
Az elmúlt esztendõben javult az Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-
magyarországi Regionális Igazgatósá-
gán a szakmai munka színvonala, a
szervezet eredményessége. Sikeres
volt a fellépés a feketegazdaság ellen,
a revizorok több mint 16 milliárd fo-
rint adókülönbözetet állapítottak meg.
A régióban a vagyonosodási vizsgála-
tok aránya is meghaladta az országos
átlagot – ismertette 2007. december
17-én Miskolcon Nagy László (fotón-
kon), a testület regionális igazgatója. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy
a régió adóbevételeinek alakulását – a
gazdaság mellett – jelentõs mértékben
befolyásolta a 2006 õszén módosított
adótörvények áthúzódó hatása, valamint
az, hogy a legnagyobb adózók átke-
rültek a Kiemelt Adózók Igazgatósá-
gához. E tényeket is figyelembe véve a
különbözõ adónemekben a régióban
teljesített bevétel az elõzõ esztendõ azo-
nos idõszakához viszonyítva 13,1 szá-
zalékkal emelkedett, és várhatóan meg-
haladja a 317 milliárd forintot. Az adó-
alanyi körök számában az elmúlt évek
trendje tavaly tovább folytatódott. Sze-
mélyi jövedelemadó-bevallásból 369
ezer érkezett 2007-ben az igazgató-
sághoz, 41,2 százalékkal több, mint az
elõzõ esztendõben. Az emelkedés el-
sõsorban a munkáltatói elszámolás kö-
telezõ jellegének a megszûnésébõl
adódott. Az egyéni vállalkozók által be-
nyújtott dokumentumoknál kétezer da-
rabos csökkentést tapasztaltak, összes-
ségében azonban szélesedett a régió-
ban a jövedelmet bevallók köre. 

Nagy László ismertette, hogy a revi-
zorok az adó- és járulékminimalizálás
felderítése érdekében 417 helyen ösz-
szesen 482 vizsgálatot végeztek, ame-
lyek során 6,7 milliárd forint meg nem
fizetett kötelezettséget állapítottak meg.
Kiugróan magas – százmillió forintos
– hiányt tapasztaltak egy számítás-
technikai alkatrészeket forgalmazó,
gazdálkodást valójában nem folytató
kft.-nél és egy õrzésvédelmi tevékeny-
séget végzõ cégnél, ahol az adó- és já-
rulékterhek minimalizálása érdekében

egy alvállalkozói láncolatban eltûnt a
munkabér kifizetõje.  

Az igazgatóság 2007-ben 907 ma-
gánszemély vagyonosodási vizsgálatát
fejezte be és további 181 ellenõrzés van
folyamatban. A kiválasztás fõ szem-
pontjai a kiadások és a bevallott jöve-
delem eltérése, nagy értékû ingatlan vá-
sárlása, befektetések, kölcsönök és ado-
mányozások voltak. Az eljárások 62 szá-
zaléka zárult valamilyen megállapítás-
sal, mintegy 3,5 milliárd adókülönbö-
zetre fényt derítve. A vizsgálatoknak
visszatartó hatása is van, hiszen az utób-
bi idõszakban több magánszemély
végzett önellenõrzést, vallott be pótló-
lagos jövedelmet. Az elmúlt év no-
vemberének végéig az ellenõrök közel
3500 alkalommal vizsgálták a nyugta-
adási kötelezettség teljesítését és az ese-
tek egyharmadánál tapasztaltak vala-
milyen hiányosságot. Az adóhatóság a
fekete foglalkoztatás felderítése érde-
kében 440 ellenõrzést végzett a régió-
ban, amelyek 60 százaléka zárult meg-
állapítással, a kiszabott szankció meg-
haladta a 20 millió forintot. Az elvég-
zett 1025 árueredet-vizsgálatok közül
több mint az esetek felénél az értéke-
sítõk nem tudtak maradéktalanul el-
számolni az eladásra kínált portéká-
jukkal. A regionális igazgatóság adó-
csalás miatt 170 esetben tett büntetõ
feljelentést 7,5 milliárd forint elköve-
tési értékben. Az egyik legjelentõsebb
eredmény annak az informatikai ter-
mékkereskedelemmel foglalkozó cég-
nek a vizsgálata volt, amelynél több mil-
liárd forintos adóhiányt tártak fel a re-
vizorok. S. L.

A kerek évforduló alkalmából dísz-
be öltözött az óvoda, ahol az 1987-ben
történt megnyitás óta több mint négy-
száz gyermek nevelésérõl és tanításá-
ról gondoskodtak a pedagógusok és a
dajkák. Az ünnepi eseményen Kru-
sinszki Ferencné köszöntötte a jelen-
lévõket, köztük azokat, akik az eltelt idõ-
szakban sok segítséget nyújtottak mun-
kájukhoz. Az intézményvezetõ kie-
melte, hogy a kezdetektõl két csoport-
ban fogadják a kicsiket, a rendelkezésre
álló ötven férõhely betöltése soha nem
jelentett problémát a családias hangu-
latú intézményben. 1995-ben hozták
létre az intézmény támogatására a Sze-
rencsi Lurkó Alapítványt. A civil szer-
vezet közremûködésével jelentõs fej-
lesztéseket valósítottak meg: a falakat
lambériázták, játékokat vásároltak, fej-
lesztették a játszóteret, parkosítottak és
a gyerekekrõl való gondoskodást segí-
tõ eszközöket szereztek be. A peda-

gógusok a kezdetektõl összetartó kö-
zösséget alkotnak, akiknek a munkáját
a szülõk is segítik. Az anyukákkal és
apukákkal közösen számos felújítást, fes-
tést végeztek, amiért hálával tartoznak
nekik. A szomszédos iskolával is jó kap-
csolatot ápolnak, a ballagó óvodások
döntõ többsége ebben az oktatási in-
tézményben kezdi meg tanulmányait.

Az ünnepségen az óvoda nagycso-
portosai versekkel, mondókákkal és da-
lokkal szórakoztatták a publikumot, a
középsõ csoportosok tréfás rigmusok-

kal készültek az alkalomra. A közös
tánccal színesített kedves mûsor vala-
mennyi jelenlévõ felnõtt szívét meg-
dobogtatta. Ajándékkal érkezett az ese-
ményre Rónavölgyi Endréné polgár-
mester és Kulcsár Sándorné általános
iskolai igazgató egyaránt. Meglepetés-
ként születésnapi tortáról is gondos-
kodtak az ünnepség szervezõi, amit
örömmel majszoltak el a húszéves
óvoda jelenlegi lakói. 
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HÚSZÉVES SZÜLETÉSNAP 
A CSALOGÁNY ÓVODÁBAN 

A Rákóczi-vár színháztermében meg-
tartott eseményen Rónavölgyi Endréné
ismertette, hogy a képviselõ-testület
2007-ben a város mûködõképességé-
nek megõrzését, a biztonság megte-
remtését és a jövõ építését tartotta a leg-
fontosabb feladatának. Ennek érdeké-
ben hoztak döntést az oktatási intéz-
ményrendszer megváltoztatásáról, gyer-
meklétszámhoz igazodó, költséghaté-

konyabb struktúra kialakításával. A
módosítások során ügyeltek arra, hogy
a gyermekek érdekei ne sérüljenek, foly-

tassák a sikeresen mûködõ szakmai
programokat és a helyi pedagógusok-
nak munkát biztosítsanak. A polgár-

mester kiemelte, hogy a költségvetési
hiány növekedésének megállítása ér-
dekében kötvény kibocsátásáról hatá-
rozott a képviselõ-testület. Az ebbõl a
forrásból rendelkezésre álló egymilli-
árd forintból visszafizették a település
korábban felvett hiteleit, és jelentõs ösz-
szeget tartalékolnak az elkövetkezõ
idõszakra tervezett fejlesztések meg-
valósítására. Rónavölgyi Endréné hang-
súlyozta, hogy 2007-ben több pályá-
zati támogatással megvalósuló beru-
házás zárult le Szerencsen. Felavatták
a világörökségi kapuzatot, átalakították
a várkertet és több évtizedes hányatta-
tás után felújították és megnyitották a
nagyközönség elõtt a volt községi für-
dõ épületét. 

– Fontos célunk volt a munkahely-
teremtés elõsegítése – emelte ki a pol-
gármester – ahol szintén sikerült ered-
ményeket elérni. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Cégek, civil és társadalmi szervezetek képviselõi vettek részt az új-
évi rendezvényen.

AZ ADÓHIVATAL SZÁMVETÉSE 

AZ ELMÚLT ÉVBEN TOVÁBB GYARAPODOTT SZERENCS

A város fejlesztésében elért
eredményekrõl és az elkövetkezõ
idõszak feladatairól tájékoztatta a
január 4-ei újévköszöntõ fogadá-
son a város polgármestere a tele-
pülésen mûködõ cégek vezetõit,
a helyi kis- és középvállalkozókat,
az önkormányzat kitüntetettjeit,
az intézmények, egyházak, társa-
dalmi és civil szervezetek képvi-
selõit.
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Fennállásának huszadik évfor-
dulóját ünnepelte 2007. decem-
ber 12-én a szerencsi Csalogány
óvoda. A nevelési intézmény-
ben gyerekek, pedagógusok, szü-
lõk és vendégek közösen emlé-
keztek meg a jubileumról.

Az ünnepi pillanatokat a gyermekek mûsora tette felejthetetlenné.



Az esztendõ talán legszebb ünnepe
a karácsony. A városban felcsillantak
a fények, a családok kiválasztották a
fenyõfát, majd lázasan készülõdtek a
szentestére. 

Az elmúlt év decemberének máso-
dik felében már a legtöbb intézmény-
be, munkahelyekre belopakodott az ün-
nep hangulata. Fiatalok és idõsek, civil
szervezetek, önkormányzati képviselõk
tartottak közösségi összejöveteleket, ér-
keztek az ajándékok, a hangversenye-
ken felcsendültek az adventi dallamok,
majd a város karácsonyfája alatt együtt
ünnepelt a település lakossága.

A december 12-ei hagyományos ka-
rácsonyi hangversennyel kezdõdött a
szerencsi eseménysorozat. Ezúttal a he-
lyi Kisboldogasszony római katolikus
templom adott otthont a Városi Kultu-
rális Központ és Könyvtár által szerve-
zett programnak, melyben felléptek a
szerencsi általános iskola, valamint a
Bocskai gimnázium kórusai, majd
ugyancsak az ünnepet idézõ dalla-
mokkal szórakoztatta a közönséget a
Hegyalja Pedagógus Kórus, a Refor-
mátus Gyülekezeti Énekkar és a Sze-
rencsi Férfikar.

A GYERMEKEK ÉS A MUZSIKA

A szerencsi óvodákban nagy volt a
készülõdés az év legszebb ünnepe
elõtti napokban. A Gyárkerti, a Nap-

sugár, a Csalogány és az ondi intéz-
mények gyermekei zenével, tánccal, az
adventi ünnepkörhöz kapcsolódó da-
lokkal várták a közös karácsonyi ese-
ményeket.

A Bolyai iskola diákjai a városi
sportcsarnokba vonultak, ahol társaik
Jézus születésének pillanatait idézték
jelenetükkel. A délutáni órákban már
az intézmény folyosói is gyermekzsi-
vajtól voltak hangosak, amikor kezdetét
vette az ugyancsak visszatérõ kará-
csonyi vásár. A gyerekek a Rákóczi is-
kolában is válogathattak az ünnep
elõtti ajándékokból, hiszen a pedagó-
gusok és a szülõk szervezõmunkájá-
nak köszönhetõen itt is asztalra kerül-
tek a portékák. Ugyancsak ünnepi
eseménye volt az intézménynek a kö-
zös karácsonyi délután, amikor a drá-
matagozatos fiatalok adtak mûsort tár-
saiknak, a tanároknak és a meghívott
vendégeknek. 

A karácsonyi hangversennyel nem ér-
tek véget a szerencsi zenei programok.
Hidegkúti Lászlóné december 16-án
rendezte meg azt az adventi hangver-
senyt, amelynek bevételét minden esz-
tendõben jótékony célra fordítja a
nyugdíjas zenepedagógus. A Scholtz Je-
nõ Alapítvány szervezésében a Rákó-
czi-várban mutatkoztak be a városban
muzsikát tanuló fiatalok. A zsúfolásig
megtelt színházteremben több száz
szülõ figyelte a gyermekek fellépéseit.
Ugyancsak nagy sikert aratott Bíró Gló-
ria, Pocsai Petra, Lapis Flóra, Petõ An-
na és Ujj Anna koncertje. A zeneisko-
la fuvolatanszakos továbbképzõs nö-

vendékei felejthetetlen perceket sze-
reztek a közönségnek. 

MINDENKI EGYÜTT ÜNNEPELT

A szeretet ünnepe elõtt talán a szo-
kásosnál is többen adakoznak, jóté-
konykodnak. Így volt ez a Bocskai gim-
náziumban is, ahol az intézmény di-
ákjai által összegyûjtött játékokat és

használati tárgyakat december 19-én ad-
ták át a vissi anyaotthon képviselõjé-
nek. A szerencsi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat és Szerencs polgármeste-
re 150 roma családnak nyújtott át egy-
egy kilogramm szaloncukrot és kétezer
forintos vásárlási utalványt. 

A gondozóház idõseit elsõként a
Napsugár óvoda gyermekei, majd a Sze-
rencsi Férfikar lepte meg ajándékmû-
sorral. A Városi Nyugdíjasklub ünnepi

estjén a Napsugár óvoda nevelõinek mû-
sora után köszöntõt mondott Rónavöl-
gyi Endréné polgármester, majd a kö-
zösség tagjai is megörvendeztették tár-

saikat elõadásukkal. Immár hagyomá-
nyosan december 21-én ismét gyü-
mölcsökkel megrakott kosarakkal érke-
zett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szerencsi Idõsek Ott-
honába Kiss Lajosné, a Magyar Vörös-

kereszt Szerencsi Területi Szervezetének
titkára. A délutáni órákban pedig az in-
tézmény étkezdéjében a történelmi
egyházak lelkészei tartottak ünnepi
ökumenikus istentiszteletet a lakóknak. 

A Rákóczi iskola aulájába hívta ka-
rácsonyi ünnepségre a 7-es számú vá-
lasztókörzetben élõket Rónavölgyi End-
réné. Az önkormányzati képviselõ ka-
rácsonyi jókívánságai után az általános

iskola gyermekei léptek
fel zenés mûsorukkal,
majd minden jelenlévõ
egy-egy csomag szalon-
cukorral térhetett haza. A
fecskési idõsek klubjában
ugyancsak a település
polgármestere, majd Bí-
ró István önkormányza-
ti képviselõ kívánt ál-
dott, békés ünnepeket a
városrész nyugdíjasai-
nak, akiknek szintén
ajándékokkal kedves-
kedtek. 

A 4-es számú választókörzet lakóit
Uray Attiláné látta vendégül a közép-
iskolai kollégium ebédlõjében. Az ön-
kormányzati képviselõ karácsonyi gon-
dolatait követõen mûsorszámok szó-
rakoztatták az est résztvevõit. 

Második alkalommal rendeztek kö-
zös ünnepet az ondi városrészben. A
Fõ út és Kossuth út találkozásánál lé-
võ téren betlehem fogadta a környéken
élõket. Rónavölgyi Endréné köszöntõ-
jében arra emlékeztetett, hogy az em-
berek ezekben a pillanatokban gon-
dolnak vissza az elmúlt egy esztendõ-
re, és a karácsony ad alkalmat arra, hogy
együtt legyenek szeretteikkel. Danyi
László önkormányzati képviselõ szerint
a szent ünnep nemcsak az ajándéko-
zást, hanem egymás iránti örömet, a
megbecsülést és megbékélést jelképe-
zi. 

A Mindenki karácsonyát december
21-én rendezték meg a szerencsi pol-
gármesteri hivatal elõtti útszakaszon. A
szabadtéri színpadon sorra váltották
egymást a fellépõ énekkarok, majd a te-
lepülés polgármestere üdvözölte az ün-
neplõket. Rónavölgyi Endréné kívánt bol-
dog ünnepet, majd kiemelte: akárcsak
a családokban, úgy a város életében is
elengedhetetlen az egymás iránti sze-
retet és tisztelet, hiszen csak ezek se-
gítségével lehet olyan az otthonunk, a
településünk, ahol jó élni. – Az elmúlt
idõszak is bizonyítja, hogy a szerencsiek

ereje abban rejlik, hogy
tudnak együtt gondol-
kodni, és egymás sike-
reinek örülni – fogalma-
zott a polgármester, majd
meggyújtotta a színpadon
elhelyezett adventi ko-
szorú negyedik gyertyá-
ját is. 

A Rákóczi út lezárt
szakaszán felállított sát-
rak között sétálgattak a
helybéliek. A hidegben
mindenkinek jól esett a
forró tea, a forralt bor, a

sült gesztenye, a sütõtök, vagy éppen
a kenyérlángos. Amint esteledett, fel-
csillantak a város ünnepi fényei és né-
hány nap múlva a szerencsiek lélekben
felkészülve otthonukban várták a Jé-
zuska érkezését.
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A Bocskai gimnáziumban 2007.
december 14-én késõ délután tar-
tották a szalagavatót, amelynek nyi-
tányaként öt osztály végzõs fiataljai
egy-egy szál rózsával a kezükben vo-
nultak az intézmény aulájába. Az
érettségi elõtt álló diákok színvona-
las mûsorszámokkal készültek az
alkalomra, megfogalmazva az ese-
ményhez kapcsolódó érzéseiket,
gondolataikat. A bemutatott tizenegy
egyéni és társas produkció között
tánc, énekszám, hangszeres játék,
vers- és prózamondás egyaránt sze-
repeltek. A fiatalok elõször a város
polgármesterének és az iskola ve-
zetõinek tûzték fel a gimnázium
szalagját, majd az osztályfõnökök
rögzítették a diákok ruhájára a vég-
zõsök jelképét. 

Gál András igazgató beszédében
arra hívta fel a figyelmet, hogy a kö-
zépiskolák életében évente egyszer
fordul elõ, hogy a december a má-
just idézi. Az igazgató felhívta a vég-
zõsök figyelmét arra, hogy az õsi ti-
tulus, a maturandusz, vagyis érendõ

cím birtoklása rangot és elismerést
jelent. – Most még itt álltok közöt-
tünk, de gondolatban már a jövõ, a
holnap képeinek mozaikját rakos-
gatjátok – hangsúlyozta a végzõs diá-
kokhoz szólva Gál András, hozzá-
téve, hogy mindössze egyetlen fél-
év választja el a fiatalokat attól,
hogy az alma materben írt történe-
tük emlékké váljon. Az iskola falai
között eltelt évek alatt a tanárok a
tudás átadása mellett hivatástudatból
és tisztességbõl is próbáltak szá-
mukra követendõ példát mutatni. –
Valamennyien hálával gondoljatok
majd a gimnáziumban eltöltött évek-
re – kérte Gál András a fiatalokat, azt
kívánva nekik, hogy õrizzék meg lel-
kükben a diákkori énjüket, váltsák va-
lóra a legtitkosabb álmaikat és bi-
zonyítsanak önmaguknak, a hozzá-
juk közel állóknak. 

A gimnáziumi szalagavató ün-
nepség az érettségi elõtt álló fiata-
lok zenés-táncos produkcióival zá-
rult, amelyekre hosszú ideje készül-
tek már a közösségek.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Elkezdõdött a Vörösmarty-Délen,

a 37-es számú fõút melletti városi tu-
lajdonú földterület értékesítése, ahol az
idén várhatóan két nagyáruház épül fel.
Egy másik kereskedelmi társaság a Sze-
rencs és Bekecs határában lévõ ön-
kormányzati ingatlan iránt érdeklõdik.
Pályázatot nyújtottunk be az ipari park
továbbfejlesztésére és reális esély van
arra, hogy folytatódik az elsõ hazai szal-
matüzelésû erõmû építése. Ezek a
munkahelyteremtõ beruházások több
száz szerencsi, illetve a környezõ tele-
püléseken élõ embernek biztosíthatnak
megélhetést. Az önkormányzat arra
törekszik, hogy a kivitelezések során a
helyi vállalkozások beszállítóként, illetve
közremûködõként vegyenek részt a
fejlesztések megvalósításában. 

Az elkövetkezõ idõszak terveirõl
szólva Rónavölgyi Endréné kiemelte:
szeretnék tovább folytatni a városköz-
pont megkezdett rehabilitációját. Re-
ményeik szerint a tervezés elkészülté-
vel idén megkezdõdhet a 37-es számú
fõút átkelési szakaszának rekonstruk-
ciója. Továbbra is részt vesz majd a vá-
ros a közmunkaprogramokban, pályá-
zati támogatással valósítanák meg az
óvodaépületek korszerûsítését és bõ-
vítését, az utak és a csapadékvíz-elve-
zetõ rendszerek felújítását. A lakosság
egészségügyi ellátásának javítását szol-
gálja a rendelõintézet fejlesztése, töb-
bek között az egynapos sebészet be-
vezetésével. 

– Mindezeknek a feladatoknak a tel-
jesítéséhez az anyagi hátteret az álla-
mi támogatás, a pályázatokon elnyert
pénzek és nem utolsósorban a vállal-
kozások által a város kasszájába befi-
zetett adóforintok biztosítják – ismer-
tette a polgármester. A szerencsi cégek
kötelezettségek teljesítése mellett a he-
lyi kulturális élet támogatásában is pél-
damutatóan vállalnak szerepet. 

Rónavölgyi Endréné szerint a jövõ
sikerének a biztosítéka az együttgon-
dolkodás, ami mindig is jellemzõ volt
a szerencsiekre. Az itt élõ emberek so-
ha nem az ígéreteknek, az üres szó-
lamoknak hittek, hanem a valós tel-
jesítményt, a kézzel fogható eredmé-
nyeket értékelték. A város érdekében
mindig összefogtak a helybéliek, hi-
szen jól tudják, hogy saját és gyer-
mekeik javára fejlesztik a települést.
A polgármester ehhez az építõmun-
kához kívánt minden szerencsinek
erõt és egészséget. 

A köszöntõ után a Bocskai gimná-
zium tanulói adtak színvonalas mûsort,
amelynek a betanításáért és megvaló-
sításért Laczkó Tihamérné, Balázs Beá-
ta és Pauleczki György pedagógusok,
valamint Tóth György néptáncoktató ve-
hetett át elismerést. 

A program a Bolyai iskola étkezdé-
jében megtartott állófogadással zárult,
ahol Heves János alpolgármester kívánt
sikeres új esztendõt a helyi vállalko-
zóknak. 

Á. A.

A Gyárkerti óvodában is a feldíszített fenyõfánál ünnepeltek kicsik
és nagyok.

Rónavölgyi Endréné a program végén egy-egy
csomag szaloncukrot adott át a résztvevõknek.

Uray Attiláné a négyes körzet lakosságának kí-
vánt boldog karácsonyi ünnepeket.

Látványosságot jelentett az Ondon felállított betlehem.

SZALAGAVATÓ A BOCSKAI
GIMNÁZIUMBAN 

Már csak pár lépés a nagybetûs életig.

AZ ELMÚLT ÉVBEN TOVÁBB 
GYARAPODOTT SZERENCS
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SZERENCS ELMÚLT ÉVÉRÕL?
Tallárné Illés Erika:
– Tavaly két látványos beruházás zárult le
a város életében. A 37-es számú fõút mel-
letti világörökségi kapuzat felépítése és a
volt községi fürdõ felújítása egyaránt az ide-
genforgalom fejlesztését szolgálja. Örülök
annak, hogy európai uniós pályázatokból
több százmillió forinttal gyarapodott a te-
lepülés. Ugyanakkor továbbra is komoly
gondot jelent – különösen a térségben – a
munkanélküliség. A foglalkoztatás terüle-
tén Szerencsen sem történt jelentôsebb elõ-
relépés. Nagy port kavart a városban léte-
sülõ elsõ szalmatüzelésû erõmû ügye. Kíváncsian várom, hogy a be-
fektetõk a jogerõs építési engedély birtokában meg tudják-e valósítani
a beruházást. Bankfiókunk is jó évet zárt 2008-ban, ami elsõsorban a
vállalkozói ügyfélkörünk bõvülésének köszönhetõ.  

Halász Tibor:
– Úgy gondolom, hogy a volt községi für-
dõ felújításával régi vágya teljesült a sze-
rencsieknek. A létesítmény szolgáltatásai ed-
dig hiányoztak a város turisztikai kínálatá-
ból, bízom benne, hogy sok helybéli és tá-
volról érkezõ vendég látogatja majd az in-
tézményt. Tavaly volt a világörökségi ka-
puzat átadása is, aminek az ismerõseim kö-
rében felemás volt a fogadtatása. Az idõ
majd eldönti, hogy a kétkedõknek vagy a
támogatóknak lesz-e igaza. Örömmel ta-
pasztaltam, hogy elkezdõdött a megújuló

energiaforrást hasznosító szalmatüzelésû erõmû építése. Remélem,
hogy az üzemben termelõdõ úgynevezett hulladékhõt sikerül majd meg-
felelõ módon hasznosítani. Európában járva ugyanis azt tapasztaltam,
hogy az ilyen létesítmények környezetében komplett ipartelepek léte-
sültek. Helyi vállalkozóként ugyanakkor sajnálom, hogy tavaly mind-
össze néhány utca aszfaltozására jutott pénz, pedig a Zrínyi utca bur-
kolata is ugyancsak megérett már a felújításra.

Kovács László:
– Az elmúlt év nem volt rossz számunkra.
Ugyan vannak olykor nehézségek, hiszen
az árak emelkednek, amit nem könnyû ki-
gazdálkodni, de bizakodunk, hogy lesz
még ettõl jobb is. 
Az apósom által megkezdett szakmát im-
már ötven éve végezzük Szerencsen, én ma-
gam is már 35 éve dolgozom itt. Remélem,
a 2008-as év is sok jót hoz számunkra. 
Szerencs szemmel láthatóan szépen fejlõ-
dik, sok olyan beruházás történt az elmúlt
idõszakban, ami korábban nem volt jel-
lemzõ. Szerintem az új szalmatüzelésû erõmû építése sem lesz rossz
dolog, hiszen munkát ad az embereknek, energiát biztosít a városnak.
Remélem, mi is profitálhatunk majd valamit mindebbõl.

Varga József:
– Ha a település elmúlt egy évét nézem,
meg vagyok elégedve mindazzal, amit lá-
tok. Szép a város, rendben tartják a közte-
rületeket, a mostani karácsonyi díszkivilá-
gítás esztétikailag sokat növelt Szerencs ele-
ganciáján. Akár magánemberként, akár
vállalkozóként is elmondhatom: jól érzem
magam ebben a kisvárosban. 
A cégünk már kinõtte magát Hegyalja Ka-
pujából, jóval nagyobb területen dolgozunk
szerte az országban. A közterhek és a já-
rulékos költségek nagyobb arányban nö-

vekednek, mint a bevételi oldal, így elég sokat kell dolgoznunk ahhoz,
hogy mûködõképes és hatékony gazdálkodást tudjunk folytatni. Úgy ér-
zem, hogy nagy munkával, óriási erõfeszítések árán megpróbáljuk tel-
jesíteni az elõzõ év eredményeit, ha ez sikerül, már akkor is elégedet-
tek leszünk.

Mi a véleménye...

Az elmúlt idõszakban Európa több
államához hasonlóan Magyarországon
is megnövekedett az influenzaszerû
tünetekkel orvoshoz forduló betegek
száma, az Országos Tisztiorvosi Hi-
vatal adatai szerint járványról azon-
ban nem lehet beszélni. 

Ezen a télen Európában az influ-
enzavírus egy új altípusa jelent meg.
Az úgynevezett Salamon-szigeteki ví-
rus ugyan nem veszélyesebb a töb-
binél, azonban még kevés emberben
alakult ki védettség ellene. Emiatt je-
lentõs a járványveszély, aminek a ki-

alakulására hazánkban is számítanak
a szakemberek. Az eddigi vizsgála-
tok az influenzaszerû megbetegedé-
sek folyamatos emelkedését mutatják,
különösen a Dunántúlon és Pest me-
gyében. 

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) számított a Salamon-szigete-
ki vírus elterjedésére, ezért az idei sze-
zonra készített oltóanyagok már ez el-
len is védettséget biztosítanak. A sze-
zonban Magyarországon rendelke-
zésre álló 1,3 millió, térítésmentesen
kérhetõ vakcina háromnegyede már
elfogyott. Aki ilyenre nem jogosult, an-

nak 2300 forintot kell fizetnie az ol-
tásért, ami már a vizitdíjat és a bea-
dás díját is tartalmazza. 

Borbély Zsuzsanna térségi tiszti fõ-
orvos lapunk érdeklõdésére ismertet-
te, hogy január elsõ hetéig Szerencsen
és térségében nem emelkedett az inf-
luenzaszerû megbetegedések száma.
Ennek ellenére ismételten felhívták a
háziorvosok figyelmét a hozzájuk el-
juttatott védõoltások népszerûsítésére,
mert aki még most beadatja magának
a vakcinát, annak jó esélye van a kel-
lemetlen tünetekkel járó fertõzés el-
kerülésére.

A hideg téli idõ
beköszöntéve l
megnövekszik a
meghûléses, náthás
megbetegedések
száma. Influenza-
járvány közeledtét
jelzik a médiumok
az orvosi elõrejelzések alapján. A meg-
elõzés, a betegség elkerülése nagy-
mértékben függ a szervezet immun-
erõsségétõl is. A C-vitamin megfele-
lõ bevitele, pótlása ez utóbbi javítá-
sát szolgálja. 

Erre alkalmasak a természetes C-vi-
tamin források: a citrom, a narancs, a
csipkebogyó, a kivi, a ribizli és a zöld-
ségek. Különösen jó hatású az utób-
biak közül a káposzta savanyított for-
mája. A C-vitamin pótlására a gyógy-
hatású készítmények, vitamintabletták
is alkalmasak. A felesleg a vizelettel
kiürül a szervezetbõl, de a felelõtle-
nül nagy vitamindózisok az arra haj-
lamosaknál vesekõ képzõdését ered-

ményezhetik. Fontos megjegyezni,
hogy hõ hatására a növények vita-
mintartalma csökken, tehát a gyü-
mölcsöket, zöldségeket inkább nyer-
sen érdemes fogyasztani! A csipke-
bogyó C-vitamintartalma is csak ak-
kor marad meg, ha a teát áztatással,
és nem fõzéssel készítjük belõle. A
hagyma, a fokhagyma, bizonyos
gyógynövények – menta, citromfû –
és egyes fûszernövények – szegfûszeg,
gyömbér – fogyasztása segít a nátha
megelõzésében és kezelésében is. A
citromlé és méz keveréke egy pohár
forró vízben elkészítve csökkenti a to-
rokfájást és a köhögést. 

A szobában egyes növények olaját
párologtatva könnyebbé tehetõ a lég-
zés, fertõtleníthetõ a helyiség levegõ-
je. Ilyenek az eukaliptusz- és a le-
vendulaolajok. A gyakori szellõztetés,
a fertõtlenítõ hatású párologtatás al-
kalmazása segít megelõzni a bakté-
riumok elszaporodását a levegõben.
Amennyiben a megfázásos tünetek
mégis jelentkeznek, és néhány nap alatt

nem szûnnek meg, vagy lázas állapot
alakul ki, mindenképpen orvoshoz kell
fordulni! A természetes megelõzési és
gyógymódok mindenki számára elér-
hetõek, érdemes alkalmazni õket,
hogy így próbáljuk kivédeni a beteg-
séget!

Váradi Ferencné 
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (leg-
közelebb január 14-én) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné se-
gítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban szük-
ség van, és a várakozás elkerülése ér-
dekében célszerû idõpontot egyeztetni.

MEGJELENÉS
2008.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ol-
vasóinkat, hogy a Szerencsi Hí-
rek 2008-ban az alábbi idõpon-
tokban jelenik meg: január 11.,
január 25., február 8., február 22.,
március 7., március 21., április
11., április 25., május 9., május
23., június 13., június 27., au-
gusztus 8., augusztus 29., szep-
tember 12., szeptember 26., ok-
tóber 10., október 31., november
14., november 28., december 12.
Lapzárta: a megjelenés elõtti hé-
ten, pénteken 10 óra.

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

SZERENCSI HÍREK 
ELÕFIZETÕ 

2008  

ELÕFIZETÕINK
FIGYELMÉBE!

A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA
Az önkormányzat döntése alap-

ján Szerencsen 2008-ban az aláb-
bi közszolgáltatási díjakat kell a
szilárd hulladék szállításáért fi-
zetni: 

Konténer Ürítési ár (Ft + 20% áfa)/1 alkalom
(lerakótól mért távolságtól függõen

5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km
4 m3 9 616 12 946 16 274 19 605 22 934 26 264 29 593 32 923
5 m3 12 312 15 640 18 969 22 299 25 629 28 958 32 287 35 619
8 m3 17 700 21 030 24 359 27 687 31 017 34 346 37 676 41 044

Konténer Ürítési ár (Ft + 20% áfa)/1 alkalom
(feldolgozótól mért távolságtól függõen

5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km
5 m3 7 935 10 580 13 225 14 548 17 193 18 515 21 160 23 805
8 m3 9 258 13 225 15 870 17 193 18 515 21 160 25 128 27 773

Járatba nem illesztett gyûjtõedényzet ürítési ára építési-bontási hulladék esetén:

Járatba nem illesztett gyûjtõedényzet ürítési ára kommunális hulladék esetén:

Ár (Ft + 20% áfa/1 ürítés
60 l-es (edény és zsák is) 266 
120 l-es (edény és zsák is) 324 

1100 l-es edény 2970

JAVASOLT A VÉDÕOLTÁS

Egészségünkért 

VÉDEKEZZÜNK TERMÉSZETESEN A NÁTHA ELLEN!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Születtek: Csiki Csanád, Va-
das Marcell, Kunder Léla, Kun-
der Botond.

Üdvözöljük városunk ifjú
polgárait!

Elhunytak: Vágási Viktor 28
éves, Balla Piroska 55 éves, Ko-
máromi István 64 éves, Tóth La-
jos 64 éves, Cz. Juhász János
77 éves, Takács Istvánné (Ké-
pes Ilona) 77 éves.

ÁRVEREZIK 
AZ AUTÓKAT 

A Szerencsi Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltóság árverésre bocsátja a tu-
lajdonát képezõ Lada Niva 2121-4
KAT. típusú, HHV-661 forgalmi rend-
számú személygépkocsit 600 000 Ft,
illetve a Volkswagen Transporter típu-
sú, CIB–660 forgalmi rendszámú mik-
robuszt 200 000 Ft kikiáltási áron. Ár-
verés ideje és helye: 2008. január 22.,
10 óra, Hivatásos Önkormányzati Tûz-
oltóság 3900 Szerencs, Rákóczi út 119.

KÖSZÖNET AZ 
1 SZÁZALÉKÉRT 

A Szerencsi Bölcsisekért Alapít-
vány ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik támogatták a böl-
csõdés gyerekeket. A befolyt ösz-
szeget az alapító okiratban foglal-
taknak megfelelõen fogjuk felhasz-
nálni. Adószámunk: 18425752-1-
05. Kérjük támogatásukat a továb-
biakban is!

Juhász Zoltánné
az alapítvány elnöke

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja. 



Az ország legjobb csillagfotósainak
képeibõl nyílt kiállítás 2007. decem-
ber 17-én a szerencsi Rákóczi-várban.
A Bocskai István Szerencsi Amatõr Csil-
lagászati Egyesület által rendezett tár-
lat megnyitóján Nagy Imre köszöntöt-

te a jelenlévõ érdeklõdõket. A civil szer-
vezet elnöke szerint a Magyar Csilla-
gászati Egyesület által rendelkezésük-
re bocsátott képek segítségével a né-
zelõdõk gondolatbeli sétát tehetnek ott,
ahová az emberi szem már csak spe-
ciális távcsövek segítségével képes el-
látni. Az Égi csodák címû kiállítás 2008.
január végéig tekinthetõ meg a szerencsi
Rákóczi-vár árkádos termében.
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DIÁKIGAZGATÓT VÁLASZTOTTAK
A szerencsi gimnáziumban 2007.

december 21-én rendezték meg az
immár hagyományos Bocskai Nap
programot. Ilyenkor jelképesen né-
hány órára a tanulók veszik át az irá-
nyítást az intézményben, diákigaz-
gatót választanak, majd kezdõdik a
vidám, zenés fordított nap.

Gál András igazgató az elsõ csen-
gõszót követõen üdvözölte a tanu-
lóifjúságot, ismertetve azoknak a ta-
nulóknak a nevét, akik az elmúlt idõ-
szakban eredményesen szerepeltek a
tanulmányi és sportversenyeken. Az
intézményvezetõ arról is beszámolt,
hogy a tizenegyedik évfolyamosok vá-
lasztási kampányt szerveztek, mely-
nek keretében a több mint ezerfõs
diáksereg voksolhatott: melyik osz-
tályközösséget tartja alkalmasnak ar-
ra, hogy ezen a napon átvegye az in-
tézmény irányítását. A nagy ver-
senyben összesen 208 szavazattal a
12. N osztály „Hétköznapi paraszt-
ságok” elnevezésû csapata nyerte el
társaik bizalmát. Mindezek után az
iskola kulcsait és ezzel az intézmény
jelképes vezetését Dankó Ádám vet-
te át Gál András igazgatótól.

Az aulában feldíszített hatalmas fe-
nyõfa alatt a középiskola kórusa ad-

ta elõ karácsonyi mûsorát, majd a ki-
lencedik évfolyamosok léptek fel
zenés, táncos produkcióikkal. A
programban a végzõsök bemutatták
a szalagavatóra készült táncaikat. A
számos esemény között kiemelked-

tek a vidám vetélkedõk, amelyben
kötélhúzás, valamint karaoke verseny
egyaránt szerepelt. Eközben az osz-
tályok süteményekkel és teákkal lát-
ták vendégül egymást. Az esemény
a pecúravatóval zárult. 

JÓTÉKONYSÁGI CÉLÚ HANGVERSENY
Karácsony közeledté-

vel sokan adakoznak,
megsokszorozódnak a jó-
tékony célú hangverse-
nyek. Hidegkúti Lászlóné
zenetanár és növendékei
2007. december 16-án
immár sokadik alkalom-
mal mutatták be tudásu-
kat a szerencsi Rákóczi-
vár lovagtermében. A Vá-
rosi Kulturális Központ
és Könyvtárral közös szer-
vezésû koncert bevételét
jótékony célra ajánlották
fel. A hangversenyen el-
hangzottak dalok, ver-
sek, zenemûvek, bibliai
idézetek. Az elõképzõsök
és zeneovisok együtt áll-
tak színpadra, a vendégek és köztük
a tisztelt szülõk nagy örömére, gyö-

nyörûségére. A 10-12 éves korosztály
már komolyabb produkciókat adott

elõ. A legnagyobbak – Ta-
más Klaudia, Takács Cin-
tia, Mészáros Lilla és Mol-
nár Ádám – pedig igazi
mûvészi élményben ré-
szesítették a közönséget.

Restás László adven-
tista lelkész igehirdetésé-
ben Isten iránti bizalom-
ra, jó cselekedetekre és
hûségre hívta fel a jelen-
lévõk figyelmét. A koncert
után a meghatott hallga-
tóság a karácsonyvárás
örömével távozott. A fel-
lépõ gyerekek Takács Ist-
ván, Örkényi Károly, Ke-
lemen János és neje, va-
lamint Laczkó Sándor
édességajándékát, továb-

bá Fazekas Zoltán ropi-felajánlását
kapták jutalmul. 

FOTÓK A CSILLAGOKRÓL

A SZAKKÉPZÕSÖK FELKÖTÖTTÉK
A BALLAGÓK JELKÉPÉT 

A Városi Sportcsarnokban ren-
dezte meg szalagavató ünnepségét
2007. december 21-én a Szerencsi
Szakképzõ Iskola. Az esemény a 115
végzõs hallgató bevonulásával kez-
dõdött, majd szavalatok és ének-
számok váltották egymást. Elsõként
az osztálytitkárok tûzték fel tanáraik
ruhájára a maturanduszok jelképét,
késõbb hosszú, meghitt pillanatok
következtek, amikor az osztályfõ-
nökök a végzõs hallgatók ruháira is
elhelyezték a szalagot. 

Atanaszov Vilmos ünnepi gondo-
latai között hangsúlyozta, hogy a je-
lenlévõk már elmondhatják maguk-
ról, hogy céljaik egy része immár tel-
jesült, hiszen hamarosan szakmai és

érettségi vizsgákat tesznek. – Minket,
pedagógusokat is jó érzés tölt el ezek-
ben a percekben, hiszen meghatód-
va látjuk, hogy az elmúlt évek mun-
kája eredményre vezetett – fogal-
mazott az igazgató. A zenei kíséret-
tel elõadott szólóének után a szak-
képzõ iskola legidõsebb diákjai ne-
vében Kapitor Anikó mondott kö-
szönetet tanáraiknak, majd a szü-
lõkhöz intézett szavaiban tett ígére-
tet arra, hogy legjobb tudásukkal,
szorgalommal hálálják meg az eltelt
gondoskodó éveket. Az öt osztály fia-
taljai kivonultak a sportcsarnokból,
majd kezdetét vette a táncos-zenés
óra, melynek keretében bemutatták
az alkalomra készített mûsorszá-
maikat.

A szerencsi Gyárkerti óvoda csöpp-
ségei és pedagógusai már hetekkel ka-
rácsony elõtt készültek Luca napjára.
A 2007. december 13-ai hagyományos
kirakodó vásárban édességek, az ad-
venti ünnepkörhöz kapcsolódó dísz-
tárgyak között válogathattak a szülõk

és gyermekeik. Kora reggel gazdagon
megrakott asztalok várták az érkezõ-
ket, a kicsik és az óvónõk pedig szí-
vesen ajánlották a portékát a nézelõ-
dõknek. A gyárkerti óvoda Luca-napi
vásárának bevételét ezúttal is az in-
tézmény eszközfejlesztésére fordítják.

KÖZÉPPONTBAN AZ EGÉSZSÉG
Új tagokkal kibõvülve tartotta meg

ülését 2007. december 17-én az Egész-
séges Városok Szerencsi Szervezetének
koordinációs bizottsága. A jelenlévõk
egyperces néma felállással emlékeztek
a közelmúltban elhunyt Tóth Istvánnéra,
aki vezetõ védõnõként eredményesen
segítette a testület munkáját. A ta-
nácskozáson Gyõrik Ferenc koordinátor
ismertette, hogy a jövõben a szervezet
tevékenységében Heves János alpol-
gármester és Sipos Attila önkormány-
zati képviselõ, az Alapellátási Központ
igazgatója is bekapcsolódik. A veze-
tõségben továbbra is helyet kapnak az
oktatási és egészségügyi intézmények,
valamint a karitatív szervezetek kép-
viselõi.

Gyõrik Ferenc beszámolt arról, hogy
Szerencsnek az országos szervezet
tagjaként az elmúlt idõszakban elvég-
zett munka alapján nincs szégyenkezni
valója. Évrõl évre eredményesen tar-
tanak egészségügyi felvilágosító elõ-
adásokat, a férfiak egészséghete alkal-
mából prosztataszûrést, valamint sport-
rendezvényeket. A városban 2007-
ben elsõ alkalommal rendeztek egész-
ségnapot, ahol a szûrõvizsgálatokat kö-
zel ötszáz szerencsi lakos vette igény-
be. A koordinátor szerint idõszerû len-
ne újragondolni a város egészségképét,
mivel a tíz esztendõvel ezelõtt elkészített
dokumentumnak új kihívásokra, töb-
bek között a fiatalok drogfogyasztásá-
nak veszélyeire is választ kell adnia.BESZÁMOLÓ 

A TANULMÁNYÚTRÓL 
2007-ben utolsó ülését tartotta de-

cember 18-án a Szerencs és Környé-
ke Fejlõdéséért Egyesület. A Rákóczi-
vár kaszinójában három új tag felvé-
telérõl döntöttek a jelenlévõk. A jö-
võben a civil szervezet munkáját se-
gítik Kunder Gyula, Pisák Zoltán és
Rezsdovics Ferenc, a helyi cukor- és
csokoládégyárak nyugdíjas mûszaki
szakemberei. Takács Zoltán elnök kö-
szöntõjében fontosnak tartotta, hogy
a jövõben humán érdeklõdésû szak-
emberek is bekapcsolódjanak a kö-
zösség tevékenységébe. Az egyesület
tagjai megtekintették a dániai Mari-
bo városában mûködõ szalmatüzelésû
erõmûben tett látogatásról készített kis-
filmet. A BHD Hõerõmû Zrt. által szer-
vezett tanulmányúton a Szerencs és
Környéke Fejlõdéséért Egyesület két
tagja, Takács Zoltán és Hornyák Ist-
ván is részt vett. A beszámolójukból
kiderült, hogy a szerencsivel azonos
technológiájú üzem megtekintése so-
rán kedvezõ tapasztalatokat szerez-
tek. Nyilvánvalóvá vált számukra,
hogy egy ilyen világszínvonalú erõ-
mû semmiféle veszélyt nem jelent a
környezetére. Az egyesületi ülés az
éves munka értékelésével zárult.

Az intézmény kulcsát Dankó Ádám (jobbra) vette át Gál András igaz-
gatótól.

Immár maturanduszok lettek.

LUCA-NAPI VÁSÁR AZ ÓVODÁBAN

Tessék, csak tessék! Itt lehet vásárolni!

A Rákóczi-vár lovagtermében mutatkoztak be a növen-
dékek.

Távoli világba kalauzolnak a fényképek.



A szerencsi kis-
térséghez tartozó
Taktaharkány lakó-
ja Szatmári Gyula
(fotónkon), aki az
elmúlt évben töl-
tötte be hetvene-
dik életévét. Ez ön-
magában még nem lenne újsághír. Ami
különlegessé teszi személyét, hogy
korát meghazudtoló, fiatalos lendü-
lettel közel húsz éve a hazai polgár-
õr-mozgalom egyik meghatározó sze-
mélyisége. 

Alapító tagja és elsõ parancsnoka az
1989-ben Taktaharkány nagyközség-
ben létrejött polgárõrségnek. Egyik
szervezõje, megalakítója a B.-A.-Z.
Megyei, valamint az Országos Polgárõr
Szövetségeknek, a megyei szervezet el-
sõ vezetõje, jelenleg tiszteletbeli elnöke.
Az Országos Polgárõr Szövetség (OPSZ)
megalakulásakor a kelet-magyaror-
szági régió felelõse lett, volt OPSZ-al-
elnök, most elnökhelyettes. Hetvene-
dik születésnapján az országos szö-
vetség elnöksége aranygyûrûvel kö-
szöntötte. A polgárõr-mozgalomban
végzett munkája elismeréseként több
minisztériumtól, rendészeti szervek
vezetõitõl, a polgárõr-szövetséggel
együttmûködõ más civil szervezetek-
tõl különbözõ elismeréseket kapott.
Legutóbb országos rendõr-fõkapitányi
dicséretben és jutalomban részesült, tu-
lajdonosa az OPSZ elsõ elnökérõl el-
nevezett „Kopácsi Sándor” Érdem-
rendnek. Szatmári Gyulát a Magyar-
ország regisztráltan legnagyobb civil
szervezete múltjáról, jelenérõl és jö-
võjérõl kérdeztük.

– Gratulálunk, hogy jó erõben és
egészségben megérte a 70. életévét,
amelynek utolsó évtizedeit részben a
polgárõrmozgalomnak szentelte. Ho-
gyan emlékszik vissza a kezdetekre?

– Történelmi léptékben a közel
húsz év ugyan csak egy pillanat, de a
magyarországi polgárõrmozgalomban

eltöltött idõszakként hosszúnak tûnik.
Az 1989-90-es években a térségben,
de országosan is olyan mértékben
emelkedett a bûncselekmények szá-
ma, amit a rendõrség önmagában
képtelen volt kezelni. A rendszervál-
tozáskor a társadalomban jelentkezõ
bizonytalanság csak tovább rontotta a
helyzetet. Az ország néhány telepü-
lésén civil kezdeményezésre külön-
bözõ önvédelmi csoportok alakultak
a lakosság élet- és vagyonbiztonságá-
nak megõrzésére. Taktaharkányban is
nagyszámú betörés, lopás, utca rend-
jét, a lakosság nyugalmát zavaró jog-
sértések történtek. A község elsõ szá-
mú vezetõjeként felvettem a kapcso-
latot a helyi bûnüldözõk irányítójával
és elhatároztuk, hogy falufórumon
kérjük fel a település lakóit, hogy se-
gítsék, támogassák a rendõrség mun-
káját, illetve a kritikus idõszakokban
járõrözzenek a községben. A jelent-
kezõket összehívtuk és megalakítottuk
a polgárõrséget. A néhány hónapos te-
vékenységünk kedvezõ tapasztalatán
felbuzdulva a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság mûködési területéhez tartozó
települések döntõ többségében szin-
tén alakultak polgárõrségek. Hasonló
folyamat indult el a megyében, de or-
szágosan is. Kezdetben több helyen –
köztük a fõvárosban – a rendõrség nem
jó szemmel nézte a polgárõrségek lét-
rejöttét, mûködését. Ezt a bizalmatlan
légkört akkor sikerült eloszlatni, ami-
kor a mozgalmunk támogatására meg-
nyertük Túrós András országos rend-
õrfõkapitányt. Az akkori politikai élet
ellenszenvét az oszlatta el, hogy fel-
kértük Kopácsi Sándort, ’56-os buda-
pesti rendõrfõkapitányt, hogy álljon a
polgárõrség élére. Nélküle nem jött vol-
na létre egy erõs, egységes mozgalom.
Személye és szakértelme garancia
volt arra, hogy szakmai bûnmegelõ-
zési civil szervezetként mûködünk, kö-
vetkezetesen betartva a Magyar Köz-
társaság törvényeit. 1991 áprilisában,
Szent György napján létrehoztuk az

OPSZ jogelõdjét azzal a céllal, hogy
összefogjuk, és helyes irányba terel-
jük az ország különbözõ városaiban,
községeiben gombamódon szaporo-
dó polgárõrségeket. Tudni kell azt is,
hogy a kezdeti idõben ezek a szerve-
zõdések minden jogi háttér nélkül mû-
ködtek. Az 1990-es önkormányzati vá-
lasztások után megalakult helyható-
ságok igyekeztek jogi keretet biztosí-
tani a polgárõrségek mûködéséhez. En-
nek következményeként ahány tele-
pülés, annyiféle szabályozás született.
Ezt az ellentmondást oldotta fel az or-
szágos szövetség létrejöttének és mû-
ködésének jogi háttere, az egyesületi
törvény, amely egységes keretet, jogi
garanciát adott a polgárõrségeknek,
amelyek ettõl kezdve egyesületekké,
majd késõbb közhasznú és kiemelten
közhasznú egyesületekké alakultak. Ez
a folyamat 2006-ban csúcsosodott ki,
amikor az Országgyûlés törvényt al-
kotott a polgárõrségrõl. Társadalmi el-
ismertségünket az is bizonyítja, hogy
a szolgálatot ellátó polgárõrök 2000-
tõl büntetõjogi védelmet kaptak, az-
zal, hogy tevékenységüket közfela-
datnak ismerték el.

– Hol tart most a polgárõrmozgalom?
– Országosan 80 ezer polgárõr 1842

egyesületben dolgozik. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében 218 közösségünk
van, 8350 taggal. Ma már a polgár-
õrség Magyarország legnagyobb civil
szervezete. Szoros kapcsolatunk, írá-
sos együttmûködési megállapodásunk
van a rendvédelmi szervekkel, mi-
nisztériumokkal, minden olyan más ci-
vil szervezetekkel, amelyeknek célja
megegyezik a polgárõrségével. Kie-
melten jó partnerséget ápolunk az ön-
kormányzatokkal, a rendõrséggel or-
szágosan, területi, de helyi szinten is.
Büszkén állítom, hogy napjainkban a
társadalmi bûnmegelõzés elképzel-
hetetlen a polgárõrség nélkül. Tudom
azt, hogy az eredményes és sikeres mû-
ködéshez megfelelõ anyagi, technikai,
hír- és informatikai háttér is szükséges.

Azzal is tisztában vagyok, hogy egye-
sületeink jelentõs része nem rendel-
kezik ezekkel a feltételekkel. Ezért az
OPSZ a kapott állami és más támo-
gatások nagy részét a forráshiányos me-
gyei szövetségek, helyi egyesületek kö-
zött igyekszik elosztani különbözõ
pályázatok révén. Segítséget nyújtunk
a kapcsolattartáshoz szükséges rá-
diók, informatikai eszközök, forma-
ruhák és szolgálati jelvények beszer-
zéséhez. Tudom ugyanakkor, hogy ez
a támogatás messze nem elég! Az egye-
sületeknek meg kell tanulniuk több lá-
bon állni, más szervek által kiírt pá-
lyázatokkal, helyileg kötött együtt-
mûködési megállapodásokkal kiegé-
szíteni a mûködéshez szükséges anya-
gi-technikai feltételeket. Úgy gondo-
lom, hogy ma már a magyar társada-
lom nemcsak erkölcsi, hanem olyan
anyagi támogatást is ad a polgárõrök-
nek, amely biztosítja ennek a civil szer-
vezetnek a továbbfejlõdését, az álta-
lunk nyújtott szolgáltatás szakszerû fej-
lõdését.

– A hazai polgárõrmozgalom közel
20 éves mûködése alatt vitathatatla-
nul kivívta a társadalom, a lakosság el-
ismerését. Már nem az a kérdés, hogy
szükség van-e erre a civil szervezet-
re, hanem az, hogy milyen a „jövõ-
képe”? 

– Tény, hogy a polgárõrség évrõl év-
re fejlõdik, társadalmi elismertsége fo-
lyamatosan növekszik. Az eltelt idõ-
szakban bizonyítottuk politikamentes-
ségünket, lojalitásunkat a mindenkori
kormányokkal. Sokat fejlõdött az egye-
sületek munkája, hatékonysága, ered-
ményessége, nem utolsósorban az
egyes polgárõrök szakmai felkészült-
sége, az intézkedések törvényessége,
kulturáltsága. Ezek azok az értékek,
amelyek megalapozzák a jövõt. Meg
kell nyerni az ifjúságot a céljainknak,
be kell õket vonni a bûnmegelõzésbe,
a drog elleni prevencióba, a baleset-
megelõzésbe. El kell érni, hogy min-
den településen legyenek egyesülete-

ink, mûködjenek polgárõr csoportok,
segítsék az önkormányzatokat, rend-
õrséget az ott lakók biztonságának meg-
teremtésében, biztonságérzetük javí-
tásában. Ilyen szervezettségû, haté-
konyságú és eredményes civil szerve-
zet nincs még egy a világon. A magyar
polgárõrmozgalom a nemzetközi téren
unikum. Nagy érdeklõdéssel és cso-
dálattal tekintenek erre az önkéntes
szervezõdésre más országokban. Ezért
ki kell lépnünk a hazai keretekbõl, nem-
zetközi téren ki kell használni a lehe-
tõségeinket. Ezért kezdeményeztük az
Európai Unió tagállamainak közös
konferencia megtartását, amelynek
célja a magyar polgárõrmozgalom be-
mutatása, az Európai Nemzeti Polgár-
õrség létrehozása. A Budapestre és Ber-
linbe tervezett tanácskozások révén más
országok tapasztalatainak átvétele,
adaptálása, hasznosítása óriási lehe-
tõségeket nyithat a hazai szervezetek
minõségi fejlesztése, fejlõdése szem-
pontjából.

– Hogyan értékeli a szerencsi kis-
térség polgárõreinek munkáját?

– Szûkebb pátriánkban kiemelkedõen
színvonalas, példaértékû a polgárõri
munka. Néhány település kivételével
mindenütt van egyesületünk, szinte le-
fedve az egész térséget. Tizennyolc
szervezetben 750-en végzik önzetlen,
áldozatos munkájukat. Bátran állítom,
hogy a megyei szövetség egyik meg-
határozó és biztos támasza a szeren-
csi kistérség. Ne felejtsük el, hogy itt
alakultak meg Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, de az ország elsõ polgárõr-szer-
vezetei. Hazánkban másodikként a sze-
rencsi egyesület alakított meg közle-
kedési tagozatot. Az „Egy iskola – egy
polgárõr” országos akcióhoz a mintát,
a tapasztalatot Megyaszó adta. A pol-
gárõrmozgalom szervezeti megújítása,
a közigazgatás korszerûsödéséhez iga-
zodó kistérségi felelõsi rendszer elve,
majd mûködési tapasztalatainak hasz-
nosítása, és az ehhez kapcsolódó Kis-
térségi Polgárõr Nap beindítása ebbõl
a térségbõl indult el. Sorolhatnám a
jobbnál jobb ötleteket, példákat, ame-
lyek mind azt bizonyítják, hogy pol-
gárõreink, egyesületeink az új iránt is
fogékonyak, innovatív tevékenységük
példaértékû, mely színesebbé, sokré-
tûbbé teszik ezt a nehéz, de szép mun-
kát. Röviden és tömören úgy értéke-
lem a kistérség munkáját, mint a pol-
gárõrmozgalom egyik alkotóházát.
Büszke vagyok arra, hogy ebben a tér-
ségben élve, ennek közvetlen részese
lehetek. 

– Az új esztendõben milyen fonto-
sabb feladatok, célkitûzések végrehaj-
tására kéri az egyesületeket?

– Az OPSZ elnöksége most értéke-
li, elemzi a 2007. évi feladatok vég-
rehajtását, a kitûzött célok megvaló-
sulását, ezt követõen történik a 2008-
as tennivalók meghatározására. Az
elõzetes felmérések eredményei, a
várható tendenciákat is figyelembe
véve biztos vagyok benne, hogy az új
esztendõ egyik fontos célkitûzése az
idõseknek és az egyedül élõknek, a ter-
mészetnek és a környezetnek a foko-
zott védelme lesz. Fontos célkitûzés az
ifjúság széles körû bevonása a polgár-
õrségek munkájába, de új feladatok elé
állítja egyesületeinket a határõrség in-
tegrációja miatt a rendészeti tevé-
kenység elsajátítása is.

– Az „utolsó szó jogán” mit üzen a
polgárõröknek?

– Valamennyi polgárõr társamnak kö-
szönöm a 2007-ben végzett önzetlen,
áldozatos munkáját. Kívánok mind-
annyiuknak és családjaiknak sikerek-
ben, eredményekben gazdag, békés és
boldog új évet! B. F.
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„Hosszú távú közlekedésfejlesztés,
avagy tûzoltás Zemplénben” címmel
tett fel kérdést december 10-én a par-
lamentben a gazdasági és közlekedé-
si miniszternek Rónavölgyi Endréné.  Az
országgyûlési képviselõ a 37-es számú
fõút négysávosításának folytatásáról és
a 39-es számú fõút megvalósíthatósá-
gáról érdeklõdött. 

– Még csak néhány napja, hogy Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében birtok-
ba vehettük a 37-es fõút Gesztely – Her-
nádkak elágazásig tartó, újonnan meg-
épült, több mint 8 kilométer hosszú, két-
szer kétsávos szakaszát, de máris érez-
zük ennek a jótékony hatását. – kezdte
felszólalását Rónavölgyi Endréné – Az
itt élõ emberek és a gazdasági szerep-
lõk az erõfeszítések elismerése mellett
egyre erõteljesebben igénylik, hogy az
útfejlesztés ugyanilyen mûszaki tarta-
lommal folytatódjon, egészen az or-
szághatárig. Erre reményt nyújtott az a
tény, hogy a közlekedésfejlesztési ope-
ratív programban a 37-es fõút fejleszté-
se célként fogalmazódik meg. Informá-
cióink szerint azonban a projekt mûszaki
tartalma csak a burkolaterõsítést és az
elõzõsávok megépítését tartalmazza. 

A másik közútfejlesztéssel kapcsola-
tos kérdés az úgynevezett 39-es fõút meg-
valósíthatósága. Ez az út az M30-as gyors-
forgalmi utat kapcsolná össze, Encs tér-
ségébõl indulva, az M3-as autópályával
Tiszavasvári közelében. Többféle javaslat
készült, amellyel kapcsolatban vélemé-
nyünk szerint azt a fejlesztést kell tá-

mogatni és megvalósítani, amely a leg-
jobban szolgálja az érintett térség igé-
nyét és gazdasági szerepét. Ennek véle-
ményünk szerint leginkább a Taktakö-
zön áthaladó nyomvonal felel meg. 

E témát legutóbbi ülésén tárgyalta a
többcélú kistérségi társulás is, és szin-
tén ezt az álláspontot képviselte. Meg-
valósítása esetén négy hátrányos hely-
zetû kistérség: Encs, Abaújhegyköz, Sze-
rencs és Tokaj fejlõdését segítené elõ.
Ezen fejlesztés szolgálhatja egyben To-
kaj tehermentesítését is, úgy, hogy a ter-
vezett út egyik ága – Tokaj alatti be-
kötéssel – megoldaná a város tranzit-
forgalomtól történõ mentesítését. 

Kérdésem: számíthatunk-e és mikor
a 37-es számú fõközlekedési út négy-
nyomsávosítására, egészen Sátoralja-
újhelyig? És mikor várható a Tokajt el-
kerülõ, valamint a Taktaközt is feltáró
út és egy új Tisza-híd megépítése? 

A felszólalásra Garamhegyi Ábel, a
szaktárca államtitkára válaszolt: 

Nagy örömömre szolgál, hogy a 37-
es fõút kétszer kétsávos kiépítésének jó-
tékony hatása már néhány nap után is
érezhetõ. Mint azt a képviselõ asszony
is említette, a közlekedésfejlesztési
operatív programban szerepel a 37-es
számú fõút Gesztely – Tokaj közötti sza-
kaszának 11,5 tonnás burkolatmege-
rõsítése. A kivitelezés várhatóan
2011–2013 között valósul meg. A fõ-
út további fejlesztésére 2013 után nyíl-
hat lehetõség. Az országhatárig a fõút
négysávosra bõvítése, figyelembe vé-
ve a jelenlegi forrásokat, reálisan egy-

elõre nem tervezhetõ. Az elõirányzott
szakaszos kapacitásbõvítés azonban
mûszakilag nem zárja ki, hogy a fõút
távlatban Szerencsig folyamatosan két-
szer kétsávos mûszaki tartalommal
épüljön ki, az országhatárig történõ ka-
pacitásbõvítést azonban az út forgalmi
jellemzõi és hálózati szerepe alapján
nem tartjuk indokoltnak, azt az eddi-
giekben egyetlen elfogadott fejlesztési
koncepció sem tartalmazta. 

A Gesztely és Szerencs közötti leg-
nagyobb forgalmú útvonalon a koráb-
bi, hasonló kialakítások kedvezõ ta-
pasztalataira tekintettel továbbra is az
elõzési szakaszok megépítését tartjuk
a legfontosabbnak. Szerencsre vonat-
kozóan pedig a város átkelési szaka-
szának rekonstrukcióját tekintjük a leg-
sürgetõbb feladatnak. 

Ami a 39-es fõút nyomvonalát illeti,
a Szerencs–Tokaj térségi úthálózat fe-
lülvizsgálata és a minisztériumok kö-
zötti egyeztetés jelenleg is folyamatban
van. Az Encs–Nyíregyháza közúti kap-
csolat nagytávú nyomvonali megoldá-
sait vizsgáló tanulmány áttekintése
után, ami ezekben a hetekben várha-
tó, az érintett tárcák részvételével ki-
választjuk a legmegfelelõbb nyomvo-
nalat, amelyet beépítünk a jelenleg ak-
tualizálás alatt álló országos terület-
rendezési terv elõterjesztésébe. A vég-
sõ döntést a kérdésben ezután fogjuk
az Országgyûlésben meghozni. 

Rónavölgyi Endréné képviselõi vi-
szontválasza: bizonyára az államtitkár
elõtt is ismert, hogy Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében arányait tekintve
mindenképpen itt található a legtöbb
hátrányos helyzetû kistérség. Nyilván-
valóan ennek sokféle oka van, de ab-
ban bizonyára meg tudunk egyezni,
hogy a közúthálózat fejlesztése az
egyik ilyen ok. Ez akadálya ma a gaz-
dasági fejlesztésnek, akadálya ma az ide-
genforgalom fejlesztésének, akadálya
annak, hogy egyre többen érkezzenek
ide a vidékre, és ezt a csodálatos kul-
túrtájat megismerjék. 

Megnyugtató számomra, hogy a tár-
ca komolyan foglalkozik a közútháló-
zat-fejlesztéssel. Én azt kérem a tárcá-
tól, hogy az érintettek bevonásával to-
vábbi egyeztetések történjenek, és biz-
tos vagyok benne, hogy közös erõfe-
szítéseink révén eredményeket tudunk
majd elérni. 

Garamhegyi Ábel viszontválasza: az
úthálózat-sûrûség, az úthálózat-meg-
határozás valójában a helyiekkel együtt
kerül kialakításra. Bízunk abban, hogy
az országos területrendezési terv meg
fogja mutatni azt a hálózatsûrûséget, azt
az útellátottságot, amely nem haladja
meg, de természetesen eléri a hasonló
adottságú területek hálózatsûrûségét. 

A Tokajt elkerülõ és a Taktaközt fel-
táró új út, illetve egy új Tisza-híd meg-
valósítása vélhetõen a 2013 utáni idõ-
szak programozásába kerülhet bele. A
tervezett nagytávú útkapcsolat, bármi-
lyen nyomvonali döntés is szülessen
majd, magasabb színvonalú megoldást
biztosít, mint a jelenleg hatályos háló-
zatok.

ÚTFEJLESZTÉSI KÉRDÉSEK 
A SZAKMINISZTERHEZ



Nyugdíjas pedagógusokat bemu-
tató sorozatunkban ezúttal az egy-
kori Hunyadi iskola tanárát, Zemlényi
Zoltánnét (fotónkon) látogattuk meg.
Katika nénire ma is szeretettel gon-
dolnak vissza egykori diákjai, akik
közül néhányan idõrõl idõre felke-
resik egy-egy rövid beszélgetésre.
Engem is szívesen fogadott ottho-
nában és mesélt életérõl.

Porkoláb Katalin a kis Tisza-parti
községben, Csobajon született. –
Nagyon szerettem ott lakni, a falu-
ban töltöttem a gyermekkoromat –
idézi emlékeit Zemlényi Zoltánné. –
Mivel a Templom téren laktunk, ami
késõbb Béke tér lett, a család azt tar-
totta: itt nem lehet hangos szó a la-
kásban! Anyai nagyszüleim – akik
szintén ott éltek, ugyancsak nagy sze-
retettel neveltek bennünket. Ketten
voltunk testvérek, a bátyámmal – aki
két éve meghalt – szép gyermekko-
runk volt. Mindig vigyázott rám,
hogy engem, a kisebbet baj ne érjen.

A szülõfalumban végeztem az ál-
talános iskoláimat. Egykori földrajz-
tanáromra – Kocsis Béláné, Szo-
molnoki Máriára – ma is szívesen em-
lékszem vissza. Erdélybõl települt át
a férjével, aki a falu orvosa volt. Tõle
tanultam meg, hogy az országhatá-
ron túl is élnek magyarok. 

Késõbb Tokajban végeztem a gim-
názium négy osztályát, ahol nagyon
keményen kellett tanulnom, mivel
Csobajon nem volt fizika- és ké-
miaoktatás. Nekem ezeket be kellett
pótolni, így két évig különösen nehéz
volt a dolgom. Az érettségi után
Debrecenbe kerültem tanítóképzõ fõ-
iskolára. Az anyagi nehézségek miatt
magántanítványokat kellett vállal-
nom, hogy a kollégiumi díjat fizet-
hessem. Apámnak volt egy kis tej-
üzeme, ami alig biztosította a csa-
lád megélhetését, mégis ipari kulák-
nak kiáltották ki, és feketelistára ke-
rült. Ezért nem volt állása, és nehéz
körülmények között éltünk. A fõis-
kolán egyszer behívott a tanulmányi
fõosztályvezetõ, akinek az unokáját
is tanítottam a gyakorlóban, és meg-
kérdezte tõlem: mi bajom van a cso-
baji faluvezetéssel? Megmutatta a le-
velet, amiben az állt, hogy távolít-
sanak el engem az intézménybõl,
mert az édesapám osztályidegen, így
nekem semmi keresnivalóm nincs a
tanintézetben. Az igazgató össze-
gyûrte a levelet, bedobta a szemét-
kosárba, rajtam kívül soha senkinek
nem mutatta meg. 

Szerettem ott tanulni. Amikor a gya-
korlóiskola egyik pedagógusa meg-
betegedett, engem kértek fel két hó-
napos helyettesítésére. Ez nagy ki-
tüntetésnek számított akkoriban.
Kollégiumi titkár voltam, és aminek
a legjobban örültem: becsültek és sze-
rettek. 

Amikor megkaptam a diplomámat,
Hajdú-Bihar megyében kellett volna
maradnom, de Csopák Feri bácsi el-
jött és azt mondta: egy Borsod-
Abaúj-Zemlén megyei fiatal peda-
gógusnak semmi helye a szülõföld-
jétõl távol, amikor otthon nevelõhi-
ány van. Nem örültek az ottaniak,
de kénytelenek voltak kiadni. 1962-
ben Szerencsre kerültem és nyugdí-
jazásomig, több mint harminc esz-
tendõn át egy helyen, a Hunyadi is-
kolában dolgoztam. Ma már ötven-
évesek is elmúltak azok, akik életem

elsõ osztályába jártak. Úgy érzem,
hogy mindvégig megbecsülték a
munkámat, én pedig nagyon szeret-
tem dolgozni. Két alkalommal kap-
tam miniszteri kitüntetést kiváló
szakmai teljesítményemért. 

E mellett azonban sokkal nagyobb
elismerés számomra, ha találkozok
az egykori tanítványaimmal, fel-
nõttként látom õket, felkeresnek.
Számomra ez a legnagyobb jutalom.
A közelmúltban, karácsony elõtt
Lipniczki Pisti hívott fel telefonon,
majd Miskolcról hazafelé beugrott
hozzám. Pezsgõt bontottunk, csil-
lagszórót gyújtottunk és beszélget-
tünk…

Porkoláb Katalin 1967-ben háza-
sodott össze Zemlényi Zoltánnal. Két
gyermekük született, Közülük Katalin
Olaszországban él családjával,
Zoltán fiuk jelenleg szintén a medi-
terrán országban dolgozik ipari al-
pinistaként. 

– Két unokám van, akiket most már
nyugdíjasként gyakran meglátoga-
tunk. Minden nyáron, június máso-
dik felében két hetet a lányoméknál
töltünk, majd õk utaznak haza és au-
gusztusban nálunk vannak. Az ün-
nepeket is beosztjuk, mivel a kará-
csonyt és a húsvétot egyik évben
Olaszországban, majd a következõ
esztendõben Szerencsen tartjuk. Ma
az internet világában könnyû a kap-
csolattartás a gyerekekkel. Gyakran
elõfordul, hogy bekapcsolva hagyják
az otthoni webkamerát, én pedig
innen Szerencsrõl figyelem a hét-
köznapi életüket, mintha ott lennék
velük.

A mostani karácsonyt a gyerekek-
nél töltöttük. A fiam és a lányom ké-
szítették az ünnepi vacsorát, mi
pedig elmentünk az unokákkal bet-
lehemet nézni. Egy olyan helyet lá-
togattunk meg, ahol három szoba van
berendezve egy parókián, ahol a tel-
jes Betlehem városát felépítették.

– Hogyan telnek a nyugdíjas hét-
köznapok?

– Akinek kertes háza van, az min-
dig talál munkát magának. Igyekszem
úgy szervezni az életemet, hogy az
idõmet jól osszam be, de olykor még-
sem jut mindenre. Vigyáznom kell
az egészségemre, ügyelni a helyes
táplálkozásra, ami szintén sok idõt
igényel. Járok kerékpározni, télen sí-
elni, ezek a sportok hozzájárulnak
a jó egészségi állapotomhoz. A
szomszédban februárban ikrek szü-
lettek, és megtisztelõ számomra,
hogy a szülõk gyakran hívnak, ha
esetleg vigyázni kell a kicsikre. 

Amikor 1995-ben nyugdíjba vo-
nultam, hetekig sírtam, hogy el kel-
lett jönni. Szerettem tanítani. Ha
beteg vagyok és lázas, a mai napig
szorongok álmomban, hogy elkésem
az iskolából. Az egyetlen dolog, ami
ebben megvigasztal, hogy most már
ráérek és mehetek az unokákhoz.

M. Z.
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Folytatjuk nosztalgiázásunkat Me-
zei Zsófikával a város kulturális éle-
térõl, akinek a véleménye szerint az
emberek lelkével, szépérzékével fog-
lalkozni gyönyörû elkötelezettség
és olykor hálás kötelesség. Egy-egy
elõadói est rávilágít, vagy éppen el-
viselhetõvé teszi az élet kikerülhe-
tetlen történéseit és segít túlélni
azokat. 

Mezei Zsófia emlékezett azon múlt
századi évekre – melyekrõl õ is már
csak olvasott –, amikor Palotay Antal
színtársulata látogatta meg városun-
kat, és nagy sikerrel adta elõ bohó-
zatait, színdarabjait. Thália papjai a
báli szezon letelte után jelentek meg
vendéglõinkben, illetve szállodánk-
ban, az elõadásokra alkalmas na-
gyobb termekben, Bob herceg,
Kurucfurfang, János vitéz, Casanova
címû darabjaikkal. Akadt riválisuk is,
Hevessy Mihály 24 tagból álló szín-
társulata megjelenésével, akik nem-
csak kitûnõ játékukkal és még kitû-
nõbb hangjukkal, hanem a szép dísz-
lettel és ruhatárukkal is – amely
Szerencsen addig nem volt látható –
felkeltették a lakosság figyelmét.
Annyira viszont mégsem, hogy a
Gül baba, Helyre asszony, János
vitéz címû darabokat telt házzal ját-
szották volna. Annak ellenére, hogy
Szerencs gyárvárosnak nézett ki,
azért nem volt olyan mézes jó dolga
itt a lakosoknak, mint amilyennek az
idegenek gondolták. A drága megél-
hetés mellett – kevés kivétellel –, min-
denki a kenyeréért dolgozott, ehhez
képest a helyárak az elõadásokon ma-
gasak voltak.

Azok sem maradtak azonban szó-
rakozás nélkül, akiknek nem volt
módjukban színházi bemutatókra
járni, hiszen gyönyörködhettek a
gyerekek elõadásaiban. A színpadi je-
lenetek játszása a helyi iskolákban na-
gyon régi hagyományra tekint visz-
sza. Legtöbbször valamilyen jóté-
konysági célból rendezték meg a
programokat. Az általános iskola
zsúfolásig megtelt nagytermében
1906 decemberében Marovcsik
Andrea polgári iskolai tanítónõ ren-

dezésében bemutatott darab is az ada-
kozás jótéteményére nyújtott lehe-
tõséget. A bevétel 164 korona, a ki-
adás 19 korona volt, így a szegény
gyerekek felruházására 145 korona
jutott.

A huszadik század elején tehát
élénk szellemi értékforgalom kezdõ-
dött Szerencs társadalmában. A cu-
korgyár építkezése, majd üzemelése
révén különbözõ nemzetiségû, kul-
túrájú és foglalkozású bevándorló ke-
rült a városba. Minden népréteg ke-
reste – és meg is találta – a saját éle-
téhez hasonló társait. Az aktuális
közös gondok megtárgyalására, meg-
oldások keresésére társas testületeket,
úgynevezett „köröket” alakítottak.
Fedák Miklós vezetésével a Társaskör
még korábban, már 1888-ban létre-
jött. A Cukorgyári Önképzõkör 1913-
ban, Rezdovics József alapításával az
Iparos Olvasókör 1928-ban debütált.
Õket követték a MÁV Olvasókör
1937-ben, illetve a katolikus egyház
több önképzõköre. Ezek az egyletek
felvállalták kultúrmûsorok rendezé-
sét, egyházi és mûvelõdéstörténeti
elõadásokkal, versekkel, énekkel, ze-
nével. Legtöbbnek volt amatõr szín-
játszó társulata, melyek elõadásaikat
általában bállal, hangversennyel kö-
tötték össze.

A vasutas mûkedvelõk kabaréest-
jeit a MÁV Olvasókörben láthatta a
közönség. Az elõadás palettája rend-
kívül színes válogatásból és szinte
profi elõadásmóddal tarkított volt.
Piripócsi Pacsirta címmel víg mono-
lógot Molnár Ica mondta. A csillár
egyfelvonásos vígjátékot Akácosi
Tivadar, Jeremi László, Kallós István,
Megyery Ágnes és Mátyás Géza
adták elõ. Radocsay Mária magyar nó-
tákat énekelt, õt követte Petrozsényi
Ilona monológja: Moziszínésznõ le-
szek címmel. A Késdobáló egyfelvo-
násos vígjáték után Petkó Erzsébet és
Molnár Ilona táncoltak. A telt ház elõtt
játszó rutinos gárda otthon volt a szín-
padon, akár mókázott, akár énekelt,
vagy táncolt, teljes sikert aratott.

Nem maradt el tõlük a szerencsi
görög katolikus ifjúság elõadása sem,
akik a negyvenes évek elején a

Csavargólány címû három felvoná-
sos operettet adták elõ. Fordulat,
szójáték, szirupos édesség, pattogó rit-
mus és érzelmes tánczene váltogat-
ták egymást a hatásos jelenetekben.
A közönség kikapcsolódva, a hét-
köznapok terheit feledve, felszaba-
dulva élvezhette az ifjúság életvágyát.
Bukovszky Irma (Stefi) tûzrõl pattant,
kellemes jelenség volt, Császár Éva
(Stefánia) biztos fellépésével, élettel
telítette meg a „világot jelentõ desz-
kákat”. Horváth Károly egészséges hu-
mora, Jeremi László mókázó kedve,
valamint Réda József bohózatba hajló
hatásos játéka állandó derût fakasz-
tott. Az elõadás minden vonatko-
zásban elárulta a rendezõ, ifjú Papp
Gyula hozzáértését, lelkes és pontos
munkáját.

Az amatõr színjátszók elõadásai kö-
zött repertoáron volt a betlehemes elõ-
adás is. Két héttel az ünnep elõtt vas-
tag kartonlemezbõl, színes papírok-
ból készítették el a templomot.
Karácsony viliáján indultak, és má-
sodnapján fejezték be a „betlehe-
mezést”. Mindenütt énekeltek és je-
leneteket adtak elõ, a háziak pedig
megvendégelték õket. Mindig nagy
gyereksereg kísérte útjukat, csúfolták
a „gubá”-kat, akik viszont ijesztget-
ték õket, meg a nõket. A Szerencsen
összeállt csoportok Bekecsre is jár-
tak és fordítva, az éjféli misén legalább
egy megjelent közülük. Fery Antal –
aki maga is a betlehemes csoport tagja
volt –, kifaragta, ex-librisén megörö-
kítette ezt a hagyományt. Az utolsó
szerencsi felnõtt csapatról 1947-bõl
van információnk, míg gyerek betle-
hemesek még 1949-ben is alakultak
Stelcz Gyula, Batuczki János, Szabó
György, Ringer András, Hegedûs
József, Majoros Árpád, Bodnár András
tagokkal. 

Gazdag és tartalmas kulturális moz-
galom volt a városban a múlt század
elsõ ötven évében. Amikor Zsófika
néni a városba került, még nem
tudta, hogy õ a kijelölt utód ennek a
hagyománynak a folytatására, e prog-
ram kiszélesítésére, beteljesítésére.
Legközelebb errõl beszélgetünk vele.

O. Z. M.

A diktatúra évtizedei alatt nem sok
szó esik, eshet Tatay Zoltánról, ho-
lott humanitárius cselekedete nélkü-
löz minden politikumot, az akkori
idõk szóhasználatával élve minden
„ellenforradalmiságot”. Talán azért
hallgatnak róla, mert neve és hõstet-
te ötvenhathoz kapcsolódik? A néma
csönd azonban nem jelenti azt, hogy
elfeledték volna. Szülei, rokonai, is-
merõsei szívük mélyén hordozzák el-
vesztésének fájó emlékét. Az egyik
barát, korábbi évfolyamtárs versének
kezdõ sorai tanúskodnak errõl:
„Gyakran éjfélkor sem alszom, gon-
dolkodom régi arcon, / fellapozom
régi könyvem, német histologiát,/
megtalálom kézvonását, csaknem
ötven éve már./ Mindörökre elfeled-
ve nem lehet, hogy így legyen – / fel-
idézem a halálát, járva réten és he-
gyen, / – Emléke még visszajár.”
(Zsebeházy György: The rest is si-
lence... – A többi néma csend –)

A rendszerváltás után omlik le a
hallgatás fala. A szülõváros nem fe-
ledkezik meg mártír fiáról. Ebben nagy
szerepe van a szerencsi Zem-
lényi–Szirmai állatorvos házaspár-
nak, Tatay Zoltán egykori egyetemi
társainak, barátainak. Kezdeménye-

zésüket pártolva, Szerencs város ön-
kormányzata, társadalmi szervei pél-
damutató módon állnak melléjük. Az
összefogás elsõ jele 1998-ban egy ala-
pítvány létrehozása. Az „56-os ala-
pítvány Tatay Zoltán emlékére” célul
tûzi ki a hátrányos helyzetû, jó ké-
pességû helyi diákok tanulmányainak
támogatását. Elsõsorban azokét, akik
Szerencs oktatási intézményeinek
valamelyikébe vagy az Állatorvos-tu-
dományi Egyetemre iratkoznak be. A
város ifjúsági sporttelepe Tatay Zoltán
nevét viseli. Épületének falán már-
ványtábla õrzi a névadó emlékét.

Az októberi forradalom ünnepén
ezen a helyszínen és a sírhelynél min-
den évben koszorúzással adóznak
Szerencs hõs fia emlékének.

Végül, de nem utolsósorban em-
líthetõ, hogy a városban utcát is el-
neveztek  idõsebb Tatay Zoltánról. A
szerencsi emlékápolás megragadó
példái mellett feltûnõ, hogy az egye-
tem sokáig elfeledkezik mártírhalált
halt egykori hallgatójáról. A tiszte-
letadásra csak a forradalom és sza-
badságharc 50. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepi ülésen kerül
sor (Budapest, 2006. október 21–22.).
E sorok írója idézi fel Tatay Zoltán

tragikus, de mégis felemelõ sorsát. A
rendezvény második napján a Magyar
Állatorvosok Világszervezetének kez-
deményezésére emléktábla kerül a ké-
miai tanszék épületének falára. Az el-
helyezõk szándéka, hogy a tábla
mintegy emlékhellyé váljon. Nem ki-
zárólag Tatay Zoltán számára, hanem
mindazoknak a hallgatóknak és ál-
latorvosoknak, akik a forradalom
mellett való kiállásukért sérelmet
szenvedtek. Ezáltal a mártírrá vált har-
madéves állatorvostan-hallgató sze-
mélye valóban jelképpé nemesedhet.

A márványtábla elhelyezése a park-
ban remélhetõleg csak az elsõ lépé-
se az emlékápolásnak. Szép gesztus
lenne, ha halála napjának évfordu-
lóin (október 24.) ünnepi megemlé-
kezést tartanának ideiglenes nyug-
helyénél. Nevének megõrzését szol-
gálhatná az is, ha a kiemelkedõ ta-
nulmányi eredményt elért hallgatók
ösztöndíja az õ nevét viselné. Az em-
lítettek, a szóba jövõ mások mellett
csupán lehetõségek. A kar elöljáró-
in kívül a hallgatói önkormányzatnak
is szerepe lehet abban, hogy végül
melyik valósul meg.

Tatay Zoltán megérdemelné, hogy
ne felejtsük el.          Dr. Kutas Ferenc
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Szerencs önkormányzata 2007.
december 13-ai ülésén Rónavölgyi
Endréné polgármester ismertette,
hogy december 4-én két kezdemé-
nyezés érkezett a polgármesteri hi-
vatalba rendkívüli képviselõ-testü-
leti ülés összehívására.

Az elsõben Rónavölgyi Endréné,
Uray Attiláné, Heves János, Bíró
István, Sipos Attila, Suskó Viktor,
Kalina Lajos, Vaszily Miklós képvi-
selõk a BHD Hõerõmû Zrt. fel-
ügyelõ bizottságában és igazgatóta-
nácsában tisztséget vállalt szerencsi
köztisztviselõk körül kialakult hely-
zet megvitatását, és ebben a témá-
ban a jegyzõ ellen fegyelmi vizsgá-
lat megindítását kérték. A másik
kezdeményezésnek Visi Ferenc,
Korondi Klára, Koncz Ferenc,
Hidegkúti Ákos, Egeli Zsolt és Takács
István voltak az aláírói, akik azt ja-
vasolták, hogy a BHD Hõerõmû Zrt.
vezetõ testületeibe delegált köz-
tisztviselõk ügye kapcsán Rónavölgyi
Endréné polgármester felelõsségének
megállapítása érdekében induljon
vizsgálat. Koncz Ferenc megje-
gyezte: tisztában vannak azzal, hogy
Csanádi Béla osztályvezetõ ügyében
a jegyzõ járhat el. Az indítványukat
annak tükrében kell értelmezni,
hogy korábban a polgármester saj-
tónyilatkozatot tett közzé, mely sze-
rint a soron következõ testületi ülé-
sen a körülmények tisztázására, a fe-
lelõsség megállapítására fegyelmi
vizsgálatot kezdeményez, melyhez
kéri az önkormányzat tagjainak a tá-
mogatását. Heves János szerint a má-
sodik kezdeményezés megfogalma-
zása azt sugallja, mintha a polgár-
mester delegálta volna a cég veze-
tõ testületeibe a közalkalmazottakat,
ezért az õ felelõsségét kell megál-
lapítani. Amennyiben ez nem így tör-
tént, akkor okafogyott az ilyen célú
vizsgálat. Gál András azt javasolta,
hogy vizsgálják ki a jegyzõ felelõs-
ségét és az eredmény függvényében
döntsenek a további lépésekrõl.
Hidegkúti Ákos ezzel nem értett
egyet, mert a fegyelmi vizsgálat el-
kezdésének határideje van.
Véleménye szerint a jegyzõvel és a
polgármesterrel szemben is még az
önkormányzati ülés napján meg kell
a fegyelmi eljárást indítani. Vaszily
Miklós szerint a végére kellene járni
a vétség súlyának, mert a polgár-
mester felelõsségét csak ez után le-
hetne firtatni. Véleménye szerint
egy hivatal vezetõjének védenie kell
azoknak az érdekeit, akiket képvi-
sel, akikkel együtt kíván dolgozni.
Ebben nem lát súlyos vétséget.
Következtetéseket azonban csak
akkor lehet levonni, ha megtörtént
a vizsgálat. Suskó Viktor ügyrendi ja-
vaslattal élt: a jegyzõ ügyében in-
duljon vizsgálat, a második elõter-
jesztést pedig vegyék le a napi-
rendrõl. Ezzel a testület Egeli Zsolt,
Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Korondi Klára, Takács István ellen-
szavazatával, Danyi László és Visi
Ferenc tartózkodása mellett egyet-
értett. 

Hidegkúti Ákos ugyancsak ügy-
rendi javaslatot tett, mely szerint a
jegyzõ fegyelmi eljárásáról még
aznap döntsön a testület. Rónavölgyi
Endréné megerõsítette, hogy ez a
téma szerepel a napirendi pontok kö-
zött. Visi Ferenc szerint, akik baki-
kat követtek el, be kell vallaniuk,
hogy tévedtek. Ennyit mindenki jog-
gal elvár. Rónavölgyi Endréné úgy
vélte: az eredményekrõl és a hibákról
egyaránt szólni kell. Az elõbbieknek
örülnek, az utóbbiakat pedig beis-
merni és korrigálni szükséges. 

KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

VITÁKKAL 
Elsõ napirendi pontként a város

2007-es költségvetésének módosí-
tásáról hozott döntést a testület.
Ballók Istvánné, a polgármesteri hi-
vatal városgazdálkodási osztályve-
zetõje a pénzügyi és városfejleszté-
si bizottság ülésén elhangzott kér-
désekre válaszolva ismertette: a pol-
gármesteri hivatalban összesen
három személygépkocsit üzemel-
tetnek, amelybõl egyet az építésügy
és a gyámhivatal használ. Ezeken
kívül a gimnáziumban, a nevelési ta-
nácsadóban, a Szerencsi Híreknél és
a polgári védelemnél van egy-egy
autó. A polgármesteri hivatal álta-
lában pályázati támogatással tud
gépkocsikat vásárolni. Erre 100 szá-
zalékos finanszírozás mellett 2-3
évente van lehetõség. Az osztály-
vezetõ kiemelte, hogy a hivatal eseti
megbízással alkalmaz szakértõket
olyan ügyekben, amelyeknek a súlya
és nagysága ezt szükségessé teszi.
Ellenkezõ esetben fõállású köztiszt-
viselõket kellene ilyen célokra fog-
lalkoztatniuk. Takács István elnök ki-
emelte: a kérdések arra irányultak,
hogy hány gépjármû van az önkor-
mányzat tulajdonában, azokat ki
használja, illetve hogy milyen szak-
értõket alkalmaznak és számukra
mekkora összeget fizetnek ki.
Hidegkúti Ákos jelezte: másnap reg-
gel nyolc órakor a polgármesteri hi-
vatalban személyesen kér választ a
feltett kérdésekre. Rónavölgyi
Endréné kiemelte, hogy feltételezzék
egymásról, hogy mindenki a váro-
sért dolgozik, mindenki a tudása leg-
javát akarja nyújtani. Visi Ferenc sze-
rint a kérdéseikre nem kapnak min-
dig pontos és tisztességes választ.
Ahhoz, hogy felelõsséggel szavaz-
zanak egy-egy ügyben, tisztánlátás-
ra van szükségük. A képviselõ fur-
csállta, hogy a város hitelt vesz fel,
miközben jelentõs összegeket tarta-
lékolnak. Felmerül a kérdés, hogy kit
szolgálnak: a várost vagy a pénzügyi
világot? Koncz Ferenc úgy érezte,
hogy maszatolás folyik, mert a fel-
tett kérdésekre nem egyértelmû vá-
laszokat kapnak. Soha nem vonták
kétségbe a hivatali dolgozók tisz-
tességét. A képviselõ leszögezte,
hogy a költségvetési tartalék a köt-
vénykibocsátásból származik, amit
kamatostól vissza kell fizetniük.
Ugyanakkor szeretné tudni, hogy
mennyibe került a Városi Kincstár el-
indításához szükséges könyvelõi
program? Suskó Viktor úgy vélte,
hogy a pénzintézeti szolgáltatásokat
a város lakosságának érdekében
veszi igénybe az önkormányzat. A
képviselõ arra volt kíváncsi, hogy a
13,5 millió forintos kamatbevétel
mellett jelentkezõ 44 millió forintos
kamatkiadásból mennyi származik
a kötvénykibocsátás utáni idõszak-
ból. Véleménye szerint stabil év elé
néz a város. Közel félmilliárd forint
áll rendelkezésre fejlesztésekre, ami-
ket korábban is hitelekbõl finanszí-
roztak. A Városi Kincstár és a pol-
gármesteri hivatal által egyaránt
használt könyvelõprogramot köz-
beszerzési eljárás keretében válasz-
tották ki. Az erre a célra fordított 2,4
millió forint szerepelt a város költ-
ségvetésében. Takács István arra
hívta fel a figyelmet, hogy az egy-
milliárd forintos hitelbõl 300 millió
forint maradványuk lett, mert a többi
pénzt a kötelezettségek teljesítésé-
re elköltötték. Ehhez az összeghez
társult a kéthektáros terület eladá-
sából származó 196 millió bevétel,
amibõl 96 milliót földvásárlásra kü-

lönítettek el. Azt javasolta, hogy von-
ják össze a két keretet, ami együt-
tesen 496 millió forint tartalékot je-
lent. A képviselõ szerint az iskola-
összevonásokból származó megta-
karítások ellenére mintegy hatvan-
millió forint hiány mutatkozik a
város költségvetésében. Jövõre ennek
a lefaragása érdekében át kell te-
kinteni a kulturális központ, a helyi
újság, a tanuszoda, valamint az idei
évtõl jelentkezõ fürdõ és a világ-
örökségi kapuzat mûködésénél a
spórolás lehetõségeit. Heves János
arra hívta fel a figyelmet, hogy a na-
pirend témája a 2007. évi pénzügyi
terv módosítása. Ez alapján nem idõ-
szerû a jövõ évrõl beszélni. Az al-
polgármester szerint ötmilliárd fo-
rintos fõösszegû költségvetés rész-
leteinek megértése komoly és el-
mélyült szakmai munkát igényel.
Nem véletlen, hogy vannak olyan
képviselõk, akik úgy érzik, nincse-
nek a kellõ információk birtokában.
Õ sem sorolja magát azok közé, akik
mindenrõl mindent tudnak. Hi-
degkúti Ákos szerint az elõdök gon-
doskodásának köszönhetõ, hogy
volt eladható földterülete a városnak,
amibõl bevételre tehettek szert. Ezzel
a hozománnyal nekik is jól kellene
sáfárkodniuk a jövõ érdekében.

Takács István azt tette szóvá, hogy
már többször kérte: a városüzemel-
tetõ társaság szórja fel egy-egy te-
herautónyi bányameddõvel a Gyár
utcának a Bonbon Kft., illetve az ott
élõ öregek elõtti részét. A szóban
forgó szakasz balesetveszélyes, a
boltban több százan megfordulnak,
mégsem teljesült a képviselõi kérés.
Bíró István emlékeztetett: a köt-
vénykibocsátásnál a testület határo-
zott arról, hogy milyen tételt külö-
nítenek el tartalékként. A 96 millió
forintot azért tették félre földvásár-
lásra, mert ilyen keretösszeg létre-
hozását a pénzügyi és településfej-
lesztési bizottság elnöke minden
önkormányzati ülésen szorgalmaz-
ta. A képviselõ nehezményezte,
hogy a Bonbon Kft. elé meddõt kér
a cég tulajdonosa, amikor az édes-
ségboltba érkezõ buszok még job-
ban tönkreteszik az ottani utat.
Ugyanakkor saját szemével látta,
amint a vásárlók a szükségüket a
házak tövénél végzik el. Az üzlet-
vezetõnek gondoskodnia kellene
mellékhelyiségrõl a vevõk számára.
Uray Attiláné nehezményezte, hogy
a kulturális központ mindig teríték-
re kerül annak ellenére, hogy ala-
csony létszám mellett nagy haté-
konysággal dolgoznak. Fekete József
szerint senki nem ellensége a föld-
vásárlásnak, azonban tudniuk kell,
hogy mekkora területet milyen ösz-
szegért vesznek. 

Ballók Istvánné kiemelte, hogy a
szakértõk ügyében személyes ada-
tok kiadására nincs lehetõség. A gép-
jármûvekre a térségi feladatok ellá-
tásához is szükség van, ami a város
környékén 17 települést érint. A költ-
ségek természetesen pontosan ren-
delkezésre állnak. Az önkormányzat
a kötvénykibocsátáskor visszafizet-
te korábbi fejlesztési célú kölcsöneit,
a mûködéshez munkabérhitelt igény-
be szoktak venni, ezeket azonban
legfeljebb három héten belül visz-
szafizetik. Az önkormányzat forrás-
hiányos, a likviditást pénzintézeti
szolgáltatásokkal tudják biztosítani. 

Rónavölgyi Endréné leszögezte: a
város kárára van, ha olyan kijelen-
tések hangzanak el alaptalanul, hogy
az önkormányzat gazdálkodásában
rejtegetni való volna. Ha bárkinek
ilyen jut a tudomására, azt jelezze.
Aki adatokra kíváncsi, az elõtt nyit-

va áll a polgármesteri hivatal kapu-
ja, lehetõség van betekinteni a köny-
velésbe. Részletesen fel tudják so-
rolni, hogy milyen esetekben alkal-
mazott szakértõket a város többek
között a gyámügy, az építésügy, vagy
akár az oktatás területein. Az is ren-
delkezésre áll, hogy hány esetben
rendeltek meg szakértést és ezekért
összességében mennyi pénzt fizet-
tek ki. A polgármester egyetértett
azzal, hogy a jövõben is szigorú gaz-
dálkodásra van szükség az önkor-
mányzatnál, és törekedni kell a ta-
karékosságra. A polgármester ki-
emelte: a város az egymilliárd név-
értékû részvény kibocsátásakor
ugyanazzal a felelõsséggel járt el,
mint a megyei önkormányzat a
nyolcmilliárd forint névértékû köt-
vény jegyzése esetében. Szerencsen
azonban a megyei közgyûléssel el-
lentétben nincsenek személyi hasz-
nálatú gépjármûvek. Rónavölgyi
Endréné szerint a városnak nem je-
lentene elviselhetetlen terhet, hogy
a Gyár utcai szervizútra két kocsi zú-
zalékot szállíttasson, de az ezt szor-
galmazó képviselõ is megtehetné.
Más vállalkozások is megcsinálják
a saját parkolójukat. Koncz Ferenc
kiemelte, hogy a megyei önkor-
mányzat nem jószántából bocsátott
ki nyolcmilliárd forint értékû köt-
vényt, hanem hogy fenn tudják tar-
tani az intézményhálózatukat. Neki,
mint alelnöknek 52 intézmény van
a felügyelete alatt, a munkája el-
végzéséhez van szüksége autóra. Ró-
navölgyi Endréné nyugtázta, hogy a
megyei közgyûlésben is a munka-
végzéshez használják az eszközöket,
nincs ez másként a városi önkor-
mányzatoknál sem. 

A módosított költségvetést – amely-
nek a fõösszege meghaladja az 5,1
milliárd forintot – Hidegkúti Ákos,
Koncz Ferenc és Visi Ferenc ellen-
szavazatával, Egeli Zsolt tartózkodása
mellett fogadta el a képviselõ-testü-
let. 

Következõ napirendi pontként
döntöttek a képviselõk az önkor-
mányzat 2008. évi munkatervérõl.
Hosszas vita kerekedett abból a fel-
merült igénybõl, hogy testületi ülé-
sek idõpontját a megyei közgyûlés
tanácskozásaihoz igazítsák, amirõl
megoszlottak a vélemények. Végül
Danyi László, Hidegkúti Ákos,
Korondi Klára és Takács István el-
lenszavazatával, Gál András tartóz-
kodása mellett az a döntés született,
hogy az önkormányzati ülések idõ-
pontja továbbra is minden hónap
utolsó elõtti csütörtök lesz.
Amennyiben a megyei önkormány-
zat elfogadja az idei munkatervét,
az esetleges idõpont-ütközések el-
kerülésére megteszik a szükséges ki-
igazításokat. 

EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS 

Következõ napirendi pontként az
oktatási-nevelési intézményekben
megvalósuló egészséges étkeztetés
helyzetérõl készített tájékoztatót vi-
tatták meg a képviselõk. Hajdú
Józsefné, a polgármesteri hivatal
oktatási, közmûvelõdési és város-
marketing osztályvezetõje ismertet-
te, hogy a fõzõkonyhákról duplafa-
lú, hõszigetelt edényekben szállítják
az iskolákba és az óvodákba az éte-
leket, amelyek nem hûlnek ki. Az át-
adás-átvétel szigorú számadással
történik. A gyerekek kulturált kö-
rülmények között étkeznek, a kép-
viselõ-testület jóvoltából iskolatej-
programban is részt vesznek. Az ét-
keztetést az önkormányzat több
mint 12 millió forinttal támogatja. 

Gál András elnök az ügyrendi és
oktatási bizottság véleményét tol-
mácsolva megállapította, hogy je-
lentõsen javult a gyermekétkeztetés
színvonala a városban. Kedvezõen
alakult a kínálat az iskolai büfékben,
ahol egyre inkább elõtérbe kerülnek
az egészséges ételek. 

Sipos Attila a szociális és egész-
ségügyi bizottság elnökeként meg-
jegyezte, hogy a törvényi változá-
sokból adódóan jelentõsen emelke-
dett a városban a támogatott étkez-
tetésben részesülõ gyerekek száma.
A tapasztalatok szerint a közétkez-
tetés átszervezése nem járt minõ-
ségromlással. Ugyanakkor igény me-
rült fel a szélesebb gyümölcsvá-
lasztékra. A kihordásnál elvétve elõ-
fordult késés, ami különösen pénteki
napokon kellemetlen az óvodákban,
amikor a szülõk többsége ebéd után
hazaviszi a gyermekét. Korondi
Klára fontosnak tartotta a fiatalok
egészséges táplálkozásra nevelését,
hiszen õk jelentik az ország jövõjét.
A képviselõ felhívta a figyelmet arra,
hogy a Bolyai iskola büféjének a kí-
nálata nem felel meg az elvárások-
nak. Gál András kiemelte, hogy a
gimnáziumban jelentôs beruházás-
sal korszerûsítették a büfét a diákok
és a tanárok legnagyobb megelége-
désére. Eleget tesznek a korszerû táp-
lálkozás elõírásainak és a bevétel is
a többszörösére emelkedett. Koncz
Ferenc emlékeztetett, hogy a testü-
let döntött korábban a fõzõkonyhák
számának csökkentésérõl. Az étel-
kihordás az intézményekbe több
nehézségbe ütközik, komoly szer-
vezõmunkát igényel, hogy ameny-
nyire lehet, jól mûködjön a rendszer.
Olyan azonban soha nem lesz, mint
amikor az óvodákban és az isko-
lákban helyben fõztek. Visi Ferenc
arra hívta fel a figyelmet, hogy a gye-
rekek fele étkezési támogatásra szo-
rul. Vaszily Miklós szerint az át-
szervezés tapasztalatait csak hosz-
szabb idõ elteltével lehet majd ösz-
szegezni. Danyi László megköszönte
az önkormányzatnak, hogy az ondi
óvodásoknak és iskolásoknak biz-
tosítják a napi háromszori étkezést,
az alsó tagozatosok esetében az idõ-
sek klubjában. Az ehhez biztosított
támogatást több család veszi igény-
be. 

Hajdú Józsefné ismertette, hogy a
konyhákat mûködtetõ Szerencs
Városüzemeltetõ Kht. öt százalékkal
emelte a nyersanyagnormát, ami
pozitív visszhangra talált az intéz-
ményekben. Igyekeznek minél több
gyümölcsöt biztosítani a szezonális
árakat is szem elõtt tartva. Az isko-
lák és az óvodák egyaránt figyelmet
fordítanak az egészséges étkeztetésre,
a helyes életmódra nevelésre. A
Bolyai épület büféjében a kínálat
megváltoztatása az elkövetkezõ idõ-
szak feladata. Rónavölgyi Endréné
köszönetet mondott mindazoknak,
akik idejüket nem kímélve közre-
mûködtek a helyi közétkeztetés si-
keres átszervezésében. A változta-
tás minõségi elõrelépést eredmé-
nyezett. Két konyhából a korábbi-
nál nagyobb hatékonysággal törté-
nik az ellátás, az oktatási és neve-
lési intézményekben valamennyi
jogosultnak biztosítani tudják a szol-
gáltatást.

Az iskolatej-akcióról sem mondott
le a város. 

A képviselõk a tájékoztatót egy-
hangúlag tudomásul vették. 

(Folytatás a 9. oldalon.)
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Magyarország sikeresen teljesí-
tette a schengeni követelményeket,
így 2007. december 21-étõl teljes
jogú tagjává válik az övezetnek.
Ezzel egy idõben megszûnik az el-
lenõrzés a belsõ határszakaszo-
kon, és a jövõ év elsejétõl megtör-
ténik a rendõrség-határõrség in-
tegrációja – hangzott el a Miskolci
Határõr Igazgatóságon 2007. de-
cember 10-én megtartott sajtótá-
jékoztatón.

A határõrök utolsó állománygyû-
lésén Béndek József országos pa-
rancsnok (fotónkon) értékelésében ki-
emelte, hogy a miskolci igazgatóság
megõrizte a korábbi években elért
szakmai színvonalat. Az idén a for-
galom növekedése volt a jellemzõ a
határszakaszon. Az átkelõhelyeken
132 ország polgárai léptek be az or-
szág területére. Hazánk teljes jogú
schengeni csatlakozásával Borsod-
Abaúj-Zemplén megye szlovák–ma-
gyar szakaszán is ellenõrzés nélkül,
bármikor és bárhol átléphetõ a belsõ
határ. Ezzel párhuzamosan az ún.
„biztonsági deficit” csökkentése ér-
dekében erõsödik majd a mélységi
ellenõrzési rendszer. 

Az utolsó állománygyûlésen Rolyák
József miskolci határõr igazgató mon-
dott köszönetet beosztottjainak az el-
végzett munkáért, amire hatással
volt, hogy novemberben derült ki pon-
tosan, hogy a határõrség helyi szer-
veinek 2008. január 1-jei megszû-
nésével kire milyen munka vár az új
évben. Minden határõrnek felaján-
lottak beosztást a rendõrség külön-
bözõ szerveinél, azonban 85 fõ fel-
mentéssel távozik – nyugállomány-
ba vonulnak, hárman pedig a végki-
elégítést választották –, míg 449-en
a korábbival azonos vagy éppen ma-
gasabb beosztásban immár rendõr-
ként folytatják tovább szolgálatukat.

A Magyar Légoltalmi Liga meg-
alakulásának 70. évfordulója tiszte-
letére rendeztek ünnepi állomány-
gyûlést 2007. december 12-én a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságon.

Az esemény megnyitóján Kohánka
István igazgatóhelyettes köszöntötte
a jelenlévõket, majd Pataki Iván nyu-
galmazott ezredes emlékezett a hazai
polgári védelem elõdjeként egykor
mûködõ szervezet megalakulásának
körülményeire, felidézve a második
világháború idején betöltött szerepét.
Mint elhangzott, az 1937-ben meg-
alakult liga fõ feladata az ország la-
kosságának légoltalmi felkészítése
és a hatósági feladatok társadalmi tá-
mogatása volt. Ez az egykor kizáró-
lag társadalmi szervezet az ország
közigazgatási tagozódásának megfe-
lelõen épült ki. Az ünnepi megem-
lékezés végén elismeréseket adtak át

a szervezõk. Többek között oklevél-
jutalomban részesült Szerencsrõl
Encsi Istvánné, a polgári védelem ki-

rendeltségének egykori munkatársa,
Kõfalvi Antal nyugalmazott parancs-
nok és Sárándi István irodavezetõ.

SZABÁLYTALAN ELÕZÉSEK
* A 37-es számú fõút bekecsi és tak-

taharkányi elágazásai között Szerencs
felé tartott december 20-án a
Volkswagen vezetõje, aki elõzés köz-
ben a szembe jövõ forgalom miatt úgy
tért vissza a sávjába, hogy az oldalá-
val érintõlegesen ütközött a vele egy
irányba haladó másik személykocsi-
val. A meglökött Opel a vízelvezetõ
árok falának rohant, majd az oldalá-
ra borulva állt meg. A sofõr és az utasa
könnyû sérüléseket szenvedett. Az ösz-
szeroncsolódott jármûvet a szerencsi
tûzoltók állították kerekeire és csörlõ
segítségével vontatták ki az árokból. 

* Súlyos, életveszélyes sérültje is volt
annak a balesetnek, ami 2007. de-
cember 17-én délután három órakor
történt a 37-es számú fõúton a takta-
karkányi elágazás után Miskolc irá-
nyában. Az 52 éves bánhorváti lako-
sú férfi SEAT személygépkocsijával az
elõtte haladó jármûoszlop elõzésébe
kezdett, és frontálisan összeütközött
a Szerencs felé tartó Ladával. A sza-
bályosan közlekedõ autót egy 74 éves
szegi lakosú férfi vezette, akit életve-

szélyes sérülésekkel szállították a men-
tõk kórházba. A SEAT sofõrje köny-
nyebben sérült, 28 éves utasa viszont
súlyos kézsérülést szenvedett. 

VÉTLEN KOCSI AZ ÁROKBAN

Közlekedési baleset miatt zárták le
2007. december 19-én délután a 37-
es számú fõút Szerencs és a mádi kör-
forgó közötti szakaszát. Az elsõdleges
vizsgálat adatai szerint a szabályos elõ-
zést végzõ Volkswagen vezetõje már
egy személyautó mellé ért, amikor
annak sofõrje hasonló manõverbe kez-
dett. A bal oldali sávban haladó szerencsi
férfi az ütközés elkerülése érdekében
balra rántotta a kormányt és a vízelve-
zetõ árokba hajtott. A kocsi megpördült,
majd felborult, az út menti fákat azon-
ban szerencsére elkerülte. A nyolc
napon belüli sérüléseket szenvedett
vezetõt a mentõk kórházba szállították.

OSZLOPOT TÖRT 
Könnyû sérülésekkel szállították a

mentõk kórházba annak a személy-
gépkocsinak az utasát, amely felett
annak vezetõje 2007. december 23-
án kora reggel veszítette el az uralmát
Abaújszántón. A helybéli sofõr nem
az útviszonyoknak megfelelõen vezette
a település fõutcáján a kölcsönkért ko-

csit. A jármû elõbb a jobb oldali út-
padkára hajtott, majd keresztbe for-
dulva átsodródott a szemközti forgal-
mi sávon át a járdára. Szerencsére gya-
logos nem járt arrafelé. Az autó ösz-
szelapított egy kerékpártárolót, majd
az oldalára borult Volkswagent egy
vasbeton villanyoszlop állította meg,
amely az ütközés erejétõl tõben eltört.
A gépkocsi vezetõje arra hivatkozott,
hogy egy kutya hajtott eléje. Nem akar-
ta elgázolni a jószágot, azonban a hir-
telen kormánymozdulat után elveszí-
tette uralmát a kocsi felett.

EGY BALESET,
HÁROM SÉRÜLT

Három könnyû sérültet szállítottak
a mentõk kórházba a 2007. decem-
ber 10-én délelõtt a 37-es számú fõ-
úton Szegi térségében történt közle-
kedési baleset helyszínérõl. A
Sátoraljaújhely irányába tartó Trabant
vezetõje késõn észlelte, hogy az álta-
la utolért Ford mûszaki hiba miatt csak
lépésben halad. A sofõr fékezett, majd
balra rántotta a kormányt és frontáli-
san összeütközött a szembõl szabá-
lyosan érkezõ autóval. A csattanást kö-
vetõen az Opel az úttestrõl lehajtva
egy fának csapódva állt meg. A bal-
esetben a Trabant vezetõje és mellet-
te ülõ nõ, valamint az Opel utasa köny-
nyû sérüléseket szenvedett.

MEGCSÚSZOTT A FORD
A hajnali jeges úton csapódott vil-

lanyoszlopnak egy személyautó 2007.
december 29-én Alsódobszán. A kocsi
vezetõje Újharangod felõl érkezett a
település belterületére, amikor a csú-
szós úttesten elvesztette uralmát a
jármû felett és egy elektromos kan-
delábernek ütközött. A sofõr könnyebb
sérülésekkel úszta meg a balesetet.

UTOLSÓ ÁLLOMÁNYGYÛLÉS
A HATÁRÕRÖKNÉL

HETVEN ÉVRE EMLÉKEZVE

Az ünnepi rendezvényen a polgári védelem egykori és jelenlegi mun-
katársai vettek részt.
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BALESETEK � BALESETEK

Égõ kazánházak és mûszaki men-
tések adtak munkát december
23–31-e között a szerencsi tûzol-
tóknak. Ebben az idõszakban az
ügyeletes egységek összesen ti-
zenegy vonulást teljesítettek.

A szeretet ünnepén nem érkezett
riasztás az ügyeletre, karácsonyfatûz
nem történt a városban és térségé-
ben. December 29-e azonban már-
mozgalmasnak bizonyult, amikor az
ónos esõtõl csúszóssá vált úttesten
négy esetben koccantak egymásba,
illetve csúsztak az árokba autók.
Ezen a napon két kazánrobbanás-
nál is akadt dolguk a szerencsi tûz-
oltóknak. 

A karácsonyi idõszak viszonylag
csendesen telt az Országos Mentõ-
szolgálat Szerencsi Mentõállomásán
– tájékoztatta lapunkat Szûcs
András. A vezetõ mentõtiszt ki-
emelte, hogy a szilveszteri és újévi
mulatságok sem hoztak váratlan
eseményeket. Ugyanakkor ebben az
idõszakban több volt a különbözõ
végtagtörésekkel, zúzódásokkal járó
balesetek száma, ám a jellemzõ pe-
tárdasérülések miatt nem kellett ki-
vonulniuk a szerencsi mentõknek. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
közrendvédelmi és bûnügyi állo-
mánya az elmúlt év decemberében
a bûncselekmények megelõzése
érdekében fokozott ellenõrzéseket
tartott a forgalmas bevásárló és
közlekedési csomópontok környé-
kén – tájékoztatta szerkesztõsé-
günket Szaniszló István. A köz-
rendvédelmi osztályvezetõ hang-
súlyozta, hogy a karácsony elõtti
idõszakban a közterületeken je-
lenlévõ nagyobb létszámú rendõri
egységeknek köszönhetõen sike-
rült megelõzniük a gépkocsi-feltö-
réseket és alkalmi zsebtolvajlásokat.

Ugyancsak nagyobb rendõri figye-
lem irányult a fenyõfalopások meg-
elõzésére. – Mint köztudott, a de-
cember utolsó napjaiban használ-
ható pirotechnikai termékek mellett
tilos volt a petárdák árusítása, bir-
toklása és alkalmazása – emelte ki
az alezredes –, így ennek ellenõr-
zésére és a törvény betartatására
szintén nagy figyelmet fordítottuk.
Az osztályvezetõ tájékoztatása sze-
rint a lakosságot zavaró jelentõsebb
bûncselekmény nem történt a vá-
rosban és környékén a karácsonyi
és a szilveszteri idõszakban.

SZOLGÁLATBAN
AZ ÜNNEPEK ALATT

Sikeres körözési akciót tartottak
2007. december 12-én hajnalban a
szerencsi rendõrök a városban, va-
lamint Taktaharkány, Prügy, Takta-
kenéz, Taktaszada, Tiszalúc és
Megyaszó településeken. A razzián
összesen tizenhét olyan személy
akadt fel a rostán, akik ellen elfoga-
tóparancs volt érvényben.

A Szerencsi Rendõrkapitányság
mûködési területén az elmúlt idõ-
szakban többször tartottak célirányos
ellenõrzést olyan lakásokban, ahol

vélhetõen szökésben lévõ, illetve kö-
rözött személyek tartózkodtak. Az ün-
nepek elõtti akcióban gyermek- és
fiatalkorúakat, valamint felnõtteket
fogtak el és állítottak elõ, majd a kö-
rözésüknek megfelelõen tovább szál-
lították õket más rendõrkapitány-
ságokra, bíróságokra, büntetés-vég-
rehajtási, illetve gyermekvédelmi in-
tézetekbe. Az ehhez szükséges két
kisbuszt a megyaszói és taktaszadai
önkormányzatok bocsátották a ka-
pitányság rendelkezésére.

EREDMÉNYES
KÖRÖZÉSI AKCIÓ

Mûanyag zsákba kötött kutyate-
temre bukkant egy helybéli férfi
2007. december 4-én a tállyai kõ-
bánya futószalagja mellett. A cso-
magot megvizsgálva úgy látta, hogy
a jószágot agyonverték, ezért az
esetrõl bejelentést tett a Tállyai
Rendõrõrsön. A nyomozók rövide-
sen eljutottak a kutya gazdájához. Az
51 éves helybéli férfi elmondta, hogy
december 1-jén kiment az udvarra,
azonban nem zárta be az ajtót. Az

egyik kutyája ezt kihasználva beosont
a lakásba és megette a férfi szalámiját
és felborította az egyik fazekat, ami-
ben a korábban megfõzött ebéd
volt. A gazda ezt látva kivitte az ebet
a szabadba, és addig ütötte a fejét,
amíg meg nem döglött. Az elpusz-
tult állatot bekötötte egy mûanyag-
zsákba, majd a kõbánya szállító-
szalagja mellett hátra hagyta.

Az ügyben állatkínzás vétsége
miatt indult eljárás.

AGYONVERTE A KUTYÁJÁT A Magyar Határõrség 2008. január 1-jétõl integrálódott a rendõrség szerve-
zetébe. A változás eredményeként az idei esztendõ elsõ napján 17 új – ko-
rábban határõrként dolgozó – kolléga állt szolgálatba a Szerencsi Rend-
õrkapitányságon – tájékoztatta a Szerencsi Híreket Janasóczky Attila hivatal-
vezetõ. Mindezzel megoldódtak a kapitányság létszámgondjai. A tiszthelyet-
tesek és zászlósok közül ketten kerültek nyomozói beosztásba, a többiek a
közrendvédelmi osztályon, valamint a Taktaharkányi, Tállyai és Tokaji Rend-
õrõrsökön teljesítenek szolgálatot. 

A schengeni övezethez történõ csatlakozás és a szlovák határ, illetve a ha-
tárõrség megszûnése miatt a jövõben több feladat hárul a rendõrség állomá-
nyára. A Szerencsi Rendõrkapitányság járõrei is részt vesznek majd a mélysé-
gi ellenõrzésekben, melyekhez nagy segítséget nyújtanak a már rendõrként
szolgálatba lépett határõrök.

HATÁRÕRÖK A RENDÕRSÉGEN



2008. JANUÁR 11.KÖZÉLET 9

(Folytatás a 7. oldalról.)

FEGYELMI VIZSGÁLAT
A JEGYZÕ ELLEN 

Rónavölgyi Endréné a következõ
napirendet felvezetve ismertette,
hogy Bíró László jegyzõ és – mint
ahogy azt hozzátette – Csanádi Béla
építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõ tisztséget vállaltak a BHD
Hõerõmû Zrt. felügyelõ bizottságá-
ban, illetve igazgatóságában. A fen-
tiekbõl következõen alapos a gyanú
arra, hogy a jegyzõ az összeférhe-
tetlenségi szabályok megsértésével
fegyelmi vétséget követett el, ami
miatt a törvényi elõírások alapján a
munkáltatói jogkört gyakorló ön-
kormányzat köteles az eljárást meg-
indítani. A polgármester erre tett ja-
vaslatot. Bíró László kiemelte, hogy
az üggyel kapcsolatos médiatáma-
dások miatt is nagyon sok álmatlan
éjszakája volt.

Fontosnak tartja, hogy az önkor-
mányzat az eset minden körülmé-
nyét ismerje meg. Erre a fegyelmi
vizsgálat lehetõséget biztosít, meg-
teremtve a lehetõséget az objektív
döntés meghozatalához. Amennyi-
ben a polgármester nem teszi meg,
saját maga is kérte volna, hogy vizs-
gálják meg az ügyet. 

Rónavölgyi Endréné ismertette,
hogy amennyiben megindítják az el-
járást, az elõírások alapján saját
tagjai sorából vizsgálóbiztost kell ki-
jelölnie a képviselõ-testületnek. A
polgármester erre a feladatra Kalina
Lajost javasolta. Kalina Lajos is-
mertette: nehéz feladatra vállalko-
zik a megbízatás elfogadásával, de
a képviselõi munkához ez is hoz-
zátartozik. Ígéretet tett arra, hogy ha
megkapja a felhatalmazást, akkor
pártatlanul, tény- és tárgyszerûen fog
eljárni. Leszögezte, hogy a jegyzõ-
vel nincs rokoni, baráti, sem üzleti
viszonyban, perben és haragban
sem állnak egymással. 

Gadóczi Bertalan, a szervezési és
jogi osztály vezetõje képviselõi kér-
désekre válaszolva ismertette: a fe-
gyelmi biztosnak 15 nap áll rendel-
kezésére az eset összes körülmé-
nyének a feltárása, amit újabb tizenöt
nappal meghosszabbíthat. Ezt kö-
vetõen nyolc napon belül meg kell
küldenie a vizsgálat eredményét a
fegyelmi tanácsi jogkört ellátó ön-
kormányzatnak. A testület teljes ülé-
sen tárgyalja meg az ügyet és dönt
a fegyelmi vétség mértékérõl, vagy
annak hiányáról. A vizsgálóbiztos

maga dönti el, hogy a munkája se-
gítésére milyen szakértõt vesz igény-
be. 

Koncz Ferenc öt perc egyeztetési
szünetet követõen képviselõcso-
portja nevében elfogadhatónak tar-
totta Kalina Lajost fegyelmi biztos-
nak. Ugyanakkor ragaszkodtak
ahhoz, hogy a vizsgálat lefolytatá-
sához a testület mindhárom képvi-
selõi csoportosulása delegáljon mellé
egy-egy szakértõt és a biztos a kép-
viselõi csoportok írásbeli kérdéseit
köteles legyen kivizsgálni. Gadóczi
Bertalan ismertette, hogy ilyen meg-
kötéseket az önkormányzat nem
tehet a vizsgálóbiztosnak. Kérdéseket
el lehet juttatni hozzá, de szabadon
határozhat arról, hogy az eljárás
során azokat figyelembe veszi-e. A
fegyelmi vizsgálatoknak szigorú el-
járási rendje van, ezek elhibázása
esetén a jegyzõ fellebbezésére a
munkaügyi bíróság érdemi vizsgá-
lat nélkül helyezi majd hatályon kívül
a döntést. 

Kalina Lajos kiemelte: alkalmatlan
lenne a feladatellátásra, ha gyám-
ságot kérne maga mellé. Nem hagy-
ja magát befolyásolni, korlátozása
esetén nem vállalja a megbízatást. 

A testület ezt követõen egyhan-
gúlag döntött a jegyzõvel szembe-
ni fegyelmi eljárás megindításáról,
majd Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc,
Korondi Klára és Visi Ferenc ellen-
szavazatával, az érintett tartózkodása
mellett Kalina Lajost jelölték ki vizs-
gálóbiztosnak. Egeli Zsolt és Takács
István nem volt jelen a voksolások-
nál. 

A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA 
Ezt követõen megállapította a kép-

viselõ-testület a 2008. évi szilárd-
hulladék-kezeléssel összefüggõ köz-
szolgáltatási díjakat. A szolgáltató
képviseletében jelen lévõ Hercsik
István ismertette, hogy a 2002-ben
alakult önkormányzati tulajdonú
cég díjszabása az elmúlt években el-
maradt a közgazdaságilag indokolt-
tól, miközben jelentõs fejlesztéseket
valósítottak meg. A jövõre is komoly
terveik vannak, többek között sze-
retnék megvalósítani a korábbi sze-
méttelepek rekultivációját. A pályá-
zati forrásokból tervezett beruházás,
valamint a gépjármûpark idõszerû-
vé váló cseréjéhez a pénzügyi ala-
pot az elkövetkezõ idõszakban meg
kell teremteni. Ezért az elkövetkezõ
két évben szeretnék elérni a köz-
gazdaságilag indokolt díjat, amit

utána már csak az infláció mérté-
kével változtatnának. A mostani
emelés mértéke ürítésenként körül-
belül negyven forint lenne a lomta-
lanítás biztosítása mellett. Hidegkúti
Ákos ismertette, hogy a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság a testület-
re bízza a döntést. Fekete József az
iránt érdeklõdött, hogy egyéb be-
vételre – biogáz-erõmû, hulladék-
feldolgozás, válogatás – van-e terve
a szolgáltatónak? A napirend tár-
gyalásakor távol lévõ Egeli Zsolt le-
vélben tiltakozott a közel húsz szá-
zalékos díjemelés ellen. Visi Ferenc
úgy vélte, hogy az áremelkedés pa-
zarlással is jár, mert a többletbevé-
telbõl mindenhová sok millió forint
jut. Ha pedig új eszközt kell venni,
arra az önkormányzat adja a pénzt.
A legutóbbi lomtalanításkor rosszul
esett a lakosságnak, hogy csak bi-
zonyos hulladékfajtákat szállított el
a szolgáltató. Emiatt szaporodik a
szemét az udvarokon. Heves János
figyelmeztetett: a város vagyonát
emésztik fel, ha veszteségesen üze-
meltetik a részben szerencsi önkor-
mányzati tulajdonú szolgáltatót.
Népszerû most a díjemelés ellen
szólni, de hosszú távon az érdekük,
hogy lépést tartsanak a felmerülõ
költségekkel. A mostani számítások
szerint tíz év alatt éri el a nullszal-
dót a vállalkozás eredménye. Danyi
László az iránt érdeklõdött, hogy mi
alapján jött ki a 16%-os, illetve lom-
talanítással a 18 százalékos díj-
emelés? Visi Ferenc néhány mûkö-
dési költség nagyságát kifogásolta.
Vaszily Miklós szerint van egy díj-
kalkuláció, amelyet vagy elfogadnak,
vagy nem. Az elmúlt éveket figye-
lembe véve az idén lenne legna-
gyobb a díjemelés mértéke. Lehet,
hogy a költségnövekedést hosszabb
távon kellene érvényesíteni. Hercsik
István figyelmeztetett: minél inkább
elhúzzák a közgazdaságilag indokolt
díj bevezetését, annál magasabb
lesz a végsõ összeg. A cég a szabad
kapacitásait igyekszik hasznosítani,
hogy minél kevesebb terhet rójanak

a lakosságra. Lesznek különbözõ hul-
ladékgazdálkodási létesítmények a
térségben, de ezeket csak 2011 után
fogják majd üzembe állítani. A lom-
talanítás a jövõben sem érint majd
mindenfajta hulladékot. Ugyanakkor
megnyílt a városban a hulladékud-
var, ott ingyen fogadják a különbö-
zõ használati tárgyakat. Rónavölgyi
Endréné hangsúlyozta, hogy képvi-
selõnek és lakosnak egyaránt nem
öröm a díjemelés. Népszerû azt
mondani, hogy semminek ne emel-
kedjen az ára, ugyanakkor, ha min-
dent a város bevételeibõl egészíte-
nek ki, akkor semmi nem fog épül-
ni a településen. Aki most a díjemelés
mellett szavaz, az hosszú távon
teszi le a szerencsiek érdeke mellett
a voksát. A polgármester kiemelte:
amennyiben a lomtalanítás költsé-
gét is beépítik a díjba, akkor az így
keletkezõ 3,5 millió forintos meg-
takarítást a 70 éven felülieknek biz-
tosított juttatás mellett a rászorulók
által fizetendõ összegek kompen-
zálására fordíthatják. 

A hulladékgazdálkodás új köz-
szolgáltatási díjait Hidegkúti Ákos és
Visi Ferenc ellenszavazatával, Bíró
István és Danyi László tartózkodá-
sa mellett fogadta el a testület. 

Ez alapján 2008-ban az ürítési
díjak alkalmanként az alábbiak sze-
rint alakulnak: 60 literes edény: 266
Ft + áfa, 120 literes edény: 324 Ft
+ áfa, 1100 literes edény: 2970 Ft
+ áfa. 

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ 
Ezt követõen a 2008. évi víz- és

csatornadíjakat határozta meg a
testület. Visi Ferenc azt javasolta,
hogy Szerencs alakítson ki saját szol-
gáltatót, mert a helyi víz jó minõ-
ségû és a nyereséget is maguk hasz-
nosíthatnák. Bíró István arra hívta
fel a figyelmet, hogy a Magyar
Víziközmû Szövetség által javasolt
nyolc százalék helyett a GW-
Borsodvíz Kft. elõterjesztése öt szá-
zalékos díjemelést tartalmaz. A sze-

rencsi kút saját üzemeltetése esetén
csak vízminõség-javításra több száz-
millió forintos nagyságrendben kel-
lene költeniük a magas arzéntarta-
lom miatt. Közösen azonban ilyen
feladatokra várhatóan jelentõs ösz-
szegû pályázati támogatást nyernek.
Csanádi Béla építésügyi és város-
fejlesztési osztályvezetõ ismertette,
hogy az elmúlt idõszakban a társa-
ság számos takarékossági intézke-
dést vezetett be, aminek köszön-
hetõen már olyan évük is volt, ami-
kor nem emeltek vízdíjat. A lakos-
sági díj állami támogatására pedig
a szokásos gyakorlat szerint pályá-
zatot nyújtanak be. 

A 2008-ban érvényes víz- és csa-
tornadíjakat Hidegkúti Ákos és Visi
Ferenc ellenszavazatával, Danyi
László tartózkodása mellett fogadta
el a képviselõ-testület. Ez alapján a
szolgáltató által biztosított ivóvíz
köbméterenkénti közületi díja 418
forint, a lakossági 394 Ft. A csator-
nahasználatért pedig köbméteren-
ként 509 Ft-ot kell fizetni. Az ösz-
szegek nem tartalmazzák a vízter-
helési díjat és az áfát. A lakossági
díj az állami támogatás mértékének
függvényében csökken majd. 

Rendeletet fogadott el Visi Ferenc
tartózkodásával a képviselõ-testület
a jogosulatlan víz- és csatornahasz-
nálat szankcionálására, amely súlyos
– ötszörös – büntetési tételeket al-
kalmaz. Döntés született arról is,
hogy az önkormányzat pályázatot
nyújt be az oktatási és nevelési in-
tézmények energiahatékonyságának
növelésére, napkollektorok alkal-
mazására. Egyhangúlag határoztak
a képviselõk a Szerencsi Általános
Iskola, Mûvészetoktatási Intézmény
és Óvoda igazgatói álláshelyére vo-
natkozó pályázat kiírásáról. Egyet-
értettek az önkormányzat jelenlévõ
tagjai azzal is, hogy a város csatla-
kozik a Térségi Integrált Szakképzési
Központhoz. Ez teszi lehetõvé, hogy
a Bocskai gimnázium 2008-ban is
részesüljön a cégek által befizetett
szakképzési hozzájárulásból.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Az önkormányzat legutóbbi ülé-
sén is számos olyan hozzászólás
hangzott el, amelyek méltán tarta-
nak számot közérdeklõdésre. 

Hidegkúti Ákos lakossági kérést
tolmácsolva a Pozsonyi út végén és
a Szegfû utcai szakaszon a hiány-
zó mintegy százméteres járdarész
megépítését szorgalmazta.

Koncz Ferenc a közmeghallgatá-
son elhangzott felszólalás kapcsán
megjegyezte, hogy a városban utat
csak az önkormányzat tud építeni,
erre a képviselõk önállóan nem ké-
pesek. Ahol ezen a területen hiá-
nyosságok vannak, az a település
problémája. Ugyanígy nyilvános il-
lemhelyek felállítása is az önkor-
mányzat feladata. A képviselõ kérte,
hogy Rónavölgyi Endréné a parla-
mentben ne szavazza meg az egész-
ségügyi törvényt és errõl tájékoztassa
Szabó György országgyûlési képvi-
selõt is.

Danyi László szóvá tette, hogy
Ondon még nem teljes körû a dísz-
kivilágítás. Felidézte, hogy a pol-
gármester a közmeghallgatáson ígé-
retet tett arra, hogy két alkalommal
térítésmentesen igénybe lehet venni
a szerencsi Fürdõ és Wellness-ház
szolgáltatásait. Erre mikor kerülhet
sor? A református templom megvi-
lágítása rövid ideig tart, a halastó-
tól pedig földszállítás történik, ami

miatt a környezõ utcákban kátyúk
keletkeznek. Uray Attiláné a Sza-
badság utcai aknafedlapok rossz ál-
lapotára hívta fel a figyelmet. Kérte,
hogy ezt a területet is vegyék be az
újraaszfaltozásra váró utcák sorába.
Vaszily Miklós a Hidegkúti Ákos
által elmondottakat azzal egészítette
ki, hogy a Szegfû utcától a Rózsa
utcán túl is hiányzik egy járdasza-
kasz, az Igló utcában pedig a cu-
korgyári répaszállító jármûvek tel-
jesen kitaposták az útszegélyt. Az
ott lakók jelezték, hogy már alig tud-
nak bemenni a portájukra. Bíró
István nehezményezte, hogy a vas-
útállomás területén végzett gázo-
lajmentesítés után a munkát végzõk
szörnyû állapotokat hagytak maguk
után a Malomtanyára vezetõ úton.
A Dobó Katica utcából nyíló köz-
ben lakók szilárd burkolat hiányá-
ban 3-4 teherautónyi meddõ leön-
tését kérik, a szállítás költségét a kép-
viselõ magára vállalja. Hidegkúti
Ákos szorgalmazta, hogy a Szerencsi
Hírek adjon hírt a Bonbon Kft. által
újra gyártott édesipari termékrõl. Visi
Ferenc megköszönte a Lajos közben
és a Felsõpincesoron elvégzett út-
felújítást. 

Rónavölgyi Endréné kiemelte,
hogy folyamatosan vannak megol-
dandó feladatok a városban, ezek
közül azonban nem jut mindig min-
denre pénz. Van, amire szerepel

összeg az önkormányzat költség-
vetésében, másra pályázaton pró-
bálnak forrást nyerni. Ugyanakkor
számos esetben nem a pénzen
múlik a megoldás, amely ügyekben
célszerû a jegyzõhöz vagy a város-
üzemeltetõ társaság vezetéséhez
fordulni. A Gyár utcai szervizutak-
ra most nem célszerû nagyobb ösz-
szeget költeni, mert azok a város át-
kelési szakaszának korszerûsítésé-
vel újjáépülnek majd. Ez a beruhá-
zás az Országgyûlésben feltett kér-
désére adott államtitkári válasz alap-
ján elsõbbséget élvez. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy a vál-
lalkozásoknak a mûködésükhöz
szükséges feltételeket biztosítaniuk
kell, legyen szó illemhelyrõl vagy
éppen parkolókról. A halastó épí-
tésével az oda vezetõ utca állaga va-
lóban leromlott. Nem engedhetõ
meg, hogy bármely vállalkozói te-
vékenység a város tulajdonában
kárt tegyen. Rónavölgyi Endréné sze-
rint az egészségügyi reform kapcsán
eltérõek a vélemények: vannak,
akik a változástól tartanak, mások
pedig a mostani kiszolgáltatott rend-
szer megmaradásától félnek. Sze-
mély szerint tiszta lelkiismerettel fog
szavazni.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

KÉPVISELÕIALAP-
FELAJÁNLÁSOK

VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK

Az önkormányzat tagjai a testület de-
cember 13-ai ülésén az alábbiak sze-
rint rendelkeztek a képviselõi alapjuk
felhasználásáról: 

Uray Attiláné: 11 havi összeget a 4-
es körzetben a Kossuth út 19. szám alat-
ti játszótér eszközeinek bõvítésére. 

Kalina Lajos: 1-1 havi összeg a
Scholz Jenõ Alapítványnak és a Bolyai
iskola alapítványának. 

Hidegúti Ákos: 10 havi alap a
Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak. 

Suskó Viktor: 2 havi összeg az 1-es
választókörzet játszóterének bõvítésé-
re, egyhavi összeg az Erzsébet téri ját-
szótér fejlesztésére, fél-fél havi összeg
a Bolyai Iskola Számítástechnika
Alapítványának és a Rákóczi Iskola
Iskolasegítõ Alapítványának. 

Rónavölgyi Endréné: 1 havi össze-
get a Kulcsár Anita Alapítvány javára,
5 havi összeg az Erzsébet téri játszó-
tér felújítására. 

Sipos Attila: 2 havi összeg az Erzsébet
téri játszótér felújítására.

Fekete József: 1-1 havi összeget az
ESZEI Alapszolgáltatási Központ ke-
retében mûködõ Támogató Szol-
gálatnak, valamint az Oázis Ifjúsági
Egyesületnek. 

Koncz Ferenc: 1 havi részt a Fanfár
Fiatal Fúvósok Egyesületének, 2 havi
részt a Kiss Attila Emlékére Alapít-
ványnak. 

Egeli Zsolt: 1 havi összeget a Kiss
Attila Emlékére Alapítványnak. 

Takács István: 2 havi alapot a Kiss
Attila Emlékére Alapítványnak.
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A közelmúltban levelet intézett a
Tokaj Történelmi Borvidék Világ-
örökségi Egyesület elnökéhez Hujber
Ottó.

A szerencsi szalmatüzelésû erõ-
mûvet építõ BHD Hõerõmû Zrt.
igazgatóságának az elnöke írásában
a világörökségi címet veszélyeztetõ
körülményekre hívta fel Májer János
figyelmét. Hujber Ottó a világörök-
ségi terület kezelési tervének az érin-
tett települések általi elfogadását
szorgalmazta, ami nélkül a doku-
mentum nem lépett érvénybe. Már-
pedig ez a szabályok szerint elõfel-
tétele a terület világörökségi listára
való felkerülésének. 

Hujber Ottó a levél megírásának
indokaként arra hivatkozott, hogy
egyes borászati egyesületek a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmû létesí-
tésére hivatkozva az UNESCO-nál vi-
lágörökségi felülvizsgálatot kezde-
ményeztek. Az igazgatóság elnöke
szerint az erõmû nem jelent veszélyt
a világörökségre, azonban a kezelési
tervvel kapcsolatos hiányosságoknak
már komoly következményei lehet-
nek.

Májer János Tokaj város honlap-
ján közzétett válaszlevelében fel-
idézte, hogy az UNESCO 2002-es bu-
dapesti döntését – amelyben a Tokaj-
hegyaljai borvidéket a világörökség
részévé nyilvánította – alapos elõ-
készítõ munka elõzte meg, amiben
az érintett önkormányzatok is köz-
remûködtek. A VÁTI Magyar Regio-

nális Fejlesztési és Urbanisztikai
Közhasznú Társaság készítette el a
felterjesztési dokumentációt, amit a
hatóságokkal való véleményeztetés,
illetve tárcaközi egyeztetés után a kor-
mány nyújtott be a nemzetközi szer-
vezethez. A kedvezõ döntés ellen
akkor nem volt tiltakozás sem ipari
cégek, egyéb vállalkozások, önkor-
mányzatok vagy civil szervezetek ré-
szérõl, ellentétben a szalmatüzelé-
sû erõmûvel. A polgármester leve-
lében ismertette, hogy ez a doku-
mentáció képezte az alapját az
ugyancsak a VÁTI által összeállított
kezelési tervnek, amelyrõl a társaság
több alkalommal egyeztetett a tele-
pülések képviselõivel. 2003. de-
cember 23-án a világörökségi egye-
sület jelenlévõ tagjai az alapsza-
bálynak megfelelõen elfogadták a ke-
zelési tervet, amelyet 2004 elején el-
juttattak valamennyi érintett önkor-
mányzatnak. Májer János szerint a vi-
lágörökségi bizottság, illetve a pári-
zsi világörökségi központ számára
nem az a fontos, hogy milyen fo-
lyamatban válik a cselekvések alap-
jává a kezelési terv, hanem hogy a
dokumentum szakmailag kifogásta-
lan legyen és alkalmazzák. Az elnök
szerint amennyiben valamennyi, a te-
rületen érintett önkormányzat és vál-
lalkozás követné a kezelési tervben
foglaltakat, a közmegegyezés és a
nemzeti érdek védelme mentén cse-
lekedne, akkor nem merült volna fel
élesen a jogi szabályozás szüksé-
gessége.

NEM AZ ERÔMÛRE

Intézményvezetõi évzáró érte-
kezletet tartottak 2007. december
14-én a szerencsi polgármesteri hi-
vatal Rákóczi út 63. szám alatti
épületében. 

A tanácskozáson Hajdú Józsefné
értékelte az önkormányzathoz tar-
tozó intézmények elmúlt eszten-
dõben végzett munkáját. Az okta-
tási, közmûvelõdési és városmar-
keting osztály vezetõje kiemelte,
hogy az iskolák és óvodák átszer-
vezése több feladatot rótt a veze-
tõkre és pedagógusokra, melyeket
sikerült maradéktalanul végrehaj-
tani. Porkoláb Béláné a település
szociális helyzetérõl szólva ki-
emelte, hogy a város nagy hang-
súlyt helyez a gyermekétkeztetés-
re és a tankönyvtámogatásra. 

A tanácskozáson többek között
szóba kerültek a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár által 2007-ben
szervezett sikeres programok, vala-
mint a Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ munkája.
Ez utóbbi témában Sipos Attila igaz-
gató kifejtette, hogy tevékenységük
során fõ feladatuknak tekintik figye-
lemmel kísérni a gyermekek testi, ér-
telmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését,
illetve azt, hogy egy kialakult veszé-
lyeztetettség esetén megelõzzék a fi-
atalok családból történõ kiemelését. 

A helyi sportlétesítmények ki-
használtságáról szólva Cseppely

János kitért arra, hogy azok nagy se-
gítséget nyújtanak az ifjúság egész-
séges életmódra való nevelésében.
A közelmúltban átadott szerencsi
Fürdõ és Wellness-ház immár jogerõs
használatbavételi engedéllyel ren-
delkezik és december 17-étõl nyit-
va áll a nagyközönség elõtt.

Rónavölgyi Endréné köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy szorgos, dolgos
év áll a szerencsi oktatás mögött. A
polgármester örömét fejezte ki, hogy
a helyi intézmények az átlagostól
jobb minõségû szolgáltatást nyújta-
nak, ami elsõsorban a vezetõk igé-
nyességét, szakmai hozzáértését di-

cséri. – Mindehhez szükség volt arra
is, hogy a város, valamint az intéz-
mények irányítói együtt tudtak gon-
dolkodni az elmúlt idõszakban – fo-
galmazott Rónavölgyi Endréné, aki
felhívta a figyelmet arra, hogy a jö-
võben is fegyelmezett feladatellátásra
van szükség. 

A Bocskai István gimnázium gaz-
dasági vezetõje 2007-ben nyugállo-
mányba vonult. Ebbõl az alkalom-
ból Hajdú Józsefné köszöntötte
Kunder Gyulánét, akinek Rónavölgyi
Endréné a város ajándékaként 25 ezer
forint értékû utazási utalványt nyúj-
tott át.

TISZTA SZÍVÛ SZERETET

Hollandiából – a magyarországi re-
formátus egyház közremûködésével –
évek óta érkezik jótékonysági ado-
mány a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szerencsi Idõsek
Otthonába. A mostani szállítmány –
amely egy Hollandiában mûködõ kór-
ház támogatásával, az ottani egyház köz-
remûködésével 2007. december 24-én
jutott el hozzánk – tizennégy kórházi
ágyat, az intézmény egységeiben dol-
gozók részére új munka- és védõruhá-
kat tartalmazott, melyek jelentõs mér-
tékben megkönnyítik az intézmény éle-
tét. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
az ajándékokért. 

Kovács Istvánné
intézményvezetõ

IDE NEKÜNK AZ OROSZLÁNT IS

avagy szalmatüzelésû erõmûvet
Szerencsre 

Olvastam a szalmatüzelésû erõmû
ellenzõinek a véleményét az újságban.
Mindenkit felvonultatnak, hogy tilta-
kozzanak a beruházás ellen. Leírta vagy
elmondta már a véleményét ez ügy
kapcsán biológus, szexológus, civil
szervezetek. Mindenrõl szó volt, csak
a lényeg maradt ki. Nekem csak egy
kérdésem van: jelenleg hogyan sem-
misítik meg a szõlõtermelõk a lemet-
szett venyigét, a búzatermesztõk a szal-
mát? Kérdésemre a választ is megadom:
tapasztalatom szerint elégetik a hely-
színen. Én ugyanis nem környezet-
szennyezõ jármûvel közlekedem
Hegyalján évi tízezer kilométert, hanem
kerékpárral. Három alkalommal ke-
rültem olyan helyzetbe, hogy a tarló-
égetés füstje miatt lelassult, vagy meg
is állt a forgalom. Ilyen eset volt
Rátka–Mád között, Tarcalról Tokaj
felé haladva, valamint Prügy és

Szerencs között tarlóégetéskor. Az
utóbbi helyszínre szirénázva megér-
kezett a szerencsi tûzoltóság is. Ér-
deklõdni lehet az ügyeletükön, hogy
hányszor kellett ezért kivonulniuk.
Mád elõtt egy szemétlerakó is állan-
dóan füstöl. Tavasszal akkor is vegyék
fel a gázálarcot azok a tüntetõk, akik
itt demonstráltak Szerencsen, amikor
Tokaj szõlõvesszeit égetik el Hegyalján.
Ezt a mûveletet is mutassák meg az
UNESCO-nak. Mutassák be, hogy nem
úgy mûvelik a szõlõt, mint ezelõtt, két-
ágúval, hanem gépekkel történik a ta-
lajmûvelés, a permetezés, a vegysze-
res gyomirtás. Ha valakit érdekel, van
két darab kétágú kapám eladó. Amiket
évek óta hiába kínálok, senki nem tart
rá igényt. Nem végeztem számításo-

kat, de több száz tonna szõlõvesszõt
égetnek el Hegyalján minden környe-
zetkímélõ kezelés (füstszûrés) nélkül.
Javaslatom, hogy az erõmû építését a
kellõ engedélyek birtokában teljes gõz-
zel folytassák, ha lehet, több mûszak-
ban is. A civil szervezetek tiltakoznak
vízi erõmû, szélerõmû ellen, de akkor
is, ha nincs elég villamos energia a lég-
kondicionáló berendezésekhez. 

A szõlõtulajdonosok többsége lég-
kondis terepjárókkal ellenõrzi a az ül-
tetvények mûvelését, a szüretelést. Régen
mindez természetkímélõ lovaskocsival,
vagy tehenes szekérrel történt. Ezt az
egész ügyet villamos szakszóval kifejezve:
zárjuk rövidre.

Murányi Imre
Szerencs, Magyar utca 23.

ÉVET ÉRTÉKELTEK AZ IGAZGATÓK

Az oktatási és nevelési intézmények átszervezését zökkenõmentesen
sikerült végrehajtani.

A VILÁGÖRÖKSÉGI
FELÜLVIZSGÁLAT VESZÉLYE

A szerencsi szalmatüzelé-
sû erõmû volt a fõ napiren-
di pont a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Környezet-
védelmi Tanács december
12-én Miskolcon megtartott
ülésén. 

A megújított tagságú testületet Koncz
Ferenc (fotónkon), a megyei közgyû-
lés alelnöke hívta össze annak érde-
kében, hogy környezetvédelmi kér-
désekben szakmai állásfoglalásával se-
gítse a megyei önkormányzat dönté-
seit. A megbeszélésen a hozzászóló

tagok és vendégek többsége
az erõmû felépítése ellen
emelte fel a szavát. Érvként
hangzott el többek között a
szalma mezõgazdaságtól
idegen célú hasznosítása, a
beszállítások miatti jelentõs
teherautóforgalom-növeke-

dés. Szóba került, hogy az államnak
kötelessége lett volna elkészíteni a to-
kaji világörökségi terület kezelési ter-
vét, amelynek híján nem biztosított a
kultúrtáj megfelelõ védelme. Így tör-
ténhetett meg, hogy az erõmû építõi
a beruházás megvalósításához szük-
séges valamennyi engedélyt be tud-
ták szerezni. A nagy kérdés az, hogy
az UNESCO miként foglal majd állást
az ügyben. A vita során olyan véle-
mény is megfogalmazódott, hogy a to-
kaji borvidékre nézve a bányászat tér-
nyerése sokkal nagyobb veszélyt je-
lent, mint a biomassza erõmû. Mások
úgy vélték, hogy a beruházásnak
nagyságánál és jelentõségénél fogva
illeszkednie kellene a megye gazda-
ságfejlesztési koncepciójába, ennek az
egyeztetése azonban nem történt meg.
A munkahelyteremtés napjainkban
már a komoly foglalkoztatási problé-
mákkal küzdõ térségben nem számít
komoly érvnek. Fontos Tokaj-Hegyalja
fényének a megõrzése, mert a hírnév
halványodása komoly anyagi veszte-
séget okozna a borászatból és ide-
genforgalomból élõknek. Mások túl-
zott méretûnek tartották az épülõ erõ-
mûvet, ami a maga nemében az ed-
digi legnagyobb lesz a világon. 

A bizottság végül azt javasolta a me-
gyei közgyûlésnek, hogy nyilvánítsa
ki elkötelezettségét Tokaj-Hegyalja –
mint a világörökség része – mellett, és
kérjék a parlamentet, hogy alkossa meg
a világörökségi törvényt. Ennek meg-
születéséig a szerencsi beruházótól az
építkezés felfüggesztését kérik.

„Az ünnep Isten ajándéka, más,
mint a többi nap, s arra való, hogy hét-
köznapi mivoltunkból kivetkõzõdve
tiszteljük önmagunkban az embert.”

(Wass Albert)

Ma, amikor már úgy érezzük, csak
külsõségekben tud az ember ünnepel-
ni, akkor a pedagógusok megpróbál-
ják visszacsempészni a szívekbe, hogy
nem az számít, amit látunk, hanem ami
bennünk rejtezik. 

Ezt be is bizonyítottuk 2007. de-
cember 18-án, amikor a hagyományos
karácsonyi vásárt tartottuk iskolánkban.
A szeretet egyik megnyilvánulása az
ajándékozás. De milyen legyen? Amit
sokan szeretnének, megfizethetetlen
számukra. „Bevásárló utcává” változott
az aula, ahol szülõk és gyerekek árul-
ták filléres, de igényes portékáikat. A
szívekbe, az iskolába beköltözött a sze-
retet. Annyi ötlettel, odaadással készí-
tett tárgyat hoztak, hogy szemünk be
se tudta fogadni a látványt. Lehet,
hogy az anyukák jobban izgultak, mint
csemetéik? Ha a szülõ és a pedagógus

között a viszony megfelelõ, ha tudják
és érzik, hogy a céljuk közös, akkor a
gyerekek mindenre képesek Az anyu-
kák, apukák faragtak, varrtak, hímez-
tek, horgoltak, sütöttek: egyszóval elõ-

vették ötletládáikat. Az osztályfõnök
ilyenkor büszke. Lám-lám, mégis csak
van közöttünk kapocs. A horgolt an-
gyalkák, a sok estét kívánó helyes fi-
gurák, a gyöngybõl készült ékszerek
a szeretet apró, de nagyon fontos
megnyilvánulásai voltak. Azok is
ajándékra találtak, akik nem tehetik
meg, vagy nem is hajlandók részt
venni az esztelen költekezésben. 

Példát mutattunk a régi elfeledett
szabályokról: nem az ajándék érté-
ke a fontos, hanem az, hogy arra gon-
doltál, aki kapni fogja. Így válik az
ajándék az összetartozás, az egymást
féltõ, az egymásért aggódó szeretet
jelképévé. 

Meg kell tanítani a fiatalokat ün-
nepelni, hogy legyen mit átadniuk
utódaiknak. Sajnálom azokat, akik
csak hiszik, hogy tudnak ünnepelni. 

Az ünnep saját magunk fölemelé-
se. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ün-
nepi gondolattal lehet csak ünnepelni,
felülemelkedve a hétköznapokon s
apró küzdelmeinkben. A Rákócziban
ez sikerült!                      Aranyosi Edit

A SZERETET ÜNNEPE FELEMEL 

Karácsonyi vásár a Rákóczi iskola
aulájában.

A POSTÁJÁBÓL
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A szerencsi kistérségi szövetséghez
tartozó taktaharkányi polgárõrök 2007-
ben elnyerték az Év Polgárõr Egyesülete
címet.

Ebbõl az alkalomból rendeztek rend-
hagyó ünnepséget december 12-én a
taktaközi település mûvelõdési házá-
ban. A jelenlévõket Szatmári Gyula, a
helyi szervezet elnöke köszöntötte,
beszédében hangsúlyozva, hogy a 48
helybéli önkéntes másfél évtizedes
múltját ismerték el ezzel a címmel, ami-
hez hozzájárult többek között az is,
hogy hosszú évek óta kiváló együtt-
mûködésben végzik feladatukat a
Szerencsi Rendõrkapitányság állomá-
nyával.

Az ünnepelteket köszöntötte Túrós
András, az Országos Polgárõr Szövetség
elnöke, aki példaértékûnek nevezte a
hazai civil szervezõdés bölcsõjeként
emlegetett taktaharkányi egyesület
munkáját. Vereckei Csaba, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõka-
pitányság vezetõje azt hangsúlyozta,
hogy a helyi rendõrõrs bûnmegelõzé-
si területen elért sikereihez nagyban hoz-
zájárulnak a helyi polgárõrök kitartó és
lelkiismeretes feladatellátásukkal. Segít-
ségükre a jövõben is számítanak a rend-
õrök. Varga László polgármester ígé-
retet tett arra, hogy az önkormányzat
a korábbi évekhez hasonlóan a jövõ-
ben is segíti a polgárõrök és rendõrök
áldozatos tevékenységét.

Közel öt esztendeje vesz részt alpol-
gármesterként Gáthy Sándor (fotónkon),
a Ferroprofil Kft. ügyvezetõ igazgatója
Mád irányításában, fejlesztésében. Az
általa vezetett cég az egyik meghatá-
rozó gazdasági egysége a zempléni te-
lepülésnek. 

A Ferroprofil Kft. 17 éve mûködik és
szolgáltatásait már nem csupán az or-
szághatáron belül, hanem az Európai
Unió számos országában is igénybe ve-
szik. Hazai üzleti partnereik mellett meg-
rendelõik között szerepel több ausztriai,
németországi és franciaországi cég is. Az
elsõsorban acélszerkezetek és gépek, be-
rendezések gyártásával foglalkozó vál-
lalkozást megalakulása óta a folyamatos
fejlõdés és fejlesztés jellemzi. 

A közelmúltban állították üzembe az
új gyártócsarnokukat, amelynek során ki-

alakult a technológia az anyagdarabo-
lástól a készáru-kikészítésig, -festésig. Ez
a beruházás – mely nem kis anyagi ter-
het is jelentett a vállalkozásnak – a ka-
pacitás növelése mellett a minõség fej-
lesztését is szolgálta. Ennek is köszön-
hetõen az elmúlt évben a cég mûködé-
sét a rendelési állomány viszonylagos sta-
bilitása jellemezte, valamint a folyama-
tos piackutató és üzletszerzõ tevékeny-
ség eredményeként növekedett az üz-
leti partnerek száma is. A folyamatos fej-
lesztések, munkavállalóik rendszeres
képzése, a minõségi munka elõtérbe ke-
rülése, valamint az új megrendelõk fel-
kutatása adhat esélyt számukra a jövõ-
ben is napjaink kevésbé elõnyös gaz-
dasági helyzetének túlélésére. 

Saját feladatát négy fõ kategóriába je-
lölte meg az ügyvezetõ igazgató: meg
kell szerezni a megrendelést, el kell vé-

geztetni a kívánt határidõre és minõ-
ségben, fejleszteni szükséges a céget és
nem utolsósorban eredményesen gaz-
dálkodni. Ezek a feltételei annak, hogy
meg tudják óvni munkavállalóik meg-
élhetését és érvényesüljenek a tulajdo-
nosi érdekek is. A jelenlegi gazdasági
környezetben a növekvõ elvárások, a
már-már krónikus munkaerõhiány mel-
lett ez nem kis feladat – és ezek mellett
látja el a település alpolgármesteri mun-
káját is. 

– Az elõzõ ciklusban, melynek ered-
ménye még napjainkban is tart, sikerült
településünket fejlõdõ pályára állítani –
emelte ki az alpolgármester. – Az új kép-
viselõ-testület szintén elkötelezett híve
Mád továbbfejlesztésének. Feladatunk
ezen területen hármas kihívást jelent, mû-
ködtetni a település intézményeit, ren-
tábilisan gazdálkodni, valamint közös
érdek és elõnyök szerint fejleszteni la-
kóhelyünket. Ezen komoly feladat meg-
oldásában együttmûködõ partnerek a
képviselõk, az intézmények vezetõi és
a lakosság is. 

– Az önkormányzatokat is sújtó nehéz
gazdasági körülmények ellenére sem
mondtunk le terveink megvalósításáról,
melyet szigorú költséggazdálkodással és
a fejlesztési pályázatokon való sikeres
részvétellel szeretnénk megvalósítani –
tette hozzá Gáthy Sándor. – Fejlesztési
terveink között szerepel a patakmeder
szabályozása, a falusi és borturizmust elõ-
segítõ településközpont kialakítása, az
egészséges életmódot elõsegítõ sport-
csarnok létesítése, az öregek napközi ott-
honának az elvárások szerinti átalakítá-
sa és több más, az intézmények felté-
telrendszerét javító kisebb-nagyobb fej-
lesztések. 

– Abban reménykedünk – zárta be-
szélgetésünket a vállalkozó alpolgár-
mester –, hogy a gazdasági helyzet mi-
elõbbi kedvezõbbé fordulásával, a be-
adott pályázataink minél nagyobb szám-
ban történõ pozitív elbírálásával mind-
két feladatomat eredményesen láthatom
el a jövõben is. De minden év más, elõre
nem látható veszélyekkel, ezért aggo-
dalmaim – mint vállalkozó és közsze-
replõ is – soha nem szûnnek meg.
Végezetül a Szerencsi Hírek valameny-
nyi olvasójának, a térség minden lako-
sának és vállalkozójának eredmények-
ben gazdag új esztendõt kívánok. 

Taktaharkány

PÉLDÁSAN DOLGOZÓ
HELYI ÖNKÉNTESEK

Szatmári Gyula (középen) értékelte a helyi egyesület eddigi tevé-
kenységét.

Három éve annak, hogy
tizennyolc település rész-
vételével megalakult a
Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás.

Az önkormányzatok ered-
ményes összefogásának kö-
szönhetõen az oktatás, mû-
velõdés, a szociális gondoskodás és
az egészségügyi ellátás területein az
idén is jelentõs többletszolgáltatáshoz
jutottak a város és a környezõ köz-
ségek lakói.  

Míg 2005-ben a kistérség alig száz-
millió forintból gazdálkodott, addig
napjainkban a bõvülõ feladatoknak és
különösen a sikeres pályázatoknak kö-
szönhetõen a társulás költségvetése
megközelíti a háromszázmillió forin-
tot – emelte ki a tanácskozáson Ró-
navölgyi Endréné (fotónkon), a társu-
lás elnöke. Ebbõl az összegbõl bizto-
sítják a fedezetet a közös pedagógiai
szolgáltatásokra, családsegítésre, a
házi segítségnyújtásra, a polgármes-
teri hivatalok belsõ ellenõrzésére, a tá-
mogató szolgálat fenntartására és moz-
gókönyvtári szolgáltatásra. A mûködési

költségek egy része köz-
ponti normatívaként érkezik,
ugyanakkor egyre több pénzt
nyer a társulás a különbözõ
pályázatokon. A kistérségi ta-
nács az idei esztendõben
három közmunkaprogramon
szerepelt eredményesen,
140 millió forint támogatás-

ból 350 embernek biztosítva több hó-
napra munkát. Bõvítették a házi se-
gítségnyújtás rendszerét és életmentõ
készülékeket is vásároltak. A polgár-
mesterek az eredményeket figyelem-
be véve vonták meg az idei esztendõ
pozitív mérlegét.  

A társulás 2007. december 20-ai
ülésén elhangzott, hogy míg jövõre
az ideinél nehezebb körülmények kö-
zött gazdálkodnak majd az önkor-
mányzatok, a többcélú kistérségi tár-
sulások mûködéséhez elegendõ köz-
ponti támogatás áll majd rendelke-
zésre. Ugyanakkor az eredményes jö-
võbeni együttmûködéshez is meg-
fontolt gazdálkodásra lesz szükség,
amivel a mûködési költségeket csök-
kentve növelhetõ a feladatellátás ha-
tékonysága.

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT
A SZERENCSI KISTÉRSÉG

Monok

SZOLGÁLATI GÉPKOCSI
A POLGÁRÕRÖKNEK

Farkas József (jobbra) adta át az autó kulcsait Szepessy Zsolt pol-
gármesternek, a település polgárõr vezetõjének.

Mád

SIKERES VÁLLALKOZÓ
A TELEPÜLÉS IRÁNYÍTÁSÁBAN

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás (SZTCKT) az elmúlt évben si-
keres pályázatot nyújtott be az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumhoz, amelynek eredmé-
nyeként egymillió forintot nyertek az
ötven év feletti korosztály számára az
egészséges életmódot segítõ különbö-
zõ mozgásformák bemutatására.

A programban négy település –
Megyaszó, Rátka, Tiszalúc és Szerencs
– nyugdíjas csoportjai vettek részt.
Számukra október 1-je és december 29-
e között hetente két alkalommal szer-
veztek foglalkozásokat, melyek között
tánc, gerinctorna, jóga és mentális
gondozás szerepeltek. 

A program záró eseményét 2007. de-
cember 29-én tartották a szerencsi
Rákóczi-várban, ahová az öt csoport
mintegy 150 tagja fogadta el a szer-
vezõk meghívását. Az SZTCKT elnö-
ke köszöntõjében fontosnak tartotta,
hogy ezek a közösségek a jövõben is
mûködjenek és tagjaik minél egész-
ségesebben, hosszú és tartalmas éle-
tet éljenek. Rónavölgyi Endréné sze-

rint példaértékû a mostani program-
ban résztvevõ emberek és települések
összefogása. – Ha ez a késõbbiekben
is így lesz, akkor biztos vagyok benne,
hogy egy nagyon sikeres jövõ elõtt ál-
lunk – fogalmazott a kistérségi társu-
lás elnöke.

A kulturális mûsorban elsõként
Kertész Marcella és Keresztesi László,
a Miskolci Nemzeti Színház mûvészei
szórakoztatták a közönséget, majd a pe-

recesi Bányász Nyugdíjasklub mazso-
rett csoportja lépett a színpadra. 

Az idõsek életminõségének javítása
érdekében létrejött program szakmai irá-
nyítója Nagy Istvánné volt, aki a gála-
mûsort követõen egy utolsó ülõtorná-
ra invitálta az idõs embereket.

EGÉSZSÉGES ÉLETET AZ IDÕSEKNEK

Ülõtorna a zárórendezvényen.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

ÜNNEP ELÕTTI RUHAADOMÁNY
A Nyárutó Klub az elmúlt év decemberének elsõ napjaiban jótékonysági gyûj-

tést szervezett, amelynek keretében használt, jó minõségû ruhákat vártak az ado-
mányozóktól. A beérkezett lábbelik, ingek, nadrágok és egyéb hasznos ruhane-
mûk december 18-án találtak gazdára a polgármesteri hivatal Rákóczi út 63. szám
alatti épületében. A karácsony elõtti jótékony akcióban a Nyárutó Klub segítsé-
gére siettek a szerencsi Alapszolgáltatási Központ munkatársai, akik megszervez-
ték a szerencsi hátrányos helyzetben lévõ családok számára az adományosztást.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság 2007-ben több
autót ajándékozott a megyei polgár-
õr szövetségnek. A legutóbbi jármû-
átadást 2007. december 19-én ren-
dezték Monokon. A szerencsi kistér-
séghez tartozó község polgárõr szer-
vezete elsõ alkalommal kapott sze-
mélygépkocsit, amit a fõkapitányság
közbiztonsági igazgatója adott át
Szepessy Zsolt polgármesternek.
Farkas József kiemelte, hogy a minõ-
ségi szolgáltatáshoz elengedhetetlen,

hogy a helyi önkéntesek rendelkezé-
sére álljon egy autó. Az ezredes hoz-
zátette, hogy ebben az évben ez volt
a hetedik jármû, amit a megyei fõ-
kapitányság a térség polgárõreinek
adományozott. A rövid ünnepi ese-
ményt követõ polgárõr-állomány-
gyûlésen elhangzott, hogy a telepü-
lésen korábban szolgálatot teljesítõ két
körzeti megbízott nyugállományba vo-
nult, így a jövõben Sarudi Szabolcs
és Bölkényi Roland rendõr zászlósok
látják majd el ezt a feladatot.
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KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb február 6-án 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legkö-
zelebb január 23-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb ja-
nuár 16-án.

SZERENCSI VÁROSI

ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket.

SZERENCSI VÁROSI

BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb február 4-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
február 4-én 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

Január 7–13.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30
–11.30 óráig.

Január 14–20.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15 óráig.

Január 21–27.: Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs,

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

KÖZPONTI

ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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 hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ-csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 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,
szombaton 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

Január 11.: IV. körzet. (Spák László) Tel.: 47/361-203.
Január 18.: I. körzet. (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638.
Január 25.: V. körzet. (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144.

PÉNTEK DÉLUTÁNI
ORVOSI ÜGYELET

SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS

INDULÓ VONATOK
4:05 Miskolc-Tiszai ; 4:10 Nyíregyháza ; 4:15 Slov. Nové Mesto;
4:19 Abaújszántó ; 4:47 Bp-Keleti pu.; 5:15 Sátoraljaújhely; 5:17 Miskolc-
Tiszai ; 5:18 Debrecen ; 5:47; Miskolc-Tiszai ; 6:02
Bp-Keleti pu. IC TVK; 6:15 Sátoraljaújhely; 6:17 Miskolc-Tiszai 

; 6:18 Nyíregyháza ; 6:19 Abaújszántó ; 6:30 Miskolc-
Tiszai ; 6:47 (Keszth.)-Nagyk.; 6:56 Bp-Nyugati pu. IC Hajdú; 7:15
Sátoraljaújhely; 7:17 Miskolc-Tiszai ; 7:17 Bp-Keleti pu. 

IC Zemplén; 7:18 Nyíregyháza ; 7:47 Miskolc-Tiszai ; 8:00
Bp-Nyugati pu. IC Délibáb; 8:02 Bp-Keleti pu. IC Tokaj; 8:15
Sátoraljaújhely; 8:18 Nyíregyháza ; 8:19 Abaújszántó ; 8:47 Bp-
Keleti pu.; 9:15 Slov. Nové Mesto; 9:18 Nyíregyháza ; 9:47 Miskolc-
Tiszai ; 9:59 Bp-Nyugati pu. IC Dália; 10:02 Bp-Keleti pu. IC
Holló; 10:15 Sátoraljaújhely; 10:18 Nyíregyháza ; 10:19 Abaújszántó

; 10:47 Bp-Keleti pu.; 11:15 Sátoraljaújhely; 11:18 Nyíregyháza 
; 11:47 Miskolc-Tiszai ; 11:59 Bp-Nyugati pu. IC Jázmin; 12:02

Bp-Keleti pu. IC Páva; 12:15 Sátoraljaújhely; 12:18 Nyíregyháza 
; 12:19 Abaújszántó ; 12:47 Bp-Keleti pu.; 13:15 Sátoraljaújhely; 13:18
Nyíregyháza ; 13:47 Miskolc-Tiszai ; 13:59 Bp-Nyugati pu. 
IC Kamilla; 14:02 Bp-Keleti pu. IC Rigó; 14:15 Slov. Nové Mesto; 14:17
Bp-Keleti pu. ; 14:18 Nyíregyháza ; 14:19 Abaújszántó 

; 14:47 Bp-Keleti pu.; 15:15 Sátoraljaújhely; 15:17 Miskolc-Tiszai 
; 15:18 Nyíregyháza ; 15:47 Miskolc-Tiszai ; 15:59 Bp-

Nyugati pu. IC Rózsa; 16:02 Bp-Keleti pu. IC Kócsag; 16:15
Sátoraljaújhely; 16:18 Nyíregyháza ; 16:19 Abaújszántó ; 16:47
Bp-Keleti pu.; 17:15 Sátoraljaújhely; 17:17 Bp-Keleti pu. IC Füzér;
17:18 Nyíregyháza ; 17:47 Miskolc-Tiszai ; 17:51 Sátoraljaújhely

; 17:59 Bp-Nyugati pu. IC Tulipán;18:02 Bp-Keleti pu.
IC Vércse; 18:15 Sátoraljaújhely; 18:17 Bp-Keleti pu. ;

18:18 Nyíregyháza ; 18:19 Abaújszántó ; 18:47 Bp-Keleti pu.;
19:15 Slov. Nové Mesto; 19:18 Nyíregyháza ; 19:47 Miskolc-Tiszai

; 19:59 Debrecen IC Tokaj; 20:02 Miskolc-Tiszai IC Hajdú;
20:15 Sátoraljaújhely; 20:18 Nyíregyháza ; 20:19 Abaújszántó 
; 20:47 Miskolc-Tiszai; 20:48 Sátoraljaújhely IC Füzér; 21:15
Sátoraljaújhely ; 21:18 Nyíregyháza ; 22:15 Miskolc-Tiszai 

; 22:18 Nyíregyháza ; 22:19 Abaújszántó ; 22:27 Sátoraljaújhely;
23:36 Nyíregyháza . 

ÉRKEZÕ VONATOK
4:03 Nyíregyháza ; 4:35 Nyíregyháza; 4:44 Miskolc-Tiszai 
; 4:45 Sátoraljaújhely; 5:13 Miskolc-Tiszai; 5:40 Abaújszántó; 5:42
Nyíregyháza ; 5:45 Sátoraljaújhely; 6:01 Nyíregyháza IC TVK; 6:13
Miskolc-Tiszai ; 6:42 Nyíregyháza; 6:44 Miskolc-Tiszai ; 6:45
Slov. Nové Mesto ; 6:54 Miskolc-Tiszai IC Hajdú; 7:13 Miskolc-
Tiszai ; 7:14 Sátoraljaújhely IC Zemplén; 7:40 Abaújszántó;
7:42 Szolnok ; 7:45 Sátoraljaújhely; 7:59 Miskolc-Tiszai IC Délibáb;

8:01 Debrecen IC Tokaj; 8:13 Miskolc-Tiszai ; 8:42 Nyíregyháza;
8:45 Sátoraljaújhely; 9:13 Bp-Keleti pu.; 9:40 Abaújszántó; 9:42 Nyíregyháza

; 9:45 Sátoraljaújhely; 9:58 Bp-Keleti pu. IC Dália; 10:01 Bp-Nyugati
pu. IC Holló; 10:13 Miskolc-Tiszai ; 10:42 Nyíregyháza; 10:45
Sátoraljaújhely; 11:13 Bp-Keleti pu.; 11:40 Abaújszántó; 11:42 Nyíregyháza

; 11:45 Slov. Nové Mesto; 11:58 Bp-Keleti pu. IC Jázmin; 12:01
Bp-Nyugati pu. IC Páva; 12:13 Miskolc-Tiszai ; 12:42 Nyíregyháza;
12:45 Sátoraljaújhely; 13:13 Bp-Keleti pu.; 13:40 Abaújszántó; 13:42
Nyíregyháza ; 13:45 Sátoraljaújhely; 13:58 Bp-Keleti pu. IC Kamilla;
14:01 Bp-Nyugati pu. IC Rigó; 14:13 Miskolc-Tiszai ; 14:15
Sátoraljaújhely ; 14:42 Nyíregyháza; 14:44 Miskolc-Tiszai 
; 14:45 Sátoraljaújhely; 15:13 Bp-Keleti pu.; 15:40 Abaújszántó; 15:42
Nyíregyháza ; 15:45 Sátoraljaújhely; 15:50 Miskolc-Tiszai; 15:58 Bp-
Keleti pu. IC Rózsa; 16:01 Bp-Nyugati pu. IC Kócsag; 16:13 Miskolc-
Tiszai ; 16:42 Nyíregyháza; 16:45 Slov. Nové Mesto; 17:13 Bp-Keleti
pu.; 17:14 Sátoraljaújhely IC Füzér; 17:40 Abaújszántó; 17:42
Nyíregyháza ; 17:45 Sátoraljaújhely; 17:49 Bp-Keleti pu. 

; 17:58 Bp-Keleti pu. IC Tulipán; 18:01 Bp-Nyugati pu. IC Vércse;
18:13 Miskolc-Tiszai ; 18:16 Sátoraljaújhely ; 18:42
Nyíregyháza; 18:45 Sátoraljaújhely; 19:13 Bp-Keleti pu.; 19:40 Abaújszántó;
19:42 Nyíregyháza ; 19:45 Sátoraljaújhely; 19:58 Bp-Keleti pu. 
IC Tokaj; 20:01 Bp-Nyugati pu. IC Hajdú; 20:13 Miskolc-Tiszai 
; 20:33 Bp-Keleti pu. IC Füzér; 20:42 Nyíregyháza; 20:45
Sátoraljaújhely; 21:13 (Keszth.)-Nagyk. ; 21:40 Abaújszántó; 21:42
Nyíregyháza ; 21:45 Slov. Nové Mesto; 22:13 Miskolc-Tiszai ;
23:26 Sátoraljaújhely; 23:34 Miskolc-Tiszai ; 23:42 Nyíregyháza. 

Jelmagyarázat:

Vastagon szedett: IC és gyorsvonatok
: helyjegyköteles                          
: Csak 2. osztályú kocsikkal 
: nemdohányzó vonat     

: Belföldi forgalomban kerékpár az arra alkalmas – kerékpárszállító
vagy többcélú térrel rendelkezõ – kocsiban elhelyezhetõ.

: Közl.: munkanap                         
: Nem közl.: vasárnap és ünnepnap      
: Közl.: munkanap és vasárnapi közlekedési rend szerint
: Közl.: vasárnapi közlekedési rend szerint                                              
: Nem közl.: XII. 27., 28., 29.            
: Közl.: XII. 22-ig és I. 2-tõl VI. 15-ig, valamint IX. 1-jétõl pénteki közle-

kedési rend szerint         
: XII. 16-ig és I. 1-tõl VI. 8-ig, valamint VIII. 31-tõl vasárnapi közlekedési

rend szerint
: Közl.: VI. 15-ig és IX. 1-tõl szombati napokon, valamint XII. 23., V. 1. és X.

23-án, de nem közlekedik XII. 22., XII. 29., IV. 26., V. 3., X. 18. és X. 25-én.

Abaújkér M9.15, WO12.50, I14.15,
Abaújszántó, piactér WO6.05, I6.09, M9.15, X10.05, O11.30, X12.50

D14.00, I14.15, M14.52, M16.30
Bekecs, alsó M5.20, O6.20, M7.20, X10.50, X14.25 M16.30
Bekecs, posta X4.05, M4.30, M5.20, M5.35, M5.47, X6.00, 6.10

O6.20, M6.30, M7.20, M7.30, 7.45, Z10.00,
X10.10, X10.50, 11.35, M12.40, Z12.45, M12.50
M13.25, I13.52, M14.15, X14.25, 14.55, 15.50,
X16.20, M16.30, M17.15, A+17.15, M17.45,
18.00, Z19.45, 20.00, M20.05, M22.15

Csobaj I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, O6.00, WT 6.05,
M6.35, 7.40, 10.15, 12.30, 14.35, M15.50, D17.15
19.50, 22.15

Encs, Dózsa Gy. u. 10.15, WO12.50, I14.15
Encs, aut. áll. M9.15, WO12.50, I14.15
Gesztely, Rákóczi u. 16. M4.30, M5.35, X6.10, M7.30, X10.10, M12.50,

14.55, X16.20, M17.45, Z19.45
Golop, sz. bolt X6.00, WO6.05, I6.09, 7.45, M9.15, X10.05,

O11.30, X12.50, M13.25, D14.00, I14.15,
X14.52, 15.50, M16.30, X17.15, A+17.15, M22.15

Golop v. mh. bej. út WO6.05, I6.09, X7.45, M9.15, X10.05, O11.30,
X12.50, D14.00, I14.15, X14.52, M16.30,
X17.15, M22.15

Legyesbénye, aut. vt. M4.30, M5.35, M5.47, 6.10, M7.30, 7.45, Z10.00,
X10.10, 11.35, Z12.45, M12.50, I13.52, M14.15,
14.55, D15.50, X16.20, M17.15, A+17.15,
M17.45, Z18.00, Z19.45, M20.00,
M20.05, M22.15

Legyesbénye, monoki elág. X4.05, M4.30, M5.35, M5.47, X6.00, 6.10,
M7.30, 7.45, Z10.00, X10.10, 11.35, M12.40,
Z12.45, M12.50, M13.25, I13.52, M14.15,
14.55, 15.50, X16.20, M17.15, A+17.15, M17.45,
Z18.00, Z19.45, 20.00, M20.05, M22.15

Mád, Kossuth u. 72–74. M16.23, M18.15 
Mád, Rákóczi u. M5.40, WM6.40, O6.43, M9.15, M16.23, M18.15
Mád, aut. ford. M5.40, WM6.40, O6.43, M9.15, M16.23, M18.15
Megyaszó, aut. vt. M4.30, M5.35, X6.10, M7.30, X10.10, 11.35,

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

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

Mezõzombor, aut. ford. I7.10, M16.23
Miskolc, aut. áll. M4.30, M5.35, X6.10, M6.30, M7.30, X10.10,

M12.50, 14.55, X16.20, M17.45, Z19.45
Monok, Kossuth Múzeum X4.05, X6.00, +6.10, 7.45, X10.10, M12.40,

Z12.45, M13.25, 14.55, 15.50, M17.15,
A+17.15, 18.00, 20.00, M22.15

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

Prügy I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, O6.00, WT6.05, 
M6.35, I7.06, 7.40, 10.15, X11.00, 12.30, M14.15,
14.35, M15.50, JV15.50, 17.15, 19.50, 22.15

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

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

Ond WO6.05, I6.09, I6.25, +6.55, WM7.06, I7.17,
X7.45, M9.15, X10.05, +10.30, O11.30, X12.50,
I13.45, D14.00, I14.15, X14.52, +16.15,
M16.30, X17.15, M22.15

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

Szerencs, Malomtanya ford. M15.50
Szerencs, Rákóczi út 99. M9.15, WO12.50, I14.15
Szerencs, csokoládégyár M5.20, O6.20, M7.20, X10.50, X14.25, M16.30
Szerencs, közp. iskola X4.05, M4.30, M5.20, M5.35, M5.47, X6.00,

6.10, O6.20, WM6.50, M7.20, M7.30, 7.45,
M9.15, Z10.00, X10.05, X10.10, X10.50, 11.35,
M12.40, Z12.45, M12.50, I13.20, M13.25,
M13.52, M14.15, X14.25, 14.55, 15.50, X16.20,
M16.30, M17.15, A+17.15, M17.21, M17.45,
18.00, Z19.45, 20.00, M20.05, M22.15

Szerencs, malom X4.05, M4.30, M5.20, M5.35, M5.47, X6.00,
6.10, O6.20, I6.25, M6.30, WM6.50, M7.20,
M7.30, 7.45, M9.15, Z10.00, X10.05, X10.10,
X10.50, 11.35, M12.40, Z12.45, M12.50,
I13.20, M13.25, M13.52, M14.15, X14.25,
14.55, 15.50, X16.20, M16.30, M17.15, A+17.15,
M17.21, M17.45, 18.00, Z19.45, 20.00,
M20.05, M22.15 

Szerencs, posta M5.20, O6.20, M6.30, M7.20, X10.50,
X14.25, M16.30

Taktabáj I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, O6.00, WT6.05,
M6.35, 7.40, 10.15, 12.30, 14.35, M15.50,
D17.15, 19.50, 22.15 

Taktaharkány X11.00
Taktakenéz I5.50, X11.00
Taktaszada M5.20, O6.20, M7.20, X10.50, X14.25, M16.30
Taktaszada, vá. M5.20, O6.20, M7.20, X10.50, X14.25, M16.30
Tállya WO6.05, I6.09, I6.25, X7.45, M9.15, X10.05,

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

Tiszaladány I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, WT6.05, M6.35,
7.40, X10.15, 12.30, 14.35, M15.50,
M17.15, 19.50 

Tokaj, Bethlen G. u. 43. I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, WT6.05, 7.40,
X10.15, 12.32, O14.35

Tokaj, Idõsek Otthona I.3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, WT6.05, 7.40,
X10.15, 12.30, 14.35 

Tokaj, Mosolygó u. 1. I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, WT6.05, M6.35,
7.40, X10.15, 12.30, 14.35, M15.50,
M17.15, 19.50

Tokaj, Serház u. 38. M6.35, M15.50, M17.15, 19.50
Tokaj, vá. I5.50, WT6.05
Újcsanálos O6.10, M7.30, X10.10, 14.55, X16.20,

M17.45, Z19.45

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

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA
SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS MEGÁLLÓHELYRÕL 2008. JANUÁR 1-JÉTÔL

VONATOK ÉRKEZÉSE ÉS INDULÁSA 2007. DECEMBER 9-TÔL
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A TERVEZÉSTÕL A MEGVALÓSÍTÁSIG!
SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

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

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Keleti Ipartelep)

– kiszállítás (tehergépkocsival
és mixerrel)

– Ipari és egyéb épületek 
tervezése és kivitelezése

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

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

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

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

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KAZINCZY U. 22/B.: 2006-ban felújított, 160 m2 alapterületû, eltolt
szintes, komfortos családi ház. Az ingatlan területe a beépíthetõ pad-
lástérrel tovább bõvíthetõ. Kétgenerációs lakásnak vagy kereskedel-
mi célra is alkalmas. Beszámításra kerülhet kizárólag egyedi fûtéses
nagyobb vagy budapesti 2 garzonlakás. Irányár: 13 300 000 Ft. Tel.:
30/24-69903, 47/361-302.
ALSÓPINCESOR: 60 hl tárolókapacitású pince, elõtérrel, feldolgozóval,
felszereléssel, 20 fõ vendéglátására alkalmas lakrésszel, 800 négy-
szögöl szõlõvel, gazdasági épülettel kizárólag együttesen eladó. Irány-
ár: 6 000 000 Ft. Tel.: 20/343-10-38.  

MONOK
SZENTES U. 19., Makó István: A község Golop felé esõ utolsó utcáján
1870 m2 bekerítetlen telken, 1997-ben épített és 2004-ben felújított,
teljes egészében alápincézett, emeletén: 3 szoba, fürdõszoba, föld-
szintjén: ebédlõ, nappali, konyha, spájz, lépcsõházi folyosó és garázs
helyiségekbõl álló, komfortos, mintegy 100 m2 hasznos alapterületû,
egyedi szén-központi fûtéssel rendelkezõ családi ház. Az ingatlan hasz-
nos alapterülete az 50 m2 beépíthetõ padlástérrel tovább bõvíthetõ.
Megfelelõség esetén beszámításra kerülhet kazincbarcikai, elsõsorban
kertes családi ház, azonban számításba jöhet értékegyeztetéssel tár-
sasházi ingatlan is. Gazdálkodók, nagycsaládosok figyelmébe  is ajánl-
juk. Irányár: 8 500 000 Ft. Tel.: 30/412-74-44.
SZÉCHENYI U. 61/B. Sinka Bertalanné: 98 m2 hasznos alapterületû,
komfortos családi ház 20 m2 tárolóval. Értékegyeztetéssel beszámí-
tásra kerülhet szerencsi egyszobás társasházi ingatlan. A berendezé-
si, felszerelési tárgyak külön térítés ellenében megvásárolhatók. Irány-
ár: 3 000 000 Ft. Tel.: 47/363-997, 30/23-85-244. 
SZÉCHENYI u. 175., Bodnár: 2252 m2 bekerített telken, közös portán
lévõ  két komfortos családi  ház. A vételárban több bútor és lakásbe-
rendezési tárgy vételára is benne foglaltatik. Ipari áram. 15 hl bor
tárolására alkalmas borospince. Megfelelõség esetén  szerencsi, leg-
alább 2 szobás társasházi ingatlant beszámítanak. Kétgenerációs in-
gatlan, de gazdálkodók, nagycsaládosok figyelmébe is ajánljuk, ide-
genforgalmi rendeltetésnek is megfelelõ. Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.:
30/299-0801.
BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): A Keleti pályaudvartól 9 busz-
megállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalatti végállomás, vil-
lamos), zárt udvarral rendelkezõ, beállt, parkosított környezetû 3 eme-
letes, 10 lakásos téglaépítésû társasház alagsorában 22 m2 szoba, kony-
ha helyiséges felújítandó társasházi lakás közvetlenül a tulajdonostól
eladó. Az ingatlanhoz a folyosón új WC került kialakításra. 8-10 m2

folyosórész a társasháztól megvásárolható, amellyel a lakás területe
tovább bõvíthetõ. Hajópadlós szoba, gáztûzhely, önálló vízóra, tele-
fon, biztonsági ajtórács. Alacsony rezsi- és társasházi közös költség.
Rendezett, részben felújított társasház, jó lakóközösséggel. Azonnal
beköltözhetõ. Elsõsorban egyedülállók vagy diákok részére ideális.
Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra
is  cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 47/561-555.

BÉRBE ADÓ
RÁKÓCZI u. 118., IV. ép. I. em. (Park): õsparkos környezetben, ren-
dezett közösségû házban, 1,5 szoba, étkezõs konyha, fürdõszoba he-
lyiségekbõl álló, komfortos (gázkonvektoros fûtésû), 46 m2, teljesen
felújított berendezetlen társasházi öröklakás, kamrával. Alacsony re-
zsi- és társasházi költségek. Azonnal bérelhetõ, minimum 1 évre.  Az
ingatlanhoz vezetõ út kialakítás alatt. Irányár: 40 000 Ft/hó + rezsi
és 3 havi kaució. Tel.: 20/429-2905.

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

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

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

ÉLVEZZE A VELENCEI KARNEVÁL FORGATAGÁT! 
2008. január 25–27., 3 nap. Autóbusszal, szerencsi indulással 16 900 Ft/fõ-tõl

HAGYOMÁNYÕRZÕ DISZNÓVÁGÁS ERDÉLYBEN! 
2008. február 7–10. vagy március 13–16. Autóbusszal, nyíregyházi 

indulással, szállás ***-os panzióban, fp-val. 42 500 Ft/fõ

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS BUDAPESTEN! 
2008. március 8. – Madách Színház Producerek elõadás, városné-

zés Budapesten, vacsora 7700 Ft/fõ + színházjegy.

MÁR FOGLALHATÓ HORVÁTORSZÁGI SZÁLLÁSOK
TAVALYI ÁRAKON! 

Rab sziget Hotel Lopar** VI. 16. – VII. 14. 2 ágyas szobában 
63 250 Ft/fõ fp-val

Porec Astra apartman VI. 16. – VI. 23. 4 fõs apartmanban 
22 350 Ft/fõ

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

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. 

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.
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Szerencsi és tarcali COOP üzleteinkben 
Magyar Napok – magyar termékekkel! 

Rendkívüli akció január 10–20-ig!
Elõhûtött csirkecomb 1 kg 599 Ft
Éden étolaj 1 l 399 Ft
Minna és Sole trappista sajt 1 kg 1499 Ft
Minna hõkezelt tejföl 175 g 18% 89 Ft

Egységára: 587,5 Ft/kg

Minna túró 500 g 459 Ft
Egységára: 918 Ft/kg

Debreceni lecsókolbász 1 kg 399 Ft
Debreceni Tipp párizsi 1 kg 399 Ft
Sajóhús lángolt kolbász 1 kg 799 Ft
Szerencsi Mg. – szendvicssonka 1 kg 999 Ft
Szerencsi Mg. – cserkészkolbász 1 kg 1299 Ft
Szerencsi Mg. – májas hurka 1 kg 499 Ft
Sága füst. pulykapárizsi 1 kg 799 Ft
DL. csem. uborka, vegyes vágott 
édes, csípõs 300 g 119 Ft

Egységára: 396,6 Ft/kg

AKCIÓ!

Keresse és vásárolja az akció ideje alatt üzleteinkben 
a magyar termékeket, mert vásárlásával 

a magyar vállalkozókat támogatja! 

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

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

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

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

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.

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..

� 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.

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

� függöny � sötétítõ � karnisok

� dekoranyagok � paplan, párna � takaró

� ágynemû � konyhai textíliák

Széles áruválasztékkal, kedvezô árakkal, 
folyamatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Telefon: 47/362-275.

Szerencs, Rákóczi út 100. (az Euronics mellett)
Parkolási lehetôség az udvarban

�� fényforrások �� szerelvények 
�� villanyszerelési anyagok 

�� asztali lámpák, ufólámpák, csillárok
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POSTÁJÁBÓLA

REKVIEM A SZERENCSI 

GYERMEKSZEMÉSZETÉRT

Rögtön az elején szeretném tisztáz-
ni, hogy nem a hozzátartozómat sira-
tom. A volt szerencsi szemész fõorvosnõ
– a szerencsi gyermekszemészet szü-
lõanyja – köszöni, jól van. A gyermek-
szemészet pedig csak abban az érte-
lemben tartozik hozzám, ahogy minden
szerencsihez és a környéken mintegy
60 ezer ember bármelyikéhez. Azok-
hoz, akiknek alkotmányos joga a tájé-
kozódás, többek között a szerencsi
szemészeten történtekrõl is. Az eltávo-
lított szemész nyilván nem fog szót kér-
ni. Hozzá ez méltatlan lenne. A dön-
téshozóktól pedig nem remélhetõ a nyil-
vánosság elé állás, hogy szûkítettük
ugyan az ellátást, de csak azért, hogy
azt aztán hárman csinálhassák – Mis-
kolcról! Tényleg és egyáltalán: miért is
szerencsi polgárt alkalmazna egy sze-
rencsi intézmény? (Félreértés ne essék:
nem a szemészet jelenlegi orvosai te-
hetnek a dolgok ilyetén alakulásáról.)
Nem is csak magamtól fogtam hát tol-
lat, hanem a Szerencsi Polgári Együtt-
mûködés Egyesület nevében is. Még-
pedig József Attila örök érvényû vers-
sora – „az igazat mondd, ne csak a va-
lódit” – szellemében.

Itt van mindjárt a következõ nyilat-
kozat (idézem az elõzõ lapszámból):
„December 1-jétõl Korondi Klára nyug-
díjba vonulása miatt egyelõre heti há-
rom alkalommal rendelnek a szemé-
szeten.” Nos, ebbõl az a valódi, hogy
a szerencsi szemorvos a hatvanadik élet-
évéhez közelítve élt az elõrehozott
nyugdíjazás lehetõségével, és hogy de-
cembertõl hetente tényleg csak három
napon van rendelés. Az igaz pedig az,
hogy a kettõnek semmi köze nincs egy-
máshoz: nem a nyugdíjazás „miatt” szû-
kült az ellátás. A szemész szerette vol-
na szaktudásával továbbra is szolgálni
a közösséget. Akár közalkalmazottként
(erre minden törvényes lehetõség meg-
volt), akár vállalkozóként (ennek sem
lett volna semmilyen akadálya). A ren-
delõintézetben is van rá példa, orszá-
gosan pedig akárhány, hogy nyugdíj
mellett folytatja a munkát az orvos (vagy
más helyen más), mintha mi sem tör-
tént volna. Azt is felajánlotta a szemész,
hogy személyes és szakmai kapcsola-
tait kamatoztatva segíti majd a zökke-
nõmentes utódlást. A rendelõintézet
igazgatójának válasza a kezdeti igen
után alig egy hét múlva már merev el-
utasítás volt. (Vajon mi történt közben?)
Azonnal felmentette a közalkalmazot-
ti jogviszonyból a fõorvosnõt, közölve,
hogy a felmentési idõ után egy percet
sem dolgozhat a rendelõintézetben. In-
doklásként a törvény idevágó passzu-
sát citálta, ami ugyan megengedi, de egy-
általán nem teszi kötelezõvé a felmen-
tést (végleges elküldésrõl pedig szó
sincs benne). Másoknak persze azt
mondta, hogy õ nem tehetett mást, és
hogy elõzõleg meg kellett volna beszélni
vele. Nos, a szemésznek egyetlen kö-
telezettsége volt: a tájékoztatás. Meg is
tette, a törvény szerint, idõben (KJT 37/B
(3) bekezdés, az (1) bekezdés d) pont
és a (2) bekezdés). Egyébként a nyug-
díjazás az orvosnõ személyes joga és
szuverén döntése. Ezen akárhány órás
megbeszélés sem változtatott volna, mint
ahogy azon sem, hogy utána mi tör-
ténjen. Említettem már: folyhatott vol-
na tovább a rendelés felmentés nélkül.
Az állás meghirdetésére sem volt szük-
ség. A végleges nyugállományba vonulás
pedig történhetett volna pár év múlva

úgy, hogy addigra minden ellátás to-
vábbvitele megoldódjon. Ehelyett jött
az azonnali elküldés. Vakon ugrás a sö-
tétbe. Hisz akkor még azt sem lehetett
tudni, hogy nemcsak gyermekszemé-
szet, de egyáltalán szemészet lesz-e négy
hónap múlva (ennyi a felmentési idõ le-
dolgozandó része).

Volt még homályos szóbeli célzás ar-
ra, hogy etikátlan lenne több helyrõl is
javadalmazást felvenni. Nem tudom, mi-
ért lenne annak jelentõsége, hogy pél-
dául a rendelõintézet igazgatója hány
helyrõl húz jövedelmet. Bármilyen – szo-
cialista, kapitalista, liberális vagy akár
keresztyén – etika szerint is, bárki any-
nyi helyrõl élvezheti munkája jutalmát,
ahány helyen azt a teljesítményével ki-
érdemli. Hatvanévesen, negyven év
(pontosabban 39 év és 247 nap) szol-
gálati idõ alatti kifogástalan munkájá-
val mindenki kiérdemelte a nyugdíjat
– még a szerencsi szemész is. Ha még
ezen túl is dolgozik, az nem etikátlan,
legfeljebb önmaga túlterhelése, meg az
unokáktól elrabolt idõ. Még az is lehet,
hogy a közösségért vállalt áldozat (ta-
lán még van, aki érti ezt a mondatot).

A kárvallottak pedig fõleg a gyerekek.
A jól kiépített és olajozottan mûködõ
szûrõhálózat, a szerencsi gyermek-
gondozás – lefejezve. A terület mintegy
2000 gyermeke utazhat Miskolcra.
Nemcsak idõpont-egyeztetés, várólista
és egyéb tortúra vár rájuk és szüleikre,
de a rendszeres, fárasztó utazgatás is.
Félõ, hogy emiatt a gondozás, sõt, ta-
lán már maga a szûrés, a betegség ide-
jében való észlelése is elmarad. Akkor
pedig a gyermek az egyik szemére egész
életére tompalátó lesz (magyarul: fél-
vak). A gyermekszemészet kiesése per-
sze elõre valószínûsíthetõ volt: a sze-
mészet hiányszakma, felnõtt- és gyer-
mekszemészetet egyaránt ellátó orvos
pedig mint a fehér holló. Fél év eltelt a
felmondás óta, megoldás a közeljövõ-
ben sem várható. De meglehet, hogy a
felnõtt lakosság is megsínyli a helyze-
tet. Még ha idõvel fel is fut a rendelés
heti négy vagy öt napra, feltehetõleg ma-
rad a kedvezõtlen idõbeosztás: este fél
8-kor ki fog a szemészetre menni,
mondjuk Prügyrõl?

Mindnyájan örülünk bármilyen elõ-
relépésnek, például a teljes idejû reu-
matológiai rendelésnek is. Vagy ha
megvalósulnának az álmok (egészség-
ügyi beruházások, egynapos sebészet,
stb.). De miért vertek szét egy meglé-
võ és szükséges ellátást?

A rendelõintézetben egyébként hét or-
vos dolgozik nyugdíj mellett. Van, aki
már közel 10 éve. Csak a szemorvos az,
akit eltávolítottak. Lelkük rajta. De a mi
lelkünk is, ha nem emeljük fel a sza-
vunkat („cinkos, aki néma” – hogy egy
másik költõóriást is idézzek). Ha ezt a
diszkriminációt elfogadjuk, kedves ol-
vasó, lehet, hogy holnap Ön követke-
zik. Akkor is, ha esetleg ma tapsol. Mert
aki diszkriminál, az nem ismer kivételt,
ha az érdeke úgy kívánja. Az érdek pe-
dig – akár a köpönyeg – forgandó. Hát
ez az egyenlõség az Európai Unió egyik
tagországában? Itt, Szerencsen? Ahol a
szemorvos egyenlõ ugyan a szembeteg
gyermekekkel – merthogy mindnyáju-
kat elkergették a szemészetrõl –, de nem
egyenlõ a másik orvossal, aki nyugdíj
mellett dolgozhat, a szemész pedig
nem. Akkor sem, ha a lakosság jelentõs
hátrányt szenved emiatt.

A szemész szakma megütközéssel és
aggodalommal fogadta az eseményeket,
a megyei szemész szakfõorvos levelet
is intézett ez ügyben a polgármesterhez.

Bizonyára kapott valamilyen választ,
mint ahogy erre a cikkre is érkezhet rea-
gálás, miszerint: nincs is gond, de ha
mégis, márciustól (vagy akár holnaptól)
biztosítva látják a megoldást. (Sokszor
hallottunk már ilyet.) Ám biztosak csak
a tények. A kérdések pedig maradnak.
Miért kellett (kellett?) elküldeni a sze-
mészt és vele megszüntetni a gyer-
mekszemészetet? (Másutt kapva-kaptak
rajta.) Miért kell (szabad?) veszélyeztetni
gyermekek ép látását és miért megne-
hezíteni (akárcsak pár hónapra is) a
szembetegek életét? Ki a felelõs? Egye-
dül a rendelõintézet igazgatója? Történt
külsõ beavatkozás? Netán politikai?
(Az elküldött szemész egyúttal önkor-
mányzati képviselõ is, és értékrendje,
keresztyén-szociális elkötelezettsége
közismert.)

A válaszon mindenkinek magának kell
elgondolkodni. Nyilatkozatokból –
ahogy idéztem is már – nemhogy az iga-
zat, de még a valódit sem várhatjuk. De
ha szóvá sem tesszük? Lám, ha a mé-
dia egyik nagyágyúja – mint a közszol-
gálati televízió Szempont mûsora tette
legutóbb – foglalkozik valamivel, rög-
tön a nagyvilág elé tárul az igazság. Meg-
lehet, egyelõre következmények nélkül,
de a demokrácia akkor sem mondhat le
a nyilvánosságról. Ha másnak nem, hát
nekünk, civil polgároknak kell tájékoz-
tatást adnunk, legalább a tudomásunk-
ra jutottakról. Igyekszünk országos vissz-
hangot kelteni ez esetben is. Elõbb-utóbb
csak lesz következménye.

Végül – ha valakit érdekel –, a volt
szerencsi szemész kiegyensúlyozottan,
boldogan él. Nem úgy, mint a mesé-
ben, hanem mint aki nemcsak hiszi, de
meg is tapasztalta, hogy „akik az Istent
szeretik, minden a javukra van”. Most
egy másik városban szemorvos. De Sze-
rencsen is sok feladat várja. Talán több
ideje is jut az idõsek közötti és az egy-
házban végzett szolgálatra. Sõt, képvi-
selõként a körzetére is. Csak a gyere-
kek sorsa miatt aggódik. Mi lesz velük?

Jeney András,
a Szerencsi Polgári Együttmûködés

Egyesület titkára
***

AZ IGAZGATÓ FÕORVOS 
VÁLASZOL

Korondi Klára 2007. június 29-én je-
lentette be nekem, mint munkáltatójá-
nak a döntését, hogy igénybe vette az
elõrehozott öregségi nyugdíjat és errõl
már hozta a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóságtól kapott jogerõs határozatát. Eb-
bõl kiderült, hogy õ már visszamenõ-
leg, 2006. novembere óta nyugellátás-
ban részesül.

Megmondom õszintén, meglepõd-
tem, hogy minden elõzetes egyeztetés
nélkül – amelyet egy ilyen régóta az in-
tézményben dolgozótól elvártam vol-
na – kész helyzet elé állított. Meghall-
gattam a mondandóját és azt válaszol-
tam, hogy egy hét múlva közlöm vele
a végleges döntést.

A nyugdíjba vonulása kapcsán a
doktornõ férjének véleménye szerint a
szemész fõorvosnõnek tájékoztatási kö-
telezettsége van. A munkáltatónak vi-
szont döntési joga. Kérem, ezt fogadja
el. A doktornõ férje úgy állítja be a tör-
ténteket, mintha a felesége távozásával
Szerencsen a szemészeti ellátás – kü-
lönös tekintettel a gyermekszemészet-
re – megsemmisült volna. Ez azonban
nem felel meg a valóságnak, mivel az
eddigi három napos rendelés minden-
napossá vált. Azaz hétfõn, kedden,
szerdán és pénteken a szakemberek

8–15 óráig fogadják a betegeket. A csü-
törtökön valóban délután 14–20 óráig
tart a rendelés, de ez egy lehetõség azok-
nak az embereknek, akik egyébként dél-
elõtt dolgoznak. Jólesik a levél írójának
aggodalma a szemészeti ellátás iránt,
de a 2000 gyermek látásvesztésével va-
ló „játszadozást” hatásvadász dema-
gógiának tartom. A fõorvosnõ elõtti idõk-
ben is ellátták a gyerekeket és ezután
is biztosított a gondozásuk. Arról, hogy
más városba jár a doktornõ dolgozni,
nem tudok, de célszerû lenne a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló törvény
(KJT) azon részét is elolvasni, amely ar-
ról rendelkezik, hogy másutt történõ
munkavállalás esetén az érintettet be-
jelentési kötelezettség terheli. Egyébként
pont ilyen szituációban dolgozik most
nálunk a felmentési ideje alatt a megyei
kórház egyik orvosnõje.

A KJT nem engedi meg, hogy ugyan-
ott dolgozzon valaki a felmentési ide-
je alatt. Ez szintén törvénytelen lett vol-
na. Errõl munkaügyben jártas jogásszal
konzultáltam. A szakmai színvonal
nem csökkent, a szemészeti feladato-
kat jól képzett, kórházi gyakorlattal és
háttérrel rendelkezõ szakorvosok látják
el – immár minden munkanapon. Egyi-
kük kifejezetten járatos a gyermeksze-
mészetben. A másik kollégához nagyon
sok szülõ eddig is elvitte a gyermekét. 

Döntésemben nem volt ugyan el-
sõdleges szempont, de nem hagyhat-
tam figyelmen kívül azt a tényt, hogy a
szemészeti szakrendelésen évek óta
rossz munkahelyi légkör uralkodott, és
ennek köszönhetõen egyetlen orvos sem
„fogyasztott” annyi nõvért, mint a sze-
mész kolléganõ. Egy-egy „váltásnál” pró-
bált õ keresni nõvért maga mellé, de
senki nem vállalta, így mindig „kívül-
rõl” vettünk fel valakit. Jobban örültem
volna annak, ha a felemlegetett nagy-
fokú keresztény-szociális elkötelezett-
ség a munkatársi viszonyban is meg-
mutatkozott volna. Az ügyben semmi-
lyen politikai ok nem játszott szerepet,
ezt a feltételezést visszautasítom! Inkább
a szerzõtõl kérdezném meg: mi köze a
Polgári Együttmûködés Egyesület titká-
rának egy egészségügyi intézet mun-
kajogi vitájához? Érdekes, a város más
intézményeiben is történtek elõnyug-
díjazások, de ilyen publicitást egyikük
sem kapott. Akkor ki él vissza itt a po-
litikai befolyásával? Vajon egy önkor-
mányzati képviselõt több jog illet meg,
mint egy „átlag” polgárt?

Kétségtelen jól hangzik erre hivatkozni,
de engem inkább emberi, magatartás-
beli okok, az intézmény irányában ta-
núsított lojalitás hiánya motivált dönté-
semben. Részletezni nem kívánom,
mert ez intézeti belügy, a dolgozóra és
a munkáltatóra tartozhat, de nem a nyil-
vánosságra és a kolléganõ személyisé-
gi jogait sem kívánom megsérteni.

Egyetértek azzal, hogy ha valaki pél-
dául két munkahelyen, dupla munkaidõ
mellett dolgozik, akkor járjon neki két
bér. Példát is hozott fel rá: engem. Egyéb-
ként ez igaz is. Azzal viszont nem értek
egyet, hogy valaki egy munkáért három
(3) jogcímen vegyen fel bért. Erre jó pél-
da a szemész kolléganõ, aki jelenleg is
közalkalmazotti bérét kapja, 2006. no-
vember 1. óta nyugdíjban részesül és
ezek mellett önmagát szerette volna he-
lyettesíteni – a felmentési idejében – vál-
lalkozói díjért. Ebben valóban nem vol-
tam partner, mert ezt hívják színlelt szer-
zõdésnek, amit a törvény tilt.

Intézetünkben ugyan hét nyugdíjas or-
vos dolgozik, de egyikük sem errõl a
munkahelyrõl ment nyugdíjba, már

azután kerültek alkalmazásra. A vál-
lalkozói jogviszony lehetõségét többször
felajánlottam a kolléganõnek, de õ ezt
a formát mindig visszautasította. 

A fõorvosnõ sokszor és sokat han-
goztatta a fáradtságát, a túlterheltségét,
de most értesülhettem arról, hogy jól ér-
zi magát – ennek õszintén örülök – s
így több ideje van a családjára, karita-
tív és közéleti munkájára. 

Ezzel az ügyet magam részérõl le-
zártnak tekintem, de amennyiben a kol-
léganõ (vagy férje) úgy érzi, hogy jog-
sértés történt, úgy õ (vagy férje) fordul-
jon a munkaügyi bírósághoz. 

Bobkó Géza,
a szerencsi rendelõintézet 

igazgató fõorvosa

ELFELEJTETT NYUGDÍJASOK
Hiába várták a szerencsi Nestlé gyár

Jézuskáját a nyugdíjasok. Nem jutott sze-
rény karácsonyi ajándékra, de még egy
üdvözlõ lapra sem. Úgy látszik, 2007-
ben el lettünk felejtve. Pedig várta min-
den nyugdíjas. Jólesett volna, ha meg-
emlékeznek rólunk. Megdolgoztunk
érte hosszú éveken át! Hiszen egyre ke-
vesebben vagyunk már! Elkeserítõ,
hogy minden fontos, csak az ember
nem. A profit a lényeg! Többhöz több
kell a multiknak. Nem jutott a nyugdí-
jasoknak egy évben egyszer szerény
ajándékra! Szégyen a cégtõl! 

özv. Orosz Józsefné – nyugdíjas
***

Az olvasói levél tartalmát eljuttattuk
a Nestlé Hungária Kft.-hez, amire az
alábbi válasz érkezett:

Cégünk az elmúlt idõszakban átte-
kintette a nyugdíjasok részére juttatott
karácsonyi csomagok eredeti szerepét.
Változtatás történik ezen a területen,
mely szerint a Nestlé Hungária Kft. a
jövõben pénzügyi keretet biztosít a
nyugdíjasaink részére szervezett talál-
kozók támogatására. Szeretnénk, ha
nyugdíjasnap keretében a volt kollégák
találkoznának, emlékeznének és a ven-
dégeink lennének.

Kapus István 
Corporate HR Manager

Nestlé Hungária Kft.

CSILLOGÓ VÁROS 
Szeretném köszönetemet kifejezni a

polgármesternek és a jóindulatú ön-
kormányzati képviselõknek, hogy a ka-
rácsonyi ünnepekre fényárban úszott a
város. A szép és tartalmas megemléke-
zések, mûsorok, rendezvények növel-
ték Szerencs és Ond lakosságának örö-
mét. Csodálatos lett a város. Jó itt élni,
lakni. Ilyen nehéz körülmények mellett
törõdnek az emberekkel és azon dol-
goznak, hogy örömben, szeretetben él-
jen a lakosság apraja-nagyja. Gyara-
podjon a város, jól érezze magát a la-
kosság és az ide látogató idegen is. Kö-
szönjük. Kívánok munkájához erõt,
egészséget és kitartást. 

K. K. 
szerencsi lakos

KÖSZÖNET
A GONDOSKODÁSÉRT 

Jólesõ érzés volt számunkra, hogy ka-
rácsony elõtt az MSZP Szerencsi Nõ-
tagozatának tagjai  beteg gyermekeket
nevelõ családokat felkeresõ útjuk során
hozzánk is eljöttek. Örömet szereztek
a lányunknak és nekünk egyaránt. Kü-
lönösen hálás vagyok Galgóczi Fe-
rencnének az irányunkba évek óta
megnyilvánuló gondoskodásért. 

Albert Gyõzõné
Ond
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GÉP, SZERSZÁM
– FÉGTERM típusú, átfolyós gázbojler eladó. Érd.: 20/472-
9932. (1)

VÁLLAL
– Matematikából, fizikából általános iskolások korrepe-
tálását és középiskolára való felkészítését vállalom. Tel.:
20/543-8534. (1)

VEGYES
– Mázsa, 4 kW-os és 7 kW-os villanymotor, motoros per-
metezõ eladó. Érd.: 30/266-8287. (1-2)
– 16-os kaliberû, egycsövû, külsõ kakasos vadászfegyver
10 évig érvényes vizsgával (egy légpuska árának feléért:
26 ezer forintért) eladó. Egy valódi bõrtokot és 80 db lõ-
szert adok ajándékba. Tel.: 47/363-729. (1)
– Merkel Suhl gyártmányú, 12/70-es kaliberû, szelektív
ejektoros duplapuska, szép vésettel, 2009. februárig ér-
vényes mûszakival, kifogástalan állapotban, igényesnek
eladó. Puskatokkal, töltényövvel, aggatóval, 150 lõszer-
rel együtt. Érd.: 47/363-729. (1)

KERES
– Nagyméretû, öntött gázkonvektort vennék. Tel.: 70/329-
4931. (1)

– Családi házat, társas lakást keresek Szerencs és kör-
nyékén. Tel.: 30/549-4521. (1-2)

KIADÓ
– Taktaszadán bevezetett élelmiszerbolt kiadó! Érd.:
20/499-5318. (1-2)

– Másfél szobás lakás, hosszú távra a Tokaji Ferenc la-
kótelepen kiadó. Érd.: 70/3633-124, 47/588-008. (1-2)

VÁLLAL
– Szerencs és környékén betanított nõi munkát vállalok
akár 3 mûszakban is. Tel.: 20/344-4661. (1-2)

– Szerencsen egy 15 éves, 240 m2-es családi ház ela-
dó. Gáz-központi fûtés, Bramac cserép, mûanyag nyí-
lászárók, 35 m2-es burkolt, fedett terasz. Alagsorban 6
x 6 m-es üzlethelyiség. Irányár: 18 M Ft. Érd.: 70/321-
7838. (1)

– Szerencs belvárosában különbejáratú 2 + 4 szobás
családi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, ipari áram-
mal, rendezett kerttel, udvarral eladó. Vállalkozásra meg-
felelõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-
3803. (1)

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

– Bekecsen, a Gábor Áron u. 3. sz. alatt építési telek el-
adó. Érd.: 70/38-72-842. (1)

– Szerencs, Kossuth út 19/C szám alatti, elsõ emeleti, 2,5
szobás, társasházi lakás eladó. Érd.: 20/428-8291. (1)

– Szerencsen háromszobás, gázos, garázsos, társasházi
(kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-
7110. (1)

– Szerencs, Kölcsey út 7., városközpontban, pihenõöve-
zetben, három szoba + étkezõs, összkomfortos, két kü-
lön bejáratú, alápincézett családi ház eladó 2 db garázs-
zsal, parkosított kerttel. Érd.: 47/362-668, 20/548-
0947. (1)

– Bekecsen 70 m2-es felújított parasztház eladó. Ár: 7,9
M Ft. Érd.: 70/615-5867. (1-2)

– Bekecsen régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.:
46/359-/860, 20/9941-172. (1-2)

MEZÕGAZDASÁG
– Kossuth-prés, szõlõdaráló, boroshordók eladók. Érd.:
30/266-8287. (1-2)

– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel,
6000 m2 szõlõvel együtt eladó. Érdeklõdni lehet: 30/466-
0594. (1)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (1)

– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020,
47/362-972. (1)

– Szõlõprések, mûanyag edények (200, 130, 20 l), bo-
roshordók (215, 235 l) és házi vízberendezés eladó. Érd.:
47/363-610. (1)

JÁRMÛ
– 1992-es Peugeot 205 GRD, 1905 cm3 motorral eladó.
Érd.: 20/443-2893. (1-2)

– Trabant 601-es, Suzuki Alto motorral, átszerelve, érvé-
nyes mûszakival, vonóhoroggal és új téli gumival eladó.
Irányár: 70 000 Ft. Érd.: 47/362-709. (21)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Szerencs, Pince köz 1. szám alatt 60 m2-es, gázfûtéses, ker-
tes családi ház eladó. Érd.: 47/362-369, 30/469-2681. (1-2)

– Szerencsen 2 szoba + nappali, összkomfortos, gázfûté-
ses, teljesen felújított kertes családi ház 2 garázzsal, nagy
kerttel, 7,7 M Ft-ért eladó. Érd.: 20/669-5755. (1-2)

– Szerencs-Ond, Fõ út 59. szám alatt lévõ 2 szoba, össz-
komfortos, kis családi ház eladó vagy értékkülönbözettel
Bekecsen vagy Szerencsen nagyobbra cserélhetõ. Érd.:
70/312-1977. (1-2)

– Szerencsen a Késmárk u. 6. szám alatt 120 m2-es, alá-
pincézett, kertes családi ház gáz- és vegyes tüzeléssel, ga-
rázzsal eladó. Érd.: 47/361-992. (1-2)

– Szerencs, Bocskai út 5–7. szám alatt 1 db kétszobás, 1
db háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás eladó.
Érd.: 47/363-162. (1-2)

– Szerencs, Kinizsi út 27. szám alatt 240 m2-es, 5 és fél
szobás, szintes családi ház sürgõsen eladó. Érd.: 20/3897-
679. (1)

– Szerencsen 2000-ben épült, gáz + vegyes tüzelésû, ker-
tes családi ház eladó. Irányár: 18,5 M Ft. Érd.: 70/387-
8783. (1)

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. 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a szel-
vényt 2008. január 18-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Január 25., február 8.

500 forint

Mint arról lapunkban már ír-
tunk, az újságban már csak azok
az apróhirdetések jelennek meg
egymást követõ két alkalommal,
amelyek feladói kifizették a dí-
jat. Huszonöt szóig 1000 forin-
tot, negyven szóig pedig 1500 fo-
rintot kérünk. A mellékelt eredeti
szelvényt bemutatók ötszáz fo-
rint kedvezményben részesül-
nek és új szolgáltatásként a Sze-
rencsi Hírek lakossági hirdetés-
börzéje már az interneten is ol-
vasható a www.szerencsihirek.hu
címen. Az apróhirdetések a szer-
kesztõségben az erre a célra

szolgáló nyomtatványon adhatók
fel. 

Új lehetõségként SMS-ben is fo-
gadjuk a lakossági és közéleti ap-
róhirdetéseket. A szolgáltatást a
Pannon és a T-Mobile szám-
lás/általános, vagy kártyás/domi-
no elõfizetéssel rendelkezõk ve-
hetik igénybe. Küldje el SMS-ben
a hatjegyû hirdetési kód (SZEHIR)
után a hirdetés szövegét a 8100-
555 számra. Közületi hirdetést a
8100-556 számra küldje! 

Hirdetés díja: 1–160 karakterig
1000 Ft, 160–320 karakterig 1500
Ft. Közületeknek: 2000 Ft.

�

APRÓHIRDETÉS SMS-BEN 
ÉS AZ INTERNETEN

�

2008-ban is 
széles áruválasztékkal várjuk

kedves vásárlóinkat!

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

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk, 

DORGAI PÁL 
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek, s fájdalmunkban osz-
toztak. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik 

KOMÁROMI ISTVÁN 

szerencsi lakos temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osz-
toztak.

„Hozzád már csak a temetõbe megyünk,
Virágot már csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp csordul végig az arcunkon,
Azért, mert hiányzol nagyon.” 

A gyászoló család

Ha sérve van, forduljon cégünkhez, 
amely 90 éve specialistája minden sérv ellátásának! 

EEggyyeeddii  mméérreettvvéétteell,,  ttaannááccssaaddááss,,  bbeeáállllííttááss  aazz  aalláábbbbii  hheellyyeenn
ééss  iiddõõppoonnttbbaann::  22000088..  jjaannuuáárr  2233..  ééss  ffeebbrruuáárr  66..,,  sszzeerrddaa

1111..1155––1122  óórrááiigg..  SSzzeerreennccss,,  AAllbbaa  ggyyóóggyysszzeerrttáárr,,  RRáákkóócczzii  úútt  110055..

Információ-levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 3. 
Tel/fax: 26/336-122, 26/336-322. Kérésre részletesebb tájékoztatót küldünk! 

AZ ÖN SÉRVE!

IN MEMORIAM 

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

„Kinézek az ablakon, s látom a Holdat ragyogni,
Érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni,
Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi a bajom,
Annyit mondanék, hiányzol nagyon.”

BALOGH CSALÁD

Tyúkvásár!
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. 

TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI

AKCIÓT HIRDET

a siskai tojótelepen január 11-tõl

(szombat, vasárnap is), 

amíg a készlet tart, 

280 Ft/db áfás áron.

Kiadás: reggel 7 órától délután

14.30 óráig.

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

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

Taktaharkány felé.

100 órás haladó 
angol nyelvtanfolyam 

indul 2008 februárjában 
szombatonként Szerencsen. 
Tankönyv: English File 2. 

A tanfolyam díja: 60 000 Ft,
mely részletekben is fizethetõ.

Érdeklõdni lehet 
Képes Tamásnénál 

a 30/824-5172-es telefonszámon.
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avagy könnyûzene mindenkinek

Vízszintes:
1. Raquel Welch idézetének elsõ

része. 12. Germánium. 13. Férfinév.
14. Milyen módon? 15. Sugárzástípus.
17. Római négyes! 18. Nõi név. 19.
Párosan gyõz! 20. Nagyon szeretne.
22. Folyó menti védvonal. 23. Növény
része. 24. Rágcsáló állat.  25. Biológiai
katalizátor. 27. Zola mûve. 29. Arra a
helyre. 31. Oxigén, hidrogén, szén. 33.
...-görbe (harang alakú). 35. Halál, más-
néven. 37. Gera hangzói! 38. Leg-
magasabb pont (csillagászat). 41. Rosta.

42. Építõjáték. 43. Távolba. 45. Fél
zsák! 46. Léc egyik vége! 51. R.S.E. 53.
Angolul lerakott (LAID)! 54. A végén
bont! 56. Kedvel, de angolul (FANCY)!
58. Szúrós virág. 60. Rag, a -ve párja.
61. Cseléd. 62. Szõnyeget kézzel tisz-
tít. 63. Virágos mezô. 64. Cervantes
idézetének elsõ része.

Függõleges:
2. Valós. 3. Tagadás szava. 4. Japán

ital. 5. Kiejtett „S”! 6. Francia fekete
(NOIR)! 7. Szabály. 8. Üresen köt! 9.

Elfogyaszthatja. 10. Ha-
zai töltõállomás. 11.
Lángra lobbant. 15.
Raquel Welch idézeté-
nek második, befejezõ
része. 16. Cervantes idé-
zetének második, befe-
jezõ része. 18. Otthoni
teendõket elvégzõ. 21.
Terepjárómárka. 22. Üres
gén! 24. Urán, jód, nit-
rogén. 25. EDDA hang-
zói! 26. Filmszínház 28.
Három azonos magán-
hangzó! 30. ISD fordítva.
32. Itt viszi a diák a tás-
káját. 34. Anyagi támo-
gatás. 36. Francia folyó.
39. Dal. 40. Nõi név,
vagy ásványvíz márka.
44. Elem! 47. Váloga-
tottunk edzõje volt, ...
János. 48. Igazgatók. 49.
Jancsi, és Juliska ellen-
sége. 50. Keresztül. 52.
Spanyol ex-királyné. 55.
Ló lábán van. 57. Há-
romszor: tánclépés. 59.
Kínzás vége! 60. Ere-
inkben folyik. 62. Kicsinyítõ képzõ. 63.
Fordított úr!                            Sz. A. 

A december 14-ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Karácsony Benõ.
Elnézést kérünk kedves olvasóinktól,
de elõzõ lapszámunkban a karácso-
nyi ábra szerkesztésébe hiba csú-
szott, ami szinte lehetetlenné tette a
megfejtést. Intézkedtünk, hogy hasonló
kellemetlenség a jövõben ne fordul-
hasson elõ és köszönjük, akik a ne-
hézség ellenére mégis eljuttatták szer-
kesztõségünkhöz a meghatározást. A
helyes megfejtést beküldõk közül a sze-
rencsések jutalma: 2000 Ft-os vásár-

lási utalvány: Ringer Lajosné, Szerencs,
Késmárk út 6., 1500 Ft-os vásárlási utal-
vány: Novotnik Mária, Szerencs,
Széchenyi út 28., 1000 Ft-os vásárlá-
si utalvány: Murányi Imre, Szerencs,
Magyar út 23. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõk közül a 30/392-3064-
es telefonszám tulajdonosa 1500 fo-
rintos vásárlási utalványt nyert. A
nyertesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) 2008. január 15–18-ig vehetik
át. A január 11-ei keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje: ja-
nuár 18. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.

SZERENCSEN JÁRT
A HOOLIGANS

A hagyományoknak megfelelõen
újabb karácsony elõtti koncertet
adott a városban a népszerû
Hooligans. Hazánk egyik vezetõ
rock-csapata december 22-én lépett
fel a Rákóczi-vár színháztermében.
A többségében egykori szerencsi
fiúk által alkotott zenekar mûsorára
ezúttal is számos helybéli és környezõ
településekrõl érkezett rajongó volt
kíváncsi. 

TRUST ME
Craig David mindössze 26 éves és

máris 13 millió világszerte eladott al-
bummal büszkélkedhet. A sout-
hamptoni Craig nyolc évvel ezelõtt
robbant be a köztudatba és sikere
azóta is töretlen. Csodálatos hang és
örökös zenei megújulás jellemzi
Craig Davidet, nincs ez másként a
vadonatúj „Trust Me” címû album

esetében sem. Craig negyedik stú-
dióalbumára 11 új szerzemény ke-
rült fel, melyek közül az elsõ kisle-
mez és videoklip a „Hot Stuff (Let’s
Dance)” címû dalból készült, mely-
ben az elõadó az egykori David
Bowie slágert dolgozta fel.

ZANZIBAR
A hírek szerint hamarosan stúdió-

ban rögzíti legújabb albumának
anyagát a Zanzibar. Mivel a zene-
kar már elkészült az immár ötödik
lemez dalaival, és túl vannak számos
próbán és év végi fellépésen, kivá-
lasztották azt a tizenkét szerzeményt,
ami szerepel majd a várhatóan ta-
vasszal megjelenõ kiadványon. Az
album címe még nem ismert, az
azonban bizonyos, hogy a március
8-ai Rock Aréna 2 elnevezésû ren-
dezvényen hallhatja majd a közön-
ség elsõ alkalommal az új dalokat. 

INDIGO
Bartók Eszter második szerzõi le-

meze már jól ismert azok körében,
akik kedvelik az elgondolkodtató ze-
néket. Az egykori televíziós mûsor-
ból ismertté vált kivételes tehetségû
Eszternek ismét sikerült olyan dalo-
kat tartalmazó albumot alkotnia,
amelynek hallgatása közben az õ sze-
mén keresztül ismerhetünk meg egy
varázslatos világot. Erre utal a korong
borítóján szereplõ rajz is, amely egy
kulcslyukon felvillanó szürreális vi-
lágba enged bepillantást, amely a

zene hallgatásával válik igazán lát-
hatóvá. Bartók Eszter a lemez meg-
jelenésekor országos médiaturnéra in-
dult, melynek során hazánk szinte
minden szegletébe ellátogatott.
Bartók Eszter mindezek után új len-
dülettel áll a 2008-as év elé, hiszen
tervei között szerepel egy „unplug-
ged” koncert, ahol az éneklés mel-
lett saját magát kísérné gitáron.

SZÍNPADON A KINKS?
Várhatóan 2008-ban újra összeáll

a hatvanas évek egyik meghatározó
rock’n’roll bandája, a Kinks. Ray
Davies frontember szerint nem el-
képzelhetetlen, hogy egy díszdobo-
zos válogatáslemez kiadása mellett
akár turnéra is indulnak. A csapat két
tagja jelenleg egészségügyi problé-
mákkal küzd, ennek ellenére Ray
Davies bizakodó a jövõt illetõen. A
The Kinks zenekar – melynek leg-
híresebb slágere a You Really Got

Me – utoljára 1996-ban lépett kö-
zönség elé. 

LIVE EARTH
A 2007-es év egyik legnagyobb ér-

deklõdésére számot tartó koncert-
sorozata a július 7-én párhuzamo-
san nyolc helyszínen zajló Live Earth
volt, ami elsõsorban a globális fel-
melegedés veszélyeire próbálta fel-
hívni a világ figyelmét. A nem min-
dennapi koncertsorozat két DVD és
egy CD formájában is megjelent.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: „Szívverés”. A helyes választ
beküldõk közül Szabó Pálné,
Szerencs, Ondi út 8. szám alatti ol-
vasónk ajándék utalványt nyert,
amely a Szerencs, Rákóczi út 56.
szám alatti Music & Book hangle-
mezboltban levásárolható. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõ
20/982-6023-as telefonszám tulaj-
donosa 1 500 forintos vásárlási
utalvánnyal lett gazdagabb. A nye-
remények a szerkesztõségben, mun-
kaidõben vehetõk át. Játékunk új kér-
dése: Mi a címe Bartók Eszter má-
sodik szerzõi lemezének? A vála-
szokat postai borítékban, vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesz-
tõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vá-
laszolók továbbra is vásárlási utal-
ványt nyerhetnek. SMS-t a 06-
20/940-2066 számra küldhetnek.

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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NAGYSZÍNHÁZ
11. (péntek) 19 óra: A DENEVÉR Vörösmarty bérlet
12. (szombat) 15 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
17. (csütörtök) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Nyilvános fõpróba
18. (péntek) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bemutató bérlet
19. (szombat) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Katona bérlet
22. (kedd) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
23. (szerda) 19 óra: A DENEVÉR Shakespeare ifj. bérlet
24. (csütörtök) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
26. (szombat) 19 óra: A DENEVÉR Latinovits bérlet

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

Január 1–31.: Szalvétakiállítás Földi Istvánné gyûjteményébõl. A kiállítás
megtekinthetõ január 31-ig keddtõl péntekig 9–17 óra között a Rákóczi-vár
gyermekkönyvtár elõterében. 

Január 21., 14 óra: Kistérségi szavalóverseny a magyar kultúra napja al-
kalmából az általános iskolák felsõ tagozatos, valamint a középiskolák VI/I–II.
osztályos tanulói részére. A versenyen egy kötelezõ és egy szabadon választott
verssel lehet részt venni. A szabadon választott mû elmondási ideje legfel-
jebb 3 perc. Kötelezõ vers: I. kategória (11–12 évesek):  Kiss Benedek: Szél
fut át a réten; II. kategória (13–14 évesek):  Szabó Magda: Szonett. Helyszín:
Rákóczi-vár, lovagterem, kaszinó.



PINGPONG-SIKEREK

Legutóbbi két találkozójukat nagy fö-
lénnyel nyerték meg a megyei baj-
nokságban szereplõ szerencsi asztali-
teniszezõk. Az SZVSE versenyzõi 2007.
december 1-jén Sárospatakon 15–3
arányban diadalmaskodtak. Párosban
és egyéniben egyaránt alig találtak le-
gyõzõre sportolóink, akik közül Köllõ
András és Korály Csaba száz százalé-
kos teljesítményt nyújtott. 

Az õszi idény utolsó fordulójában
együttesünk a tiszaújvárosi Eötvös
Asztalitenisz Klub otthonában ven-
dégszerepelt. A sereghajtó házigazdák
mindössze egy pontot tudtak elrabol-
ni a tartalékosan kiálló szerencsiektõl,
akik közül Köllõ András, Korály Tibor,
Csorba István valamennyi mérkõzését
megnyerte, míg id. Csorba István egyé-
niben négy mérkõzésbõl háromszor bi-
zonyult jobbnak az ellenfelénél. A
szerencsi együttes az õszi idény végén
a harmadik helyen szerepel a 14 csa-
patos megyei bajnokságban.

DOBOGÓS HELYEN

AZ ASZTALITENISZEZÕK 

Várakozáson felüli eredménnyel
zárta az elmúlt évi õszi idényt a város
megyei bajnokságban szereplõ aszta-
litenisz-csapata. A szerencsiek a ti-
zennégy együttest felvonultató me-
zõnyben az elõkelõ harmadik helyen
várják a tavaszi folytatást. 

Igazán imponáló a helyi asztaliteni-
szezõk idei teljesítménye, hiszen a szep-
tembertõl december elejéig lejátszott
13 fordulóban 10 gyõzelmet aratva
mindössze két alkalommal szenvedtek
vereséget, és egy döntetlen szerepel a
mérlegben. A tavaly még a tabella utol-
só harmadában tanyázó szerencsi
gárda az idén Köllõ Andrással erõsö-
dött, aki a szezonban ötven gyõzelem
mellett mindössze egyszer szenvedett
vereséget. Ezzel a teljesítménnyel a sze-

rencsi játékos egyéniben a megyei
ranglista elsõ helyén szerepel. A csa-
pat állandó tagjai között Korály Tibor
75 százalékos eredményességgel járult
hozzá a sikerhez. Gazdóf Barnabás és
Korály Csaba pedig átlagosan a mér-
kõzések felén szereztek pontot. Az
idényben idõsebb és ifjabb Csorba
István, valamint Enyedi Tibor jutott já-
téklehetõséghez a tagságból 

Érdekesség, hogy a szerencsiek va-
lamennyi idegenben lejátszott találko-
zójukon diadalmaskodtak, a két vere-
ség és az egy döntetlen a hazai pálya
mérlegét rontja. 

A szakosztály egyelõre nem tervezi
a magasabb osztályba jutást, azonban
a bajnokság végére mindenképpen
szeretnének dobogós helyen végezni.
Ehhez pedig nem kell mást tenniük,
minthogy megõrzik az elmúlt hóna-
pokban mutatott teljesítményüket.

KOSÁRLABDA-GYÕZELEM

A papírforma szerinti eredménnyel
zárult a város férfi kosárlabda-csapa-
tának 2007. december 8-ai hazai ta-
lálkozója. A NB II-es bajnokságban sze-
replõ szerencsiek a Nyíregyházi Fõiskola
gárdáját fogadták a városi sportcsar-
nokban. Együttesünk már a találkozó
elején jelentõs fölénybe került, ami az
elsõ tíz perc utáni 28–8-as állásban is
megmutatkozott. Az ellenfelek a má-
sodik tíz percben közel azonos pont-
számot gyûjtöttek, majd a két utolsó ne-
gyedben tovább növelték elõnyüket
Gulyás László edzõ játékosai, akik
végül 104–73 arányban nyerték meg
a találkozót. A helyi gárdából a leg-
eredményesebbnek 35 ponttal Endrész
Tamás bizonyult.

ÉVÉRTÉKELÕ BIRKÓZÓK

Házi bajnoksággal zárta a 2007-es
évet a Szerencs Város Sportegye-
sületének Birkózó Szakosztálya. A
Rákóczi iskola tornatermében decem-
ber 18-án megtartott programon ösz-
szesen tizennyolc 5–8 éves ifjú spor-
toló lépett szõnyegre. A viadalnak ez
alkalommal nem volt tétje, a fiatalok

és a jelenlévõ szüleik egyaránt jól szó-
rakoztak. A küzdelmek másnapján
megtartott ünnepi évzáró megbeszé-
lésen Illésy László edzõ értékelte a szak-
osztály idei teljesítményét. Mint el-
hangzott, 2007-ben 23 versenyen ösz-
szesen 35 szerencsi birkózó mérette-
tett meg. Az eredmény 8 arany-, 14
ezüst- és 20 bronzérem. Az országos
viadalokon is sikeresek voltak a sze-
rencsi fiatalok, két második helyezést
szereztek és háromszor állhattak fel a
dobogó harmadik fokára. A szakosz-
tály a hazai klubok országos rangso-
rában az elõzõ évi eredményét meg-
õrizve a középmezõnyben végzett. Az
idén a legeredményesebb szerencsi bir-
kózóknak Tokár Beáta, Tóth Gergõ,
Török Péter és Vinnai Dávid bizo-
nyultak.

A KARÁCSONY KUPÁÉRT

ÚSZTAK 

Nyolc egyesület részvételével ren-
deztek megyei úszóversenyt 2007. de-
cember 22-én Szerencsen. A városi
sportegyesület úszó szakosztálya által
szervezett viadalon a négy úszásnem-
ben megtartott 46 versenyszámban
összesen 103-an vágtak neki a távok-
nak. 

A 1994–2001 között született fiata-
loknak szervezett viadal kapcsolódott
a megyei tehetségfejlesztõ hálózati
programhoz, a rendezéshez a B.-A.-Z.
Megyei Önkormányzat nyújtott támo-
gatást. 

Az egyesületek versenyében a mis-
kolci Club Laguna – MISI végzett az
élen (17 arany, 13 ezüst, 7 bronz) a há-
zigazdák (13 arany, 10 ezüst, 11 bronz)
és a szikszóiak (8 arany, 7 ezüst, 9
bronz) elõtt. A legeredményesebb fia-
talok kupát vehettek át Koncz Ferenctõl,
a megyei közgyûlés alelnökétõl. A
Szerencsen megtartott idei harmadik
megyei kiírású úszóverseny lehetõsé-
get adott a szervezõknek, hogy kö-
szönetet mondjanak támogatóinak:
köztük a város önkormányzatának és
Rónavölgyi Endréné polgármesternek
– tájékoztatta lapunkat Kiss Attila szak-
osztályvezetõ.
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HOROSZKÓP
január 11. – január 25.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Kos: III. 21. – IV. 20.
A múlt év végén esedékessé vált

pénzt még január közepéig sem
kapja meg, és ez egy kicsit felbo-
rítja a számításait. Jó volna, ha dü-

höngés helyett felvenné a telefont és rákérdezne:
hol akadt el. Lehet, hogy nem is a munkaadója
a ludas, hanem a bank vagy a posta. Kár volna
egy félreértés miatt összerúgni a port a fõnökei-
vel. 20-áig ne ütemezzen be fontos tárgyaláso-
kat, mert nehezen tud koncentrálni. Ebben az idõ-
szakban bármilyen jól elõkészíti utazását, vagy
szakmai tárgyalásait, valami mindig közbejön és
felborítja a terveit. Ilyenkor rögtönöznie kell, de
sokkal jobb eredményt ér el, mint a kész forga-
tókönyvek alapján.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Az év végi nagy hajtás után ér-

demes volna egy kicsit pihenni,
talán el is utazhatna. Most ugyan-
is nem marad ki semmi fontos do-

logból. Persze, ha tanúja akar lenni, hogy mar-
ják egymást a vetélytársai, akkor érdemes itthon
maradnia. A bolygók azt jelzik, hogy õk szépen
kiütik egymást, és önnek (ha meg tudja állni, hogy
nem avatkozik a dolgukba) már csak át kell ven-
nie a tiszta terepet. 22-e táján a telihold és a Mars
hatására kínos anyagi gondok adódhatnak. A visz-
szafelé mozgó Mars arra inti, hogy legyen óva-
tos, és várjon a nagyobb beruházásokkal. Kollégái,
üzleti partnerei optimizmusa ne tévessze meg,
pozíciójuk nem olyan szilárd, mint ahogyan hi-
szik. Februárban már kedvezõbbek lesznek az
esélyei.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Számítson rá, hogy ami né-

hány hete még jól mûködött, az
most alig használható. És ez nem-
csak a mûszaki tárgyakra vonat-

kozik, hanem munkamódszerekre, sõt, emberi kap-
csolatokra is. A Jupiter idei átvonulása elsõsor-
ban a pénzügyeire lesz jó hatással, de így, az év
elején ebbõl még nem sokat fog tapasztalni. Sõt,
egyelõre a Mars okozhat néhány kínos pillana-
tot. A szakmájában, vagy az életkörülményeiben
olyan változások várhatók, amelyek új irányba te-
relik az életét. Talán még egy nagyon csábító kül-
földi állásajánlat is adódik. Minél könnyebben al-
kalmazkodik, annál nagyobb elõnyre tesz szert
riválisaival szemben. A Mars a 22-i teliholdkor
végletekig fokozhatja türelmetlenségét, és meg-
gondolatlan tetteinek sokáig issza majd a levét.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A Jupiter segítségére lesz, hogy

új kapcsolatokat találjon, és ne
csak azt reklámozhassa hatéko-
nyan, amit gyárt, hanem saját te-

vékenységét is. A 8-i újholdkor elindított ügyek-
kel gyorsan és nagyon eredményesen jut célba.
Viszont addig mindenképpen le kellene zárnia
a még folyamatban lévõ, zûrös dolgokat, nehogy
abban az idõszakban rabolják a drága energiá-
ját, idejét, amikor az másra kellene. A 22-e kör-
nyékén ébredõ ötletei nem a legszerencsésebbek,
ezért mielõtt valamilyen kockázatosabb lépésre
szánná el magát, próbálja kipuhatolni a fõnökei
álláspontját, vagy ha vállalkozó, alaposan tájé-
kozódjon üzleti partnerei anyagi helyzetérõl, és
még akkor is bástyázza körül magát kikezdhe-
tetlen szerzõdésekkel, ha mindent tökéletesnek
ítél. A végsõ döntést érdemes a következõ újholdra
idõzíteni.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Az elmúlt hónapokban aligha-

nem hozzászokott, hogy minden
új ötlete nyitott fülekre és erõs tá-
mogatókra talál. Ezért is éri kelle-

metlenül a hír, hogy szinte fenekestõl át kell ala-
kítania egyik javaslatát. Sértõdés és duzzogás he-
lyett inkább puhatolja ki, hogy az elbírálók mi-
lyen állásponton vannak, és próbáljon kompro-
misszumot kötni a cél (és a várhatóan nem kevés
jövedelem) érdekében. Munkával kapcsolatos öt-
letei január második felében szép sikert ígérnek,
de az esetleges változtatási terveivel érdemes volna
a 22-i teliholdat kivárni, addig ugyanis nem na-
gyon van esélye arra, hogy mindent teljes mély-
ségében átlásson. Teliholdig pedig foglalkozzon
többet önmagával és a kedvesével. A most el-
szalasztott csókok késõbb aligha pótolhatók.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Jó hangulatban, rengeteg ötlet-

tel vág neki az új évnek, de már
az elsõ napokban visszakoznia
kell, mert olyan otthoni problémák

adódnak, amiknek a megoldását nem tudja másra
hárítani. Pénzügyi számításai ezúttal ugyancsak
tévesnek bizonyulnak (de az is lehet, hogy vala-
ki csúnyán becsapta!) Egy igazi Szûz szerzõdés
nélkül nem kezd semmihez, tehát nyugodtan jogi
útra terelheti az ügyet. Egyik kollégájának be-
tegsége vagy kilépése miatt a hónap második fe-
lében olyan feladatok is az ön a nyakába sza-
kadnak, amelyek nemcsak a szaktudását, hanem
az alkalmazkodóképességét is próbára teszik. De
bármennyire is sürgetik a körülmények, legyen
óvatos, nehogy közben balesetet szenvedjen, vagy
tetemes kárt okozzon. Elõfordulhat az is, hogy ez
a munka nyit új utat karrierje elõtt.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Nagyon sokat profitálhat az

eddig kialakított kapcsolati tõké-
jébõl. Ez azért jó, mert az év elsõ
két hetében néhány régóta húzó-

dó problémát kell végleg megoldania. Ha a kol-
légáitól fura hírek jutnak a fülébe, ne lépjen addig,
amíg mindennek a végére nem járt. Könnyen lehet,
hogy valaki valamit félreértett vagy az is megtör-
ténhet, hogy tudatosan próbálják álhírekkel félre-
vezetni. Nem olyan kilátástalan a helyzete, mint
ahogyan azt pesszimista hangulatában gondolja.
Igaz, hogy most az elsõ napokban nem számíthat
partnerére, de még barátaira se, mert van nekik
éppen elég bajuk, de a munkájával, vagy a vá-
ratlan kiadásaival kapcsolatos gondok önt sem ke-
rülik el. De a megoldás közelebb van, mint gon-
dolná, és a hónap végén nem is érti, miért nem
jutott már elõbb eszébe.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Ne akarjon egyszerre elintézni

mindent, amit a múlt év végérõl
mostanra halasztott. Ez úgysem si-
kerül, és a fölösleges bosszanko-

dás alaposan megcsapolja az energiáját. Egyébként
is elég sérülékeny, így könnyen érheti baleset. A
8-i újhold után viszont minden gyorsan megol-
dódik, és ha addig nem kapott el semmilyen fer-
tõzést, ön lesz az, aki a többieket helyettesítheti.
A változások derült égbõl villámcsapásként érhe-
tik, de a munkától sosem ijed meg, így most is rá-
bólint minden megbízatásra. Azokra is, amelyek-
hez nincs kellõ gyakorlata. Igyekezzen alkal-
mazkodni a megváltozott körülményekhez, de köz-
ben nézzen körül a szakmában, hogy a képessé-
géhez jobban illõ állást találjon, és ne legyen ki-
szolgáltatott helyzetben.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Miközben hónapok óta arra

vágyott, hogy történjen már végre
valami, most, hogy nyilvánosság-
ra hozták fõnökei a cégen belüli

változásokat, ön az, aki a legjobban nekikesere-
dik. És nem azért, mert az elküldendõk listájára
kerül, hanem mert olyanoktól kell elköszönnie,
akikkel az utóbbi idõben nagyon jól összecsi-
szolódott, és már-már barátsággá mélyült a mun-
kakapcsolat. Ahogy múlnak a hetek, egyre nyo-
masztóbbnak érzi a fegyelmet, elvárásokat, és na-
gyobb cselekvési, vagy mozgási szabadságra vá-
gyik. Hiba lenne önként fejest ugrani a bizony-
talanba, vagy ködös ígéretekre alapozni a jövõ-
jét. Érdemi változást április elõtt aligha sikerül ki-
erõszakolnia a sorstól. Addig a magánéleti gon-
doktól kellene megszabadulnia.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A 8-i újhold épp a Bak jegyben

kel fel, így sok segítséget kap égi
kísérõnktõl is új elképzelései meg-
valósításához. Addig viszont ne is

nagyon beszéljen a terveirõl (akár a munkájával
kapcsolatosak, akár a magánéletére vonatkoznak),
mert merõ jó szándékból keresztbe tehet valaki
túlbuzgóságával. A Mars azt jelzi, hogy a köz-
vetlen kollégái is türelmetlenek önnel szemben.
Ne hagyja magát sürgetni, mert az csak bajt szül.
A hónap végén ön elé tornyosuló anyagi gondok
nem érik váratlanul, ezért talán már meg is tette
a szükséges lépéseket, hogy hozzájusson jogos
követeléseihez. Amíg minden el nem rendezõ-
dik, ne térjen le a kitaposott útról, mert ott köny-
nyebben boldogul egyedül, mint ha mások el-
képzeléseire is tekintettel kell lennie.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Akkor jár jól, ha nem üti az orrát

olyasmibe, ami nem tartozik önre.
E nélkül is lesz elég intézni való-
ja, ha a saját dolgait rendbe akar-

ja tenni végre. Ha mégis fogadatlan prókátora lesz
egy zûrös ügynek, akkor ne csodálkozzon, hogy
a kialakuló kínos helyzetben mindenki önre há-
rítja a felelõsséget. Talán még jogi következmé-
nyekkel is számolhat – és sokára tudja tisztázni
magát. Anyagi biztonságát egyelõre talán nem ve-
szélyezteti a cégvezetõ rossz spekulációja, de ez
már intõ jel lehet arra nézve, hogy már bajok van-
nak. Nem biztos, hogy az ön feladata megmen-
teni a céget a csõdtõl. Inkább használja ki a kap-
csolatait és nézzen valami jó állás után – akár
épp a konkurenciánál. Szakmai lehetõségei most
nagyon kedvezõek.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az év végi ünnepsorozat után na-

gyon kizökkent a kerékvágásból, ne-
hezen talál magára. Semmit ne vál-
laljon túl szoros határidõvel, mert

úgysem tudja tartani. Talán még egy hirtelen ér-
kezõ betegség, rossz közérzet is hátráltatja a mun-
kavégzésben. A 8-i újhold érdekes hírekkel aján-
dékozza meg. Végre fény derül a háta mögött zajló
eseményekre, és sok mindent új megvilágításban
lát. Egy váratlan és talán kellemetlen esemény bor-
zolja az idegeit 22-e táján. De úgy látszik, amikor
kutyaszorítóba kerül, akkor jönnek a legjobb öt-
letek. A magánéletében is meglehetõsen összeku-
szálódnak a szálak. Valamit kénytelen eltitkolni a
párja elõtt. Emiatt ne legyen lelkiismeret-furdalá-
sa. Vannak kegyes hazugságok, amik inkább se-
gítik a kapcsolatot, mintsem ártanának.

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

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Az elmúlt évben stabil gazdálkodás
és sikeres mûködés jellemezte Szerencs
Város Sportegyesületét. Az önkor-
mányzat által biztosított támogatást pá-
lyázati összegekkel kiegészítve vala-
mennyi szakosztály fenntartásához
rendelkezésre állt a pénz – hangzott
el a civil szervezet 2007. december 27-
én megtartott évértékelõ szakosztály-
vezetõi ülésén. 

Kormos Sándor elnök (képünkön)
eredményesnek minõsítette az egyesület
elmúlt évi mûködését. A szakosztály-
ok teljesítették a velük szemben meg-
fogalmazott elvárásokat. Az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó közösségek – az
úszók, a birkózók és a súlyemelõk –
országos sikerekkel is büszkélkedhet-
nek, míg az asztaliteniszezõk a megyei
bajnokságban szerepelnek eredmé-
nyesen. Az elnök kiemelte: az önkor-
mányzat 2007-ben a korábbinál ala-

csonyabb összeget szavazott meg tá-
mogatásként a sportegyesületnek, amit
azonban biztosítottak is a számukra. Erre
az összegre alapozva éltek a pályáza-
ti lehetõségekkel, amelyek eredmé-
nyességének és külsõ szponzorok be-
fizetéseinek is köszönhetõen a helyi
sportélet nem szenvedett hátrányt. 

Cseppely János ügyvezetõ ismertet-
te, hogy az egyesület mûködési kiadásai
2007-ben meghaladták a 12 millió fo-
rintot. Ez félmillió forinttal több, mint
amekkora összeggel az elõzõ eszten-
dõben gazdálkodhattak. Az önkor-
mányzat által jóváhagyott 6,5 millió fo-
rintból 6,3 millió forint már megérke-
zett a civil szervezet számlájára. Az ügy-
vezetõ felhívta a figyelmet a tagdíj be-
fizetésére, amivel több szakosztály
adós. Az elmúlt évben elõször meg-
hirdetett sportbál sikerén felbuzdulva
az idén február 2-án rendezik meg a
táncos mulatságot. 

A megbeszé-
lésen a jelenlé-
võ sportvezetõk
is beszámoltak az év során elért ered-
ményekrõl. Elhangzott, hogy az isko-
lai utánpótlás-nevelés hiányában 2007-
ben megszûnt a városi férfi kézilab-
dacsapat, a sportágat a néhány éve
megalakult és létszámában megerõ-
södött nõi együttes viszi tovább. Az
egyesülethez tavaly csatlakozott kara-
tézók nemzetközi szinten is bizonyí-
tottak. Az NB II-ben szereplõ kosár-
labdázók tavaly ötödikek lettek az
észak-alföldi csoport tizenkét csapatot
felvonultató mezõnyében. A labdarú-
gók negyven, többségében fiatal iga-
zolt játékossal rendelkeznek, ami egy
sikeres jövõ lehetõségét vetíti elõre.
Valamennyi versenyszakosztály fon-
tosnak tartotta az utánpótlás biztosítá-
sát, ami kistérségi szinten lehet igazán
eredményes.

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT
A SPORTEGYESÜLET 
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA
AZOK A FÉNYEK

A szerencsiek már megszokhatták,
hogy minden év decemberében szí-
nesen villogó lámpák díszítik a vá-
rost. A 37-es fõút átvezetõ szakaszán
a „Boldog karácsonyt” felirat már de-
cember elsõ felében is olvasható volt,
majd a helyiek nagy meglepetésére
új fényfüzérek kerültek a Rákóczi út
menti fákra, amelyek sajátos hangu-
latot idéztek az ünnepvárás idõsza-
kába. 

Sokaknak tetszett az új díszítés, ám
akadtak, akik rosszallásukat fejezték
a miatt, hogy miért csak a Rákóczi
út egy része kapott ilyen megkülön-
böztetést! Mint azt olvasónk jelezte,
a fõutca további szakaszai mentén is
van néhány fa, amely megérdemel-
te volna az izzókat. Levélírónk a posta
és a cukrászda közötti szakasz miatt
emelt szót, ám említhetnénk a vas-
útállomás felé lévõ városrészt, a
Fecskést, Ondot, esetleg más körze-
teket is, ahol szintén nem úszott a vá-
rosközponthoz hasonló fényárban a
környék. Akik régóta itt élnek, tud-
ják, hogy a néhány esztendeje meg-
kezdett ünnepi fények évrõl évre
szebbek és többfelé ékesítik a tele-
pülést. Talán jövõre már olvasónknak
sem lesz oka panaszra!

ÚJÉVI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Az elmúlt év végén a korábban meg-
szokottaktól elérõen nem történt meg
az ingatlantulajdonosok külön írásos
tájékoztatása az ünnepi szemétszál-
lítás rendjérõl. A helyi televízióban fel-
adott közleményt nem mindenki látta,
így többen voltak a településen, akik
nem, vagy csak késve tették ki a sze-
méttárolókat, amit végül a szolgálta-
tó nem tudott elszállítani. E miatt a
Szerencs Térségi Hulladékgazdál-
kodási (SZHK) Kft. január 7–8-án ak-
ciót szervezett, melynek keretében a
kihelyezett gyûjtõkön túl a gyûjtõjá-
ratok egy darab 120 literes, kommu-
nális hulladékot tartalmazó – SZHK-
logó nélküli – zsákot is elszállítottak.
Ez a lehetõség kizárólag az adott két
napra vonatkozott, tehát ez úton hív-
juk fel a tisztelt olvasók figyelmét arra,
hogy a szemétgyûjtõ járatok a kukák
tartalma mellett a jövõben is csak az
SZHK-logóval ellátott gyûjtõzsákokat
viszik el. 

A szolgáltató szerkesztõségünk-
höz eljuttatott tájékoztatójából ki-
derül, hogy a korábbi évek gyakor-
latának megfelelõen a kidobott fe-
nyõfákat idén is elszállítják az in-
gatlanok elõl.

A HÓ ELTAKARÍTÁSÁRÓL
A tél eddigi idõszakában nem volt

problémánk a csapadékkal, ám újév
reggelére fehér lepelbe öltözött a
város. E miatt elsõ alkalommal ve-
tõdött fel a kérdés: kinek a dolga a
hó eltakarítása? A Szerencsi Város-
üzemeltetõ Kht. gépei és emberei idõ-
ben megkezdték a munkát, már szil-
veszter éjszakáján is találkozhattak
az ünneplõk a kis autóval, amelynek
sofõrje koccintás helyett a szerencsi
utcák hómentesítésével foglalkozott. 

Nos, bármilyen furcsa is, a válasz
egyszerû, hiszen Szerencs Város Ön-
kormányzatának köztisztasági tevé-
kenységérõl és a közterületek rend-

jérõl szóló rendelete külön fejezetben
foglalkozik e témával. „Ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a tulajdo-
nos köteles gondoskodni: az ingatlan
elõtti járdaszakasz, járda hiányában
a gyalogos közlekedés biztosítására
egy méter széles területsáv, tömbtel-
ken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület és a
tömbtelket körülvevõ járda, járda hi-
ányában a gyalogos közlekedés biz-
tosítására 1 méter széles területsáv hó-
és síkosság-mentesítésérõl.” Eddig az
idézet, arról is rendelkezik: a járdá-
ról a havat, ha szükséges, naponta
többször is hóesés után azonnal, de
legkésõbb reggel 7 óráig el kell taka-
rítani. Tehát a ingatlan tulajdonosa van
kötelezve a ház elõtti járdák tisztán
tartására, a közterületeken pedig – ahol
az önkormányzat a tulajdonos –, ter-
mészetesen a helyhatóságnak kell el-
végeztetni ezt a feladatot.

DÜLÖNGÉLÕ JELZÕTÁBLÁK

Nem véletlen, hogy a fenti cím már
szerepelt lapunkban. Több alka-
lommal próbáltuk felhívni a figyel-
met a városban idõnként kidöntött,
megrongálódott, kopott közúti jel-
zésekre, melyek olykor balesetveszély
forrásai is lehetnek. 

Ezúttal a Hunyadi köz és a Széche-
nyi út találkozásánál fedeztünk fel né-
hány táblát, melyek bizonyára a
sûrû parkolási gondok miatt eshet-
tek egy-egy gépkocsi áldozatául.
Talán városképi szempontból is ér-
demes lenne az eredeti állapotot visz-
szaállítani.

Az idén huszonöt esztendeje
annak, hogy a felnõtt körzetekrõl le-
válva létrejöttek a gyermekorvosi
praxisok Szerencsen.

A település egykori
városiasodásában nagy
jelentõségû esemény-
re január 2-án emlé-
keztek vissza az egy-
kori változásban je-
lentõs szerepet vállaló
Bobkó Géza gyerek-
orvos, asszisztensei és
a helyi védõnõk. 

A doktor köszöntõ-
jében felidézte, hogy
1983. január 1-jén ala-
kult meg a Rákóczi út
51. szám alatti egész-
ségházban az elsõ sze-
rencsi gyermekorvosi
körzet, ahol személye-
sen végezte az 1–14
éves korosztály ellátá-
sát. Egy év múlva jött
létre a második ilyen praxis, ahol Búza
Valéria gondoskodott a korosztályról.
A doktornõ három év után máshol vál-
lalt munkát, majd több személyi vál-
tozás után jelenleg Bodosi Csilla

látja el ezt a területet. Bobkó Géza
felidézte, hogy a nyolcvanas évek kö-
zepén 160-170 újszülött volt egy esz-

tendõben a településen, akiknek a
száma napjainkban a 90-et sem éri
el. Az orvoslás sokat fejlõdött azóta
és jelentõsen javultak a munkavég-
zés infrastrukturális, valamint tárgyi

feltételei. A szerencsi gyerekorvosok
mindig igyekeztek lelkiismeretes mun-
kát végezni, alaposan kivizsgálni a kis

betegeket. Bobkó Géza
kiemelte, hogy az utób-
bi idõben az autók el-
terjedésével egyre ke-
vesebb a házhoz hívá-
sok száma, ugyanakkor
a szülõk aggódóbbak, ki-
sebb panaszokkal is ha-
marabb viszik el a ren-
delõkbe a kicsiket. 

A doktor hangsúlyoz-
ta, hogy gyermekgyógy-
ászat nagy bizalmat
igénylõ terület, amely a
család és a szakemberek
között szoros kapcsola-
tot feltételez. A bizton-
ságos orvosláshoz az ott-
honi háttér és a csöpp-
ség alapos ismeretére
van szükség. Napjainkra
a súlyos fertõzõ beteg-
ségek háttérbe szorul-

tak, nincs annyi elhanyagolt gyerek,
így kevesebben kerülnek kórházba. A
szülõk is jobban odafigyelnek a kicsik
egészségére, aminek a megõrzésében
az orvos személye meghatározó. 

2007. december 31-én éjfél elõtt né-
hány perccel sûrû hóesésben gyüle-
keztek az ünneplõk a szerencsi
Geisenheim téren, ahol Rónavölgyi
Endréné búcsúztatta az óévet és kö-
szöntötte a közelgõ új esztendõt. –
Ilyenkor emlékezünk elveszített em-
bertársainkra, és örülünk újonnan szer-
zett barátainknak és annak, hogy si-
került legyõzni a 2007-es év hozta ne-
hézségeket – emelte ki a város pol-
gármestere. – Sikereket értünk el a csa-
ládokban, a városban, amit csak együtt,
összefogva lehetett megvalósítani.
Rónavölgyi Endréné köszönetet mon-
dott a szerencsieknek azért, hogy
egész esztendõben segítséget nyújtot-

tak az önkormányzat településépítõ
munkájához, majd beszédében ki-
emelte, hogy reménykedik abban,
hogy mindez tovább folytatódik, hiszen
számos terv van még a 2008-as esz-
tendõre. A polgármester boldog új évet

kívánt a város lakosságának, majd ha-
marosan éjfélt ütött az óra, a Himnusz
után pukkantak a pezsgõsüvegek, és
kezdetét vette az újévköszöntõ tûzijá-
ték, amit több százan néztek végig
Szerencs belvárosában.

NEGYEDSZÁZADA DOLGOZNAK
A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÉÉRT

Bobkó Géza szerint napjainkban a szülõk is jobban odafi-
gyelnek a kicsik egészségére.

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT, SZERENCS!

A Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületében 2007. december 20-
án rendezték meg a hagyományos ka-
rácsonyi megemlékezést, amikor a di-
ákok színvonalas mûsora minden esz-
tendõben különleges eseménnyel egé-
szül ki: ekkor adják át az arra legérde-
mesebb diákoknak a Mezei Zsófia-díjat.
Városunk köztiszteletben álló egykori
polgára az elmúlt esztendõkben már
csak távoli otthonából, Hajdúbö-
szörménybõl kíséri figyelemmel a sze-
rencsi eseményeket, de mint vallja: szí-
vében és gondolataiban továbbra is a
szerencsi gyerekek között érzi magát.
Mezei Zsófia évekkel ezelõtt százezer
forintja felajánlásával alapítványt hozott
létre, melynek kuratóriuma minden
évben dönt arról: ki az a diák, aki ma-
gatartásával, közösségi munkájával,
példamutatásával kiérdemli az elis-
merést. Magatartásukkal, közösségi
munkájukkal, példamutatásukkal ebben
az esztendõben Bárány Dorottya,
Kupcsik Réka és Vasas Dávid érdemelte
ki az elismerést.

MEZEI ZSÓFIA-
DÍJASOK

A Magyar Kézmûves-
ségért Alapítvány, a Ma-
gyar Országos Mûvészi
Kézmûves Egyesület, az
Ipartestületek Országos
Szövetsége, valamint a
Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Kézmûipa-
ri Tagozata az elmúlt
évben a karácsony je-
gyében pályázatot hir-
detett hazai és határon
túli magyar kézmûve-
seknek, hivatásos és mûkedvelõ al-
kotók részére. A beérkezett alkotások
között volt Tóth Miklósné szerencsi

mûvésztanár „Krisztus
urunk áldott születé-
sén…” címû üvegablak-
terv munkája is, amit a
szakértõ zsûri oklevél-ju-
talommal díjazott és ki-
állításra javasolt. A XIV.
Betlehemi Jászol címû
ünnepi tárlat megnyitó-
ját 2007. december 8-án
rendezték meg a buda-
pesti Vajdahunyad-vár-
ban található magyar

Mezõgazdasági Múzeumban, ahol
Tóth Miklósné alkotását is megte-
kinthette az érdeklõdõ közönség.

SZALVÉTABEMUTATÓ
Az egykori szerencsi bölcsõdevezetõ,

Földi Istvánné szalvétáiból nyílt kiál-
lítás 2007. december 11-én a Rákóczi-
várban. A közel nyolcvanezer darabos

gyûjteménybõl immár negyedik alka-
lommal állított össze látványos kol-
lekciót a gyûjtõ. A gyermekkönyvtár
elõterében megrendezett tárlat ünne-

pélyes megnyitóján elsõként
Mihályi Jánosné szavalata kö-
szöntötte a vendégeket, majd
Uray Attiláné intézményve-
zetõ beszédében hangsú-
lyozta, hogy a tárlókba és a
paravánokra tematikus rend-
ben kerültek a szalvéták, me-
lyek között virágokat, állato-
kat, zöldségeket, mesefigurá-
kat ábrázoló hazai és külföl-
di asztalkendõk egyaránt meg-
találhatók. Földi Istvánné
1954-tõl gyûjti szorgalmasan
a szalvétákat, amelyek saját
bevallása szerint egytõl-egyig
a szívéhez nõttek. 

A kiállítást 2008. január 31-ig láthatják az
érdeklõdõk a Rákóczi-várban.

KRISZTUS ÁLDOTT SZÜLETÉSÉN
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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 
2008. január 25-én jelenik meg. 

Lapzárta: január 18., 10 óra.

NYOMDÁK FIGYELMÉBE!
A Szerencsi Hírek szerkesztõsége ajánlatokat vár az újság 2008. évi

nyomdai munkáinak elvégzésére. A részletes felhívás megtekinthetõ és
letölthetõ a www.szerencsihirek.hu oldalról, vagy a szerkesztõség cí-
mén kérhetõ: 3901 Szerencs, postafiók 85. Az ajánlatok postára adá-
sának határideje: 2008. január 25.

JANUÁRI CSÚCS AZ INTENZÍVEN...
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