,
a Nestlé támogatásával végzett élet-
mód-kutatás, mely szerint hazánkban
minden ötödik, 7–14 éves gyermek túl-
súlyos és minden tizedik elhízott. – A
Nestlé NUTRIKID program fontos és
hiánypótló kezdeményezés ma
Magyarországon, ugyanis a hazai ok-
tatásban még nem mindenhol kap
kellõ hangsúlyt az egészséges élet-
módra nevelés. Sikerét nagyban kö-
szönheti a módszertan újszerûségének:
az ismeretanyag játékos és interaktív
jellegének” – emelte ki Antal Emese,
a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének elnöke.

SIKERES NUTRIKID PROGRAM

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

2013-ig mintegy hatvanmilliárd
forint pályázati forrás áll az Észak-
magyarországi régió rendelkezésé-
re turizmusfejlesztésre.

Ennek a pénznek a felhasználása
azonban csak akkor lehet haté-
kony, ha a feladatok összehango-
lására és megvalósítására egy-egy
térségben összefognak a vendéglá-
tással és programszervezéssel fog-
lalkozó vállalkozások és az önkor-
mányzatok – hangzott el a novem-
ber 14-én a szerencsi Rákóczi-vár-
ban megtartott tanácskozáson.

A Regionális Fejlesztés Operatív
Program által támogatott észak-ma-
gyarországi „Kapcsolat” projekt
célja, hogy elõsegítse a régióban a
partnerségen alapuló együttmûkö-
déseket elsõsorban a gazdaság, a te-
lepülésfejlesztés és a turizmus te-
rületein. Ennek keretében rendezte
meg az Észak-magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség az
idegenforgalomban rejlõ lehetõsé-
gek kihasználásának elõsegítését
szolgáló térségi mûhelymunkák ösz-

szefoglaló fórumaként a szerencsi
találkozót. A megbeszélésre Agg-
telek és Edelény, Miskolc és a Bükk,
valamint a tokaj-hegyaljai térsé-
gekbõl érkeztek résztvevõk. A je-
lenlévõket a házigazda település ne-
vében köszöntõ Heves János alpol-
gármester szerint a hazai gazda-
ságban egyre nagyobb jelentõsége
van az idegenforgalomnak. Hazánk
ezen a területen komoly értékekkel
rendelkezik, amit Szerencsen is sze-
retnének minél inkább kihasználni.
A fórumon elhangzott, hogy 2013-
ig a régió összesen hatvanmilliárd
forint forráshoz jut idegenforgalmi
attrakciókra, a szállás és férõhelyek
bõvítésére, valamint a szervezeti
rendszer támogatására. 

Hidvéginé Molnár Judit, a Magyar
Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Marketing Igazgatósá-
gának vezetõje arról tájékoztatta la-
punkat, hogy ez a pénz komoly le-
hetõséget biztosít arra, hogy az
egyes térségek az átgondolt attrak-
cióikat tudatos marketing-munkával
jelenítsék meg a hazai és külföldi

piacokon. Ehhez ki kell építeni azt
a szervezeti rendszert – az úgyne-
vezett turisztikai desztináció-me-
nedzsmentet –, amely képes koor-
dinálni az adott terület idegenfor-
galmát, össze tudja fogni a szol-
gáltatókat és az önkormányzatokat
egyaránt. Erre a nyugati országok-
ban számos jó példa akad, ahol a
nagyobb szervezettség jelentõs több-
letbevételt eredményez az ágazat
szereplõinek. 

Az igazgató szerint egy-egy ide-
genforgalmi célterület sikeressége el-
sõsorban a helyben élõk kreativitá-
sán, ötletgazdagságán múlik. Az
összefogás pedig mindenképpen
meghozza a gyümölcsét. Példaként
említette, hogy Szerencs önmagában
nem biztos, hogy kellõ vonzerõt kép-
visel, de Tokaj-Hegyalja komplex kí-
nálatába integrálódva már megfelelõ
jövedelemhez juthat a turizmusból.
Ezért fontos, hogy a közös szerve-
zet kialakításában rövid idõn belül
egyetértés legyen a térség önkor-
mányzatai és a szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozások között.

TURIZMUSFEJLESZTÉS
TÉRSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL 



Beiktatta hivatalába Bencze József
országos rendõrfõkapitány a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság új vezetõjét. Vereckei
Csaba (fotónkon) november 15-tõl
irányítja a testület munkáját, ahol
elõtte bûnügyi igazgatói, egyben
fõkapitány-helyettesi munkakörben
teljesített szolgálatot.

Az eseményen Bencze József mél-
tatta a fõkapitányi tisztségrõl lekö-
szönõ Kökényesi Antal eddigi tevé-
kenységét, aki az ORFK bûnügyi fõ-
igazgatójaként folytatja munkáját.
Az altábornagy elismeréssel szólt a
rendõri vezetõ Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei munkásságáról, az álta-
la bevezetett újításokról. Példaként
említette a halálos balesetek vissza-
szorítására kidolgozott sokkoló kam-
pányát. Bencze József a fõkapitány-
ság szakmai tevékenységét értékel-

ve elismeréssel szólt a kiemelt bûn-
cselekmények kategóriájában az or-
szágos átlagnál jóval magasabb szin-
ten teljesített mutatókról. Példa-
értékûnek nevezte a közlekedési
balesetek visszaszorítása, a halálos
ütközések, a megye útjain baleset-
ben elhunytak számának csökkentése
és az ittasan okozott balesetek szá-
mának kedvezõbbé tétele terén elért
kimagasló eredményeket. Kökényesi
Antal megköszönte beosztott pa-

rancsnokainak és rajtuk
keresztül a fõkapitány-
ság teljes személyi állo-
mányának az elmúlt
három év munkáját. 

Vereckei Csaba hang-
súlyozta: az állomány tel-
jesítõképességét, hozzá-
állását, elhivatottságát is-
merve az integrált megyei
egység képes lesz az elõt-
te álló kihívásnak meg-
felelni. A feladat-végre-
hajtás értékmérõjeként a
jövõben a rátermettség,
az alkalmasság, a kitûzött
célokkal történõ azono-
sulás képessége szolgál-
hat. Az új fõkapitány a

társszervek jelenlévõ vezetõitõl és az
önkormányzatok képviselõitõl azt
kérte, hogy pótolhatatlan támogatá-
sukkal továbbra is segítsék elõ a tes-
tület sikeres mûködését. Így, közö-
sen érhetõ el, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében az emberek to-
vábbra is biztonságban érezhessék
magukat, a rendõrök becsülettel tel-
jesítsék szolgálatukat, hogy érez-
hessék a lakosság töretlen bizalmát,
tisztességgel vállalva hivatásukat.Az egyik települési önkormányzat

napokban megtartott közmeghall-
gatásán egy rendõri intézkedés kap-
csán hangzott el kérdésként, hogy
ilyenkor miként járhat el a hatóság
képviselõje.

Annak érdekében, hogy az állam-
polgárok megfelelõen tudjanak élni
jogaikkal és kötelezettségeikkel, ér-

demes ismertetni a szabálysértést ész-
lelõ rendõr intézkedési lehetõségeit,
amit számára törvény tesz kötelezõ-
vé. A befejezés háromféle lehet: fi-
gyelmeztetés, helyszíni bírság kisza-
bása vagy feljelentés – tájékoztatta la-
punkat a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Kommunikációs Irodája.

Figyelmeztetni csak azt lehet, akinek
a cselekménye az elkövetés körülmé-
nyeire tekintettel csekély súlyú, és az
intézkedéstõl kellõ visszatartó hatás vár-
ható.

Kormányrendelet tartalmazza többek
között azokat a szabálysértéseket, me-
lyek elkövetésekor a rendõrnek lehe-
tõsége van a helyszíni bírság kiszabá-
sára. Egyéb esetben kizárólag felje-
lentést tehet. A helyszíni bírság összege
ötszáz forinttól tízezer forintig terjed-
het, melyet postai csekken kell 30
napon belül a szabálysértést elköve-
tõnek megfizetnie. Készpénzt az in-
tézkedõ rendõr senkitõl nem vehet át.

A helyszíni bírság kiszabásának fel-
tétele az is, hogy a szabálysértés el-
követõjét tetten érjék, az érintett a bün-
tetést elfogadja, az arról szóló határo-
zatot aláírja, és a csekket, illetve a bír-
ságszelvényt átvegye. Amennyiben
bármelyik feltétel hiányzik, nincs helye

ennek az intézkedésnek. Az elfogadott
helyszíni bírság ellen jogorvoslatnak
nincs helye. 

Amennyiben a kiszabott helyszíni bír-
ságot 30 napon belül nem fizetik meg,
úgy annak összegét a szabálysértési ha-
tóság megpróbálja az elkövetõ jöve-
delemébõl közvetlenül letiltani. Ennek
akadálya esetén adók módjára igye-
keznek a pénzt behajtani, ami legvégsõ
esetben a bírságszelvényen meghatá-
rozott napig végzendõ közérdekû
munkára vagy elzárásra változtatható
át. 

Ha a helyszíni bírság kiszabására
nincs lehetõség, vagy azt a szabálysértõ
nem fogadja el, úgy vele szemben a
rendõr szabálysértési feljelentést tesz.

Szabálysértési ügyben végsõ soron
az illetékes – fõ szabályként az elkö-
vetõ lakóhelye szerinti – I. fokú sza-
bálysértési hatóság, (jegyzõ, rendõrség,
vám- és pénzügyõrség), illetve a bíró-
ság jár el a feljelentés alapján és tár-
gyalás megtartásával, vagy annak mel-
lõzésével határozatában állapítja meg
a szankciót. Ez szintén lehet figyel-
meztetés, pénzbírság (1000 – 150
ezer forintig, szabálysértésenként eltérõ
felsõ határral), de akár elzárás is (pl.
jármûvezetés az eltiltás tartama alatt),
melyhez adott esetben más, akár önál-
lóan alkalmazható intézkedés is tár-
sulhat (pl. jármûvezetéstõl eltiltás).

A leírt rendõri intézkedések nem tel-
jes részletességgel tükrözik az eljárá-
si rendet, de abban segítséget nyújta-
nak, hogy az állampolgárok átláthas-
sák lehetõségeiket, amennyiben sza-
bálysértésen érnék õket.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
MUTOGATTA MAGÁT

Szeméremsértés miatt indult eljá-
rás a Szerencsi Rendõrkapitányságon
egy mezõzombori lakos ellen. A for-
rónyomos csoport november 5-én
délután indult a szomszédos tele-
pülésre, ahol a lakossági bejelentés
szerint egy helybéli férfi az általános
iskola környékén a nemi szervét
mutogatta a hazafelé tartó diák-
lányoknak. A nyomozók az oktatá-
si intézmény közelében elfogták a 29
éves elkövetõt, aki beismerte tettét. 

BETÖRTE A HÁZ AJTAJÁT

A válófélben lévõ házaspár férfi
tagja november 3-án az esti órákban
kereste fel felesége monoki albérle-
ti lakását, mivel az asszonyt a gyer-
mekelhelyezés miatt akarta felelõs-
ségre vonni. A nõ nem tartózkodott
otthon, a megyaszói férj az ajtót be-

törte, és így hatolt be a házba.
Miután meggyõzõdött arról, hogy a
lakásban valóban nem tartózkodik
senki, távozott. Az asszony feljelen-
tést tett a rendõrségen, majd a férfi
a kihallgatásakor beismerte a bûn-
cselekmény elkövetését.

FELHÍVÁS

Az idén szeptemberben gyakorib-
bá vált kerékpárlopások ügyében
indított nyomozás során a rendõrök
több olyan kétkerekût és alkatrészt
foglaltak le, amelyekért máig nem je-
lentkezett a tulajdonosa. Ezért a ha-
tóság kéri, hogy akinek az elmúlt hó-
napokban lába kelt kerékpárjának,
vagy arról alkatrészeket szereltek le,
keressék a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztályát munka-
idõben, vagy tegyenek bejelentést a
47/563-340-es, illetve a 107-es se-
gélyhívószámon.

A MEGYE ÚJ RENDÕRFÕKAPITÁNYA 

RENDÕRI INTÉZKEDÉSEK
SZABÁLYSÉRTÉS ESETÉN 

A hûvös éjszakák és hajnalok
miatt egyre több háztartásban kap-
csolják be a fûtõberendezéseket. Ez
a mûvelet, különösen a gázkazánok-
és konvektorok esetében kellõ kö-
rültekintést igényel.

A belélegzett szén-monoxid az el-
múlt esztendõben több ember éle-
tét követelte Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében is. Az égéstermék rend-
kívül veszélyes, mert nagy kon-
centrációban perceken belül halált
okozhat. A színtelen és szagtalan gáz
lakótérbe jutása a gázüzemû ké-
szülékek és a füstelvezetõk éven-
kénti rendszeres felülvizsgálatával
elkerülhetõ, a tragédiák többsége
pedig megelõzhetõ. A korábbi évek-

ben több olyan hírrõl számolt be a
sajtó, amely szerint az elavult, vagy
éppen nem rendeltetésszerûen hasz-
nált gázüzemû készülékek miatt a
lakótérben felhalmozódott a gyilkos
szén-monoxid és ez sok-sok ember
tragédiáját okozta. Nem véletlen,
hogy ma már a nyílt égésterû gáz-
üzemû készülékek csak úgy állít-
hatók üzembe, ha azokhoz megfe-
lelõ szellõzõberendezés tartozik.
Akiknél korábban ezt még nem írta
elõ a szolgáltató, saját érdekükben
érdemes pótolni a hiányosságot. A
biztonságot növelhetik a különbö-
zõ jelzõberendezések, amelyek ve-
szély esetén figyelmeztetnek. A ké-
szülékeket szaküzletekben érdemes
beszerezni.

ELÕZZÜK MEG A TRAGÉDIÁKAT!

NEM ADOTT ELSÕBBSÉGET

Kamionnal ütközött egy személy-
gépkocsi november 13-án a kora reg-
geli órákban a 37-es számú fõúton.
Szerkesztõségünk információi szerint
a jármûszerelvény sofõrje a mellék-
útról balra nagy ívben figyelmetle-
nül kanyarodott ki a felsõbbrendû
útra, ahol összeütközött a Miskolc
felõl szabályosan érkezõ Fiattal. A
személygépkocsiban ketten ültek, a
vezetõt a mentõk könnyû sérülé-
sekkel szállították kórházba, míg

utasa sértetlenül szállt ki az autóból.
A baleset körülményeit a Szerencsi
Rendõrkapitányság közlekedésren-
dészeti osztálya vizsgálja.

ÁROKBA HAJTOTT

AZ AUTÓJÁVAL

Szerencsés kimenetelû közlekedési
baleset történt november 6-án a dél-
utáni órákban Bekecsen. A 87 éves
helybéli férfi sötétedés után az orvosi
rendelõbõl tartott hazafelé autójával.
A havas esõ és egy szembõl érkezõ
autó fénye megzavarta a fõutcáról a
Rózsa utcába kanyarodó sofõrt. Az
idõs gépjármûvezetõ túl nagyra vette
az ívet és az Opel a vízelvezetõ árok-
ban kötött ki. A férfi nem sérült meg
a balesetben, amirõl a helyszínen a
mentõk is meggyõzõdtek. A tetejé-
re borult kocsit a szerencsi tûzoltók
állították kerekeire, majd csörlõ se-
gítségével vontatták ki az úttestre.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria
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Családi viszály miatt keletkezett tûz
november 6-án Szerencsen, amikor a
helybéli férfi a Fecskésen élõ anyósa
családi házának udvarán a fészerben
lévõ bútorokat meggyújtotta. A helyi
tûzoltók hamar elfojtották a kis kiter-
jedésû lángokat, így a nagyobb baj-
nak sikerült elejét venni. A helyiség-
ben felhalmozott bútorokat óvatos-
ságból kihordták a szabadba és a szol-
gálatos egység az utolsó parazsat is be-
oltotta. A gyújtogató férfivel szemben
a helyi rendõrkapitányságon rongálás
és magánlaksértés miatt indult eljárás.

TÛZ
A FÉSZERBEN

BALESETEK � BALESETEK

A Miskolci Határõr Igazgatóság ok-
tóberben 401 fõvel szemben kez-
deményezett eljárást különbözõ jog-
ellenes cselekmények elkövetése
miatt. A határõrök a szabálysértõk-
kel szemben ez idõ alatt több mint
1,1 millió forint helyszíni bírságot
szabtak ki. Ez esetekben jellemzõek
voltak a határrendészeti és a külföl-
diek itt-tartózkodásával kapcsolatos
szabálysértések, valamint a nehéz te-
hergépkocsik forgalmát korlátozó

rendelkezések megszegése. Össze-
sen három magyar állampolgárral
szemben indult eljárás, akik a tu-
risztikai céllal megnyitott határátlé-
pési ponton meg nem engedett
módon hagyták el az országot. 

Mintegy tizenkét esetben sikerült
elfogniuk körözés alatt álló szemé-
lyeket és okmányokat, a felelõsség-
re vont elkövetõket lopás, csalás vét-
sége, illetve büntetés alóli kibúvás
miatt keresték a hatóságok.

A HATÁRÕRÖK OKTÓBERE

Az ERBE Energetika Mérnökiroda
Kft. a közelmúltban jelentette meg a
veszélyes anyagok gyorsinformációs
kézikönyvét.

A szakmai kiadvány a környeze-
tünkben növekvõ mértékben jelenlé-
võ különféle vegyi anyagok – a gyógy-
szerektõl a szintetikus festékekig – mint-
egy 1082 vegyület azonosításához, tu-
lajdonságaik ismeretéhez ad irány-
mutatást, segítve a balesetek megelõ-
zését, vagy havária esetén a helyes in-
tézkedést. 

A kiadó a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bûnmegelõzési Alapítványon
keresztül 500 darab könyvet juttatott
el a rendészeti szakemberek felkészí-
tésének elõsegítésére a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Bûnmegelõzési Osztályának. 

A kiadvány a rendvédelmi szerve-
ken túl a katasztrófavédelmi, segít-
ségnyújtó szervezett erõk számára
hasznosítható információkat nyújt. A
bûnmegelõzési osztály a több mint
egymillió forint összértékû kéziköny-
vekbõl a területileg illetékes rendõr-
kapitányságok mellett juttatott a kár-
mentesítéssel foglalkozó szakszolgá-
latokhoz, a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóságnak, a nemzeti közle-
kedési hatóság regionális igazgatósá-
gának, a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi felügyelõségnek, a men-
tõszolgálatnak, valamint a vám- és
pénzügyõrség regionális parancsnok-
ságának.

VESZÉLYES ANYAGOK KÖNYVE

Az új kiadvány nagy segítséget
nyújthat az ismeretlen anyagok
azonosításához.
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Az írás címében is szereplõ elne-
vezés egyrészt jelöli az épületet,
ahová kezdetben a gyári dolgozók,
késõbb a szerencsiek is jártak, más-
részt a helyiek körében fogalommá
vált, ahol magukba fogadhatták a
kultúrát, ahol szórakozhattak, a ki-
kapcsolódás, mûvelõdés minden
formáját megtalálhatták. Aki ide
indult, csak annyit mondott: –
Megyek a Körbe – s családjának ap-
raja-nagyja tudta, hol kell majd ke-
resni.

A Gyári kör történetének legjobb
tudója Mezei Zsófika, mindenki
Zsófika nénije (fotónkon), aki a múlt
század derekán érkezett Szerencsre.
A cukorgyárba történt elhelyezke-
dése óta szívén viselte nemcsak
munkahelye, hanem a város kultu-
rális életének és lakosainak sorsát is.
Nyugdíjba vonulása után visszavár-
ta szülõvárosa, Hajdúnánás, ahol
ismét otthon érzi magát, de
Szerencstõl sem szakadt el. Minden
érdekli, ami a városban, a várossal
történik, s a beszámolókról gon-
doskodnak az õt rendszeresen meg-
látogató ismerõsök, barátok, mun-
katársak, a Szerencsi Hírek.

Felkerestem én is Zsófika nénit,
akivel Szerencs egykori kulturális éle-
térõl beszélgettünk. Örömmel me-

sélt a hajdani élményeirõl, munká-
járól és a gyár kulturális életének a
település, a lakosság gondolkodás-
módjára, mûveltségére gyakorolt
hatásáról. A gyári közösség kulturális
életének elsõ alappillérérõl, az 1913
óta hivatalosan a „Szerencsi Cu-
korgyár Alkalmazottak Önképzõ-
köre”, köznyelven a Gyári kör néven
mûködõ intézményrõl is nosztalgi-
ázott. Elsõ jelentõsebb eredményük
a könyvtár létrehozása volt, majd da-
lárdát, színjátszó csoportokat, fú-
vószenekart, tánczenekart, klubokat
szerveztek.

DALÁRDA

A Cukorgyári Munkások Dalköre
1896. május 10-én hívta fel magá-
ra elõször a város figyelmét, amikor
a lakosság az Árpád-hegyre vonult,
hogy az ezredéves évfordulót meg-
ünnepelje. A dalárda meglepetést
okozva, a Szózatot csodálatos össz-
hangban, mindenki tetszésére éne-
kelte el. Tehát az igény már ekkor
megfogalmazódott a kórus életre
hívására, de kezdetben még csak
próbálkozások voltak e tekintetben.
Az önképzõkör keretében végül
csak 1923-ban, a cukorgyárban al-
kalmazott iparosokból állt fel a da-
lárda. A kezdeti nehézségek után
Scholtz Jenõ tanító vezetésével szer-
vezõdött kórussá. Sikerük elsõ elis-
merése volt, hogy felvették õket a
Magyar Dalszövetség tagjai közé. Az

1930-as években az egyesület új har-
móniumot kapott az MC Rt. vezér-
igazgatójától és a dalárda részt vett
a kassai dalosünnepélyen. Az ön-
képzõkör alosztályaként mûködött a
szalon- és vonószenekar, amely a
mûkedvelõ gárdához tartozva sok si-
keres zenés darabnak és a dalárdá-
nak is kísérõje volt. 1945-ben az új
karnagy Bánhegyi Gyula lett és a már
66 tagot számláló kórus belépett a
Magyar Munkás Dalszövetségbe.
Az ’50-es években Puskás Károly ve-
zetésével a dalárda vegyes karrá ala-
kult át, jelentõs sikereket elérve
Szerencs életének kedves színfolt-

jaként 20 évig mûködött. Szinte
minden éven adtak ajándékmûsort
a cukorrépa-termesztésben kitûnt
termelõszövetkezetek és állami gaz-
daságok dolgozóinak. 

1973-ban, az ötvenéves jubileu-
mi ünnepségen mint férfikórus lépett
színpadra. Zsófika néni emlékezett
a rendezvényre, melyen a megsza-
kítás nélkül 50 éves kórustagként
Stevlik Ferenc cukorgyári és 40 éves
tagként Rezsdovics Ferenc csokolá-
dégyári dolgozót köszöntötték. Az
országos hírû Engi István vette át a
dalárda karnagyi feladatait a ’70-es
évek végén, így megszaporodtak a
bel- és külföldi szereplések. Elérték

1980-ban az „aranykoszorú diplo-
ma” fokozatot, és öt évvel késõbb a
„Fesztiválkórus” címet. Számos rá-
diófelvétel is készült a kórussal, s elõ-
szeretettel énekelték az ifj. Fö-
venyessy Bertalan által 1910-ben írt,
a Szerencsi Cukorgyár címû mûdalt:
„A Szerencsi Cukorgyár/Száz az ab-
laka./ Az én rózsám odajár/ Minden
éjszaka (…)”

FÚVÓSZENEKAR

Az 1927-ben alakult, 21 fõbõl álló
együttes kezdetben vezetõ nélkül, ké-
sõbb Bányai András irányításával
mûködött. Kirándulásokon, össze-
jöveteleken, majálisokon szerepel-
tek, a város közepén a polgárok, a
sétálók szórakoztatására térzenét
adtak. A háború alatti mûködési szü-
netet lendületes szervezõmunka kö-
vette. A gyár vezetõsége szerzõdtette
Sasvári Vencel, volt hivatásos kato-
nazenekari karmestert, aki kiváló mu-
zsikus és zenepedagógus volt. A 43
fõvel újjászervezett közösség társa-
dalmi, politikai ünnepségeken, tûz-
oltóversenyeken zenélt, sõt a ter-
melõszövetkezetek szervezése során,
falujáráson is részt vett. Elsõ egyen-
ruhájuk – a szûkös anyagi körül-
mények miatt – fehér répamagos
zsákból készült nadrág és azonos
anyagból kékre festett zakó volt.
1957-tõl a Gulyás Lajos vezette
együttes repertoárja változatos volt.
A hagyományos indulóktól kezdve
nyitányokon, népdalokon át opera-
részleteket is felvettek mûsorukba.
A május elsejei zenés ébresztõ szá-
mos szerencsi életében a mai napig
is felejthetetlen emlék maradt.
Minden évben a járás több közsé-
gében, a fúvószenekar a dalárdával
együtt közösen adott hangversenyt.
Az ország több városában, az
Országos Fúvószenekari Találkozón
felléptek, és elõkelõ helyezéseket
értek el.

Zsófika néni leíró elbeszélésébõl
szinte magam elõtt látom és hallom,
videóként pereg le elõttem az 1968.
június 29-én megtartott Nõk Klubja
záró estje. Ezen a késõ délutánon
több mint ezren hallgatták az Árpád-
hegy tetején, Szerencs panorámája
mellett a fúvószenekar színvonalas
koncertjét, Erkel és Verdi muzsiká-
ját. A lelkes gárda tagjaként ekkor 25
cukorgyári és 5 csokoládégyári dol-
gozó muzsikált, akiknek életkora 12
évestõl 46 évesig terjedt. A hetvenes
években mûködésük átmenetileg
szünetelt, majd próbálták újra kez-
deni, de a kiöregedés miatt ez már
nem járt sikerrel. A korabeli fiatalok
zenei érdeklõdésének változása, a
helyi zenei iskola hiánya és más ob-
jektív nehézségek sem segítették a
muzsikus közösség továbbélését. 

(Folytatjuk)
O. Z. M.

A GYÁRI KÖR ÉLETE
A fürdõ épülete ere-

detileg kádfürdõnek és
„gyógyfürdõnek” épült.
Mivel akkoriban szinte
senkinek sem volt für-
dõszobája, elsõsorban
tisztálkodni, kádba für-
deni jártak ide az embe-
rek és a melegvizes kis-
medencében áztatni ma-
gukat, esetleg iszappa-
kolást vagy masszázst
igénybe venni jöttek a
fürdõbe.

Városi intézményhez
illõen az épület kialakí-
tása racionális, megjele-
nése, külsõ-belsõ képe
egyszerû, idõtálló, puri-
tán. Igényesebb díszítése
csak a bejárat környéké-
nek van, elegánsabb, pa-
zarló térnek csak a kupolás elõcsar-
nok mondható. Díszei azonban egy-
szerû és olcsó anyagokból készültek:
vakolatstukkók, hajtott laposvas-kor-
látok, vasbordás ablakok. Az ön-
kormányzat beruházása abban a
korban sem lehetett drága, hivalko-
dó, de nem drága megoldásokkal
mégis rangos épületet kívántak emel-
ni. 

Az egyszerûség, a puritánság je-
gyében készültek egykor a belsõ terek
burkolatai is, a padló a legtöbb he-
lyen terrazzo, vagyis egyfajta hely-
színen öntött mûkõhabarcs, melyet
keretek között többféle színû mintát
kirakva, majd az egészet lecsiszol-
va készítenek. A néhány helyen
megmaradt, de rossz állapotú ter-
razzo padló maradványaiból pró-
báltuk kitalálni, milyen lehetett ko-
rábban. Az elõcsarnokban, valamint
a hosszú csatlakozó helyiségekben
állítottuk helyre az eredeti színvi-
lággal és hangulattal ezt a ma már
különlegesnek tekinthetõ padlóbur-
kolatot. 

Mivel az építés idején nem voltak
speciális vízszigetelõ anyagok és
falburkolatok, a fürdõterek falait is a
lehetõ legegyszerûbben oldották
meg: mint ahogy a medencékben, a
falakon is egy nagyon erõs cement-
habarcs akadályozta meg a víz be-
szivárgását. Ezt a cementhabarcs-va-
kolatot viszont nagyon magas szin-
tû hozzáértéssel készítették, a legtöbb
helyen még ma sem lehetett lekaparni
a falról a gránit keménységû kötõ-
anyagot. A felületet azután minden
évben lemeszelték, mely a fal vé-
delmét, tisztaságát és fertõtlenítését
is biztosította. A belsõ fürdõnek ezt
az egyszerû fehérségét próbáltuk az
új épületbe átmenteni, ma egy fehér
víztaszító, mosható festés adja a fe-
lületet, és az egyszerû, de idõtálló
drappos színû keménykerámia pad-
lót. A nagyobb terekben, s az öltö-

zõkben is kizárólag fehér csempe lát-
ható. 

A belsõ terek hangulatában is egy
különleges idõutazást kívántunk biz-
tosítani a látogatóknak, melyben a
mai kor igényeinek megfelelõ szol-
gáltatásokat használnak, de régies
hangulatú épületben, miliõben. A
szaunák és gõzkamra, sókamra az új
igényeket jelenítik meg, azonban az
idõtlenséget sugárzó fehér térben
mint fürdõdézsák, fahordók jelennek
meg felnagyított formában, ame-
lyekben akár dédapáink is füröd-
hettek volna.

A két háború között a belsõ ud-
varban úszómedencét létesítettek,
melyet most újjáépítettünk és íves fa-
szerkezetû tetõvel fedtünk le. A falak
mentén üvegezett tetõ adja a belsõ
terek világítását. A két sarokban lévõ
lépcsõk az elõcsarnokból a régi me-
dencékhez levezetõ kõlépcsõfokok
áthelyezésével készültek el, a tetõt
alátámasztó oszlopok és boltívek
pedig a régi kerítés motívumait hasz-
nálják. Ma már a szellõzés és az uszo-
dagépészet az egyik legfontosabb az
ilyen épületnél, ami itt az új me-
dencetér alatti teljes területet elfog-
lalja gépeivel, szûrõtartályaival, csõ-
rendszerével. 

Az úszómedencékhez csatlako-
zott a háború elõtt egy kert is, ahol
az egykori képeslap szerint homo-
kos napozóstrand is üzemelt. A ho-
mokot feltehetõleg teherautóval szál-
lították a helyszínre. A felújított für-
dõhöz szintén csatlakozni fog egy le-
kerített parkrész, melyet a faszerke-
zetû napozóteraszon át lehet majd
megközelíteni, s mely a napfürdõzést,
pihenést szolgálhatja majd a nyári
idõszakban. 

Ez a pihenõpark a vízmû egykori
területén lesz, ahol sikerült a régi
lapos tetõs épületeket és sufnikat le-
bontani, a vasoszlopokat, csöveket,
antennákat megszüntetni, így ez a
rész elõbb-utóbb ismét a szerencsi-
ek által használt parkká válhat. A
vízmû berendezéseit a kútházpavi-
lonba helyeztük át, ahol késõbb egy
ivókút is elhelyezhetõ lesz. 

Az utolsó simítások is elkészültek
az épület körül: a díszvilágítás, a
Rákóczi úti és a vár felõli kõ-tégla
díszburkolatok, a parkosítás, a fel-
iratok kívül-belül, a belsõ burkola-
tok és a kávézó berendezései. 

Legyünk büszkék a felújított für-
dõre, igazi szerencsi teljesítmény, a
vágytól kezdve az elhatározáson ke-
resztül a megvalósításig, az utolsó
ecsethúzásig. 

Salamin Ferenc

A SZERENCSI FÜRDÕ III.

A napozóterasz szintén a pihenést szolgál-
hatja majd a nyári idõszakban.

Szerencs kulturális életének fellegvára volt egykor az épület.

Árpád-házi Szent Erzsébet születé-
sének 800. évfordulója tiszteletére ál-
lított emléktáblát Szerencs Város Ön-
kormányzata. A Rákóczi-várban, a
Zempléni Pantheonnál november 17-
én a Hegyalja Pedagógus Kórus mû-
sora köszöntötte az avatásra megjelent
vendégeket, majd Gazdóf Dániel sza-
valta el Kozma László: Szent Erzsébet
legendája címû költeményét. 

Rónavölgyi Endréné felidézte Árpád-
házi Szent Erzsébet rövid, ám annál tar-
talmasabb és tanulságosabb életét. – A
szegények gyámolítója a jóságra, a sze-
retet fontosságára hívja fel a figyel-
münket – hangsúlyozta a polgármes-
ter. – A jótékonykodásban és az imád-

ságban vigasztalást keresõ, az árva gyer-
mekeknek menedékhelyet, a betegek-
nek kórházat alapító Szent Erzsébet azt
üzeni a mai kor számára, hogy min-
den körülmények között embernek
kell maradnunk, mindannyian felelõs-
séggel tartozunk egymásért, gyámolí-
tanunk kell az árvákat, segítenünk kell
a gyermekeket, a betegeket, az idõs em-
bereket, a rászorultakat, a gondokkal
küszködõ elesetteket.

Az ünnepi gondolatok után Róna-
völgyi Endréné és Tóth László római
katolikus kanonok közösen leplezték
le a márványtáblát, majd a plébános
rövid imádság után megszentelte az új
emlékhelyet.

A LEGFONTOSABB A JÓSÁG ÉS A SZERETET

Rákóczi Zsigmond, Bocskai
István és Kossuth Lajos emlék-
táblái mellett mostantól Szent
Erzsébet neve is bekerült a
Zempléni Pantheonba.
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Fetykó Judit

ÕSZI VERS
Nézd, itt felettünk a lombokon
az õsz festi át a színeket,
ujja megérinti homlokom,
s a nyár távolodva integet.

Lomb kereng, ökörnyál ellebeg,
még a dél meleg, s már az este
enyhe egyre fogy, s dideregve
keresve kardigánt, kabátot,
járunk kint, hogy az éji világot,
lássuk, az éjszakai eget,
hol az Orion fénye megjelent.
A lomb oly tarka, egyszerre méz,
sárga, meg barna, s hunyja szemét
a nyár, s rõt lombjain át az õsz
ígérget mint csalfa szeretõk,
hû szerelmet, szép házasságot,
bár már viszi a lomb-kabátot,
s a télnek hódol, már szerelmét,
télnek ígéri –, a nyár emlék…

Látod? Felettünk a lombokon
az õsz festi át a színeket,
hûse megérinti homlokom,
s a nyár távolodva integet…

Németh Tibor

MINDENNÉL
TÖBB LEGYÉL
Öltözz fel nekem, hegycsúcsok fényébe,
az érintetlenség hamvas fehérjébe,

hogy szerethesselek,
s amikor véget ér, öltözz feketébe.

Öltözz fel nekem, friss füvek selymébe,
életágaimon sarjadó levélbe,

hogy szerethesselek,
s amikor véget ér, öltözz feketébe.

Öltözz fel nekem, a felhõtlen égnek,
ritka tengerszemek illanó vizének,

hogy szerethesselek,
s amikor véget ér, öltözz feketébe.

Öltözz fel nekem, a csend aranyába,
hulló borzongások sápadt avarába,

hogy szerethesselek,
s amikor véget ér, öltözz feketébe.

Öltözz fel nekem, tested melegébe,
vágyaimnak titkos asszonyszerepébe,

hogy szerethesselek,
s ha tudod mennyit ér, öltözz fel fehérbe.

Mátyás Ernõ

A FICKÓ A TÜKÖRBEN
Az a Fickó, ott a tükörben
Az ott Te vagy
A szeme színe, a mosolyránca,
S a haj a homlokán,
Az a Te hajad

És bámul Rád,
Átlát Rajtad,
Lógasd vagy lendítsd a karod,
Akkor is néz, vesédbe bámul,
Ha a tükrödet netán,
Letakarod

S ha szétvered is a tükröt,
Akkor is lát.
Toporzékolsz, törsz, marad csak a keret,
Csak a fickó simíthatja homlokodon,
Az indulat eret.

És a kínjaid is érzi, látja.
Karcolt, repedt, fakó üvegen át,
Keserved a Fickó tükrébe vágja
De meg nem adja,
Nem adja meg magát.

Lehet a tükröd rozettás, csiszolt,
S a míve metszett, mesteri.
Ha sunyin lapít a Fickó
És szemét tükrére emelni
Nem meri.

És torzíthat is a tükröd,
Lapíthat arcot, koponyát,
Csak a Fickó, a Fickó ott a tükörben,
Ne adja el soha
El ne adja önmagát.

És ha megfárad majd a szívered,
S tükröd utolsó lehelet-párát visszaád,
Lelked hantjában csak akkor nyughat,
Ha a Fickó ott a tükörbõl,
Tiszta pupillákkal
Tekint vissza Rád.

„Dite”

ÕSZBÚCSÚZTATÓ
Õsz busong a fák felett
az égen lomha fellegek.
Dér színezi a fákat
nyomát sem lelni a nyárnak.

A természet mielõtt nyugovóra térne,
kacéran tekint a tél elébe,
s az a színes lombruhát látva,
még meghunyászkodik,
de minden hiába –
lassan a földre hull tarka ruhája.

Az alkonyi fényekbe árnyak vegyülnek,
a fákra az estek ködfátylat szõnek,
s míg egy kóbor szél dúdol altatót
a hold õrzi az álomra nyugovót.

Bényei Vera

ÕSZÜL
Csillogó narancs fény
Didergõ kemény fém
Az õszi reggeli lég.

Verõfény, didergés,
Fecskeraj sistergés,
Búcsúzik a drótokon a nyár.

Könnyebbülnek lombjuktól a fák,
Meztelenre özvegyülnek
Szirmaiktól a virágbugák.

Könnyebb lettem én is
Egy nyárral ma már,
Könnyeimben nehezülnek
A bús õszi danák.

Békesség a földgolyónak
A kámzsás feketerigónak
A földkerekség asszonyának
Békesség minden családnak
A lehulló lombnak béke
S a tenger hullámverése
E szép szót zengi-bongja
Akár a templom harangja
Lehulló esõnek, hónak
Békesség öregapónak
A háznak, hol emberek laknak
Béke a kicsiny falvaknak
Virágokon a kis bibéknek

Errõl zengjen mindig az ének
És ne unjátok soha barátim
A verssort hisz lesz reá rím
A vers is a békénk mondja 
S elég e hit századokra
Szívleljétek, mint az éket
E csodát, a békességet
Látom, ahogy ragyog, árad
Te magad is boldogság vagy
Mely a békesség barátja
Százmillió csóknak ára
Úgy szeretlek én is Téged
Mint a szív a Békességet

A H. A. T. HÍREI
�� Kiállítás nyílt Domahidi Klára és Szabó Sándor fényképfelvételeibõl szeptember

15-én Tiszalúcon, a mûvelõdési házban, amelyeket a nagyközség nevezetességeirõl
készítettek.
��Megjelent szeptember 22-én Vengrinyák János: Sors érlelte gondolatok címû ver-

seskötete.
�� Október közepén jelent meg Mátyás Ernõ geológus, nyugalmazott egyetemi docens

szerkesztésében „Ami a hétköznapok gyûrõdéseibõl felszakadt” címmel alkalmi költõk al-
kalmi verseibõl összeállított gyûjteményes kötete, amelyben hét H.A.T.-tag is képviselteti
magát.

Bornemissza Attila 

AZ EGYSZERÛ BÉKESSÉG VERSEVengrinyák János

VALLOMÁS
Egyszerû szavakkal írok,
nem cikornyázom 
a sorokat…

Nem keresztrejtvényt
adok a lelkeknek.
A kereszt vagyok magam…!
Idõrõl idõre ráfeszülök.
Egyszerû szavak
hagyják el ajkam.

Szontágh Emil

A MEGSÁRGULT

LEVELEK
Az eltûnt mosolyok helyén
Mélyülõ barázdák ülnek
Szeme bánatos szögletén
Fájdalom könnyei gyûlnek

Elcsukló ajka suttogja
Mily jó volt akkor; hajdanán
Remegõ kezével mutatja
Milyen volt élete hajnalán

Kopott fénykép van kezében
Öreg ládikóban õrzi
Szerelmes levelek hevében
Olykor fiatalabb lesz Õ is

Nap mint nap megnézi
A megsárgult leveleket
A szebbeket külön teszi
Jó még adni szeretetet

Majd visszarakja sorjában
A legszebb emlékei szerint
Újra és újra átformálja
De a szépeket külön teszi

A fenti címmel látott napvilágot a kö-
zelmúltban egy antológia, amely a
Hegyaljai Alkotók Társulása (H.A.T.) és a
Magyar Alkotók Internetes Társulása közös
kiadásában jelent meg. A könyvben ösz-
szesen 72 szerzõ mûvei olvashatók, amit
november 15-én a szerencsi Rákóczi-vár-
ban Gaál Ernõ ajánlott a jelenlévõk fi-
gyelmébe.

A H.A.T. elnöke köszöntõjében el-
mondta, hogy a kötetben a két társulás tag-
jai által írt versek, novellák mellett helyet
kaptak a magyar irodalom klasszikusai is.
Több szerencsi alkotó írása között Gaál
Ernõ verse és egy prózai mûve szintén sze-
repel a kiadványban. 

A Lázadó dalnok címû antológia sze-
rencsi bemutatója a köszöntõk után iro-
dalmi mûsorral folytatódott, amelynek ke-
retében a kiadványban szereplõ mûvek
közül néhány gyöngyszemet mintegy két-
órás program keretében maguk a szerzõk
adtak elõ a közönségnek.

LÁZADÓ DALNOK

A kiadványt Gál Ernõ ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe.



Megelevenedett az
irodalom, életre kelt a
történelem november
5-én délelõtt a bekecsi
iskola aulájában, amikor
Birinyi József megszó-
laltatta népi hangszere-
it. A körtemuzsikától –
amit Móra Ferenc mû-
veibõl sokan ismernek,
de bizonyára kevesen
látták, hallották – nye-
nyerén, tamburán, ko-
bozon, tilinkón át a tá-
rogatóig minden meg-
szólalt, hiszen közel hat-
van hangszert hozott
magával ez a nagysze-
rû, ritka polihisztor.

Birinyi József népze-
nekutató, hangszeres szólista, televízi-
ós producer és fõszerkesztõ, a Magyar
Kórusok és Zenekarok Szövetségének al-
elnöke, a népzenei tagozat vezetõje tar-
tott több mint kétórás, fergeteges elõadást
hangszerbemutatóval egybekötve, mi-
közben játékával mosolyra derítette a két-
száz jelenlévõ gyermeket és a felnõtte-
ket. Amikor egyszer megkérdezték tõle,
mivel is foglalkozik valójában, ösztö-
nösen vágta rá a tréfás választ: – Tulaj-
donképpen azt teszem, amit egy zene-
bohóc! Csak több hangszerrel játszom
egy-egy mûsorban és minden hangszer
készítésérõl, használatáról, mûvelõdés-
történeti hátterérõl is beszélek a hallga-
tóságnak.

Birinyi József több mint 40-féle népi
hangszeren játszik és az országos fil-
harmónia szólistájaként szinte már az
egész világot beutazta. A családi – közel
ezer darabból álló – népihangszer-kü-
lönlegességeket is meg tudja szólaltat-
ni, és akár két evõkanállal is képes zenei
élményt nyújtani a közönségnek. Valljuk
be, elég keveset hallottunk a lopótökci-
teráról, vagy például a trombitahegedûrõl,
a dorombról nem is beszélve. Ez utób-
biról az elõadáson megtudtuk, hogy az
Európába érkezõ lovas népek hozták ma-
gukkal, és a XVIII. századtól írásos for-
rások is említik. Kizárólag férfiak szó-
laltathatták meg, sõt „vágykeltõ” hatása
miatt be is tiltották. 

Az elõadó a számos hangszer között
megszólaltatott például egy kutyabõrbõl
készült dudát, ami németjuhász volt
„elõzõ életében”, amikor még ugatott.
A népzenekutató megjegyezte: nekem
is ilyen kutyám van, így nem kedvelem
ezt a hangszert, s olykor mérgemben úgy
szoktam rászólni a jószágra: Vigyázz,
mert duda lesz belõled!

– Családi indíttatású volt a zenebona
– kezdte az elõadás utáni beszélgetést
Birinyi József. –Szinte belenõttünk a hang-
szerkészítésbe, a muzsikálásba, mert az
édesapánk otthon hegedûn, citerán és
szájharmonikán játszott. A népzene
szeretetét, az egyedi és különleges hang-
szerek iránti csodálatot õ hagyta örökül
a bátyámra és rám. Gyerekfejjel gyak-
ran kísértük lakodalmakba, ahol zené-
jével szórakoztatta a násznépet. Nagy-
szerû dolog látni azt a varázslatot, amit
az együttmuzsikálás eredményez az
emberekben. 

– Egyik mottója így hangzik: Várat kell
építeni, hogy lantot pengethess! Mit je-
lent ez, hogy építette fel a saját várát?

– Tulajdonképpen a „vár” egy televí-
ziós mûsorgyártó cég és reklámiroda,
amely szorosan kapcsolódik a népzenei,
népmûvészeti munkához, így tudtam el-
érni, hogy „lantot pengessek”. No per-
sze, ide sorolhatom a Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetségének társelnök-
ségét, a zenei bizottság vezetését. A hang-
szergyûjteményrõl és annak megszólal-

tatásáról még nem is be-
széltem. A népmesék
legkisebb királyfiaként,
tehetséges labdarúgó-
ként a Fradiban fociz-
tam – idézi fel ifjúkorát
Birinyi József –, így ke-
rültem el gyerekfejjel
Táborfalváról Budapest-
re. Mint Nyilas Misi,
úgy éreztem magam a
fõvárosban. Kitûnõen
tanultam, verseim jelen-
tek meg, majd vegyész-
mérnök lettem, késõbb
közgazdász, néprajzos
diplomát szereztem. 

– Miként lehetne biz-
tosítani a hagyományos
kultúra, a népi hang-
szertudás továbbélését?

– Mindennek alapja az élmény, a saját
tapasztalat, de távol kell tõle kerülni, hogy
értékelni, becsülni tudjuk. Megmagya-
rázom a saját sorsomon keresztül:
Budapestre érkezve felértékelõdött ben-
nem a falusi élet, mindaz, amit otthon-
ról kaptam. Természetesen ekkor már a
fõvárosi értékrend szerint töltöttem a min-
dennapjaimat, de a zene összekötõ ka-
pocs maradt. Gondoljunk csak a tánc-
házmozgalomra, amely bizonyítja az au-
tentikus zene létezését. A zárt, hagyo-
mányos közösségek felbomlanak, a kul-
turális, gazdasági határ kinyílik. Ez az élet,
ez a civilizáció normális rendje, de a ha-
gyományt továbbra is életünk részeként
kell megõrizni. Nem kell kötelezõvé tenni
semmit, ismerje meg mindenki, szerez-
zen élményeket és ez alapján döntse el,
mit jelent neki a népi kultúra, a tánc, a
zene. Legyen része az emberek mû-
veltségének, még akkor is, ha nem hasz-
nálja, nem szereti. 

A legrosszabb, ha valaki semmit sem
tud a népi kultúráról, mert ez gyökérte-
lenséghez vezet. Úgy látom, a feje te-
tejére állt a világ. Legyen az érték a mér-
ték! – ez a legújabb mottóm. A népi kul-
túra intézményesülése hosszú folyamat
volt, kár lenne tönkretenni, amit már egy-
szer felépítettünk. Akkor lennék a leg-
boldogabb, ha a mottóm igaz lenne. Régi
tervem a tradícióház létrehozása: egy tér-
ben, egy idõben bemutatni a hangszer-
gyûjteményt, kipróbálni, megszólaltat-
ni, hangszerkészítõ foglalkozás kereté-
ben elkészíteni õket, autentikus hang-
szereken tanítani, teaházzal, táncházzal,
kamaramûsor és sorolhatnám tovább.
Ahogyan Bartók vagy Makovecz fel tudta
használni munkája során a népi értékeket,
úgy kellene ezt tenni a mindennapi élet-
ben is. 

– Melyik volt az elsõ hangszer, amit
önállóan készített el?

– A lopótökcitera, amit itt, Bekecsen
is bemutattam. Ugyan már sok rajta a
ragasztó, de bejárta velem a világot.
Rengeteg hangszert készítettem, elein-
te az édesapám segítségével. A legösz-
szetettebb és legizgalmasabb hangszer
a duda. Csak az tud jó zenész lenni, aki
a hangszerét karban is tudja tartani. A
hangszerkészítõ „összenõ” a hangsze-
rével: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell,
annak menni” – ez a szép népdalszö-
veg a tanulás nehézségét is érzékelteti,
és amiért megdolgozik az ember, azt job-
ban értékeli. Nagy kedvenc a citera és
a hegedû is, de a nádsíp, a koboz, a te-
kerõlant, sõt a fúvósok is közel állnak a
szívemhez.

S. E.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat elmúlt egy esztendei
eseményeirõl tartottak sajtótájékoz-
tatót november 13-án Miskolcon. 

Ódor Ferenc közgyûlési elnök is-
mertette, hogy a kormányzat részé-
rõl a közigazgatás középszintjének az
ellehetetlenítését és eljelentéktelení-
tését tapasztalják, a községek és me-
gyék helyett a központi hatalom a kis-
térségeket és régiókat részesíti elõny-
ben. – Ennek az oka pedig az, hogy
az ellenzéki többségû és veze-
tésû helyhatóságok nem tet-
szenek a hatalmon lévõknek –
jelentette ki Ódor Ferenc, aki
ehhez hozzátette: pedig a pénz-
elvonás elsõsorban az intéz-
ményeken, az általuk nyújtott
szolgáltatásokon csattan, csak
ezt követõen a vezetésen. Az
elnök a gazdálkodásról szólva
megemlítette, hogy hitelbõl és
a vagyontárgyaik értékesítésébõl
mûködik az önkormányzat, ami
ugyan rossz irány, azonban a
szükséges pénzt csak ezek a for-
rások biztosítják, hiszen a költ-
ségvetés hiánya már megköze-
líti a 6,5 milliárd forintot. A hely-
zetet nehezíti, hogy szûkültek
a pályázati lehetõségek, kizárták a me-
gyei önkormányzatokat az ÖNHIKI-
bõl (önhibájukon kívül mûködés-
képtelenné vált önkormányzatok),
amibõl korábban 800-900 millió fo-
rinttal egészítették ki a büdzsét. Ezért
döntött a közgyûlés ötmilliárd forint
körüli kötvénykibocsátásról. Ódor
Ferenc megemlítette, hogy míg az el-
múlt egy évben Borsod-Abaúj-
Zemplénben összesen 600 pedagó-
gust bocsátottak el, addig a megyei
fenntartású iskolákban összesen 15
dolgozónak – köztük 5 tanárnak –
szûnt meg a munkaviszonya. Sokkoló
hatású volt az év elején az egész-

ségügyi miniszter által közzétett kór-
házankénti ágyszámfelosztás. Ennek
eredményeként öt intézményben 173
ággyal lett kevesebb és az ellátások
rendszere is jelentõsen módosult. Az
aktív ágyak száma három kórházban
összesen 443-al csökkent, közülük ket-
tõben teljesen megszûnt. Az egész-
ségügyi reform keretében megvalósí-
tott szerkezetátalakítás következté-
ben három megyei fenntartású kórház
összesen 373 egészségügyi dolgozó
elbocsátására kényszerült. A köz-

gyûlési elnök megerõsítette, hogy az
átalakítások következtében a Szent
Ferenc és a szikszói kórházak nehéz
helyzetbe kerültek, azonban meg kí-
vánják tartani mind a két egészség-
ügyi intézményt. A nemzetközi kap-
csolatok keretében tovább ápolták a
gazdasági, oktatási és kulturális együtt-
mûködést németországi, lengyelor-
szági, oroszországi és franciaországi
partnerrégióikkal és szlovákiai me-
gyékkel. Az idén vették fel a hivata-
los kapcsolatot a romániai Hargita me-
gyével. A megyei önkormányzat in-
tézményei alkalmazottainak a száma
az egészségügyi reform miatt az el-

múlt év végétõl napjainkig 7578 fõrõl
7348-ra csökkent. 

Koncz Ferenc, a közgyûlés alelnö-
ke alkotmányellenesnek minõsítette a
folyamatot, ami Magyarországon a
központosítás keretében történik, és vé-
leménye szerint az intézkedések diszk-
riminatívak. Az alelnök példaként
említette, hogy összehasonlítva a vá-
rosok, vagy kistérségek által biztosí-
tott szolgáltatásokat a megyei fenn-
tartású intézményekben nyújtottakkal,
az utóbbiaknak lényegesen kevesebb

támogatás és szûkösebb pá-
lyázati lehetõségek állnak ren-
delkezésükre. Koncz Ferenc
szólt arról, hogy az új önkor-
mányzat megalakulása után az
elsõ intézkedések egyike volt,
hogy megduplázták a felsõok-
tatási intézményekbe járó diá-
koknak a Bursa Hungarica ösz-
töndíjpályázat keretében biz-
tosított, korábban havi ezer fo-
rintos támogatást. A megyei
önkormányzat fenntartásában
mûködõ 24 közoktatási intéz-
ményben több mint ezer pe-
dagógust és nyolcszáz, egyéb
munkakört ellátó dolgozót fog-
lalkoztatnak. Tizenhárom tele-
pülésen szûnt meg az óvodai

vagy iskolai ellátás, közös szervezet-
be integrálták a pedagógiai szakmai
és szakszolgálati, valamint a közmû-
velõdési és idegenforgalmi intézmé-
nyeket. A 2006–2007. évi pályázati
programok segítségével mintegy 98
millió forintot költöttek a gyermekvé-
delmi szakellátás fejlesztésére. A me-
gyei közgyûlés 16 intézményben ösz-
szesen 2466 férõhelyen gondoskodik
a tartós bentlakásos szociális ellátást
igénylõkrõl. A szolgáltatásokért fize-
tendõ díj 27 100 és 51 300 forint kö-
zött van, ami lényegesen kevesebb,
mint amit a jogszabályi elõírások
megkövetelnének.                  S. L.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
ELMÚLT EGY ÉVE

LEGYEN AZ ÉRTÉK
A MÉRTÉK!

Birinyi József közel
hatvan hangszert
mutatott be a kö-
zönségnek.

Ódor Ferenc (balra) és Koncz Ferenc szerint
a pénzelvonások veszélyeztetik a szolgáltatá-
sok minôségét.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás november 15-ei ülésén
döntött a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által kiírt közmunka-
pályázaton történõ részvételrõl.

Az igény sikeres elbírálását köve-
tõen a téli hónapokban a regisztrált
álláskeresõk háromhónapos, napi
nyolc órás foglalkoztatásának a
pénzügyi feltételei teremtõdnek meg
december 3-a és 2008. április 15-e
között. A téli hónapokra tekintettel
elsõsorban a házi segítségnyújtás, ön-
kormányzati intézmények belsõ fel-
újítási munkái, település-üzemelte-
tési, önkormányzati feladatok ellá-
tása szerepel a vállalt feladatok kö-
zött. A 70 millió forint összköltség-
bõl 188 fõnek biztosítanak munkát,
a támogatás teljes egészében fede-
zi a bért és járulékait, a munkaru-
hát, a tevékenység végzéséhez szük-
séges eszközöket, valamint az orvosi
vizsgálat költségét. A programban
résztvevõk öt százalékának a vég-
zett tevékenységgel összefüggõ – a
tervek szerint parkápoló – tanfolya-
mot is kötelezõ elvégezniük. A pá-
lyázat benyújtásával a társulási ta-
nács egyetértett, a döntést novem-
ber 30-ig hozza meg a szakminisz-
ter.

A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium megbízásából a na-
pokban elkészültek a javaslatok a
Tokajt és a környezõ településeket
elkerülõ út nyomvonalára. A terve-
zõ által felvázolt lehetõségeket önál-

ló napirend keretében vitatta meg a
társulás tanácsa. Az Országos
Területrendezési Terv felülvizsgála-
tának részeként a szaktárca megbí-
zást adott az UTIBER Kft.-nek, hogy
dolgozzanak ki terveket a Tokaj és
közvetlen térségét elkerülõ útszakasz
nyomvonalára. Az elkészített lehet-
séges megoldásokat a környék pol-
gármestereivel már a közelmúltban
ismertették. A lehetõségek kidolgo-
zásánál figyelembe kell venni a te-
hermentesítõ hatást, a környezet- és
természetvédelmet, valamint vízügyi
és hajózási szempontokat. Róna-
völgyi Endréné, a szerencsi kistérségi
társulás elnöke azonban azt látta cél-
szerûnek, hogy az elképzelésekrõl
minél szélesebb körben alkossanak
véleményt, ezért hívta meg a terve-
zõket a tanács ülésére. A lehetséges
megoldások között szerepel a Tokaj,
Bodrog-parti elkerülõ út a 38-as
számú fõút nyomvonalát követve,
Bodrogkeresztúr és Rakamaz elke-
rülõkkel, illetve ez utóbbi település
tehermentesítésével. Egy másik va-
riáció a 37-es számú fõút Tarcal el-
kerülõvel – Tiszanagyfalu átveze-
téssel, egy új Tisza-híd építésével
Tokaj és Tiszanagyfalu között, vagy
Tarcalt elkerülve – Tiszalök irányá-
ba, itt a komptól keletre tervezett híd-
dal. Míg a Tokaj környéki települé-
sek csak azokat a változatokat tá-
mogatják, amelyeknél az új híd
minél közelebb kerül a városhoz,
addig a szerencsi kistérség komplex
megoldásként a Szerencs – Tiszalök

– M3-as autópálya nyomvonalat ré-
szesíti elõnyben a meglévõ útháló-
zat felhasználásával, az érintett te-
lepüléseknél elkerülõkkel, Tiszalök
térségében létesítendõ új híddal. A
hozzászólók hangsúlyozták, hogy
Tokajt és a környezõ településeket
tehermentesíteni szükséges elsõsor-
ban a nehézgépjármûvek forgalmá-
tól. Ezért a Tokaji borvidékrõl szük-
séges elvezetni a közúti forgalmat már
Szerencsnél és déli irányból pedig
Tiszalöknél, így az új híd a meglé-
võ átkelõket figyelembe véve meg-
közelítõleg középen épülne meg.
Ezzel a megoldással bekapcsolód-
hatnak a taktaközi, illetve Tiszalök,
Tiszanagyfalu környéki települések
is gazdaság vérkeringésébe. Róna-
völgyi Endréné a vita összefoglaló-
jában hangsúlyozta, hogy a terület-
fejlesztéshez szorosan hozzá tarto-
zik az úthálózat korszerûsítése. Ez
utóbbi pedig a gazdaság élénkülé-
sét hozza, ami együtt jár a közúti for-
galom növekedésével. Ezért nem
ennek ez utóbbinak a korlátozása cél,
hanem átgondolt tervekkel, az inf-
rastruktúra bõvítésével szükséges a
minél több település szempontjából
elõnyös, hosszú távra szóló megol-
dást találni. A tervezõk az egyezte-
téseket november végén lezárják, ja-
vaslataikat leteszik a döntéshozók
asztalára. Bár ezzel még nem kez-
dõdik meg a 39-es út építése, de ez
jelentõs és elengedhetetlen lépés
annak jövõbeli megvalósításához.

S. L.

KÖZMUNKAPROGRAMRÓL ÉS ELKERÜLÕ ÚTRÓL



Történelmi kutatások során kide-
rült, hogy különbözõ népek (azté-
kok, õsi egyiptomiak, görögök, kí-
naiak...) használták gyógyászati rend-
szerükben a természetben felbuk-
kanó rezgések (pl. fény, szín, hang,
növények, kristályok) energiáit.

Peter Hess német fizikus Ne-
pálban, Tibetben és Indiában gyûj-
tött tapasztalatokat a különbözõ
orientális zenék, hangok, emberi
szervezetre gyakorolt gyógyító ha-
tásáról. Húszéves kutatómunkája
során kidolgozott egy kezelési mód-
szert, mely segíti a test gyógyulását,
a mélyen berögzõdött feszültségek-
tõl való szabadulást. Ez elõnyös a
test energiamezejében keletkezett
zavarok helyreállításához, támo-
gatja az immunrendszer erõsödését.
Módszerének alapjául a hangok ha-
tásával kapcsolatos õsrégi felisme-
rések szolgálnak, amelyeket már
több mint 5 ezer évvel ezelõtt al-
kalmaztak Indiában a védikus gyó-
gyítás mûvészetében, hogy helyre-
állítsák a test és a szellem harmó-
niáját. Az általa használt tibeti hang-
tálak 7-14 fém ötvözetébõl készül-
nek, õsi elixír alapján, öt kovács 32
munkaórát dolgozik egy-egy tál el-
készítésén. Csodálatos hangjuk õs-
bizalmat közvetít. A kezelések alatt
megélt élmények arra a védettség-
re és gondoskodásra emlékeztetnek,
amit valamikor valamennyien meg-
éltünk az anyaméhben. Felgyorsult
világunkban környezetünk káros
rezgései (pl. internet és mobiltele-
fon, mikrohullámú sütõ, stb.), az egy-
más iránti helytelen viselkedés, il-

letve saját negatív gondolataink
miatt egyre több stressz ér bennün-
ket, kevés idõ jut szeretteinkre, ön-
magunkra. A nem kezelt negatív
stressz energetikai blokkokat okoz
szervezetünkben. Kimerültnek érez-
zük magunkat, testünkben diszhar-
mónia van jelen, idõvel az immun-
rendszer felmondja a szolgálatot és
ez elõbb-utóbb betegséghez vezet.
Ha követ dobunk egy tóba, akkor
koncentrikus körök keletkeznek, a
hullámok keresztül vonulnak az
egész tavon. Hasonló történik tes-
tünkben a hangmasszázs kezelés
alatt. A testünk különbözõ pontja-
in elhelyezett tálakból filc ütõvel elõ-
hívott rezgések bejutnak szerveze-
tünkbe és koncentrikus körökben
áramlanak végig, megmozgatva a

mintegy 100 billióra becsült sejte-
ket. Oldják az energetikai blokko-
kat, ráhangolják energiahullámain-
kat, hogy újra a legmegfelelõbb
frekvencián rezegjenek. A belsõ
béke és harmónia megtapasztalása
közben a páciens önmaga gyógyí-
tását végzi, megtanul ellazulni, tu-
datosan részt venni saját testi és lelki
folyamataiban, illetve energiát gyûj-
teni. A kezelés befejezéseként a te-
rapeuta eloszlatja és harmonizálja
az energiákat, majd „felébreszti” a
pacienst, aki még 5-10 percet nyu-
galmi állapotban tölthet.

Kezelések Szerencsen: hétfõn és
szerdán a felújított Fürdõ és Well-
nessházban. Bejelentkezés és infor-
máció: Orosz Anikó, tel.: 30/815-
39-71.

A diabétesz világ-
nap alkalmával az
újság elõzõ számá-

ban a betegség megelõzésérõl szól-
tunk. Most a kór felismerésérõl és
kezelésérõl olvashatnak rovatunk-
ban. 

Hazánkban nagyon sok, a témá-
val foglalkozó betegtájékoztató füzet,
könyv jelenik meg, amelyekre igen
nagy szükség van, figyelembe véve
a cukorbetegek számának emelke-
dését. Ezek a kiadványok azonban
nem helyettesíthetik az orvossal és
a dietetikussal való találkozást, a sze-
mélyes kapcsolattartást. A cukorbe-
tegség egy életen át tartó krónikus kór,
melynek sikeres kezelése a beteg, va-
lamint az egészségügyi dolgozók
közös feladata és felelõssége.

Dietetikai alapok: 
A betegség kezelésekor a tabletták

szedése és az inzulinterápia önma-
gában nem alkalmas a jó anyagcse-
re-állapot biztosítására, ehhez a táp-
lálkozási és életmódbeli tanácsok ma-
ximális betartása szükséges. 

Az emberi szervezet mûködéséhez
szükséges energiát tápanyagok – fe-
hérjék, zsírok és szénhidrátok – be-
vitelével tudjuk biztosítani. A táp-
láltsági állapot és a fizikai aktivitás
ismeretében határozható meg sze-
mélyre szabottan a szükséges ener-
gia mennyisége, amelynek 50-55%-
át szénhidrátból, 15-20 %-át fehér-
jébõl, 30-35 %-át pedig zsírból ja-
vasolt fedezni. 

Természetesen vannak egyéni el-
térések, melyeket figyelembe kell
venni a tápanyagarány meghatáro-
zásánál.

Gyakori probléma a cukorbete-
geknél az a tévhit, hogy ha nem esz-
nek szénhidrátot, akkor nem fog
emelkedni a vércukorszintjük. Pedig
a megfelelõ mennyiségû szénhid-
rátbevitel hiányában károsodik a fe-
hérje- és a zsíranyagcsere is, ezért
napi legalább 100 gramm szénhid-
rát elfogyasztása elengedhetetlen az
élettani anyagcsere-folyamatok fenn-
tartásához! 

A táplálék szénhidrátjai részben
összetett cukrok (poliszacharidok),
valamint két egyszerû cukor össze-
kapcsolódásából álló diszacharidok,
továbbá egyszerû cukrok (mono-
szacharidok).

Poliszacharid többek között a ke-
ményítõ, amit nagyobb mennyiség-
ben a gabona és a zöldségfélék tar-
talmaznak. A diszacharid például a
répacukor és a tejcukor. Egyszerû
cukor a szõlõcukor vagy glukóz. A
glukóz felhasználásához a szerve-
zetben inzulinra van szükség.

A cukorbetegség esetén az inzu-
lin termelõdésének zavara lép fel,
ezért figyelni kell a táplálék szén-
hidrátmennyiségére és fajtájára. A
gyors vércukoremelkedést okozó
egyszerû cukrokat kerülni kell a di-
abéteszben szenvedõknek, ezek he-
lyett inkább az összetett szénhidrá-
tokat tartalmazó zöldségféléket kell
elõnyben részesíteni. A napi étke-
zések száma összesen öt alkalom le-
gyen. 

Minden étkezés során megfelelõ
mennyiségben szükséges a szénhid-
rátok fogyasztása.

Fehérjék: a húsok közül a kevés zsi-
radékot tartalmazó, könnyen emészt-
hetõ csirke, pulyka, hal szerepel az

elsõ helyen, ugyanígy a felvágottak
közül is a sovány termékeket érde-
mes fogyasztani. A tej fogyasztása,
a tejcukortartalma miatt csak meg-
határozott mennyiség, maximum 0,5
liter lehet!

Zsírok: a telített zsírsavakat tartal-
mazó állati zsiradékok helyett a te-
lítetlen zsírsavakat tartalmazó növé-
nyi olajokat részesítsük elõnyben. Az
étrend gerincét adó zöldségekkel a
vitaminok, ásványi anyagok bejutnak
a szervezetbe, de nem szabad elfe-
ledkezni arról sem, hogy a gyümöl-
csök fogyasztása sem tilos! 

A cukorbetegek táplálkozásának
módosítása és a gyógyszeres keze-
lése csak együttesen képzelhetõ el,
ezért fontos, hogy a beteg találkoz-
zon dietetikussal. Ne csak a tiltáso-
kat ismerhesse meg, hanem a lehe-
tõségeket is, hogy változatosabb, de
a betegsége kezelésének megfelelõ
legyen a táplálkozása!

Váradi Ferencné, dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (leg-
közelebb december 3-án) a szeren-
csi rendelõintézetben Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában, lehe-
tõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várako-
zás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Egészségünkért 

A CUKORBETEGSÉG DIÉTÁS KEZELÉSE
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb december 5-én 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb november 28-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb de-
cember 5-én.

SZERENCSI

VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI

BÍRÓSÁG

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

büntetõ iroda, valamint pénztár csü-
törtökön 8–15 óráig, a hét többi mun-
kanapján 9–11 óráig. 

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

SZERENCSI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb december 3-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb de-
cember 3-án 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

REGIONÁLIS MUNKAÜGYI

KÖZPONT SZERENCSI

KIRENDELTSÉGE

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

GYÓGYSZERTÁRAK

NYITVA TARTÁSA

November 19–25.: Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig.

November 26–december 2.:
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig.
Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

December 3–9.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat

8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15. óráig.

December 10–16.: Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig.

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. 

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. 

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI

INTÉZETE 

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

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

(Miskolc, Kazinczy út 19.) Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök
8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI

INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391,

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás: hétfõn 10–16 óráig,

keddtõl péntekig 12–18 óráig, szom-
baton 14–16 óráig.

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

November 30.: III. körzet. (Sütô Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
December 7.: IV. körzet: (Spák László) Tel.: 47/361-203.
December 14.: V. körzet. (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

VÉRADÁS
NOVEMBER

26. (hétfõ): Bodrogkeresztúr –
Bodrogkisfalud. 

27. (kedd): Legyesbénye. 
DECEMBER

6. (csütörtök): Tokaj.
10. (hétfõ): Rátka.
11. (kedd): Tállya.

PÉNTEK DÉLUTÁNI
ORVOSI ÜGYELET

TIBETI HANGMASSZÁZS-TERÁPIA

A távol-keleti gyógymód szerint a hangok jótékony hatással vannak
az emberi szervezetre.
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� Méretpontos üléshuzatok

gyári anyagokból.

� Gumiszõnyegek, 

filcszõnyegek.

� Autó- és motorkerékpár-

takaró ponyvák.

� Fûthetõ üléshuzatok.

� Hangolható sportkipufogók.

� Dísztárcsák (darabra is)

� Sportpedálok, 

GPS, TV-DVD.

Bereczk Autósbolt

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

November 26-ig újabb akció várja vásárlóinkat 
valamennyi COOP üzletünkben!

Szögedi tál. szel. vf. Pick 80 g 289 Ft
Egységára: 3613 Ft/kg

Milli tejföl 20% 375 g (Maxi-, Szupermarket) 219 Ft
Egységára: 584 Ft/kg

Paloma vák. kávé 250 g 329 Ft
Egységára: 1316 Ft/kg

Omnia vák. kávé 250 g 499 Ft
Egységára: 1996 Ft/kg

Balaton szelet classic, rumos 30 g 49 Ft
Baba lanolinos tusfürdõ 400 ml, 2 db vásárlásánál 399 Ft

Egységára: 998 Ft/l

Domestos Pine Fresch 750 ml, 2 db vásárlásánál 315 Ft
Egységára: 420 Ft/l

Cif mosogató utt. citrom 500 ml 195 Ft
Egységára: 390 Ft/l

Üzleteinkben figurális Télapó-termékek nagy választékban 
már kaphatók!

AKCIÓ!

Újabb nyereményjáték várja a 2000 Ft feletti vásárlókat
november 14-tõl december 31-ig. Legyen üzleteink 

vásárlója, hogy megnyerhesse az 50 000 Ft, 75 000 Ft 
és 100 000 Ft-os vásárlási utalványok egyikét!

INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KASSA U. 10/A., Kocsis Istvánné: mintegy 200 m2 hasznos alap-
területû összkomfortos családi ház. Tetõterében tovább bõvíthe-
tõ. Beszámítanak szerencsi, miskolci, nyíregyházi jó mûszaki ál-
lapotú, 2-3 szobás, minimum-komfortos, kertes házat vagy tár-
sasházi lakást is. Irányár: 19 000 000 Ft. Tel.: 47/363-361. 
ONDI ÚT 51.: Mintegy 119 m2 hasznos alapterületû, összkom-
fortos, (lapos tetõs), karbantartott családi ház a hozzá tartozó 2
db garázzsal. Az ingatlan tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén
beszámítanak budapesti, jó mûszaki állapotú, legalább 2 szobás
társasházi lakást. Irányár: 14 900 000 Ft. Tel.: 47/362-972,
20/396-60-20.
HUNYADI U. 12.: Csadó ingatlan: mintegy 90 m2 hasznos alap-
területû, komfortos családi ház a hozzá tartozó pince, illetõleg
borház és gazdasági épületek helyiségekkel. A borászatban hasz-
nálatos eszközök külön térítés ellenében megvásárolhatók. To-
vább bõvíthetõ. Rövid határidõvel beköltözhetõ. Irányár: 
11 900 000 Ft. Tel.: 47/362-625, 30/271-90-53. 
KAZINCZY U. 22/B.: 2006-ban felújított, 160 m2 alapterületû, el-
tolt szintes, komfortos családi ház. Az ingatlan területe a beépít-
hetõ padlástérrel tovább bõvíthetõ. Kétgenerációs lakásnak vagy
kereskedelmi célra is alkalmas. Beszámításra kerülhet kizárólag
egyedi fûtéses nagyobb vagy budapesti 2 garzonlakás. Irányár:
13 300 000 Ft. Tel.: 30/24-699-03, 47/361-302. 
ALSÓ-PINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, feldol-
gozóval, felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lakrész-
szel, 800 négyszögöl szõlõvel, gazdasági épülettel kizárólag együt-
tesen eladó. Irányár: 6 000 000 Ft. Tel.: 20/343-10-38. 

BEKECS
JÓKAI MÓR U. 5. : A község új építésû részén, 1080 m2 telken,
130 m2 hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház. A ki-
költözés 1 hét alatt megoldható. Irányár: 10 900 000 Ft. Tel.:
20/925-8144, 20/380-12-77. 

MONOK
SZÉCHENYI U. 61/B, Sinka Bertalanné: 98 m2 hasznos alapterü-
letû, komfortos családi ház 20 m2 tárolóval. Értékegyeztetéssel be-
számításra kerülhet szerencsi egyszobás társasházi ingatlan. A be-
rendezési, felszerelési tárgyak külön térítés ellenében megvásá-
rolhatók. Irányár: 3 000 000 Ft. Tel.: 47/363-997, 30/23-85244. 
SZÉCHENYI U. 175., Bodnár: 2252 m2 bekerített telken, közös
portán lévõ – 1950 és ’70 években épített – két komfortos csa-
ládi ház. A vételárban több bútor és lakásberendezési tárgy vé-
telára is benne foglaltatik. Ipari áram. 15 hl bor tárolására al-
kalmas borospince. Megfelelõség esetén szerencsi, legalább 2  szo-
bás társasházi ingatlant beszámítanak. Kétgenerációs ingatlan,
de gazdálkodók, nagycsaládosok figyelmébe is ajánljuk, ide-
genforgalmi rendeltetésnek is megfelelõ. Irányár: 9 900 000 Ft.
Tel.: 30/299-08-01. 

BÉRBE ADÓ
SZERENCS, RÁKÓCZI U. 118., IV. ép., I. em. (Park): Õsparkos kör-
nyezetben, rendezett közösségû házban, 1,5  szoba, étkezõs kony-
ha, fürdõszoba helyiségekbõl álló, összkomfortos (gázkonvekto-
ros fûtésû), 46 m2, teljesen felújított berendezetlen társasházi örök-
lakás, kamrával. Alacsony rezsi- és társasházi költségek. Azon-
nal bérelhetõ, minimum 1 évre. Az ingatlanhoz vezetõ út kiala-
kítás alatt. Irányár: 40 000 Ft/hó+ rezsi és 3 havi kaució. Tel.:
20/429-29-05. 

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGYVÉD

3900 Szerencs, Árpád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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AKKUMULÁTOROK LEG… LEG… LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

Tel.: 47/362–264, 
30/294-6417, 20/981-6065.

Szerencs, Kassa út 4. 
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig. 

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN minden hónap 1-jétõl 10-ig!
Japán típusú akkumulátorok és zselés akkumulátorok forgalmazása!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu

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

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

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 

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. 

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

00--2244  óórrááss  
tteemmeettkkeezzééssii  sszzoollggáállttaattááss..

TTeell..::  2200//332222--88887766,,  2200//999922--88111199,,
iillll..  4477//336622--448877..

Óriási karácsonyi akció! 
Adventi koszorúk, díszek, dekorációk, 

minõségi mûkarácsonyfák nagy választékban, 
kedvezõ árakon.

SSzzeerreennccss,,  SSaallllaaii  úútt  1133..  ((aa  PPrroovviiddeenncciiaa  bbiizzttoossííttóóvvaall  sszzeemmbbeenn))  
TTeell..::  4477//336633--775588..

Gyógyászati
segédeszköz-szaküzlet 
Szerencs, Huszárvár út 30. 

Tel.: 47/361-293. 
Nyitva: hétfõ péntek 8–16 óráig. 

Év végi akció!
� Félautomata vérnyomásmérõ 

5990 Ft-tól
� Automata vérnyomásmérõ 

(szívritmuszavart kiküszöbölõ) 
9500 Ft-tól 

� Tens készülékek 
rendkívül kedvezõ áron

HAT ÉV GARANCIÁVAL!

Aktuális kínálatunk 
a www.gyogyaszat.shp.hu 

és a www.gyogybolt.hu 
weboldalakon olvasható!

� Orvosi (tb) vények beváltása
� Bankkártyás és egészségbiztosítási

kártyás fizetési lehetõség. 
� Otthonápolási, betegápolási 

eszközök, inkontinencia-termékek.

Igény esetén házhoz szállítás.  

Találkozóra invitálta üzleti partnereit
november 12-én a Miskolci Nemzeti
Színházba a Kereskedelmi és Hitelbank
(K&H Bank) Zrt. A közösségi rendez-
vényre a pénzintézet lakossági és vál-
lalkozói ügyfelei kaptak meghívást.

Az évente visszatérõ esemény részt-
vevõit Sándorné Dombai Margit és Far-
kasinszky Sándor, a K&H Bank kelet-ma-
gyarországi lakossági és vállalati üzlet-
ágainak régióvezetõi köszöntötték. Mint
elhangzott, az 1997-ben alapított pénz-
intézet az idén ünnepli fennállásának hu-
szadik évfordulóját. Az elmúlt két évti-
zed alatt sok változást éltek meg, nap-
jainkban a jó hagyományokat megõriz-
ve, a kor új kihívásainak megfelelve vég-
zik a tevékenységüket. Talán ennek is
köszönhetõ, hogy magánszemélyek és
társaságok egyre többen hozzák meg a
reklámokban emlegetett okos döntést és
veszik igénybe a K&H Bank szolgálta-

tásait. A társaság tulajdonosai tavaly dön-
töttek arról, hogy három év alatt meg-
duplázzák magyarországi fiókhálózatu-
kat. A bõvítés Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében is elkezdõdött annak érde-

kében, hogy a személyes kapcsolattar-
tás révén még közelebb kerüljenek az
ügyfeleikhez. A találkozó zárásaként a
Miskolci Szimfonikus Zenekar mûsora
kínált szórakozást a résztvevõknek. 

MEGBECSÜLIK AZ ÜGYFELEIKET 

Szerencsrõl és térségébõl is szép számmal érkeztek résztvevõk a
programra.

Keresztény csoda
összejövetel: 

Jézus Krisztus, a gyógyító
címmel

Az Apostoli Hit Keresztény 
Gyülekezet szeretettel meghív 

mindenkit 
Magyari László 

evangélista, prédikátor 

igehirdetési 
alkalmaira. 

Hirdeti Isten igéjét
a Biblia alapján, 
a Szent Szellem 

hatalmas kiáradása által. 

Magyari László 
az Egyesült Államokban tartott 

gyógyító alkalmakat, 
ahol csodálatos gyógyulások 

történtek Isten keze által. 

Mindenkit szeretettel várunk 
a Bocskai gimnáziumban 

szombatonként 
10 óra kezdettel!

A részvétel ingyenes! 

HANGTERÁPIA TIBETBÕL
A gyönyörûen felújí-
tott szerencsi Well-
nes és Fürdõházban
pihenje ki a modern,
XXI. század összes
zaját és káros sugár-
zását tibeti hang-
masszázs-terápiával. 

Kezelések: hétfõ és
szerdai napokon. 

Bejelentkezés: a 30/815-3971-es telefonon.
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Szerencs, Gyár út 13.
(A Mol-kút mellett)

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

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

BOWLING CLUB
Családi összejövetelek (születésnapok, 

névnapok, stb.) céges rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk! Igény szerint meleg vagy

hideg ételeket tudunk biztosítani. 

Többféle kikapcsolódást nyújtó 
játékok: kétpályás bowling, 9-es

pool, biliárdasztal, asztali foci, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

Egy-, két- 
és háromágyas, 

zuhanyzós szobákkal, 
lakosztállyal, reggelivel 

és zárt parkolóval biztosít 
minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink 
rendelkezésére!

WWWWEEEEEEEEKKKKEEEENNNNDDDD
PPPPAAAANNNNZZZZIIIIÓÓÓÓ

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

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

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

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

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

Szilveszteri ajánlataink:
MÁTRASZENTIMRE PANZIÓ:

XII. 29. – I. 2. félpanzió + szil. vacsora 28 000 Ft/fõ

PÉCS HOTEL PÁTRIA:
XII. 30. – I. 2. félpanzió + szil. vacsora 42 500 Ft/fõ

EGER PANORÁMA PANZIÓ:
XII. 29. – I. 1. reggeli 25 800 Ft/fõ

HAJDÚSZOBOSZLÓ THERMÁL HOTEL VIKTÓRIA:
XII. 28. – I. 1. félpanzió + szil. vacsora 68 900 Ft/fõ

SZILVESZTER CSEHORSZÁGBAN: XII. 29.–I. 1.
43 900 Ft/fõ (utazás, szállás, félpanzió) nyíregyházi indulás

SZILVESZTER ERDÉLYBEN: XII. 29. – I. 2. 48 500 Ft/fõ
(utazás, szállás, reggeli) nyíregyházi indulás

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

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

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

– 15,9 M Ft irányáron: Bekecs, Lõtér utcában 120 m2-es, 3 szo-
ba + nappalis, központi gáz- és vegyes tüzelésû, redõnyös
jó állapotú családi ház 740 m2-es telken eladó. Tel.: 20/5733-
940.

– 12,9 M Ft irányáron: Szerencs-Ond, Petõfi utcában 240 m2-es,
7 szobás, gázfûtésû családi ház, 1800 m2-es telken eladó. Tel.:
20/5733-940.

– 18,9 M Ft irányáron: Szerencs-Ond, Petõfi utcában 240 m2-es,
6 szobás, központi gáz-vegyes tüzelésû, kiváló állapotú csa-
ládi ház, elektromos kapuval, gyümölcsössel 1400 m2-es tel-
ken eladó. Tel.: 20/5733-940.

– 2,5 M Ft irányáron: Monok, Dózsa Gy. utcában 120 m2-es, 3
szoba összkomfortos, kõbõl épült parasztház + 2 részes ház-
zal, 5760 m2-es telken két utcafronttal eladó. Tel.: 20/4343-199.

– 4,5 M Ft irányáron: Taktaharkány, Toldi utcában 120 m2-es, 3
szobás, gázfûtéses, átlagos állapotú, összkomfortos családi
ház, 1440 m2-es telken eladó. Tel.: 20/5733-940. 

Kínálatunkból: 
Szaloncukor 10-féle 750 Ft/kg
Tejcsokoládé Mikulás 60 g 148 Ft/db, 

100 g 275 Ft/db
Tejnugát Mikulás 60 g 85 Ft/db

Érdeklõdni: 
Echo-Csoport Keleti Ing. Forg. Kft.

Kocsisné 20/486-5148.

Csemege- és édességbolt

ajánlata
(földhivatal mellett)

Mikuláscsomag-készítést 
vállalunk 

egyéni igény szerint is. 

Szerencs, Kossuth tér 1.

Kedvezõ árakkal, bõ választékkal várjuk 
kedves vevõinket! 



BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  
ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa

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

NNaappoonnttaa  ffrriissss  hhúússsszzáállllííttááss!!  

Sertés rövidkaraj 11008800  FFtt
Sertéskaraj, egész 998800  FFtt
Sertéscomb 992200  FFtt
Sertéslapocka 887700  FFtt
Sertéstarja 882200  FFtt
Sertésdagadó 882200  FFtt
Sertésoldalas 778800  FFtt
Sertés hátsó csülök, csontos 554400  FFtt
Csülökhús csont nélkül 666600  FFtt
70% apróhús 558800  FFtt

MMeelleegg--  ééss  hhiiddeeggéétteell--uuttaallvváánnyyookkaatt  bbeevváállttuunnkk!!
Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: 361-018, 30/262-8418.
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– Nyugdíjas pedagógus A, B, C, D, E kategóriás jogosít-
vánnyal, nagy gyakorlattal és helyismerettel a térség-
ben – saját, illetve a megbízó által biztosított jármûvel
– sofõrszolgálatot vállal. Érd.: 20/412-2494. (20-21)
– Munka- és tûzvédelmi szaktevékenységet, geodéziai
mûvezetést garanciával vállalok. Tel.: 70/232-0590. (20-
21)
– Matematikából, fizikából általános iskolások korre-
petálását és középiskolára való felkészítését vállalom.
Tel.: 20/543-8534. (20)

VEGYES
– Négy darab 185 x 150-es (háromrészes) és egy da-
rab 120 x 150-es (kétrészes) ablakra való barna színû,
kitûnõ állapotú zsalugáter tokkal együtt eladó. Ugyan-
itt újszerû állapotú lapradiátorok kaphatók. Érd.: 20/517-
2320. (20)
– Sütõtök (sonkatök) eladó Szerencsen. Tel.: 47/361-
857. (20)
– 4 db kevesebb futott 145/70 R13 Continental téli gu-
mi és egy kilenctagú olajradiátor eladó. Érd.: 20/9883-
191. (20)

ÁLLAT
– Süldõk eladók. Érd.: 20/221-9053. (20)

KERES
– 79 éves, érettségizett, saját kertes házában élõ nyug-
díjas szeretne megismerkedni házias hölggyel, aki ked-
veli a kisvárosi életet és a beköltözést is vállalja. Jelige:
„Õszi találkozó”. (20-21)

KIADÓ
– Bogácson csendes környezetben, kétszer 3 ágyas apart-
man egész évben kiadó. Érd.: 30/252-5657. (20)

– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás
családi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, ipari árammal,
rendezett kerttel, udvarral eladó. Vállalkozásra megfe-
lelõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-
3803. (20)
– Szerencsen a Magyar út 15. szám alatt kertes, gará-
zsos, 2 szobás, gázfûtéses családi ház eladó. Irányár:
8,5 M Ft. Érd.: 20/391-6379. (20)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen a Piroska dûlõben 400 öl szõlõ, 1200 öl
szántó egymás mellett eladó. Érd.: 30/266-8287. (20-
21)
– Legyesbényén pince feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet: 30/466-
0594. (20)
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020,
47/362-972. (20)
– Szõlõprések, mûanyag edények (200, 130, 20 l), bo-
roshordók (215, 235 l) és házi vízberendezés eladó. Érd.:
47/363-670. (20)

JÁRMÛ
– Trabant 601-es, Suzuki Alto motorral átszerelve, ér-
vényes mûszakival, vonóhoroggal és új téli gumival el-
adó. Irányár: 70 000 Ft. Érd.: 47/362-709. (20-21)
– ETZ 125-ös, 2008 májusig érvényes mûszakival ela-
dó. Irányár: 40 000 Ft. Érd.: 30/331-6986. (20)

GÉP, SZERSZÁM
– Fégterm típusú, átfolyós gázkazán eladó. Érd.:
20/472-9932. (20-21)

VÁLLAL
– Általános iskolások korrepetálását vállalom angolból,
matematikából és magyarból. Érd.: 20/494-4590. (20-
21)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Eladó Tállyán virágos elõkerttel 95 m2-es ház. Három
szoba, fürdõszoba, konyha, spájz, nyári konyha, bo-
rospince. Irányár: 6 M Ft. Érd.: 30/689-2692, 20/121-
623. (20-21)
– Szerencsen a Dózsa Gy. utcában kétszobás, amerikai
konyhás kertes családi ház eladó, teljesen felújított: mû-
anyag nyílászárók, tetõcsere, víz, gáz és villany újra ve-
zetékelve. Érd.: 70/944-8772. (20-21)
– Bekecsen felújított 130 m2-es családi ház eladó. Ár:
megegyezés szerint. Érd.: 47/368-160, 20/391-3694.
(20-21)
– Szerencsen a Bartók B. út 41. sz. alatt családi ház el-
adó. Kétszobás, nappalis, két nagy melléképület tarto-
zik hozzá. Érd.: 47/363-090. (20-21)
– 3 db közmûvesített építési telek, Szerencstõl 5 km-re,
reális áron. Érd.: 20/382-0928. (20-21)
– Szerencs-Ond, háromszobás, fürdõszobás, vegyes tü-
zelésû, központi fûtéses lakás eladó. Pince, kút az ud-
varon. Érd.: 47/364-536, 70/504-2024. (20-21)
– Szerencsen a földhivatal mögött lévõ Lajos közben –
költözés miatt – garázs eladó. Érd.: 47/363-617. (20)
– Szerencsen a Késmárk u. 6. szám alatt 120 m2-es,
alápincézett, kertes családi ház gáz- és vegyes tüzelésû
fûtéssel, garázzsal eladó. Érd.: 47/361-992. (20)
– Szerencs, Bocskai út 5–7. szám alatt 1 db kétszobás,
1 db háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás el-
adó. Érd.: 47/363-162. (20)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt garázs eladó.
Érd.: 47/361-370, 47/362-612. (20)
– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gáz-
fûtéses, teljesen felújított kertes családi ház 2 garázs-
zsal, nagy kerttel, 8 M Ft-ért eladó. Érd.: 20/669-5755.
(20)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fo-
tóval jelentetjük meg az eladás-
ra vagy kiadásra kínált lakásokat,
épületeket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalmanként 500
Ft, amennyiben a fotót munka-
társunk készíti el, akkor 700 Ft.
Ezért az összegért egyszer jelen-
tetjük meg hirdetését, ami az in-
ternetes honlapunkra is ilyen for-
mában felkerül. 

EMLÉKEZÉS 

ÖZV. KARSAI LÁSZLÓNÉ 
halálának egyéves évfordulójára. 

„Megáll a szív, megáll a kéz,
Nincsen szó ajkadon

A szívünkben örökké élsz
Mert szerettünk nagyon.”

Fia, Tamás és családja

EMLÉKEZÉS 

BUHA ISTVÁN 
halálának hétéves évfordulójára.

„Hét évre visszatekintve valami fáj,
Amit gyógyítani sosem lehet már. 
Te már nyugszol zúgó lomb alatt. 

Szeretetünk õrzi álmodat. 
Könnycsepp gördül végig arcunkon,

Mert hiányzol nagyon, nagyon.”
Lánya, Marika és családja

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt az „Apró-
hirdetési szelvényt” december 7-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

December 14., január 11

500 forint

�

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

LAKÁSTEXTIL-RÉSZLEGÜNKÖN:
� karácsonyi vásznak, taftok, organzák széles választéka 

� ünnepi terítôk, damasztok

Igény szerint elkészítjük egyedi terítôjét!

Függönyök, sötétítôk folyamatos akciós árakkal!

Készüljünk együtt a karácsonyra!

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

Szerencs, Rákóczi út 100. (az Euronics mellett) Tel.: 47/362-275

VILLAMOSSÁGI RÉSZLEGÜNKÖN:
�� karácsonyi fényfüzérek �� ablakdíszek �� gyertyák �� csillárok, lámpák

KINCSES TÜZÉP

Telephelyünk: Bekecs, Szerencsi út 33. Tel.: 47/368-069.
ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!AGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLÉS CSEMPEBOLTT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.

Jöjjenek be hozzánk! Ajándékötletekkel, kedvezô árakkal, 

akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Parkolási lehetôség az udvarban!

A 2008-as évre is jelentõs ked-
vezménnyel fizethetik elõ olvasóink
a Szerencsi Híreket. Az újság ára jö-
võre nem változik, így az egyes szá-
mokat továbbra is 140 forintért lehet
majd megvásárolni a boltokban és az
újságárusoknál. Akik az éves, vagy fél-
éves elõfizetés mellett döntenek, en-
nél is olcsóbban, darabonként keve-
sebb mint 120 forintért jutnak hoz-
zá közéleti lapunkhoz, amit a hír-
lapkézbesítõ házhoz visz.

Az elmúlt évek gyakorlatának meg-
felelõen a Szerencsi Hírek 2008-ban
is összesen 21 alkalommal jelenik
meg. Januártól júniusig, valamint au-
gusztustól novemberig havonta két lap
lát napvilágot, júliusban a szerkesz-
tõség munkatársainak éves szabad-
sága miatt szünet van és december
közepén egy ünnepi számot ad ki a
szerkesztõség. A 21 lapszámért a
2008-as esztendõre vonatkozó ked-
vezményes éves elõfizetés díja 2520
forint, amibõl az új elõfizetõk a pos-
tai nyilvántartási rendszer miatt to-
vábbi egy forint engedményt kapnak. 

Akik nem szándékoznak egész év-
re élni a kedvezménnyel, jutányos
áron 2008 elsõ félévére is elõfizet-

hetik az újságot, így a januártól jú-
nius végéig megjelenõ 12 szám díja
1452 forint. A várostól távol élõ ol-
vasónknak az elõfizetési díj és a fel-
adási költség térítése mellett 2008-ban
is postázzuk lapunkat. 

Hogyan lehet a 2008-as évre ked-
vezményesen elõfizetni a Szerencsi
Híreket?

– Régi elõfizetõinknek legegysze-
rûbb az õket felkeresõ hírlapkézbe-
sítõknél. 

– Új elõfizetõknek a postán és a hír-
lapkézbesítõknél. 

– Telefonon a 47/561-180-as szám
tárcsázásával. 

– Küldjön alapdíjas SMS-t a 06-
20/940-2066-os számra vagy e-ma-
ilt a szerhir@t-online.hu címre a név,
a pontos lakcím és a megrendelés idõ-
tartamának megjelölésével. 

– Havi elõfizetés a szerkesztõség-
ben (Szerencs, Népház, emelet). A ja-
nuári számokra a karácsonyi ünne-
pek miatt december 20-ig. 

Válassza az Önnek kényelmesebb
megoldást!

Megtisztelõ bizalmukat elõre is
köszöni

a szerkesztõség

ELÕFIZETVE OLCSÓBB 
A SZERENCSI HÍREK! 

Elôfizetéssel kapcsolatos észrevételeiket, esetleges panaszaikat beje-
lenthetik munkaidôben személyesen a szerkesztôségben vagy a 47/561-
180-as telefonszámon.

�
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avagy könnyûzene mindenkinek

Vízszintes:
1. Bibó István idézetének elsõ

része. 13. Becézett Zoltán. 14. Fa haj-
tása. 15. ... Gibson, amerikai színész.
16. Hideg (idõjárás). 18. Közelre mu-
tató szó. 19. A kutya és a macska is
ez. 21. Visszafelé kéri! 22. Szerencs-
hez csatolt település. 23. Kiejtett G!
24. Szükséges. 26. Megtörtént. 28.
Satöbbi! 30. Rag, a -ra párja. 31. Kéte!
32. Összes. 34. Tévé része, névelõ-
vel. 38. Középen nyit! 39. Ami a
Földön túl van! 41. Nyelvtani foga-

lom. 42. Tyúk. 43. Zola mûve. 44.
Szégyell. 47. Internet protokoll rövi-
den. 48. Sörmárka. 50. Jód, hidrogén.
51. Páratlanul kihagy! 52. Dátumrag.
53. Szenvedõ. 55. Kéta! 56. Liszt
Ferenc. 57. Az ábécé leírva! 58.
Fordítva: leli! 59. Kosár jelzõje lehet.
62. Valószínûtlen esemény. 64. Pest
megyei település lakója.

Függõleges:
2. Kukába való. 3. Vám-..., határ-

átkelõ. 4. Rangjelzõ. 5. Agatha Christie

mûve: Bal hüvelykem
... 6. Amely személy.
7. Horgászeszköz. 8.
Nem a saját nevén. 9.
Gyíkszerû állat. 10.
...néni, bölcsi után vi-
gyáz a gyerekekre. 11.
Személyed. 12. Fosz-
tóképzõ. 15. Az idé-
zet második, befejezõ
része. 17. Argon. 20.
Õ és a többiek. 22.
Becézett Otília. 25.
Nem tapad meg. 27.
Kevert MÕL! 29. Rag,
a -be párja. 31. Izmo-
sabb. 33. Nyitás eleje!
35. Ingatlant haszná-
latba kínál. 36. Vissza-
felé: hete! 37. Kevert
EGY! 40. ... Nadal,
spanyol teniszezõ. 42.
Üres tál! 45. Beszél-
getés, pletyka. 46.
Virágfajta. 49. Puska
angolul (RIFLE). 50.
Nekem passzol (két
szó). 54. Csomót bont
(költõi). 56. Talál. 57.
Kerti munkát végez. 60. Ellenben. 61.
Egészségügyi miniszter röviden. 63.
Kén, oxigén. 

Sz. A. 

A november 9-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Ha veszel, megtelik
a kezed, ha adsz, megtelik a szíved. 

A helyes megfejtést beküldõk közül
a szerencsések jutalma: 1500 Ft-os
vásárlási utalvány: Vecser Zsolt,
Szerencs, Bartók B. út. 34., 1000 Ft-
os vásárlási utalvány: Laczkó Attila,
Tállya, Esze T. út 16., 500 Ft-os vá-

sárlási utalvány: Bárány Lajosné,
Szerencs, Alkotmány út 12. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 30/276-2532-es telefonszám tu-
lajdonosa 1500 forintos vásárlási
utalványt nyert. A nyertesek a nye-
reményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
2007. november 26–30-ig vehetik át.
A november 23-ai keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
december 7. Megfejtésüket SMS-
ben is elküldhetik a 20/940-2066
számra.

CRAIG DAVID

A mindössze 26 éves világsztár fi-
atal kora ellenére 13 millió eladott al-
bummal büszkélkedhet napjainkban.
A southamptoni illetõségû Craig nyolc
évvel ezelõtt robbant be a világ zenei
köztudatába és sikere azóta is töret-
len. Craig Davidet csodálatos hang
és örökös zenei megújulás jellemzi,
amit a vadonatúj „Trust Me” címû ko-
rongjának anyaga is hûen tükröz. Az
immár negyedik stúdióalbumra ösz-
szesen 11 új szerzemény került fel,
melyek közül az elsõ kislemez és vi-
deoklip a „Hot Stuff (Let’s Dance)”

címû dalból készült, melyben az elõ-
adó az egykori David Bowie-slágert
dolgozta fel.

LED ZEPPELIN
A legendás zenekar december 10-

én újra összeál, hogy egy fergeteges,
soha vissza nem térõ koncerttel meg-
nyissák a londoni 02 Arenát. A rock
klasszikusai az eseményt egykori fel-
fedezõjüknek, Ahmet Ertegun emlé-
kének ajánlják.

Mindezeken felbuzdulva a zenekar
és kiadója úgy döntött, hogy a banda
tagjai által kiválasztott 24 dalukból egy

válogatás albumot jelen-
tetnek meg. A kiadvány
várhatóan „Mothership”
címmel dupla CD-n és
deluxe verzióban, kon-
cert-DVD-vel kiegészül-
ve kerül a boltokba, no-
vember közepén már
kapható lesz. 

RENGETEG ÉV
Kontor Tamás a televí-

ziós tehetségkutató har-
madik szériájában mu-
tatkozott be és a szakma,
valamint a közönség is
mindenkit meggyõzött
arról, hogy õ egy valóban
kimagaslóan tehetséges
elõadó.

Egy esztendõ elteltével
most november végén
elsõ, saját albumának
megjelenését ünnepel-
heti a 29 éves énekes-gi-

táros. Kontor Tamás nem okoz majd
csalódást azoknak, akik a Mega-
sztárban megismerték elõadói stílusát,
ugyanakkor ez az album hûen be-
mutatja zenei sokoldalúságát is. A le-
mezen saját maga szólaltatja meg a
legkülönbözõbb hangszereket, így
játszik gitáron, basszusgitáron, ham-
mond orgonán, ütõhangszereken. A
vérbeli country-s, rockos albumra
felkerült a Megasztár 3. búcsúdalának
eredeti, rockos verziója is, ami szin-
tén Tomi szerzeménye. Ugyancsak kü-
lönlegessége az anyagnak, hogy Tomi
párja, Szabó Eszter és az idei
Megasztár 2. helyezettje, Varga Ferenc
is énekelnek benne.

CSÉZY
Napjaink hazai könnyûzenei éle-

tének új alakja Csézy. A zenei elõ-
képzettséggel rendelkezõ hölgy éle-
tében nagy fordulatot jelent a 2007-
es esztendõ, hiszen olyan alkotókkal
került kapcsolatba, mint Harmath
Szabolcs, Rakonczai Viktor, Czomba
Imre, Menyhárt János, Szabó Ági, Valla

Attila, Miklós Tibor, hogy csak néhány
nevet említsünk a sorból. Az énekes-
nõvel közösen õk készítették el a
„Szívverés” címû bemutatkozó albu-
mot, ami az elõrejelzések szerint el-
sõsorban az igényesebb zenét ked-
velõknek készült. A lemez dalai em-
berközpontú üzeneteket közvetíte-
nek, hiszen a szerelem, a csalódás a
hétköznapokban átélt dolgok szo-
morú vagy éppen vidám pillanatait öt-
vözi egy 14 dalból álló csokorban. 

Csézy számára gyermekkori álma tel-
jesült, amikor elkészült elsõ debütáló
albuma, ami november elején már a
boltok polcaira került és az „Általad
vagyok” címû bemutatkozó dal már
több rádió játszási listáján szerepel. 

JÁTÉK:
Az elôzô játékunk helyes megfejté-

se: Olyan, mint Te. A helyes választ
beküldôk közül Váradiné Szabó
Gabriella, Prügy, Ady Endre út 7.
szám alatti olvasónk ajándék utal-
ványt nyert, amely a Szerencs, Rákóczi
út 56. szám alatti Music & Book hang-
lemezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldô 30/274-
5862-es telefonszám tulajdonosa 1500
forintos vásárlási utalvánnyal lett gaz-
dagabb. A nyeremények a szerkesz-
tôségben, munkaidôben vehetôk át.
Játékunk új kérdése: Mi a címe Csézy
bemutatkozó albumának A válaszokat
postai borítékban, vagy levelezôlapon
juttassák el szerkesztôségünk címére,
és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az
SMS-ben válaszolók továbbra is vá-
sárlási utalványt nyerhetnek. SMS-t a
06-20/940-2066 számra küldhetnek.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

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

KERESZTREJTVÉNY
2007. november 23.

BIBÓI IDÉZET

Kéthetente megjelenô közéleti lap

Fôszerkesztô: Sárkány László

Felelôs szerkesztô: Árvay Attila

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi titkár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén

Szedés, tördelés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Készült:

a  Német Nyomdában

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.

Árusítja:

Északhír Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô

postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.

A lapból értesüléseket átvenni,

írásokat újraközölni 

kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával 

vagy a forrás megjelölésével lehet.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

HI-FI NYUGDÍJASOKNAK

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ NOVEMBER

23. (péntek) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
24. (szombat) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
29. (csütörtök) 19 óra: A DENEVÉR Nyilvános fõpróba 
30. (péntek) 19 óra: A DENEVÉR Bemutató bérlet

DECEMBER

1. (szombat) 19 óra: A DENEVÉR Miskolci Páholy elõadás
2. (vasárnap) 19 óra: A DENEVÉR Szigligeti bérlet
4. (kedd) 19 óra: A DENEVÉR Egyetemi ifj. bérlet
5. (szerda) 19 óra: A DENEVÉR Lehár bérlet
6. (csütörtök) 17 óra: A DENEVÉR Zrínyi ifj. bérlet
7. (péntek) 17 óra: MOLIÉRE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Laborfalvy ifj. bérlet
8. (szombat) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
9. (vasárnap) 17 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
11. (kedd) 19 óra: MOLIÉRE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Bérletszünet
12. (szerda) 19 óra: MOLIÉRE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Ferenczy ifj. bérlet
13. (csütörtök) 19 óra: A BUDAPEST KLEZMER BAND KONCERTJE
14. (péntek) 19 óra: MOLIÉRE (KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE)

Földes ifj. bérlet



ELVÉREZTEK

A KUPAMECCSEN

Papírforma szerinti eredménnyel
zárult az SZVSE kosárlabdacsapatá-
nak október 31-én lejátszott kupa-
mérkõzése. Együttesünk a magasabb
osztályban szereplõ debreceni el-
lenfelével szemben 59–109 arányban
maradt alul. 

SZVSE: Pallai Árpád, Takács Péter
(5), Endrész Tamás (24), Szarka István
(7), Szilágyi László, Birk László (11),
Kovács Sándor (10/3). Edzõ: Gulyás
László.

Nem kedvezett a szerencsi együt-
tesnek a sorsolás, amikor a Magyar
Kupáért folyó küzdelemsorozatban
az NB I/B-s pontvadászatban to-
ronymagasan vezetõ Debreceni
Egyetem Kosárlabda Egyesület gár-
dájával kerültek szembe. A NB II-
ben szereplõ házigazdák így az
esélytelenek nyugalmával léptek
pályára a sokkal nagyobb játékerõt
képviselõ hajdúvárosiak ellen. A
vendégek valamennyi negyedben
jobbnak bizonyultak az ellenfelük-
nél, azonban a végeredményben
megmutatkozó ötvenpontos kü-
lönbség ellenére sincs szégyenkez-
nivalójuk Gulyás László edzõ játé-
kosainak. A szerencsi csapat több
látványos akcióval és kosárszer-
zéssel vívta ki a közönség elisme-
rését. Az SZVSE gárdájából a pont-

gyûjtésben ez alkalommal Endrész
Tamás jeleskedett.

GYÕZTEK A SAKKOZÓK 

Értékes gyõzelmet aratott idegen-
ben a megyei elsõ osztályú bajnok-
ság második fordulójában az SZVSE
sakkcsapata. Együttesünk november
4-én Edelényben vendégszerepelt. A
szerencsiek esélyeit csökkentette,
hogy munkahelyi és iskolai elfog-
laltság miatt három meghatározó já-
tékosuk nem tudott részt venni a ta-
lálkozón. Ennek ellenére sikerült
4–8 arányban diadalmaskodniuk,
amibõl szinte valamennyi csapattag
kivette a részét. Gyõzelmet Oleár
László, Balogh László, Novák Barna,
Jakab János és Tóth Levente ért el,
döntetlenre Ág Norbert, Medvegyné
Balogh Emese, Balogh Imre, Újházi
Dávid, Cseppely János és Gál László
mérkõzött.

VERSENYBEN

AZ ASZTALITENISZEZÕK

* Kicsin múlott, hogy nem értek el
bravúrt legutóbbi hazai találkozóju-
kon a városi sportegyesület asztali-
teniszezõi. A helybéli együttes no-
vember 3-án a megyei bajnoksági
küzdelemsorozat keretében a Mis-
kolci Tanoda gárdáját fogadta a
Rákóczi iskola tornatermében. A két
NB I-es nõi játékossal megerõsített
vendégek végül csak szoros csatában
nyerték meg 8–10 arányban a talál-
kozót, ami a helybéliek küzdeni tu-
dását dicséri. Egyéniben Köllõ András
ezúttal is mind a négy játszmáját meg-
nyerve száz százalékot teljesített,
Korály Tibor, Gazdóf Barnabás és
Enyedi Tibor egy-egy pontot szerzett.
Párosban a Korály–Köllõ duó bizo-
nyult jobbnak az ellenfelénél. 

* Remek gyõzelmet arattak a
Borsod Volán harmadik csapata ellen
november 10-én a szerencsi aszta-
liteniszezõk. A megyei bajnokság ki-
lencedik fordulójában a helyi Rákóczi

iskolában lejátszott találkozón 14–4
arányú fölényes hazai siker született.
Csorba István szakosztályvezetõ
örömmel nyugtázta a meglepetésnek
számító eredményt, amelyhez a csa-
pattagok egyéniben és párosban egy-
aránt jó teljesítménnyel járultak
hozzá. Köllõ András és Korály Tibor
mind a négy mérkõzését megnyerte
és közösen sem találtak legyõzõre.
Korály Csaba és Gazdóf Barnabás két-
két egyéni meccsen túl párosban
gyõzni tudott.

KÉZILABDA-VERESÉG 

Magassági és erõfölényét kihasz-
nálva öt góllal gyõzte le szerencsi
ellenfelét Sajószentpéter nõi kézi-
labdacsapata. A vendég együttes
október 13-án a városi sportcsar-
nokban bizonyult jobbnak a helyi-
eknél. 

A játékosok számában a házigaz-
dák messze felülmúlták az ellenfe-
lüket, hiszen a közel dupla kerettel
szemben a sajószentpéteriek egyet-
len cserével sem rendelkeztek. A pá-
lyán azonban már a vendégek vol-
tak fölényben. Az elsõ percben
ugyan még Katona Krisztina két ta-
lálatának köszönhetõen a szeren-
csiek vezettek, eztán azonban a
vendégek vették át a találkozó irá-
nyítását. A félidõ közepére a jelen-
tõs testi fölénnyel rendelkezõ sajó-
szentpéteri gárda már öt góllal el-
húzott a szerencsiektõl. Macskás
József edzõ játékosai a találkozó vé-
géhez közeledve a vendégeken egyre
inkább kiütközõ fáradtságot kihasz-
nálva két pontra felzárkóztak. A
fordításhoz azonban már nem volt
kellõ elszántság a csapatban, amely
végül 19–24 arányban szenvedett ve-
reséget. A legtöbb hazai gólt Katona
Krisztina szerezte. 

Az elmúlt idõszakban Mezõnagy-
mihály és Bõcs ellen is pályára lé-
pett a szerencsi együttes, azonban
mindkét találkozón az ellenfelek bi-
zonyultak eredményesebbnek.
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HOROSZKÓP
november 23. – december 14.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Kos: III. 21. – IV. 20.
Kedves Kos, a fölös energiá-

ját ne fizikai téren kamatoztas-
sa, hanem ott, ahol a magabiz-
tos fellépésén múlik a siker.

Tudom, ha valamit a fejébe vesz, akkor is be-
levág, ha másoknak már elszáll a bátorsága.
Most ne szólózzon! Higgye el, csapatmunká-
ban ugyanolyan jól tud érvényesülni, mint egye-
dül. Mások ötletei Önben is új és nagyszerû
elképzeléseket keltenek! És végül a közös erõ-
feszítések meghozzák a gyümölcsüket, így nyu-
godtan vághat majd az új esztendõnek, ami
mindnyájunk számára keményebb lesz az ide-
inél. Az ünnepek közeledtével fogja vissza
magát a költekezés terén, nehogy családi né-
zeteltéréseket hozzon a karácsony. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Több dolog is bosszantja, de

megpróbál jó képet vágni hoz-
zájuk. Ne fojtsa vissza az indu-
latait, ha megfelelõen cselekszik,

többnyire eltûnnek az életét zavaró tényezõk.
Mi több, a munkatársai is hálásak lesznek azért,
ha problémamentesen oldja meg a többeket
is érintõ nehéz helyzeteket. Ha sikeresen át-
vágta a gordiuszi csomót, lazíthat és elkezd-
heti tervezni a hosszú távú céljait. Megfordul
majd a fejében egy-két ravasz trükk, de végül
féltve a biztonságát, a megszerzett javait, el-
hessegeti a furfang gondolatát. Ne kockáztas-
son, fõleg a becsületét ne! A hónap elsõ fele
jó szerelemre, késõbb inkább az egészségé-
vel foglalkozzon. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az Ön életében is alkalmas

hónap a december a távlati ter-
vek körvonalazására, és utána
mindjárt le is tesztelheti (a csa-

ládban, a baráti körében) az ötleteit. Azon múlik
a sikere, mennyire reális a célkitûzése. Ne igyon
elõre a medve bõrére, mert a döntõ pillanat-
ban még megfordulhat a széljárás. Nem baj,
ha másként kell közelednie a célhoz, és ke-
rülõ úton jut el a megoldáshoz. Csak idõt ve-
szít vele, de nem érheti csalódás. Ne vesse el
a szerettei, barátai tanácsát se. 25-e után for-
dítson fokozott figyelmet az egészségére, és
ne hagyja, hogy a 29-ei események ágynak
döntsék. Akkor se kapkodjon, ha gondjai van-
nak. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Az a baj, hogy Ön leginkább

a partvonalról szereti szemlélni
az eseményeket. Jó lenne, ha fél-
retenné az elõítéleteit és félsze-

it, s bátran szembesülne a valósággal. Így ki-
derül, kivel érdemes együttmûködnie, és ho-
gyan illeszkedjen be abba a közösségbe, ahol
most nem nagyon akarják befogadni Önt. Úgy
tûnik, itt az ideje egy újabb változásnak. Élete
több területén is újításra lenne szüksége. A szük-
séges lépéseket csakis Ön teheti meg. Álljon
hát a sarkára és döntsön, ne sodródjon az árral!
Most számíthat a családjára és a barátaira, sõt
a fõnöke támogatására is. 7-én és 22–23-án
lehetõleg ne utazzon, és semmilyen spekulá-
cióban ne vegyen részt. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Decemberben gyakran a fi-

gyelem középpontjába kerül.
Igazi Oroszlánként küzd az
igazságáért, ami eszmei, poli-

tikai és jogi téren egyaránt hatékony lehet.
Közben ne feledje, az ördög nem alszik: az
Öntõl gyengébbek aljas módszerekkel pró-
bálják megakadályozni, hogy elérje a célját.
Ha a Szaturnusz (szeptembertõl) már nincs
is az Oroszlán-jegyben, magától is elgon-
dolkodhat a helyes mértéken és megtalálhatja
az arany középutat. Elgondolkodhat azon is,
ami az, ami valóban a méltóságán aluli, és
mi az, amit csak annak vél. Az ünnepek miatt
az idén maradjon szigorúan a megadott
pénzügyi kereket között, és lehetõleg otthon
töltse az idõt! 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Decemberben egy idõre félre

kell majd tennie a személyes cél-
jait, és áldozatot kell hoznia má-
sokért (családjáért, barátaiért…).

Magánéleti szempontból (fõleg 19-étõl) ez a
hónap szerencsés periódusnak tekinthetõ. A
hónap folyamán találkozik majd az egyik bí-
rálójával és a beszélgetéseik során megérti,
hogy ugyan fontos az õszinteség, de ha a bí-
ráló megjegyzéseit nem köti át masnival, sok
ellenséget szerezhet magának – az otthoni csa-
ládi békérõl már nem is beszélve. Sõt, meny-
nyire kedvezõtlenül hat ez az Ön lelki béké-
jére. Pénzügyekkel ne foglalkozzon, és ne utaz-
zon, fõleg 22-én és 27-én. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Kedves Mérleg, eljött az ideje

számot vetnie jövõbeli terveivel.
Dolgozza ki, hogyan fogja meg-
valósítani a fontos elképzelése-

ket, a kevésbé lényegeseket pedig nyugodtan
halassza el, amivel csak az idejét pazarolná
rájuk. De ne komplikálja túl a dolgokat!
Rázza le magáról a nehézségeket, a többsé-
gük most magától is megoldódik. A pénzügyek
terén tanúsítson kellõ óvatosságot, mindazon-
által ragadjon meg (óvatosan) minden kínál-
kozó lehetõséget a jövedelme növelése érde-
kében. Ezen a karácsonyon szervezzen egy ün-
nepi vacsorát a tágabb családjának (a nagy-
szülõkkel) az otthonába. Nem fogja megbán-
ni! A hónap második fele balesetveszélyes, de
az értékeire is fokozottan vigyáznia kell!

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Ön, kicsit hasonlítva ebben

Mérleg szomszédjára, nagy szük-
ségét érzi annak, hogy igazi
társként tudhasson maga mellett

valakit. Amikor választ, a szíve tévedhetetle-
nül megsúgja Önnek, kit válasszon. A baj csak
akkor kezdõdik, amikor kizárólagos birtoká-
nak tekintve a párját – féltékenykedni kezd.
Ne legyen féltékeny, bízzon meg a párjában.
Ha félrelépéssel gyanúsítgatja, tényleg meg-
csalja majd. Beszéljék meg, tüzetesen tárgyalják
ki és maradjanak a folytatásnál. A hónap má-
sodik felében kedvezõtlen aspektusok gyako-
rolnak majd hatást az életére, de képes lesz
uralma alatt tartani azokat. 15-e körül várat-
lan jutalomra számíthat. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A magánélete és a pénzügyei

egyaránt jól alakulnak, különö-
sen 12-e után. Ezzel szemben én
mégis azt mondom, lazítson, itt

az ideje a regenerálódásnak, hiszen ha visz-
szatekint, belátja, ez az esztendõ bizony sokat
kivett Önbõl. Tehát gyûjtsön most sok erõt. A
családja körében, a barátai társaságában most
nyugodtan lazíthat, senki sem fogja számon
kérni, hogy miért nem olyan élénk és tevékeny,
mint máskor. Utazzon, kiránduljon, ha tud és
szereti, menjen el síelni, hogy jó kondícióban
kezdhesse az új esztendõt. Az ünnepek miatt
ne költekezze túl magát, inkább rendezze, ha
van, az adóságait. A hónap legvégén kedve-
zõtlen égi hatások érik. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
December a Bakok számára,

elsõsorban a szerelmi ügyeknek
kedvez, de a pénzügyei is elég jól
alakulnak. Szerintem mégis az

lesz a legjobb, ha egyelõre megfeledkezik min-
den profán, hétköznapi dologról és a Nyilasokhoz
hasonlóan, átadja magát a pihenésnek, a ki-
kapcsolódásnak. Egy kellemes környezetben és
jó társaságban feltöltõdhet annyi energiával,
amennyi birtokában bátran vághat neki az új esz-
tendõnek. Januárban ugyanis nagy szüksége lesz
az erejére! 20-a után az egészsége is fokozot-
tabb figyelmet követel, kerülje a mértéktelen ital-
vagy ételfogyasztásokat. 22-én a baleset veszé-
lye megnõ, ekkor ne utazzon.

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Az utóbbi idõben nagy lelki

teher nehezedik Önre. Ha egye-
dül nem képes megbirkózni a
terhekkel, ne habozzon felke-

resni egy szakembert, például egy pszicholó-
gust, akinek a segítségével fényt deríthet olyan
múltbéli eseményekre, amelyek ma is hatás-
sal vannak Önre. Sõt, meg is szabadíthatja a
rossz emlékektõl, hogy derûlátóan tekinthes-
sen az új esztendõ elé. Ami a világban és a
környezetében zajlik, annak sehogy nem tud
részesévé válni. Bizony, megérte, de ne az ide-
genek között keressen szövetségeseket!
Forduljon azokhoz, akiket ismer, és akiben
megbízik. Támaszkodjon intuitív képességei-
re: jó megérzéseire! 

Halak: II. 20. – III. 20.
Mostanra kiderül, mennyire

volt sikeres a változások végre-
hajtásában, életének mely terü-
letén tudott javítani, változtatni,

mely területén rontott az egyébként se jó hely-
zeten. Félõ, jól ismerve Önt, hogy több terü-
leten rontott, nem tudva megmaradni a való-
ság talaján. Ha elrugaszkodott a valóságtól és
felhõjáróvá, kelekótya kapkodóvá vált – annak
komoly következménye lehet. A fõ kihívást egy
fontos szerzõdés megkötése jelentheti – 18-a
táján. Késõbb tartsa távol magát az üzleti ügyek-
tõl. Az otthoni problémákra koncentráljon, a
családi konfliktusokat zárja le még karácsony
elõtt, különben elronthatja az ünnep hangu-
latát.                                             S. K. K. 

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Tizenhárom mérkõzésbõl négyet
megnyert, egyet döntetlennel zárt,
nyolcat pedig elveszített az idén õsz-
szel a város labdarúgócsapata. Az
együttes ezzel az eredménnyel a ti-
zenkettedik helyen végzett az idény
végén a megyei harmadosztályú baj-
nokság tizennégy csapatot felvonul-
tató szerencsi csoportjában.

Egyéb juttatások híján évek óta a
sport szeretete vezérli a városi sport-
egyesület labdarúgó-szakosztályá-
nak játékosait. Osváth László irá-
nyításával mintegy harminc, több-
ségében ifjúsági korú futballista csi-
szolgatja tudását a heti háromszori
edzéseken és szerepel a hétvégi ta-
lálkozókon. A szûkös felnõtt keretet
a tréner elsõsorban saját nevelésû fi-
atalokkal egészíti ki. Az idén õsszel
elõbb Ringer István, majd félidõben
Kecskés János érkezésével bõvült a
hadra fogható játékosok száma.
Ugyanakkor az iskolai és munkahe-

lyi elfoglaltságok miatti hiányzások,
valamint Cseppely János és Tóth
László csapatkapitány sérülése is rá-
nyomta a bélyegét az együttes telje-
sítményére. 

– Az alapvetõ célkitûzésünk az
utánpótlás nevelése, amit az ered-
mény vagy eredménytelenség érté-
kelésekor nem szabad figyelmen
kívül hagyni – emelte ki érdeklõdé-
sünkre Osváth László (fotónkon). –
Jelenleg mindössze 13-14 felnõtt
korú játékosunk van, ami miatt ál-
landó létszámgondokkal küzdöttünk.
Ennek ellenére az elsõ hat mérkõ-
zésen sikerült tizenkét pontot gyûj-
tenünk és ezeken a találkozókon mu-
tatott teljesítménnyel is elégedett
voltam. Igaz, sok helyzetet kihagy-
tunk, de összességében ötletes, erõ-
tõl duzzadó játék jellemezte a csa-
patot. Jó volt a pálya szélén állni és
örömmel töltött el, hogy egyre több
szurkoló kezdte látogatni a hazai ta-
lálkozókat. Ekkoriban volt, hogy do-

bogós helyen ta-
nyáztunk a tabel-
lán. A hetedik for-
dulóban azonban egy kizárólag NB-
s, fizetett játékosokból álló csapat-
tal kerültünk össze és balszeren-
csénkre éppen ekkor cserelehetõség
nélkül kellett kiállnunk. Tizenegyen
kezdtük el a meccset, amit kilenc
fõvel és kétszámjegyû vereséggel fe-
jeztünk be. Ez a kudarc lélekben any-
nyira széttördelte a gárdát, hogy a to-
vábbi találkozókra már nem tudtuk
összeszedni magunkat, és nem si-
került pontot szereznünk.

Az edzõ szerint ugyanakkor bizta-
tó az ifik jó teljesítménye – a tabella
második helyén állnak – és az is, hogy
januárban várhatóan két kapus is ér-
kezik a csapathoz. A felnõtteket mind-
össze egy pont választja el a hetedik
helyezéstõl, a sportvezetõ szerint ta-
vasszal van esély a felzárkózásra.
Ennek érdekében a közös munka
télen is folytatódik.                Á. A.

AZ ÉLMEZÕNYBÕL
A SEREGHAJTÓK KÖZÖTT 
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA
ASZFALTOZTAK

Mint arról korábban beszámoltunk,
idén mintegy huszonhatmillió forintot
költ a város a Gyári kertben közmû-
fejlesztésre és a közlekedési feltételek
javítására, a vezetékes földgázhálózat
kiépítésére. A beruházáshoz a regio-
nális fejlesztési tanács – sikeres pá-
lyázatot követõen – a költségek nyolc-
van százalékának a biztosításával járul
hozzá. A megvalósuló program a te-
rületen lévõ ivóvíz- és szennyvízhá-
lózatok rekonstrukcióját is tartalmaz-
za, amivel a közelmúltban végzett a
kivitelezõ. A korábbi földutakra asz-
faltburkolat kerül és szükséges helye-
ken a járdák felújítása is megtörténik
a Gyári kertben. 

A LEZÁRT PARK

A helyiek közül többen észrevehet-
ték, hogy a községi fürdõ és a várkert
rekonstrukciója miatt jelentõsen meg-
változott a belváros környezete. Az
említett várkert felújítása még tart, de már
látható, hogy a területet lezárták a for-
galom elõl. A Rákóczi-vár északi és déli
kapujánál is kovácsoltvas kerítés övezi
a parkot. Mindez azt a célt szolgálja a
jövõben, hogy a közel ötvenmilliós rá-
fordítással átalakított várkert igazi gyöngy-
szeme maradjon Szerencsnek, a virág-
ágyásokat, a füvesített zöld területeket
ne tehessék ismét tönkre a behajtó
autók, motorkerékpárok. A késõbbiek-
ben a várkert õrzésérõl is gondoskodik
majd a városüzemeltetõ társaság.

HOL VANNAK

A NEGYVENES TÁBLÁK?

Az elmúlt évben a lakosság meg-
elégedésére a hatóság intézkedett arról,
hogy a cukorgyári répafeldolgozási

kampány idejére a szerencsi Nagyvárad
és Pozsonyi utakra 40 kilométeres se-
bességkorlátozó táblákat helyezzenek
ki. Minderre a nagy sebességgel hala-
dó kamionok miatt volt szükség, hiszen
ezek komoly balesetveszélyt jelent-
hetnek a belterületi utakon. Csupán a
kampány néhány hónapjáról volt szó,
hiszen az év más idõszakában ez nem
lenne indokolt. Idén lemaradt a tábla,
a tehergépjármû-szerelvények pedig
döngethetnek az úton.

CSÕTÖRÉS UTÁN DAGONYA

Az elmúlt hónapokban több alka-
lommal kellett beszámolnunk a soro-
zatos szerencsi csõtörésekrõl. A víz-
vezetékek megrongálódása után a szol-
gáltató rendre felszámolta a hibát, a la-
kosság nem szenvedett jelentõs kárt a
vízhiány miatt. Ilyen esetekben a szak-
emberek felmérik a csõtörés helyét, ki-
ássák a gödröt, majd a javítás után hely-
reállítják a közterületet. Mint az a sze-
rencsi képviselõ-testület októberi ülé-
sén is elhangzott, mindez nem így tör-
tént a Kórház közben, ahol a csõtöré-
sek miatt, az útfelbontások után az utca
végén nem tud lefolyni a csapadékvíz,
a gyalogosok és a jármûvek hatalmas
sárban dagonyáznak naponta. A kis utca
ugyan rövid, kevés lakóház található
itt, de ugyanolyan része a városnak, mint
a település sûrûbben lakott körzetei.

MEGÚJULT

A GIDRES-GÖDRÖS UTCA

Se szeri, se száma a lakossági pana-
szoknak, melyek az elmúlt években a
Csalogány utca megromlott burkolata
miatt érkeztek szerkesztõségünkbe. A
közelmúltban azonban megoldódott a
probléma. A mintegy nyolc és félmil-
lió forintos beruházás során az ivóvíz-
hálózat rekonstrukcióját is elvégezte a
szolgáltató. A Csalogány utca az egyik
olyan területe Szerencsnek, amelynek
a megújulásához az Észak-magyaror-
szági Regionális Fejlesztési Tanács biz-
tosított hozzájárulást. A több mint
négymillió forintos támogatás felhasz-
nálásával jelentõsen javultak a közle-
kedési feltételek a 370 méter hosszú út-
szakaszon, ahol a helyben lakók ké-
résének eleget téve három forgalom-
lassítót is beépítettek az aszfaltszõnyegbe
a kivitelezõk.

ROSSZ HELYEN VAN

AZ ÚTIRÁNYJELZÔ 

Rovatunk visszatérõ témája a meg-
kopott, kidõlt, olykor rossz helyen lévõ
közúti jelzõtáblák. Ezúttal ismét váro-
sunk egyik polgára tette szóvá a Bajcsy-
Zsilinszky és a 37-es számú fõút talál-
kozásánál lévõ jelzõtábla gondját. Ha
a piac felõl érkezünk autónkkal a fõút
keresztezõdéséhez, a bal oldalon éppen
szemmagasságban található egy köte-
lezõ haladási irány jelzés, ami akadá-
lyozza a kilátást. Emiatt a közelmúlt-
ban és már korábban is több baleset
történt ezen a helyszínen. 

Az idén tíz esztendeje annak, hogy
1997-ben a luxemburgi Hesperange
és Szerencs testvérvárosi kapcsolatot
létesített. Az évtizedes együttmûködés
eredményeire november 9-én közö-
sen emlékeztek a partnertelepülések.

A jubileum alkalmából
Hesperange-ból és a német-
országi Malchinból érkeztek
vendégek a helyi önkor-
mányzat által, az évforduló al-
kalmából a Rákóczi-várban
megrendezett ünnepségre.
Rónavölgyi Endréné polgár-
mester felidézte Hesperange és
Szerencs testvérvárosi kap-
csolatának legfontosabb állo-
másait. Mint elhangzott, a
szerzõdéskötést hosszas elõ-
készítõ idõszak elõzte meg,
amiben a két nemzet közele-
désének elõsegítésére hivatott
Magyar–Luxemburgi Baráti
Társaság is kivette a részét. A
kapcsolatfelvételt követõ is-
merkedés és barátkozás után 1997
szeptemberében Alphonse Theis és
Magda Gábor polgármesterek Sze-
rencsen aláírták a testvérvárosi meg-
állapodást. A jubileumi ünnepségen el-
hangzott, hogy brüsszeli támogatással
valósították meg a vállalkozások fej-
lesztését szolgáló Europolis programot,
rendszeressé váltak az intézmények kö-
zötti diákcserék. Szerencs ifjú futbal-
listái állandó meghívottjai a luxemburgi
mini Európa-bajnokságnak, 2003-tól
pedig elindították az Europart progra-

mot, amelynek keretében a luxemburgi,
a német és a magyar város közös prog-
ramokat szervez a fiataloknak. Az el-
múlt években fúvószenekarok, ha-
gyományõrzõk és más elõadói cso-
portok mutatkoztak be mindhárom or-

szágban. A luxemburgi önkormányzat
ezen felül jelentõs anyagi segítséget
nyújtott a szerencsi egészségügyi ok-
tatási, nevelési és szociális intézmények
fejlesztéséhez, ami a helybéli embe-
rek javát szolgálta. 

Marie-Thérése Gantenbein a két
nemzet sorsának hasonlóságára hívta
fel a figyelmet. Hesperange polgár-
mestere szerint ami összetartozik,
annak össze is kell nõnie, így talált egy-
másra egy évtizede a magyarországi
és a luxemburgi város. Ez a kapcsolat

mindkét fél részére gyümölcsözõnek
bizonyult. 

Az ünnepi esemény végén Marie-
Thérése Gantenbein és Rónavölgyi
Endréné oklevelet adott át mindazok-
nak a jelenlévõknek, akik az elmúlt idõ-

szakban eredményesen segí-
tették Hesperange és Szerencs
együttmûködését. A találko-
zón elhangzott, hogy 2007
után 2012-ben újra megerõsí-
tik a testvérvárosi szerzõdést,
amelyre Marie-Thérése Gan-
tenbein meghívta Luxemburgba
Szerencs képviselõit.

KITELJESEDÕ

PARTNERSÉG 

Önkormányzatunknak és a
településünk lakosságának egy-
aránt példaként szolgált a
Szerenccsel megkötött testvér-
városi szerzõdés, amely az elsõ
ilyen jellegû megállapodás volt
Luxemburg történetében –

emelte ki a Szerencsi Híreknek nyilat-
kozva Marie-Thérése Gantenbein,
Hesperange polgármestere. – Ezzel a
kapcsolattal a mindössze 170 telepü-
lést magában foglaló hercegségünk
nyitott a tõlünk sokkal nagyobb
Magyarország felé. A kölcsönös láto-
gatások során megismerkedtünk a sze-
rencsiek szívélyességével, vendégsze-
retetével, ami példaként szolgál szá-
munkra. Elismeréssel tapasztaltuk, hogy
az önök városában milyen nagy hang-
súlyt helyeznek a hagyományok ápo-
lására, amibõl az ifjúság is kiveszi a ré-
szét. A vendégségbe érkezõ csoportok
fellépései során megismerkedtünk a ma-
gyar nép kultúrájával, ami a nézõtéren
helyet foglaló hesperange-i emberek is-
mereteit gazdagította. – Fontosnak tar-
tom a közösen elindított diákcsere-prog-
ramok folytatását – tette hozzá a pol-
gármester –, mert meggyõzõdésem,
hogy a két település ifjúságának egy-
másra találásával teljesedhet ki az a
szándék, aminek köszönhetõen tíz
esztendeje a városok közötti együtt-
mûködési szerzõdés aláírásához ve-
zetett.                                     Á. A.

TÍZÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

Marie-Thérése Gantenbein (balra) is átvette
Rónavölgyi Endréné polgármestertõl az elisme-
rõ oklevelet.

Szerencs és Hesperange testvérvárosi kapcsolatának ápolásáért elismerõ
oklevélben részesültek: 

Magyar részrõl: Marie-Thérése Gantenbein, Alphonse Theis (posztu-
musz), Magda Gábor, Bíró László, Rónavölgyi Endréné, Oleszka Józsefné,
Gál András, Bordás András, Jörg Lange, Kulcsár Sándor (posztumusz), Kulcsár
Sándorné, Ballók Istvánné, Fazekas Tiborné, Kunder Gyuláné, Kiss
Attiláné, Taracközi Katalin, Hajdú Józsefné, a Szerencsi Hírek szerkesz-
tõsége, Turcsányi László. 

Luxemburgi részrõl: Joseph Altmann, Ali Thull, Marc Lies, Josy Kirchens,
Carine Mertes, Laurent Deville, Paul Kridel, Jean Elcheroth, Paul Entringer,
Robert Mangen, Fons Lemmer, Henri Joachim.

ELISMERÕ OKLEVELET KAPTAK

A Tokaj Reneszánsz – Tokaji Nagy-
borok Egyesülete a szerencsi szalma-
tüzelésû erõmû építési engedélyezé-
si eljárását érintõ törvényességi ké-
relmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Fõügyészségre.

– A fõügyész-
ség vizsgálata
során górcsõ alá
vette az építési
engedély kiadá-
sának törvényi
feltételeit és át-
tekintette Sze-
rencs Város Ön-
kormányzatának

ezzel kapcsolatos eljárását – tájé-
koztatta lapunkat Martossy György
(fotónkon), sajtószóvivõ. Az ellenõr-
zés kitért az egységes környezet-
használati engedély kiadásának kö-
rülményeire és az okirathoz kötele-
zõen csatolandó hatástanulmányok-
ra. Az ügyészség megállapította, hogy
az építési engedély kiadásához az
összes szakhatósági engedély ren-
delkezésre állt, és a környezetvédel-
mi hatástanulmány elkészült. A köz-
igazgatási eljárási törvény szabályai
szerint eljuttatták az építési határo-
zatot azoknak az ingatlantulajdono-

soknak, akik fel-
lebbezési joggal
rendelkeztek az
ügyben. Ugyan-
akkor az eljáró
építési hatóság
a beruházás ha-
tásterületén lévõ
Mezõzomborra
nem kézbesítet-
te az engedélyt. Ezért az ügyészség
a felszólalással élt a mulasztás jövõ-
beli pótlása érdekében. Oleárné
Kádas Marianna, Mezõzombor jegy-
zõje (fotónkon) lapunk kérdésére vá-
laszolva közölte, hogy a szalmatü-
zelésû erõmûvel kapcsolatos eljárásról
folyamatosan tájékoztatták az ön-
kormányzatot. Így a létesítmény egy-
séges környezethasználati engedélyét
is kihelyezték a hivatal hirdetõtáblá-
jára ez év májusában, amihez nem
érkezett semmilyen megjegyzés. Az
ügyészi intézkedésnek megfelelõen
az építési engedélyt is kifüggesztet-
ték, majd az elõírt idõ letelte után azt
bevették. Ezzel kapcsolatban sem
érkezett a községbõl észrevétel, vagy
hozzászólás – közölte a jegyzõ. A fõ-
ügyészségi vizsgálat azt is megálla-
pította, hogy Szerencs Város Önkor-
mányzata a szalmatüzelésû erõmû en-

gedélyeztetési eljárásában a hatás-
körében meghozott döntéseket tör-
vényesen, a jogszabályok betartásá-
val hozta meg, amit a fõügyészség
megkeresésére az Észak-magyaror-
szági Regionális Közigazgatási Hivatal
megerõsített.                         S. L.

A FÕÜGYÉSZSÉG BEFEJEZTE A VIZSGÁLATOT

Nagy a sürgés-forgás a Margraf Kft.
ipari parkban lévõ üzemcsarnoká-
ban. A kõfeldolgozással foglalkozó
cég szerencsi telephelyén a tervek
szerint legkésõbb a jövõ év elején
megindul a termelés. 

Olvasóink bizonyára emlékeznek
rá, hogy a regionális pályázati támo-
gatással megvalósuló üzemnek több
mint egy évvel ezelõtt rakták le az alap-
kövét. Az építkezés megkezdõdött,
azonban néhány hónappal ezelõtt le-
állt a kivitelezés. Most azonban úgy
tûnik, hogy rövid idõn belül befeje-
zõdhet a beruházás. 

– Október közepétõl a tulajdonos
kérésére vállaltam el a cég perku-

pai és szerencsi üzemének vezeté-
sét – tájékoztatta lapunkat Csordás
Ferenc gyárigazgató. Monok koráb-
bi polgármestere ismertette, hogy az
irodaháznak a nem megfelelõ mû-
szaki tartalommal elkészült részeit
visszabontatták és újrafalazták. A
nagycsarnokba megkezdték a gyár-
tósor beszerelését, a berendezések
összértéke meghaladja a kétszáz-
millió forintot. Az igazgató ismertette,
hogy a szerencsi üzem hatvan ember
foglalkoztatását biztosítja, akiknek a
többségét már fel is vették. Szeretnék
még az idén, de legkésõbb január
elején elindítani a természetes kövek
építõipari célú feldolgozását Sze-
rencsen.

INDULÁSRA KÉSZÜLVE
A KÕVÁGÓ ÜZEMBEN
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Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

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

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

A Szerencsi Televízió az interneten:
www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô száma 
december 14-én jelenik meg. 

Lapzárta: december 9., 10 óra.
Lapunk a 2008-as esztendõ-

re is elkészíti színes falinaptá-
rát, amelyet immár hagyomá-
nyosan karácsony elõtt a de-
cemberi szám mellékleteként
juttatunk el olvasóinkhoz. A
naptáron lehetõséget biztosí-
tunk cégeknek és vállalkozók-

nak arra, hogy kedvezõ áron hir-
dessék termékeiket és szolgál-
tatásaikat. További információ
személyesen a szerkesztõségben
(Népház, emelet), telefonon a
20/330-3316-os telefonszámon
vagy a szerhir@t-online inter-
netes címen kérhetõ.

A SZERENCSI HÍREK 
FALINAPTÁRA
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