
A magyar társada-
lomban már hosszabb
ideje jogos igényként
jelentkezik a szociális
ellátórendszer átalakí-
tása. Fontos, hogy a
valóban rászorulóknak
a jövõben is biztosítsák
a megélhetésükhöz
szükséges juttatásokat.
Akik azonban képesek
dolgozni, azoknak a se-
gély helyett az elvég-
zett munka ellenérté-
keként kapott bér jelentse a jöve-
delem forrását. Errõl Gúr Nándor
(fotónkon), a Magyar Országgyûlés
Foglalkoztatási és Munkaügyi Bi-
zottságának az elnöke beszélt a la-
punknak adott interjújában.  

– A szociális ellátások jogosultsá-
gi rendszerének megváltoztatása ér-
dekében már régebben elindult a
mûhelymunka – emelte ki a politi-
kus. – Szakmai berkekben a társa-
dalmi igények felszínre törését meg-
elõzõen nyilvánvalóvá vált, hogy
akad tennivaló e területen. Sokan
vannak, akik rendszeres szociális se-
gélyben részesülnek, és kiszolgálta-
tottságban élik le az életüket. Meg-
fogalmazódik, hogy ezek az embe -
rek maguk tehetnek a keserû sor-
sukról, de bizony szép számmal
akadnak olyanok is, akik belesod-
ródtak a nehéz helyzetükbe. Úgy
gondolom, hogy a társadalomnak, a
kormányzatnak és a parlamentnek is
feladata és felelõssége, hogy meg-
próbáljon enyhíteni ezeken a gon-
dokon. Fontosnak tartom, hogy a szo-
lidaritás elve ne vesszen el, de je-
lenjen meg az egyén felelõssége és
megfelelõen kezeljük a rászorultsá-
got is. Nem véletlen, hogy a napok-

ban a parlament elé ke-
rülõ törvénytervezetnek
éppen a munkára ösz-
tönzés áll a középpont-
jában. Tudomásul kell
venni, hogy kinek-ki-
nek a maga területén
dolga van a világban.
Nem lehet emberek cél-
ja a semmittevés. Az Út
a munkához program
megfelelõ motivációs
hátteret teremt arra,
hogy a több mint két-

százezer, rendszeres szociális segé-
lyezésben részesülõ többség érték-
teremtõ tevékenység révén jusson jö-
vedelemhez. Ha nem is az elsõdle-
ges munkaerõpiacon, hanem az ön-
kormányzati szférában, a már hosszú
évek óta eredményesen mûködõ
közfoglalkoztatás révén. Aki pedig
ezt nem vállalja, az elveszíti a já-
randóságait. A munkáért az önkor-
mányzat minimálbért fizetne, ha pe-
dig nem tud feladatot adni, akkor az
érintettek a mindenkori minimál-
nyugdíjnak megfelelõ összegû – je-
lenleg 28 500 forint –, úgynevezett
rendelkezésre állási támogatást adna. 

A másik fontos terület a képzés, hi-
szen napjainkban már csak megfe-
lelõ szakmai tudás birtokában van
esély arra, hogy valaki sikeres legyen
a munkaerõpiacon. Éppen ennek
érdekében a 35 év alatti, nyolc ál-
talános iskolai végzetséggel nem
rendelkezõk esetében a segélyezés
feltételévé kívánjuk tenni a tanulást.
Akik ennél többre vágynak, külön-
bözõ képzések keretében verseny-
képes szakmai ismereteket szerez-
hetnek. A valóban rászorulók to-
vábbra is szociális segélyben része-
sülhetnek.    

– A programmal szemben kifo-
gásként fogalmazódott meg, hogy a
jelentõs konfliktusveszélyt magukban
hordozó feladatokat túlzottan az ön-
kormányzatok vállára teszik a jogo-
sultság felülvizsgálatától a munka-
szervezésen át a járandóságok kifi-
zetéséig.  

– Valóban súlyos kérdésekrõl van
szó. Ha nem így lenne, az elmúlt kö-
zel két évtizedben valamelyik kor-
mányzat már meglépte volna a vál-
toztatásokat. Kellõ bátorságra van
szükség a szociális ellátások rend-
szerének módosításához. Az elmúlt
idõszakban a civil szféra és az ön-
kormányzatok részérõl is megerõsí-
tést kaptunk ezen a területen. Ter-
mészetesen megjelentek olyan – az
én értékrendem szerint – torz törek-
vések is, hogy a segélyért munkát kell
követelni. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A szalagtûzés ünnep a végzõs diákok életében.

– A mai napnak nincs különösebb
neve, hiába keressük a naptárban –
emelte ki beszédében Gál András  fõ -
igazgató – mégis minden esztendõ utol-
só negyedében olyan várva várt ünnep
a végzõs diákok és hozzátartozóik ré-
szére a szalagtûzés, mint a karácsony.
Ez a pillanat olyan határkõ, ami meg-
állásra késztet – emelte ki az intéz-

ményvezetõ, arra kérve a tanulókat,
hogy gondolják át eddigi erõfeszítése-
iket és az elõttük álló feladatokat.
Mindössze fél év áll rendelkezése arra,
hogy felkészüljenek korábbi életük
legnehezebb megmérettetésére: az
érettségi vizsgára. Ugyanakkor fontos,
hogy ne felejtsék el a gimnáziumban
töltött éveket, mert a közös emlékek-

nek, együttléteknek, kudarcoknak ko-
moly emberformáló erejük van. –
Mindaz, amit a középiskolában ta-
nultatok, közös élménnyé áll össze ben-
netek – hangsúlyozta Gál András –,
aminek általános mûveltség a neve. Az
évszámokból, természettudományos
és nyelvészeti ismeretekbõl, olvasmá-
nyokból, igazságaitokból és kételke-
déseitekbõl összegyúrt ismeretek ér-
leltek meg titeket arra, hogy jogot sze-
rezzetek a szalag viselésére. 

A szalagavató ünnepség a gimná-
ziumi hétköznapokat feldolgozó vi-
dám jelenetek után az érettségi elõtt
álló fiatalok zenés-táncos produk-
cióival zárult. 

SZALAGAVATÓ A BOCSKAIBAN 

A Szerencsrõl elszármazottak talál-
kozójának hosszú évekre visszanyúló
hagyománya van, az elsõ ilyen ren-
dezvényt 1993-ban tartották a telepü-
lésen. Az idei jubileumi eseményre a
meghívottak közül 30-an jöttek el és
– mint az elhangzott – további 20-an
jelezték, hogy más elfoglaltságuk mi-
att ez alkalommal nem tudnak részt
venni a programon. A jelenlévõk im-
már hagyományosan gyertyagyújtással
és egyperces néma felállással emlé-
keztek azokra, akiktõl az elmúlt egy
évben vettek örök búcsút. Az ünnepi

mûsorban a Radnóti-díjas Mihályi Já-
nosné, a helyi fuvolakvartett, iskolások
és óvodások szerepeltek. A találkozó
résztvevõit Rónavölgyi Endréné pol-
gármester tájékoztatta a város életében
az elmúlt évben történt eseményekrõl
és a jövõre vonatkozó tervekrõl. Szó-
ba került a Szerencsi Cukorgyár be-
zárása és elhangzott, hogy a telepü-
lésnek túl kell lépnie az emberi sor-

sokat befolyásoló traumán. Ezért tart-
ja egyik legfontosabb feladatának az
önkormányzat a munkahelyteremtés
 elõ segítését, amiben fontos szerep jut-
na a tervezett szalmatüzelésû erõmû
megvalósításának. A program  részt -
vevõi érdeklõdéssel hallgatták az óvo-
dafejlesztésekkel, városközpont-reha-
bilitációval, a 37-es számú fõút átépí-
tésével és az ipari park korszerûsíté-

sével kapcsolatos elképzeléseket, ame-
lyek közül a jövõ év tavaszán többnek
is elkezdõdhet a megvalósítása. A ta-
lálkozó résztvevõi a Rákóczi-vár ud-
varán a közös fotó elkészítése után be-
járták a megszépült várkertet. A közös
program a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessház épületének és szolgáltatásai-
nak a megtekintése után közös ebéd-
del zárult.   

SZÍVESEN VISSZATÉRNEK SZERENCSRE 
Az elmúlt évek hagyománya-

it folytatva az idén õsszel is ta-
lálkozóra invitálta a Szerencsrõl
elszármazottakat a város pol-
gármestere. A programra az or-
szág különbözõ térségeibõl ér-
keztek vendégek, hogy megis-
merkedjenek a város életében az
elmúlt esztendõben történt vál-
tozásokkal.  

A szerencsi Bocskai gimnáziumban az idén a megszokottnál hama-
rabb, november 7-én tartották a szalagavató ünnepséget. Az érettségi
elõtt álló diákok színvonalas egyéni és társas mûsorszámokkal készül-
tek az alkalomra. A bemutatott produkciók között tánc, énekszám, hang-
szeres játék és versmondás egyaránt szerepelt. A végzõs fiatalok elõször
a város polgármesterének és az iskola vezetõinek tûzték fel a gimnázi-
um szalagját, majd az osztályfõnökök rögzítették a diákok ruhájára a
végzõsök jelképét. 

Évrõl évre szép számmal jönnek el a találkozóra az elszármazottak. 

MÓDOSULÓ 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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ELKELT A TERMÉS 
A TOKAJI BORVIDÉKEN

Befejezéséhez közeledik a szüret
a Tokaji borvidéken. Az aszúsodás-
nak köszönhetõen a termést sikerült
értékesíteniük a gazdáknak, igaz, a
felvásárlási árak jelentõsen elma-
radtak az elõzetes várakozásoktól. 

Az idei esztendõ nem kényeztette
el a szõlõsgazdákat. A  csapadékos
 idõ    járás miatt megnövekedtek a nö-
vényvédelmi költségek, sok parcel-
lában a többszöri vegyszerezés elle-
nére jelentõs károkat okozott a liszt-
harmat és a peronoszpóra. A nyár végi
termésbecslések az átlagosnál 10-15
százalékkal nagyobb szõlõ mennyisé-
get prognosztizáltak és komoly ve-
szélyként jelentkezett, hogy nem lesz
elég felvásárló a Tokaji borvidéken.
Az õsz azonban kegyesnek bizo-
nyult. A szeptemberi esõk után nap-
sütéses hetek következtek, ami ked-
vezett az aszúsodásnak, ez levezette
a termésfelesleget.
Bogacskó Józsefné
(fotónkon), a sze-
rencsi dûlõket is
magába foglaló
Rátka Hegyközség
hegybírója lapunk
érdeklõdésére is-
mertette, hogy november elsõ heté-
re a szõlõt értékesítõ gazdák döntõ

többsége végzett a szürettel. A na-
gyobb, saját pincészettel rendelkezõ
birtokosok közül többen azonban
még kivárnak, csak az aszúszemeket
válogatják ki a fürtökbõl. A felvásár-
lók befejezték az átvételt, a hegy-
községi tagok többsége Abaújszántón
és Tállyán adta le a termést. Az árak
az idén alacsonyak voltak, amiért ta-
valy kilónként 90 forintot fizettek, az
most 55 forintot ért. Ez sajnos az aszú-
ra is igaz, aminek az értéke szintén
közel a  fe lé re esett vissza. Mégis ez

utóbbi jelentette a jobb bevételt, ami
nélkül bizony az idén eredmény lett
volna az is, ha veszteség nélkül zár-
nak a termelõk. 

A Tokaj Kereskedõház Zrt. az
aszúból az eredetileg tervezett 2000-
2500 mázsa helyett a teljes termés
közel felét kitevõ, 5000 mázsányit
vett át a termelõktõl. Az állami tu-
lajdonú cég ezzel megmentette a
gazdákat attól, hogy nyakukon ma-
radjon a királyok borának alap-
anyaga.

Az Út a munkához programról tar-
tottak kistérségi fórumot november
6-án Szerencsen. Az itt ismertetett
és rövidesen az Országgyûlés elé ke-
rülõ törvénytervezet célja, hogy a
hosszabb ideje kizárólag szociális tá-
mogatásokból élõ aktív korú lakos-
ságot elhelyezkedésre és tanulásra
ösztönözze.    

Magyarországon napjainkban több
mint 200 ezerre tehetõ azoknak a szá-
ma, akiknek a rendszeres szociális se-
gélyek jelentik a megélhetés forrását
– emelte ki Gúr Nándor, a parlament
foglalkoztatási és munkaügyi bizott-

ságának elnöke a többek között pol-
gármesterek, önkormányzati és mun-
kaügyi szakemberek részvételével
megtartott tanácskozáson. A Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium ál-
tal kidolgozott új program ezeket az
embereket szeretné visszavezetni a
rendszeres foglalkoztatás világába,
ahol a családi jövedelem nem a tár-
sadalom szolidaritásából, hanem az
értékteremtésért járó fizetésbõl szár-
mazik. A törvénytervezet szerint a 35
év alatti, nyolc általános iskolai vég-
zettséggel nem rendelkezõknél kie-
melt figyelmet kap a képzés. Esetük-
ben a segély folyósításának feltételévé

válik a tanulás, amelynek a végén az
elhelyezkedésüket segítô szakmai
végzettséget szerezhetnek. A program
másik fontos eleme, hogy akik ké-
pesek dolgozni, azok segély helyett
bért kapjanak. Az ösztönzést náluk
az jelenti, hogy a felkínált munkát
visszautasítóktól megvonják a szoci-
ális juttatásokat.     

A tervezet az önkormányzatok    fel -
adatává teszi a helyi közfoglalkoz-
tatás megszervezését, amelyrõl min-
den év elején az Állami Foglalkoz-
tatási Szolgálattal egyeztetve tervet
kell készíteniük. Az Út a munkához
program megvalósítására 97 milliárd
forint áll rendelkezésre, amelynek
mintegy felét szánják munkabérre és
annak járulékaira. Ebbõl a pénzbõl
hatvan-hetvenezer embernek bizto-
sítható hatórás munkaviszonyban az
egész éves fizetése. A fórumon el-
hangzott, hogy a törvénytervezet
fontos lépés a társadalmi igazságos-
ság felé vezetõ úton, amelyet több,
a szociális ellátások és a családtá-
mogatások rendszerét érintõ intéz-
kedésnek kell követnie.

EMLÉKNAP ÉS EMLÉKPARK 
A CUKORGYÁRNAK

A Szerencsi Cukorgyár
bezárásával létrejött szo-
ciális tervben a Mátra
Cukor Zrt. vállalta, hogy
az üzem területén létre-
hoz egy emlékparkot. 

Július 1-jén megkez -
dõdött a gyár technológiai
berendezéseinek a lesze-
relése, november elején
pedig hozzáláttak a maj-
dani emlékhely kialakítá-
sához is. A szerencsi Priz-
ma Kft. az irodaépület és
az egykori orvosi rendelõ
közötti terület rendezé-
sével, a föld alatt elhelyezkedõ ve-
zetékek áthelyezésével kezdte meg
a munkát.

A park impozáns kapun keresztül
a Rákóczi út felõl lesz majd megkö-
zelíthetõ, amelyre emlékharangot is
rögzítenek. A zárt kertben beton- és
kõtalapzaton áll majd a cukorgyár
bronzból öntött kicsinyített mása, a
két szimbolikus jelentõségû ké-
ménnyel, ami a környezetébõl két-
méteres magasságával kiemelkedve
hívja fel az emlékhelyre a figyelmet.  

A tervezéssel Ekker Róbertet bíz-
ta meg a cég vezetése. A Bekecsen
élõ szobrász elkészítette a bronz al-
kotás makettjét. Az ünnepélyes ava-
tást 2009. március 10-ére tervezik,
annak a napnak az évfordulójára,
amikor a cég vezetõi alkalmazotti
gyûlésen bejelentették a gyár be-
zárását. Ezt követõen emléknappá
kívánják nyilvánítani ezt a dátumot,
minden esztendõben megemlé-
kezve az egykori Szerencsi Cukor-
gyárról.

Magyar János, a Bocskai gimnázi-
um nyugalmazott matematika–fizika
szakos tanára október 19-én Debre-
cenben vette át aranydiplomáját.
Ebbõl az alkalomból látogatta meg
õt Szerencs polgármestere. Róna-
völgyi Endréné virágcsokorral, a To-
kaj-hegyaljai Polgármesterek Borával
és szerény anyagi elismeréssel kö-
szöntötte egykori tanárát, Magyar Já-
nost. A rövid beszélgetésen szóba ke-
rült a tartalmas életpálya, a Bocskai
gimnáziumban töltött 33 dolgos esz-
tendõ.

Ebben az évben is megrendezte a
hetes számú választókörzet idõsna-
pi ünnepségét Rónavölgyi Endréné. Az
önkormányzati képviselõ a Szerencsi
Általános Iskola Rákóczi-épületének
aulájába invitálta október 30-án a kör-
nyék nyugdíjasait.

A házigazda ün-
nepi köszöntõjében
többek között arról
beszélt, hogy a mai
kor fiataljait az is
minõsíti, hogy mi-
ként becsülik meg
azokat az ember-
eket, akik felnevel-
ték, bölcsességgel,
jó tanácsokkal vér-
tezték fel az utánuk
következõ generá-
ciót. A köszöntõ
után az általános
iskola néptáncosai
és Bakos Petra nép-
dalai szórakoztat-
ták a közönséget,
majd a város Rad-
nóti-díjas versmon-

dója, Mihályi Jánosné lépett fel sza-
valatával. A szerencsi Nyárutó Klub
Nefelejcs dalköre rövid mûsorral ér-
kezett a délutáni eseményre. Az idõs-
napi megemlékezés végén Rónavöl-
gyi Endréné tisztelete jeléül ajándék-
tárgyat adott át vendégeinek.

MÓDOSULÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
(Folytatás az 1. oldalról.)

Ehelyett úgy gondolom, hogy az a
helyes út, ha munkát kínálunk, és aki
ezt nem fogadja el, annál tesszük fel
a kérdést, hogy van-e helye a társa-
dalmi szolidaritás alapján mûködõ
segélyezési rendszerben. A prog-
ramban tényleg komoly feladatok há-
rulnak a munkaügyi szervezettel
való szoros együttmûködésben az ön-
kormányzatokra. Az azonban nem
hagyható figyelmen kívül, hogy ép-
pen a helyben élõ közigazgatási
szakemberek ismerik az érintettek
élethelyzetét, azokat a sajátosságo-
kat, ami alapján eldönthetõ, hogy va-
laki jogosan részesülhet-e kedvez-
ményekben. Arra törekedtünk, hogy
a településeket is érdekeltté tegyük
az új rendszer mûködtetésében. Ezt
a célt szolgálja, hogy a közfoglal-
koztatás esetén mindössze a költsé-

gek öt százaléka terheli õket, ellen-
tétben a más ellátási formáknál biz-
tosítandó tíz, illetve húsz százalék sa-
ját hozzájárulással.  

– Az eddigi szociális támogatási
rendszerrel kapcsolatban az egyik
legsúlyosabb kifogás az volt, hogy va-
lójában nem ösztönzi munkára az
embereket. Az elérhetõ juttatások
összege ugyanis esetenként elérte,
vagy meg is haladta a minimálbért.
Hogyan lehet ezen Ön szerint vál-
toztatni? 

– Erre nagyon nehéz válaszolni. A
munkabérek adminisztratív emelése
nem járható út, mert az a gazdaság
mûködése alapján formálódik. A má-
sik oldalról nézve viszont a tisztes
megélhetésnek is van minimuma,
amit a rászorultsági elv alapján, a tá-
mogatások oldaláról vizsgálva sem
volna célszerû mondjuk ötezer fo-

rintnál meghúzni. A mostani prog-
ramban a munkavégzés nélküli jut-
tatás összege a nyugdíjminimumnak
megfelelõ, nem egészen 30 ezer fo-
rint, ami azért jelentõsen kisebb ösz-
szeg a csaknem 70 ezer forintos mi-
nimálbérnél. A rendszeres szociális
segélyezésnél a minimálbér nettó
összege szerepel maximumként, ami
már valóban nem nagy különbséget
jelent azokban a térségekben, ahol
az emberek napi nyolc órai munká-
val ennyit, vagy ennél alig többet ke-
resnek. Itt érezhetõ igazán a problé-
ma. Ezért fontos, hogy ebben a ma-
gasabb szociális juttatásban csak
azok részesüljenek, akik egészség-
károsodásuk miatt kiszolgáltatott hely-
zetben vannak, vagy a nyugdíjkor-
határhoz közel a munkaerõpiacon ne-
hezen tudnak újra gyökeret verni. 

Árvay Attila 

SEGÉLY HELYETT MUNKÁT ÉS TANULÁST

A fórumon polgármesterek, önkormányzati és foglalkoztatási szak -
emberek tájékozódtak az új szociális törvény tervezetérõl.  

ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUS

Rónavölgyi Endréné önkormányzati képvise lõ -
ként emlékezett meg az ünneprõl. 

Ekker Róbert készíti az emlékmûvet. 

IDÕSEK NAPJA 
A HETES KÖRZETBEN

Az idén nem volt jó ára a szôlônek.



VÁLTOZÁSOK A LAKCÍMBEJE-
LENTÉSBEN. A lakcímbejelentési el-
járás 2008. november 10-tõl az aláb-
biak szerint változik az okmányiro-
dában: amennyiben a bejelentõ tu-
lajdonosként jelenti be lakcímét, tar-
tózkodási helyét, tulajdonosi jogo-
sultságát, az eljáró ügyintézõ el-
lenõrzi az erre a célra szolgáló in-
formatikai rendszeren keresztül. Ha
a bejelentõ bérlõként kíván lakóhe-
lyet, tartózkodási helyet létesíteni, be
kell mutatnia a bérleti szerzõdés egy
eredeti példányát vagy közjegyzõ ál-
tal hitelesített fénymásolatát; egyéb
jogcímen történõ használat esetén a
használat jogcímét szintén eredeti ok-
iratokkal kell igazolni. 

Ha a bejelentkezõ személy a jog-
szabály értelmében befogadott pol-
gárnak minõsül, a szállásadó lakás-
tulajdonosnak, vagy a lakás haszná-
latára egyéb jogcímen jogosultnak a
hozzájárulása szükséges. A szállás adó
hozzájárulási kötelezettségének a ha-
tóság elõtti személyes megjelenés és
a lakás feletti rendelkezési/használa-
ti jogának az elõbbiekben már is-
mertetett igazolása útján tehet eleget.

HELYSZÍNI SZEMLE A MARSRÓL.
A Bocskai István Szerencsi Amatõr
Csillagász Egyesület várja az ér-
deklõdõket november 15-én 16.30
órától a gimnázium aulájába. Az
eseményen Boros-Oláh Mónika (Ma-
gyar Csillagászati Egyesület) Helyszíni
szemle a Marsról címmel tart 3D
 elõadást: A résztvevõknek száz fõig
a speciális szemüveget biztosítják a
szervezõk. A belépés diákoknak és
nyugdíjasoknak 200 forint, fel-
nõtteknek 500 forint. Jegyek a hely-
színen vásárolhatók, valamint elõze-

tesen foglalhatók az info@szcse.hu e-
mail címen vagy SMS-ben a 70/387-
8783-as telefonszámon. Az elõadás-
ról és az egyesületrõl bõvebben:
www.szcse.hu címen olvasható. 

MEGÚJULT A SZERENCS.HU. No-
vember elején megújult Szerencs vá-
ros hivatalos honlapja. A korszerû kül-
lem mellett a belsõ technikai megol-
dások a korábbinál magasabb szintû
szolgáltatási színvonalat biztosítanak
a portálra látogatók számára. A nap-
rakész információk kategorizálva je-
lennek meg a fõlapon. A kiemelt in-
formációk mellett a fõoldalról elér-
hetõk az önkormányzati és a rendõr-
ségi hírek, közlemények, valamint a
sajtószemle. A portálon lehetõség
van a Szerencsi Televízió legfrissebb
adásának megtekintésére is. Nagyon
fontos elõrelépést jelent, hogy az ál-
lampolgárok és a szerencsi szék-
helyû cégek a portál segítségével
már interneten keresztül is intézhe-
tik hivatali ügyeiket.

A SZERENCSI HÍREK FALINAP-
TÁRA. Lapunk a 2009-es esztendõre
is elkészíti színes falinaptárát, ame-
lyet immár hagyományosan kará-
csony elõtt, a decemberi szám mel-
lékleteként juttatunk el olvasóink-
hoz. A naptáron lehetõséget biztosí-
tunk cégeknek és vállalkozóknak
arra, hogy kedvezõ áron hirdessék ter-
mékeiket és szolgáltatásaikat. To-
vábbi információ személyesen a szer-
kesztõségben (Népház, emelet), te-
lefonon a 20/330-3316-os telefon-
számon vagy a szerhir@t-online in-
ternetes címen kérhetõ.     

ADOMÁNYOKAT GYÛJTENEK. A
Nyárutó Klub november 24–26-ig
(hétfõtõl szerdáig) ruha- és já-
tékgyûjtést szervez, melyet a téli ün-
nepekre a családsegítõkön keresztül
juttatnak el a rászorulóknak. A gyûjtés

helye: Szerencs, Kossuth út 4. (MSZP-
iroda). Az adományokat 9 órától 15
óráig várjuk. Segítsenek, hogy mi is
segíthessünk rászoruló embertár -
sainkon!

Fincziczki Istvánné,
a Nyárutó Klub vezetõje 

KÉPVISELÕI BATYUSBÁL. Az
„Össze fogás Szerencsért” képviselõi
csoport jótékonysági batyusbált ren-
dez 2008. november 22-én (szom-
baton), Szerencsen a Rákóczi-vár
színháztermében, amelyre szeretettel
és tisztelettel hívjuk Szerencs város
minden kedves lakóját, és az õ ven-
dégeiket is. A belépés ingyenes. Asz-
talfoglalás Kovács Péternénél a
20/923-5752 telefonszámon.

Program: 18.30 órától érkezés, 19
óra: megnyitó, majd a szerencsi fia-
talok mûsora, tombola, tánc, szóra-
kozás kivilágos kivirradtig. Zenét a
Fortuna zenekar biztosítja. A tombo-
lánk bevételét hagyományosan jóté-
konysági célra fordítjuk. 

Szeretettel hívják, várják Önt és csa-
ládját városunk önkormányzatának
„Összefogás Szerencsért” képviselõ -
csoportja tagjai: Egeli Zsolt, Hideg-
kúti Ákos, Korondi Klára, Koncz Fe-
renc, Takács István, Visi Ferenc. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Mûszakvezetõ
raktáros (Szerencs), termelési mûszak-
vezetõ (Szerencs), hitelügyintézõ (Sze-
rencs), hentes (Szerencs), pék (Sze-
rencs), autóértékesítõ (Szerencs), CO-
hegesztõ (Szerencs), szerkezeti laka-
tos (Szerencs), gépjármûszerelõ (Sze-
rencs), lakatos (Szerencs), autószerelõ
(Szerencs), hegesztõ (Szerencs), na-
pilap-kézbesítõ (Szerencs), mûa-
nyagablak-beszerelõ (Szerencs), fu-
varszervezõ (Bekecs), ács-állványozó
(Legyesbénye). További információ:
Észak-magyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ Szerencsi Kirendelt-
sége (tel.: 47/361-909.)
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MI A VÉLEMÉNYE AZ ÚT 
A MUNKÁHOZ PROGRAMRÓL?

Bûdi Károly:
– Tizennyolc év után most kerül ki elõször a strucc
feje a homokból. Sajnos, az elmúlt közel két év-
tized alatt jelentõsen romlott a helyzet. Sokan az
állami és önkormányzati juttatásokat tekintik a
megélhetési forrásnak, és eszükben sincs mun-
kába állni. Talán már késõ az ébredés, de min-
denképpen el kell érni, hogy ne a gyerek legyen
a családfenntartó, a jövedelmet ne a segélyek és
a családi pótlék, hanem tisztes megélhetést biz-
tosító bér jelentse. Ez a program egy kis szeletét
jelenti annak a kezdeményezésnek, amit a szerencsi kistérség polgár-
mesterei dolgoztak ki a társadalom jobbá tétele érdekében. Ezen az úton
tovább kell lépni, ugyanakkor az államnak azokra is oda kell figyelnie,
akik a pénzügyi világválságot követõ gazdasági recesszió miatt kerül-
nek nehéz helyzetbe, elveszítve a munkahelyüket.     

Marosvölgyi János:
– Éppen ideje volt már annak, hogy elinduljon egy
olyan program, ami a hátrányos helyzetû embe -
rek segélyezése helyett az oktatásra és a munka-
lehetõség biztosítására helyezi a hangsúlyt. Nem
fogadható el, hogy egészséges nõk és férfiak a tár-
sadalom szolidaritását kihasználva mások verej-
téke árán tartsák fenn önmagukat és a családju-
kat. Ezért mindenképpen támogatandónak tartom,
hogy ezeket az embereket tanulásra, szakma
szerzésére és elhelyezkedésre ösztönözzék. A tör-

vénytervezetet áttanulmányozva úgy érzem, hogy a foglalkoztatás bizto-
sításában az önkormányzatokra hárul a legnagyobb teher. Kíváncsi le-
szek, hogy ennek miként tudnak majd eleget tenni a települések. Ugyan-
akkor nem tartom helyesnek, hogy a három gyermeküket egyedül nevelõk
mentesülhetnek a kötelezettségek alól, mert félõ, hogy ezzel egyes há-
zaspárok színlelt válásokkal vissza fognak élni.    

Orosz Sándor:
– Hogy mennyire lesz ez a program alkalmas arra,
amit céljául tûztek ki, az elsõsorban az önkor-
mányzati vezetõkön, a munkaügyi központ mun-
katársain és természetesen a célszemélyeken
múlik. Azt várjuk a programtól, hogy a jelenlegi
rendszerhez képest jelentõs változást hozzon. Az
önkormányzatok – más csatornán keresztül – több
pénzt kapnak majd közcélú foglalkoztatásra és
ezáltal jobb eredményeket is tudnak majd fel-
mutatni. Az igazság az, hogy jó néhány telepü-
lésen, így Szerencsen, vagy említhetném a kistérséghez tartozó Tállyát,
a jelenlegi rendszerbõl is kihozták a maximumot. Ennek köszönhetõen
csodálatos dolgok valósultak meg a közfoglalkoztatás segítségével.
Az új rendszer annyi különbséget hoz a korábbiakhoz képest, hogy min-
den munkára képes embernek meg kell adni a lehetõséget. Ha valaki
nem tud a versenyszférában elhelyezkedni, akkor a másodlagos mun-
kaerõpiacon kell számára megélhetést biztosítani. 

Varga László:
– Az Út a munkához program megismerése után
bennem elsõsorban kétségek alakultak ki: igaz, hogy
több embert alkalmazhatnak majd az önkor-
mányzatok, de nem tartalmazza például a tör-
vénytervezet a munkahelyi vezetõk bér- és járu-
lékköltségeit. Húsz-harminc fõ esetén pedig már
egy-egy irányító szakemberre is szükség van, és
ekkor még nem beszéltünk a munkaruházatról és
egyéb munkavédelmi eszközökrõl. Szerintem egy
újabb forrás nélküli feladat kerülhet ezzel az ön-

kormányzatok vállára. A törvénytervezet azt is tartalmazza, hogy az érin-
tetteket 35 éves kor alatt iskolapadba kell ültetni. Azt kérdezem: felkészült-
e erre az oktatás, és milyen szankciókkal kívánják ezt megvalósítani? Ta-
lán az egyik legfontosabb aggály a részemrõl: az új rendelkezéseket az
önkormányzatoknak helyi rendeletben kell majd szabályoznia. Vélemé-
nyem szerint itt is komoly gondok lehetnek, hiszen minden település sa-
ját maga formálja az elõírásait, amelyek között óriási különbségek lehet-
nek. Meg kell említenem a feketemunka témakörét is: ha valaki segélye-
zés idõ szakában munkát vállal, és két éven belül háromszor rajtakapják,
akkor megvonják tõle a támogatást. Ez nem elég hatásos módszer, sokkal
drasztikusabb lépésekre volna szükség, aminek elrettentõ hatása lenne.

Napjaink erõszak által uralt világában az emberek több-
sége talán már nem is figyel azokra a hírekre, hogy va-
lakit, vagy valakiket az utcán megvertek. Az elmúlt hó-
napokban Szerencsen három olyan garázdaság is történt,
amelynek az elkövetõi vélhetõen etnikai alapon válasz-
tották ki az áldozataikat. Erre talán érdemes felkapni a fe-
jünket. 

Az esetek közös vonása a tettesek létszám- és erõfölé-
nye, a provokáció alapja egy kisebbségi népcsoporthoz
fûzõdõ viszonyulás, majd a kérdéseket követõ fizikai ag-
resszió. Ez joggal okoz riadalmat a városban élõ fiatalok
körében. Az utolsó eset „magyarverõit” a rendõrök el-
fogták, ellenük csoportosan elkövetett garázdaság miatt
indult eljárás. Szabadlábon védekeznek.

Augusztusban a tanuszoda elõtt hárman kötöttek bele
az arra sétáló fiúba, akit a megszólítása után ütlegelni kezd-
tek a trió tagjai. A következõ hasonló eset október 20-án
a MÁV-állomás rakodójánál történt. Az autóknál beszél-
getõ fiatalok mellett állt meg a kocsi, amibõl négyfõs csa-

pat szállt ki. A kérdés ugyanaz volt: szeretik-e az egyik
hazai kisebbséget? A fizikai bántalmazás itt sem maradt
el, az elkövetõk távozásukkor a mûszerfalon lévõ mo-
biltelefont és irattárcát is magukhoz vették. 

Hat nappal késõbb éjfél körül a Posta mögötti utcában
sétált békésen egy fiatalokból álló társaság. A csapathoz
tartozó két fiú közül az egyik kissé lemaradt társaitól, ami-
kor megállt mögöttük egy autó. A kocsiban ülõ öt sze-
mélybõl hárman kipattantak, majd a korábbi esetekben
elhangzott kérdésre valójában választ sem várva mind-
két srácot megverték. 

Az erõszak erõszakot szül! Nem tudom, hová vezet-
nek az ilyen jellegû bûncselekmények, de nem is aka-
rom megtapasztalni. Egyet azonban nagyon szeretnék: biz-
tonságban élni. Azt, hogy Szerencsen a szülõk az esti órák-
ban is nyugodtan kiengedhessék a városba a gyerekei-
ket, ne kelljen attól rettegniük, hogy véresen, összeverve
látják majd viszont szeretteiket.  

Árvay Attila

ÉJSZAKA TÁMADNAK A GARÁZDÁK

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Szerencs Város Képviselô-testü-
lete közmeghallgatásra hívja a te-
lepülés lakosságát 2008. november
27-én (csütörtök) 17 órától a sze-
rencsi Rákóczi-vár színháztermé-
be, majd november 28-án (péntek)

17 órától az ondi
általános iskolá-
ba. A fórumokon
tájékoztatót és vitain-
dítót Rónavölgyi Endréné polgár-
mester tart.

KÖZMEGHALLGATÁS 
SZERENCSEN ÉS ONDON

Szerencs Város Képviselõ-testüle-
te 2008. szeptember 18-i ülésén új
rendeletet alkotott a helyi kitünteté-
sekrõl. A helyi elismerések adomá-
nyozására bármely szerencsi lakos,
szervezet javaslatot tehet. A javas-
lattételi határidõ a 2009-ben át-
adásra kerülõ kitüntetések esetében:
2008. december 15.  

Kitüntetési kategóriák: Szerencs
Város Díszpolgára, Pro Urbe Sze-
rencs. Ágazati kitüntetések: a Hu-
manitás Szolgálatában Szerencs Vá-

rosért, Szerencs Város Közszolgál-
tatásáért, Szerencs Városért a Köz
Szolgálatában, Szerencs Város Köz-
oktatásáért, Szerencs Város Sportjá-
ért. 

A javaslatot Szerencs Város Pol-
gármesteri Hivatala szervezési és
jogi osztályához kell benyújtani a he-
lyi rendelet mellékletét képezõ, hi-
ánytalanul kitöltött  formanyomtat-
ványon, amely a jogi osztályon be-
szerezhetõ, vagy a www.szerencs.hu
oldalról letölthetõ. 

KITÜNTETÉSI JAVASLATOKAT
VÁRNAK 

METEOROLÓGUSOK 
A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL 

A környezet- és az egészségkultú-
ra fejlesztésének lehetõségeirõl tar-
tanak kétnapos programot november
18–19-én Szerencsen. Kedden 14
órától a Rákóczi-vár lovagtermében
a klímaváltozás okairól és követ-
kezményeirõl Vissy Károly meteo-
rológus tart elõadást. Az árkádos te-
remben 16 órától a helyi festõk és
írók alkotásaiból nyílik kiállítás. Szer-
dán 9 órától a Bocskai gimnázium-
ban, 11 órától pedig az általános is-
kola Rákóczi épületében Kuthy Ad-
rienn meteorológus a globális fel-
melegedés jelenkori problémáiról
tart tájékoztatót. A programokra min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak a
szervezõk.
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TANÁR ÚR! HOGY TETSZIK LENNI?
Sorozatunkban ezúttal Magyar Já-

nos (fotónkon) beszél életérõl, pá-
lyájáról, a felejthetetlen iskolai
évekrõl. A matematika–fizika szakos
pedagógus 33 esztendeig volt a sze-
rencsi Bocskai István Gimnázium ta-
nára. A több mint három évtized alatt
diákok százai kerültek ki a keze alól.

– 1934. június 7-én születtem a ma-
gyar–szlovák határ mentén fekvõ Vi-
tányban, amit a késõbbi település-
összevonás miatt Vilyvitányként ne-
veztek el – kezdte gyermekkori visz-
szaemlékezését a már nyugdíjas pe-
dagógus. – Apám Károlyi István bir-
tokán volt uradalmi juhász, mi pedig
egy kis tanyán éltünk szüleimmel és
két testvéremmel. 1939-ben átköl-
töztünk Kápolnára. A tanya mellett vol-
tak a legelõk, ahová apám kihajtotta
a nyájat. Az állatok általában két évig
voltak nálunk, az idõsebbeket vitték
szaporításra, vagy vágásra, majd ér-
keztek az új generációk. Hárman va-
gyunk testvérek: Ilona elmúlt 80 éves,
Ferenc éppen október 23-án töltötte
a hetvenediket. Gyermekkorában még
õ sem sejtette, hogy nagy ünnep lesz
az õ születésnapja. 

– Hogyan vezetett az útja a tanyá-
ról a katedráig?

– Nyíriben kezdtem iskolába járni.
Mintegy 1,5-2 kilométert gyalogol-
tam, hogy beérjek a négy-ötszáz lel-
kes község katolikus tanintézetébe. A
pedagógus két osztállyal foglalkozott
egyszerre: itt kiadta a feladatot, a má-
sik helyen meg éppen magyarázta a
tananyagot. Legtöbbször önálló mun-
kát kellett végeznünk. Éppen befejez-
tem a három osztályt, amikor a tanító
urat behívták katonának, mi pedig ott
maradtunk oktató nélkül. A tiszte-
lendõ úr pedig nem engedte, hogy a
református iskolában folytassuk a ta-
nulmányokat. Ennek ellenére néhány
hónapot ide is jártunk, aztán szünet kö-
vetkezett. Úgy emlékszem, 1945-öt ír-
tunk, amikor az osztálytársaim néhány
hónap alatt elvégeztek egy osztályt, én
pedig – mivel a tanyán éltem – mit sem
tudtam az egészrõl. Így egy évvel le-
maradtam a társaimtól. Aztán újabb ta-
nítók jöttek és kijártam a negyediket
és ötödiket. Idõközben értesítették az
iskolákat, hogy beindultak a népi kol-
légiumok. A tanárok beszéltek az édes-
apámmal, hogy kár lenne elveszni en-

nek a gyereknek, be kellene vinni a sá-
toraljaújhelyi kollégiumba.

– Mit szóltak a szülei?
– Könnyen belementek. Igaz, apám

nem végzett magas iskolát, de igazán
értelmes ember volt. El tudott beszél-
getni a németekkel, az oroszokkal is.
Talán a katonaság idején szedhetett
fel magára valami nyelvtudást. A há-
ború idején jól jött, hogy szót tudott
érteni a különbözõ nemzetek kato-
náival. Tehát 1947-ben kerültem be
a kollégiumba, onnan jártunk a szom-
szédos polgári iskolába, ami az álla-
mosítás után általános iskola lett. Vál-
toztak a viszonyok, és úgy alakult,
hogy a nyolcadikat már Sárospatakon
végeztem el. Innen az újhelyi Kossuth
Lajos Gimnáziumba jelentkeztem, és
felvettek.

– Ekkor már volt elképzelése a jö -
võjérõl.

– A matematika érdekelt leginkább.
Elõfordult, hogy a tanárnak el kellett
mennie és mondta, hogy oldjak meg
néhány feladatot. Elég késõn érkezett
vissza, mi pedig végeztünk a példák-
kal, ami után a táblára írogattam né-
hány egyenletet. A tanárnõ visszajött
és elcsodálkozott ezen. Igazából már
Nyíriben megszerettem a számokat.
Általában gyorsan végeztem a rám sza-
bott mûveletekkel és figyeltem, amint
a felsõsöknek magyaráz a tanító. Min-
dig elõrébb jártam a kortársaimnál.

Az érettségi után tudatosan jelent-
keztem Debrecenbe a Kossuth Lajos
Tudományegyetemre, ahová mate-
matika–fizika szakra vettek fel. Idõ -
közben a fejünk fölött történtek az öt-
venhatos események.

– Éppen a napokban vette át az
aranydiplomáját.

– Így igaz. 1958-ban végeztem az
egyetemen és október 19-én tartották
az ünnepséget Debrecenben, ahová
én is meghívást kaptam. Az iskolában
a sikeresen elvégzett tanév után a bi-
zonyítványba bejegyzik: felsõbb osz-
tályba léphet. Mi az aranydiploma
mellé azt az utasítást kaptuk, hogy ta-
lálkoznunk kell a gyémánt-, a rubin-
és a vasdiploma-átadáson is! Kedves
dolog volt és reméljük, hogy évek múl-
va, jó néhányan ismét üdvözölhetjük
egymást az egyetem falai között. A cso-
porttársaimmal rendszeresen szerve-
zünk összejöveteleket. Eleinte öté-
vente, de az utóbbi idõben már min-
den esztendõben leülünk egy kis be-
szélgetésre.

– Kanyarodjuk vissza kicsit pályá-
jának kezdeti éveire.

– Fiatal pedagógusként Tokajban
kezdtem dolgozni. Az egyetem végén
a mûvelõdési osztályról néhányan
tájékozódtak nálunk és mivel végig
kollégista voltam, közölték velem,
hogy a Tisza-parti város kollégiumá-
ba helyeznek nevelõtanári munka-
körbe. Emellett a helyi gimnáziumban
óraadó voltam. Három évig tartott ez
az idõszak. 1961 telén elküldtek ve-
zetõképzõre, majd népgazdasági ér-
dekbõl – mert így nevezték akkoriban
–, a szerencsi gimnáziumba helyez-
tek. Minden évfolyamon 4-5 osztály
volt akkoriban. Fejlõdött az iskola és
szükség volt a tanerõre. 

– Azután itt töltött harminchárom
évet…

– Lelkesedtem a munkámért, sze-
rettem tanítani. Már Tokajban is hi-
vatásomnak tekintettem a nevelõi
munkát és igyekeztem legjobb tu-
dásom szerint elvégezni a rám bízott
feladatot. 

Elõször egy osztályt tanítottam. Kö-
zöttük volt késõbbi kollégám, Makó
János is, aki sajnos már elhunyt. A har-
madik évben már reáltagozatos osz-
tályt kaptam, magasabb óraszámmal.
Szakköröket tartottam, rendszeresen
korrepetáltam. A fakultációs rend-
szert követõen 1972-ben beindultak
a megyei versenyek, amelyeken min-
dig részt vettünk a legjobb diákokkal. 

Pontosan 60 éves koromban, 1964-
ben vonultam nyugdíjba. 

– Mit jelent Önnek a pedagógusi pá-
lya? 

– A pedagógusok többsége – így ma-
gam is – hivatástudatból végzi a dol-
gát. Ki is használták ezt a vezetõk, mert
tudták, hogy a tanár úgyis elvégzi a
munkáját. Én pedig mindenre büsz-
ke vagyok, amit életemben elértem.
Voltak tanítványaim, akik miniszteri
dicséretet kaptak, vannak, akik egye-
temi oktatók lettek.

– Szóljunk néhány szót a családjá-
ról!

– Feleségemet már Tokajban meg-
ismertem, de itt Szerencsen döntöttük
el, hogy összeházasodunk, majd Tar-
calon vettem feleségül 1966-ban. Két
gyermekünk született, Csaba és Tün-
de. Csaba az egri tanárképzõ fõisko-
lára járt, jelenleg Szerencsen dolgo-
zik könyvtárosként. Tünde Debre-
cenben az agrártudományi egyetemen
tanult szakfordítói, agrármérnöki sza-
kon. Közben megszerezte a közgaz-
dasági diplomát Miskolcon. Ma már
az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség munkatársa.

– Hogy telnek a nyugdíjas napok? 
– Korán kelõ vagyok, nem tudok so-

kat aludni. Ha csak tehetem, a kert-
ben dolgozom. Nem vagyok éppen
nagy kertész, de szeretek a szabad-
ban lenni. Emellett keresztrejtvényt fej-
tek, néha segítek a feleségemnek ta-
karítani. Persze csak akkor végzem ezt
a munkát, ha rám bízza! 

M. Z.

MUNKA A KÖZÖSSÉGEKBEN

Az elmúlt héten a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás több peda-
gógusi munkaközössége tartotta az
elsõ foglalkozását az új tanévben. A
matematika–fizika és informatika
szakos tanárok november 5-én az ál-
talános iskola Bolyai épületében ta-
lálkoztak, ahol az éves munkaterv
megbeszélésén túl a nem szakrend-
szerû oktatás bevezetésébõl adódó
feladatokról és a tantárgyi verse-
nyekrõl egyeztettek a szakemberek.  

Az angol nyelvi munkaközösség
tagjai az általános iskola Rákóczi-
épületében a tankönyvismertetés
után az interaktív tábla tanórai hasz-
nálatának lehetõségeirõl tájékozód-
tak. A nevelési tanácsadóban a kis-
térség iskoláinak igazgatóhelyettesei
mûhelymunka keretében összeállí-
tották az új tanévre szóló munka-
tervet és áttekintették a törvényi vál-
tozásokból adódó határidõs felada-
tokat. 

Ingyenes internet- és számítógép-
kezelõ tanfolyamot tartott október 27.
és 29. között Szerencsen a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Az
államilag támogatott háromnapos
kurzusra korosztálytól függetlenül
fogadták a jelentkezéseket. A részt-
vevõk a Bocskai gimnázium kor-
szerûen felszerelt szaktantermében
Szemán Gábor irányításával sajátí-
tották el az internet és az elektroni-

kus levelezés használatával kapcso-
latos ismereteket. A három nap alatt
megszerzett tudás lehetõséget biztosít
arra, hogy az érdeklõdõk a világhá-
lón keresztül barátokra találjanak,
kapcsolatot tartsanak távolabbi csa-
ládtagjaikkal, illetve számtalan más
élményt és hasznos információkat
szerezzenek.

A JÓ TANULÁS JUTALMA
Tizenegy jelentkezõ közül nyolcat

talált érdemesnek október 30-ai ülé-
sén a szerencsi önkormányzat, hogy
a kiváló egyetemi, fõiskolai hallga-
tókat támogatásában részesítse. 

Az elutasítottak nem érték el a ren-
deletben elõírt tanulmányi átlagot. A
harmincezer forintos jutalomban az
alábbi fiatalok részesülnek: Bodnár
Kinga (Miskolci Egyetem, Comenius
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, tanító
szak), Májer Anita (Miskolci Egyetem,
Mûszaki Földtudományi Kar, földrajz

szak), Májer Erika Katalin (Miskolci
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,
szociológia szak), Stefán Réka (Mis-
kolci Egyetem, Comenius Tanító-
képzõ Fõiskolai Kar, óvodapedagó-
gus szak), Tóth Renáta (Miskolci
Egyetem, Állam- és Jogtudományi
Kar, jogász szak), Lapis Tünde (Szent
István Egyetem, Alkalmazott Böl-
csész Kar, szociális munkás szak),
Kiss Nóra (Miskolci Egyetem, Állam-
és Jogtudományi Kar, jogász szak),
Szentléleky Éva (Debreceni Egyetem,
Általános Orvosi Kar). 

ÕSZI NAGYTAKARÍTÁS 

Az idén, amíg – a korábbi évekhez
képest hosszabbra nyúlt – , õszi szü-
netben a diákok pihentek, addig a Sze-
rencsi Általános Iskola falai között ja-
vában folytatódott a munka. Igaz, ez-
úttal nem az oktatásé volt a fõszerep,
de a technikai dolgozók szorgalmasan
végezték az õszi nagytakarítást. Né-
hány apró meghibásodás kijavítása
mellett az igazgatói iroda festésére is

most jutott idõ. A közelmúltban meg-
dõlt az iskolakerítés egyik oszlopa is,
amit szintén helyreállítottak az õszi
szünetben. Az ondi tagintézményben
a nyári szünidõben elmaradt festést és
mázolást ugyancsak az október végi
napokban végezték el a szakemberek.
Kimeszelték a tantermet, lefestették az
olajlábazatot, a tanulószoba padlójá-
ra is új linóleum került.

VÉRÜKET ADÓ TÛZOLTÓK
Elsõ alkalommal szervezett vér-

adást október 27-én a Vöröskereszt
helyi szervezete a szerencsi Hivatá-
sos Önkormányzati Tûzoltóságon. Az
akció a vártnál is jobban sikerült, mi-
vel összesen 42 önkéntes jelentke-
zett a véradásra.

Hazánkban az egészségügy biz-
tonságos vérellátásához évente   mint -
egy 500 ezer egységnyi vérre, és
ugyanennyi önkéntesre van szükség.

A Magyar Vöröskereszt adatai sze-
rint az elmúlt esztendõben a mintegy
11 ezer szervezett véradáson több
mint 410 ezren jelentek meg, hogy
segítséget nyújtsanak embertársaik-
nak. A jó kezdeményezés várható-
an folytatódik és a következõ évben
több alkalommal kitelepülnek majd
a megyei vérellátó szervezet szak-
emberei a helyi tûzoltó-parancs-
nokságra.

A technikai dolgozók munkával töltötték a szünetet.

A matematika–fizika–informatika munkaközösség tagjai fontos  szak -
mai kérdésekrõl tájékozódtak. A tanfolyam résztvevõi megtanulták az internethasználat alapvetõ

fortélyait.

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

IRÁNY A VILÁGHÁLÓ
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Megkezdõdött november 4-én a ta-
valyi tokaji pénzszállító-rablás ügyének
tárgyalása a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróságon. A négy, elõzetes le-
tartóztatásban lévõ vádlottat a szom-
szédos büntetés-végrehajtási intézetbõl
szigorú felügyelet mellett vezették az
õrök a terembe. 

A Sebe Mária bíró által vezetett bün-
tetõtanács elõtt az ügyész ismertette a
vádiratot. Mint elhangzott, tavaly már-
ciusban Nyíregyháza felõl Miskolcra tar-
tó pénzszállító autó sofõrje, a büntetõ -
ügy harmadrendû vádlottja egy földút-
ra hajtott azzal az ürüggyel, hogy a dol-
gát kell végeznie. Ott Sz. János kiszállt
a jármûbõl, majd az elõre kigondolt terv
szerint H. Roland és S. Krisztián
 elsõrendû és másodrendû vádlottak
 elõjöttek a rejtekhelyükrõl és a bûntár-
suktól átvett szolgálati fegyverrel a ko-
csit kísérõ biztonsági õrt is a jármû el-
hagyására kényszerítették. Ezután sú-
lyosan bántalmazták a férfit, akit egy
 elõre elkészített zsineggel fojtogattak, mi-
közben többször nyakon szúrták. Az
ügyész hosszú perceken keresztül so-
rolta az áldozat sérüléseit, amelyek – a
halállal szükségszerûen együtt járó fáj-
dalmat jelentõsen meghaladó – szen-
vedést okoztak a megölt férfinak. Ezután
a kocsiból 166 millió forintot vettek ki
és a helyszínrõl eltávoztak. A környé-
ken a rendõrség mozgását figyelõ G. Ta-
más negyedrendû vádlottal utólag kö-
zölték, hogy megölték a biztonsági õrt.
A sofõrt késõbb megkötözték és a fel-
sõzsolcai körforgó közelében az út szé-
lén kitették. Itt találtak rá a rendõrök. Az
elsõ- és másodrendû vádlottak rövid ide-
ig Miskolcon, majd a fõvárosban buj-
káltak. Ezt követõen költöztek egy Kis-
kunhalas melletti tanyára, amit a szü-
leik segítségével vásároltak. Itt fogta el
õket a rendõrség.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fõügyészség az elsõ-, másod- és har-
madrendû vádlottakat elõre kitervelten,
nyereségvágyból, különös kegyetlen-
séggel elkövetett emberölés bûntettével
és lõfegyverrel visszaéléssel, a negyed-
rendû vádlottat pedig bûnsegédként
különösen nagy értékre elkövetett lo-
pással és emberöléssel kapcsolatos
bûnpártolással vádolja. Az elsõ- és má-
sodrendû vádlottak szülei az ügyészség
álláspontja szerint haszonszerzés cél-
jából emberöléssel összefüggõ bûnpár-
tolást követtek el.       

Az elsõrendû vádlott a bíróság elõtt
tagadta, hogy részt vett volna az em-
berölésben. Vallomása alapján õ és a
másodrendû vádlott mindössze lopás-
ra vállalkoztak, ebbe is csak úgy men-
tek bele, hogy a pénzszállító kifosztá-
sát kitervelõ Sz. János az akcióba bea-
vatja a biztonsági õrt. Az õ feladata a
pénz átpakolása volt a saját autójukba.

Vallomása szerint nem látta, hogy mi
történt a pénzszállító autónál. A kísérõ
haláláról csak a sajtóból értesült. Sz. Já-
nos vélhetõen összeverekedett az õrrel,
de távozásukkor visszanézve még lát-
ta, ahogy a férfi ráborul a kocsi oldalá-
ra, ami feltehetõen ettõl lett véres. A
pénzbõl 4,8 millió forintot vett magá-
hoz autóvásárlásra és a bujkálás költ-
ségeire, a többit a harmad- és negyed-
rendû vádlottak vitték magukkal. Ennek
az összegnek és a fegyvereknek a sor-
sáról továbbra sincs információ. 

Sebe Mária tanácsvezetõ bíró arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy kizárólag a min-
den részletre kiterjedõ, tényfeltáró val-
lomás vehetõ figyelembe enyhítõ kö-
rülményként. 

S. Krisztián másodrendû vádlott is csak
részben érezte magát bûnösnek az el-
lene felhozott vádakban, amit nem kí-
vánt a bíróság elõtt kifejteni. A nyomo-
zás során gyanúsítottként tett vallomá-
sait fenntartva leszögezte: sofõrként vett
részt az akcióban és a figyelés volt a fel-
adata. Lopást terveztek, önmaga senkit
sem bántott és az elvitt pénzbõl nem ré-
szesült. 

A harmadrendû vádlott, Sz. János
szerint a rendõri múlttal rendelkezõ H.
Roland volt az akció kitervelõje. Az ere-
deti terv szerint a pénz elvétele után õt
és társát megkötözve kellett volna a hely-
színen hagyni. Ehelyett az elsõrendû vád-
lott õt leütötte, elvette a fegyverét, S. Krisz-
tián pedig megkötözte és a személyau-
tójuk csomagtartójába zárta. Eközben az
elsõrendû vádlott és az idõközben le-
fegyverzett kísérõ a jármû mellett ma-
radt. Nem tudja, hogy a helyszínen ez-
után mi történt, késõbb a rendõröktõl ér-
tesült róla, hogy a társát meggyilkolták. 

Az ügyben a bizonyítási eljárás a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon
tovább folytatódik. Á. A.

A jelenlegi pénzügyi válságot kö-
vetõ gazdasági nehézségek között
erõteljesebb a társadalom igénye a
feketegazdaság visszaszorítására.
Az adókötelezettségek teljesítését
az APEH ellenõrei kísérik figye-
lemmel. A jogsértõk mulasztási bír-
ságokra, súlyosabb esetekben pedig
tevékenységük felfüggesztésére
vagy éppen üzletbezárásra számít-
hatnak.

Az adóhatóság ellenõrzéseivel
akarja kikényszeríteni az önkéntes és
jogkövetõ magatartást. Az elvonások
mérséklésének egyik legfontosabb
feltétele, hogy minél többen vállal-
janak szerepet a közteherviselésbõl,
azaz tisztességesen fizessék adóikat,
járulékaikat. Az elmúlt években fo-
lyamatosan zárultak be a kiskapuk
azok elõtt, akik különbözõ fondor-
latos módszerekkel próbálnak adó-
zatlanul jövedelemhez jutni. 

Tompa Krisztián (fotónkon), az
APEH Észak-magyarországi Regio-
nális Igazgatóságának operatív fõosz-
tályvezetõje tájékoztatása szerint az
adóhatóság legtöbbször a helyszínen
próbavásárlással, leltározással, a vál-
lalkozás forgalmi viszonyaira vo-
natkozó tények, körülmények rög-
zítésével és a foglalkoztatás jog-
szerûségének vizsgálatával gyõzõdik
meg a bevételek szabályszerû re-
gisztrálásáról, elszámolásáról, a for-
galmazott árucikkek igazolt erede-
térõl, valamint az alkalmazottak fog-
lalkoztatásának napjainkban oly ki-
emelt kérdésként kezelt szabály-
szerûségérõl. A fiktív vállalkozások
visszaszorítása érdekében a beje-
lentett székhely, szervezeti képviselõ
valós létezésére vagy akár a beje-
lentett és bevallott alkalmazottak
létszámának valóságtartalmára vo-
natkozóan is vizsgálódhatnak a re-
vizorok. 

Az adóztatás során a törvények és
más jogszabályok az adóbevallási és
befizetési kötelezettség teljesítése
mellett elõírnak számos olyan rész-
kötelezettséget, mint például a bi-
zonylat kiállítása, megõrzése, a
könyvvezetés, a bejelentkezés, a be-
jelentés, az adatszolgáltatás, amelyek
teljesítése nélkül az adózó valóságos
gazdasági tevékenységérõl nem le-
het hiteles képet kapni, illetõleg
amelyek szükségesek az állammal
szembeni kötelezettségek korrekt
teljesítéséhez. Kiemelkedõ adózta-
tási, illetõleg ellenõrzési érdekek
fûzõdnek ahhoz, hogy az érintettek
az adminisztrációs elõírásokat fo-
lyamatosan, határidõben és mara-
déktalanul teljesítsék. Az ellenõrzé-

sek éppen erre ösztönözik az adó-
zókat.

– Az operatív egységek adóellen-
õrei általános érvényû megbízóle-
véllel rendelkeznek, mely az adat-
gyûjtésre és egyes adókötelezettsé-
gek teljesítésére irányuló vizsgála-
tok esetén, elõre meg nem határo-
zott adózóknál jogosít ellenõrzések
végzésére – emelte ki a fõosztály-
vezetõ. – Általános esetben akkor
kezdhetõ meg a vizsgálat, ha az adó-
zó vagy képviselõje jelen van. Az
adatgyûjtéshez – például próbavá-
sárláshoz – az alkalmazott is ele-
gendõ. 

Az adóellenõr az üzleti, üzemi
vagy az egyéb adóköteles tevé-
kenység revíziójához szükséges he-
lyiségekbe beléphet, a vállalkozási
tevékenységgel összefüggõ jármû -
veket, ezek rakományát, helyisége-
ket, helyszínt átvizsgálhat. Iratokat,
tárgyakat, munkafolyamatokat ve-
het górcsõ alá, az adózótól, képvi-
selõjétõl, alkalmazottól információ-
kat gyûjthet. Ezek mellett más sze-
mélyektõl nyilatkozatot kérhet, tisz-
tázhatja az adóköteles tevékenység-
ben részt vevõk személyazonosságát,
részvételük jogcímét. Az adózónak
együttmûködési és az ellenõrzés fel-
tételeit biztosító kötelezettsége van,
de jogosult az ellenõrzést végzõ
személyek eljárási jogosultságáról
meggyõzõdni, vizsgálatnál jelen len-
ni, illetõleg a megfelelõ képviseletrõl
gondoskodni. 

Az ellenõrzés során tett megálla-
pításait az adóhatóság jegyzõkönyv -
ben rögzíti – ismertette Tompa Krisz-
tián. – Ebben a dokumentumban utal-
ni kell minden feltárt tényre, körül-
ményre és megállapításra, amelyek-
re az adóhatóság késõbbi eljárását
alapozza. Az általános szabály sze-
rint a vizsgálat a jegyzõkönyv át-
adásával fejezõdik be. A törvény le-
hetõvé teszi az irat postai kézbesí-
tését a jelen nem lévõ adózónak. Eb-
ben az esetben ekkor az ellenõrzés
befejezésének napja a feladás dátu-
ma. Az adózó a jegyzõkönyvre 15
napon belül írásban és szóban egya-
ránt észrevételt tehet. Ez utóbbi eset-

ben az elmondottakat az adóható-
ság szintén jegyzõkönyvbe veszi.

Az adóhatóság a jogkövetkezmé-
nyeket határozatban állapítja meg,
melyet rendszerint az ellenõrzés le-
zárását követõ 30 napon belül, pos-
tai úton továbbít az adózó felé – is-
mertette Tompa Krisztián. A fekete-
gazdaság visszaszorítását és a gaz-
daság fehérítését célzó programra te-
kintettel a törvénymódosítások az idei
esztendõtõl a mulasztási bírságok
rendszerét és mértékét is újraszabá-
lyozták. Alapesetben a bírságmérték
felsõ határa magánszemélyek eseté-
ben 200 ezer forintig, míg más adó-
zók esetében elkövetett jogsértések
esetén 500 ezer forintig terjedhet. Az
adóbevételi érdekeket legdurváb-
ban veszélyeztetõk – a számla, egy-
szerûsített számla, illetve nyugtaki-
bocsátási kötelezettségüket elmu-
lasztók, vagy azokat nem a valós ér-
tékükrõl kibocsátók, a be nem je-
lentett alkalmazottat foglalkoztatók,
vagy igazolatlan eredetû árut for-
galmazók – akár egymillió forintig ter-
jedõ bírsággal sújthatók.

Új rendelkezés, hogy elsõ esetben
az adózó mellett annak alkalma-
zottja, képviselõje, vagy az értéke-
sítésben közremûködõ magánsze-
mély is 10 ezer forinttól 50 ezer fo-
rintig terjedõ mulasztási bírsággal
sújtható.

Jellemzõen a piacokon, vásárokon
elõfordul, hogy magánszemélyek
engedély nélkül, adószám hiányában
folytatnak üzletszerû kereskedelmi te-
vékenységet. Ezek az emberek a
megszokott adóigazgatási eljárás ke-
retében nehezen vonhatók felelõs-
ségre. Ekkor a lefoglalt áru a kisza-
bott mulasztási bírság fedezetét szol-
gálja. Ez az eljárás nem elkobzást je-
lent, mert ha az adózó a büntetést
megfizeti, a vagyontárgyakat számára
vissza kell adni. 

Az üzletbezárást a bírság kiszabása
mellett azok esetében alkalmazzuk
– folytatta a fõosztályvezetõ – akik
a revizorok megállapítása szerint –
egy éven belül második alkalommal
nem adnak nyugtát –, be nem je-
lentett alkalmazottat foglalkoztat-
nak, vagy igazolatlan eredetû áruval
kereskednek. A korlátozás idõtarta-
ma alapesetben 12 nyitvatartási nap,
azonban ismétlõdés esetén bizo-
nyos esetekben 30, vagy akár 60 nap
is lehet.

Ilyen esetekben a helyiséget a ha-
tóság pecséttel zárja le, jól látható-
an feltünteti a korlátozás idõtartamát
és azt, hogy az üzletet az adóható-
ság zárta le. A törvény feljogosítja az
adóhatóságot arra is, hogy akadá-
lyoztatás esetén az üzletlezáráshoz
rendõrségi közremûködést vegyen
igénybe. S. L.

– Legalább ne Robin Hoodról neveznék el, legyen Rózsa Sándor adó!...

NAGYVÁLLALATI NYERESÉGADÓ

AZ ADÓHATÓSÁG 
OPERATÍV ELLENÕRZÉSEI

NYERESÉGVÁGYBÓL
ELKÖVETETT EMBERÖLÉS

Az elsõrendû vádlott tagadta, hogy részt vett volna az õr meggyil -
kolásában. 

A Call Center (CC) egység az
APEH regionális átszervezését kö-
vetõen régiónkban is 2007. január
elsejével kezdte meg mûködését. 

A tevékenység elsõdleges célja az
adózók tájékozottságának fokozásán
keresztül, az adózási tevékenység se-
gítése és ezen keresztül az adózási
morál javítása.

Az adóhatóság hatáskörébe nem
tartozó kérdésekben – úgymint vám,
önkormányzati adók, vállalkozási
és üzletviteli, valamint adóoptima-
lizálási tanácsadás – a törvény ere-
jénél fogva a tájékoztatási tevé-
kenységet végzõ munkatársai nem
adnak felvilágosítást. Az adóhatóság

adótitok-megõrzési kötelezettsége
miatt pedig a konkrét adózóval kap-
csolatos ügyekben feltett kérdések-
re sem adhat tájékoztatást a telefo-
nos ügyfélszolgálat. 

A CC ügyfélszolgálat hétfõtõl csü-
törtökig munkanapokon 8.30-tól 16
óráig, péntekenként  8.30-tól 13.30-
ig hívható az alábbi számokon. 

AZ APEH CALL CENTERE

* Kék szám (mobilhálózatból is hív-
ható)

� 40/42-42-42
* Mobilhálózatokból a kék szám

� 20/33-95-888
� 30/33-95-888
� 70/33-95-888
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Tisztesség és szorgalom. Ez a két
szó jutott leggyakrabban az eszem-
be az interjú készítése közben. Az-
után a beszélgetés alatt melléjük so-
rakozott még néhány: a tudás iránti
vágy, az emberek megbecsülése és a
közösség szolgálata. Az idén 78 éves
Vékony Ernõ (fotónkon) 1954–1970
között különbözõ vezetõ beosztáso-
kat töltött be Szerencsen, miközben
minden erejével a település és a tér-
ség fejlõdését szolgálta.

Vékony Ernõ
szegény sorsú
csobaji család
sarjaként 1930-
ban Budapesten
látta meg a nap-
világot. Zsellér
édesapja a bog-
nármesterség ki-

tanulására érkezett a zempléni Cso-
bajról a fõvárosba. Itt találkozott ba-
dacsonyi származású késõbbi felesé-
gével, aki szolgálóként kereste ke-
nyerét akkoriban. A háromgyerekes
család többször is költözött, míg vé-
gül visszakerültek az apai szülõfalu-
ba, Csobajra. Ernõ már egészen fia-
talon kivette a részét a munkából, hi-
szen a megélhetéshez szükség volt dol-
gos kézre. Mezõgazdasági munkát
végzett és kubikolt. A szülõk erejükön
felül igyekeztek elõsegíteni a boldo-
gulását: az akkori szegény sorsú gye-
rekektõl eltérõen a fiút polgári isko-
lába íratták. – 1942 szeptemberének
elsõ napjaiban a szégyensarokban
álltam – idézi fel a nem éppen kelle-
mes emléket –, mert nem tudtam be-
mutatni a kötelezõ felszereléseket. Hi-
ányzott az elõírt körzõ, a füzetek és
a sportruházat, mert ezekre már nem
jutott a családi kasszából. „Akinek
nincs pénze, annak nem kell a gye-

reket polgáriba járatni” – hangzott el
a lelkemben sebet ejtõ mondat. Én
azonban vágytam a tudásra, a szüle-
im pedig kínkeservvel biztosították a
lehetõséget a tanulásra.

Vékony Ernõ a nagykorúságot elér-
ve a csobaji elöljáróság alkalmazott-
ja lett. Két elemit végzett, de rendkí-
vüli életbölcsességgel rendelkezõ
édesapja tíz intelemmel bocsátotta a
felnõtt életbe, amelyeket egész élete
során betartott. Elõször állományon kí-
vüli napidíjasként foglalkoztatták az
élénk eszû fiút, akinek az agya szi-
vacsként szívta magába az új isme-
reteket. Nem sokkal késõbb iktató,
marhalevél-kezelõ, majd irodavezetõ
lett. Sokat olvasott, jól gépelt és meg-
tanulta a különbözõ jogszabályokat és
elõírásokat, amelyek között könnye-
dén eligazodott. Képességeire és szor-
galmára magasabb körökben is felfi-
gyeltek. 

Vékony Ernõt 1954 tavaszán kine-
vezték a szerencsi járási tanács vég-
rehajtó bizottsága (vb) személyzeti cso-
portvezetõjének. Ekkor mindössze 24
esztendõs volt és gyorsan ívelt felfe-
lé a pályája. Osztályvezetõvé léptet-
ték elõ, volt vb-titkár a nagyközségi
és járási tanácson, majd járási ta-
nácselnök-helyettes és elnök beosz-
tásokban igyekezett elõrelendíteni a
közösség szekerét.

– Nagyon megszerettem Szerencset,
a szívem fele ma is a városért dobog
– emelte ki visszaemlékezésében Vé-
kony Ernõ. – Akkoriban a két nagy gyár
ellenére ugyancsak elmaradott volt a
település. A Rákóczi-várban székelt az
állami gazdaság, több család is itt la-
kott. Tizenöt év szívós küzdelmével
sikerült elérni, hogy a napjainkban ko-
moly idegenforgalmi látnivalóként
szolgáló történelmi épület a községé
legyen. Amikor egy-egy részt sikerült

megszerezni, azonnal használatba is
vettük: így került ide már akkoriban
a könyvtár és a képeslevelezõlap-
gyûjtemény. Nem véletlenül említet-
te a birtokbavételi ünnepségen az ak-
kori helyettes megyei tanácselnök,
hogy ez az eredmény az én kitartó
munkámnak köszönhetõ.

Komoly kihívást jelentõ, de testhe-
zálló feladat volt számára a megszûnt
óvónõképzés helyett a négy évfolya-
mos, tizenhat tantermes gimnázium
mûködéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételek megteremtése, amiben
fiatal közigazgatási szakemberként
sikeresen közremûködött.

– Kiemeltem kezeltem a közmûhá-
lózat fejlesztését – folytatta Vékony
Ernõ –, mert vallom: egy települést az
tesz várossá, ami a földben van. Ezért
tartottam nagyon fontosnak a csator-
názást és az ivóvízhálózat bõvítését,
amely területen sikerült elõbbre lép-
nünk. Járdákat építettünk. Jó kapcso-
latot ápoltam a történelmi egyházak
vezetõivel, akikkel évente két alka-
lommal találkoztam. Csak érdekes-
ségként említem: feltûnt, hogy a tele-
pülésközpontban lévõ római katolikus
templomnak nem mûködik az órája,
aminek mind a négy égtáj felé van
számlapja. Elmondták, hogy a máso-
dik világháborúban egy lövéstõl meg-
sérült a szerkezet. Intézkedtem a meg-
javításáról, mert úgy gondoltam, ha a
debreceni református Nagytemplo-
mon jár az óra, akkor legyen jó itt is.
A lakosság életkörülményeinek javí-
tását szolgálták a Kossuth utcai és Ondi
úti lakásépítések, a Papföld és a Pél-
dánykert környékének fejlesztése. A
második világháborúban a németek
elvitték a község locsolóautóját. Ma
már bizonyára kevesen tudják, mit je-
lentett akkoriban, hogy sikerült elõbb
egy használt jármûvet beszereznünk,

amit rövidesen újra cseréltünk. A he-
lyi közlekedés feltételeinek a javítá-
sát szolgálta a Szerencs–Bekecs–
Legyesbénye buszjárat elindítása. Eh-
hez a csokoládégyári és cukorgyári
szakszervezetekkel, valamint a ter-
melõszövetkezetekkel összefogva si-
került elnyernünk a felettes szervek
hozzájárulását. 

Komoly konfliktusok forrása volt,
hogy 1949-ben egy belügyi rendelet
Bekecset Szerencshez csatolta. A
„kényszerházasságot” 1958-ban si-
került megszüntetni, amikor a szom-
szédos községben önálló tanács jött
létre. – A közösség érdekében vál-
laltam az ütközést azokkal, akiknek
az érdekei mást diktáltak – emelte ki
Vékony Ernõ. – Életemen vezérfo-
nalként húzódik végig a tisztesség. Ez
soha, még a protekciót kérõ rokona-
im esetében sem szenvedett csorbát.
Megvetettem az alkoholt, a különbözõ
rendezvényeken – sokszor egyedüli-
ként – maradtam teljesen józan. Ilyen-
kor mások fecsegésébõl sok hasznos
információhoz jutottam, amit Szerencs
és térsége javára kamatoztattam. A be-
osztásaimat mindig szolgálatra, nem
pedig hatalmaskodásra használtam.
Fontos volt számomra, hogy minden
körülmények között tiszta maradjon
a kezem. Távol tartottam magam a ké-
tes panamáktól, pedig többen voltak
az apparátuson belül, akik megpró-
báltak engem is bevonni ilyen ügyle-
tekbe. Ez nem mindenkinek tetszett,
az egyszerû emberek azonban tisz-
teltek. Talán nem véletlen, hogy
1956. október 23-án és azt követõen
senki egy rossz szót nem szólt hoz-
zám. 

Vékony Ernõ életét végigkíséri a tu-
dás megbecsülése. Rendszeres olva-
sója a különbözõ tudományos publi-
kációknak, a hazai és a világiroda-
lomnak. A neves szerzõk mûveibõl –
többek között Prus: Fáraó címû regé-
nyébõl – sok hasznos ismeretet
gyûjtött. 

Elõbb a tanácsakadémiát, majd a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát vé-
gezte el, majd „Cum laude” fokoza-
tú jogi doktorátust szerzett az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. Késõbb
közigazgatási szakjogászi végzettség-
re tett szert és folyamatosan jelentek
meg tanulmányai a szakfolyóiratok-
ban. Hozzáértését magasabb szinten
is elismerték, több mint tíz éven ke-
resztül járt a parlamentbe, ahol köz-
remûködött a jogszabályok elõkészí-
tésében és véleményezésében. Köz-
igazgatási ügyekben az ügyészség és
a bíróság szakértõként foglalkoztatta.
Lehetõsége szerint segítette a helyi köz-
mûvelõdést, támogatta a dalárdákat,
önképzõ köröket, az amatõr színját-
szókat. 

Az 1970-es év nagy változást ho-
zott az életében. Ekkor helyezték át
Kazincbarcikára, ahol 14 évig volt a
pártbizottság elsõ titkára. Akkoriban
rossz híre volt a vegyészvárosi appa-
rátusnak, amit Vékony Ernõnek szigorú
következetességgel néhány év alatt si-
került megváltoztatnia. Barcikaiként
sem szakadt el Szerencstõl. Mindig fi-
gyelemmel kíséri, hogy mi történik He-
gyalja kapujában. Bár többször hív-
ták vissza, a történelem kerekét nem
akarta visszaforgatni. Többen felrót-
ták neki, hogy nem vett részt 1981-
ben a Szerencs várossá avatása tisz-
teletére rendezett ünnepségen. Pedig
egyszerû az ok: ugyan szerepelt a meg-
hívottak listáján, de az értesítõt nem
kapta kézhez: azt az egyik korábbi be-
osztottja – akivel ellentétbe került –
kiemelte a többi közül. Vékony Ernõ
szívének a fele azonban napjainkban
is Szerencsért dobog. Azért a telepü-
lésért, amelynek – mint fogalmazott
– nem a haszonélvezõje, hanem napi
12 órás mûszakban a munkása volt
több mint másfél évtizeden keresztül.
Az érdemei nem évülnek el, hiszen
azok a verejtékkel belekötöttek a be-
tonba, beépültek a falakba. 

Á. A.

Lelkünkben gyász van, fekete gyász: koszo-
rúk, fejfák, szívünkben felsír Magyarország. A
kultúra és a hagyományok õrzõiként, a fájda-
lom leplébe burkolózva siratjuk özv. Szepes-
vári Lászlónét, a Király Zsiga-életmûdíjas népi
iparmûvészt, a Népmûvészet Mesterét. Drága
halottunkat nem támasztja fel sem a könny, sem
a fájdalom, de erõt és hitet ad mindannyiunk-
nak a számos kitüntetéssel, elismeréssel fém-
jelzett gazdag életútja. „A népmûvészetet
ápolni, szívvel és szeretettel megõrizni az eleinktõl ránk
maradt értékeket mindannyiunk kötelessége” – e gon-
dolatok jegyében hozta létre Szepesvári Lászlóné 1964-
ben a szerencsi Városi Mûvelõdési Központ fenntartá-
sában mûködõ Népi Díszítõmûvészeti Szakkört. A cso-
port tagjaival igyekezett az ország minden tájegységé-
nek mintakincsét elsajátíttatni. Az évek múltával a ha-
tár menti országok hímzéskultúrájából is merítettek, fõleg
a szlovákiai magyar eredetû hímzésekre szorítkozva. A
népmûvelési intézet Nívódíjat és „Örökösen Kiváló Együt-
tes” címet adományozott a Népi Díszítõmûvészeti Szak-
körnek. Szerencs Város Önkormányzata Pro Urbe Sze-
rencs díjjal tüntette ki a nagy múltú, a népmûvészeti ha-
gyományokat több évtizede ápoló szakkört. Szepesvá-
ri Lászlóné 1971-ben keltette életre Csáki Imrével, a kul-
turális intézmény egykori igazgatójával a Kalárist, mely
1989-ben már Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nóg-
rád megyék tárgyalkotó népmûvészetét, és a népi kis-
mesterségeket ölelte fel.  Országos hírûvé és példaér-
tékûvé vált a Szerencsen megrendezett Észak-magyar-
országi Kaláris. A három megye amatõr népmûvészetét
prezentáló kiállítást színesítették és gazdagították a népi
hagyományok bemutatói, rangos szakmai tanácskozá-
sok, népmûvészeti vásárok és hangulatos folklórmûso-
rok. Szepesvári Lászlóné alkotásait, tervezõ munkáját és
az általa vezetett Népi Díszítõmûvészeti Szakkör tevé-
kenységét a legmagasabb kitüntetések és elismerések fém-
jelezték a Kis Jankó Bori országos pályázaton és az or-
szágos amatõr népmûvészeti pályázatokon: Nívódíj, Kis
Jankó Bori-díj, I., II., III. díjak, munkajutalmak, számos
különdíj. A nyíregyházi országos pályázaton elért pá-
lyadíjak, Gránátalma-díj, arany-, ezüst-, bronzplakettek

a szakmai elismerések kifejezõi. Szepesvári
Lászlóné tehetsége erõtõl duzzadó fa volt, mely-
nek gyökere egyre mélyebbre hatolva növe-
kedett és terebélyesedett.  Életének gazdag ter-
mését szétszórta közöttünk. Több mint három
évtizeden keresztül küldetésének tekintette a
népmûvészet ápolását, átörökítését, új értékek
létrehozását. Tanítványai közül kerültek ki a
népmûvészet meghatározó egyéniségei, töb-
bek között Schneider Imréné népi iparmû vész,

a Népmûvészet Mestere. Országos hírû szaktekintély-
ként fennen hirdette, hogy a népmûvészeti alkotások õrzõi
nemzetünk azonosságtudatának, a magyar nép szelle-
mi, erkölcsi gazdagságának.  Ráirányította figyelmünket
a népmûvészet jelképeiben, a színek harmóniájában, a
viseletek színösszeállításában, a hímzésben, szövésben,
fafaragásban, és a díszítõkedv megannyi formavilágá-
ban élõ nemzeti jellemre. Tudatosította, hogy a tiszta
forrásból táplálkozó népmûvészet névtelen emberi mû,
Istenhez és a természethez való kötôdést igenli. A kö-
zösség az elsõ és legfõbb személy, melyben atyáikat fia-
ik követik. A Mester a jó harcot megharcolta, a pályát
végigfutotta. Hálás szívvel köszönjük talentumát, mely
megsokszorozódva tanítványaiban él tovább, köszön-
jük az emberek között a szétosztott kincseit, mûve gaz-
dagságát.

Szent meggyõzõdésem, hogy Szepesvári Lászlóné, a
Népmûvészet Mestere, népi iparmûvész életútjának gaz-
dagságával nyomot hagyott az emberek gondolataiban,
érzéseiben. Örök értékû munkája beépült a népmûvé-
szet gazdag kincsestárába, a kultúra várába, a Rákóczi-
vár falai közé. 

Drága halottunk a lét kapuján átlépve, szemében a csil-
lagok és galaxisok fényének ragyogásával az örök hazá-
ban él tovább. Odafent már hímezi az Úr palástját, an-
gyalok fátylát, a népmûvészet beszédes virágaival díszí-
ti, szórja be az égi mezõt.

Az Úr jutalmazó szeretetét kérve, mélységes fájda-
lommal búcsúzunk Szepesvári Lászlónétól, a népmûvé-
szet életfájának éltetõ erejétõl, kiapadhatatlan forrásától.

Uray Attiláné, 
a Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója

IN MEMORIAM ÖZV. SZEPESVÁRI LÁSZLÓNÉ
1920–2008

TIZENHAT ÉV SZERENCS SZOLGÁLATÁBAN

Az úgynevezett Leader-program
keretében igényelhetõ támogatás-
ról tartottak lakossági fórumot no-
vember 6-án Monokon.

A rendezvényre Szepessy Zsolt
hívta meg a téma avatott szakértõit
annak érdekében, hogy a község la-
kói hiteles forrásból értesüljenek a
pályázati lehetõségekrõl. A polgár-
mester szerint valójában a magán-
emberek, a civil szervezetek képvi-
selõi és a vállalkozók sincsenek tisz-
tában azzal, hogy milyen célokra le-
het pénzt igényelni. Az informá-
cióáramlás  fejlõ dést idézhet elõ a te-
lepüléseken, hiszen kiderül, hogy je-
lentõs pénzügyi források állnak ren-

delkezésre az elképzelések valóra
váltására és azok el is érhetõk.
Ebbõl a körbõl az önkormányzat
sem marad ki: a falu arculatának for-
málásával segíthetik elõ azt a tö-
rekvésüket, hogy Monokot a térség
egyik idegenforgalmi központjává
fejlesszék. A tanácskozáson a je-
lenlévõk az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program keretében a
falumegújításra és fejlesztésre, a vi-
déki örökség megõrzésére, a mik-
rovállalkozások és a turisztikai te-
vékenység ösztönzésére kiírt pá-
lyázatokról  kaptak részletes tájé-
koztatást, amelyre az idén novem-
ber végéig lehet benyújtani az igény-
léseket.

Monok 

PÁLYÁZATI FORRÁSOKRÓL
TÁJÉKOZÓDTAK

A támogatások iránt érdeklôdôk. 



2008. NOVEMBER 14.VÁROSHÁZA 7

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A cukorgyár bezárásával össze-

függõ feladatokról, valamint a Mát-
ra Cukor Zrt. és az önkormányzat kö-
zötti együttmûködés lehetõségeirõl
tájékozódott október 30-ai ülésének
elsõ napirendi pontjaként a szeren-
csi képviselõ-testület. 

Tóth Zoltán, a Mátra Cukor Zrt. ve-
zérigazgatója szóbeli tájékoztatójában
kiemelte: a szerencsi gyár tulajdono-
sai nem készültek az üzem bezárá-
sára, így az alapanyaghiány miatt
meghozott döntés után rövid idõ állt
rendelkezésre a lebontásra kerülõ lé-
tesítményeket is tartalmazó szerke-
zetátalakítási terv elkészítésére. Ebben
a dokumentumban a megmaradó
épületek között a múzeum, a központi
irodaház, a porta és a kereskedelmi
raktár szerepel. Július 1-jével egy
miskolci székhelyû céggel szerzõdést
kötöttek a bontási munkákra és a ke-
letkezõ hulladék megfelelõ elhelye-
zésére. A máshol hasznosítható be-
rendezéseket szakszerûen szétsze-
dik. Ez utóbbi tevékenységbe a gyár
korábbi dolgozóit is bevonják. Az el-
bocsátások több hullámban történtek,
novembertõl már csak a bontásban
és a rekultivációban közremûködõk
végeznek munkát a területen. Idõ -
közben több vállalkozó is jelentke-
zett a cégnél, akik elsõsorban raktá-
rak és a volt szeletszárító épülete iránt
érdeklõdtek. Ahhoz, hogy ezek a lé-
tesítmények megmaradhassanak, mó-
dosítani kellene a szaktárca és Brüsz-
szel által jóváhagyott szerkezetátala-
kítási tervet. A szennyvízülepítõ tavak
iránt a Bükki Nemzeti Park érdeklõdik.
A Mátra Cukor Zrt. a gyárterületen
nem kíván vállalkozói tevékenységet
végezni, de nyitottak annak újra-
hasznosítására. Gál András azt kér-
te, hogy a cég az átmeneti idõszak-
ban is biztosítsa a gimnáziumnak a
szakképzési hozzájárulást. Visi Ferenc
örömmel vette, hogy a zrt. a munka-
helyteremtés elõsegítésére törekszik.
Egeli Zsolt arra volt kíváncsi, hogy a
vállalatnak van-e információja volt
dolgozóinak a sorsáról? Koncz Ferenc
szerint a szolgáltatói szféra bõvülése
helyett a termelés irányába kellene el-
mozdulni. Ezt szolgálná, ha a volt sze-
letszárító raktárat a Bonbon Kft. hasz-
nosíthatná. A képviselõ érdeklõdött:
igaz-e, hogy Szerencs kimarad a cu-
korgyári bezárások kedvezõtlen ha-
tásainak ellentételezésére szolgáló
diverzifikációs programból? Takács Ist-
ván szerint a csokoládégyártást meg
kell menteni Szerencsen. Az elmúlt
idõszakban a második legnagyobb ha-
zai kapacitású üzemet hozták létre a
városban, amelynek a megtekintésé-
re a képviselõ meghívta az önkor-
mányzat tagjait. A Bonbon Kft. két út
közül választhat: fejleszt, vagy leépít.
Õk az elõbbit szeretnék, de a jelen-
legi épületeiket megtöltötték techno-
lógiával. A szeletszárítót tetemes rá-
fordítással hasznosítani tudnák. Je-
lenleg hetven embert foglalkoztatnak,
a bõvítéssel további húsz munkahe-
lyet teremtenének. Heves János sze-
rint a tovább hasznosítható cukorgyári
épületek listáját érdemes lenne nyil-
vánosságra hozni, hátha más vállal-
kozó is fantáziát látna bennük. Az al-
polgármester kiemelte: saját cége is
vett fel volt cukorgyári dolgozókat,
akik jó szakembereknek bizonyultak.
Fekete József arra kérdezett rá, hogy
a hûtõtavak iránt van-e érdeklõdõ? Ta-
kács István szerint a cukorgyár terü-
letét termálfürdõ céljaira lehetne
hasznosítani, csak vizet kellene fa-
kasztani hozzá. Rónavölgyi Endréné
polgármester szerint Szerencs a cu-
korgyárnak köszönhette a fejlõdését,

az üzem több ezer embernek bizto-
sított megélhetést. A vállalat jó adó-
fizetõje volt az önkormányzatnak, ez
a pénz a jövõben hiányozni fog a büd-
zsébõl. A cég vezetése és a város kö-
zött korrekt együttmûködés alakult ki.
Ennek is köszönhetõen került át név-
leges összegért a település tulajdonába
a cukorgyári múzeum és a tûzoltó-
ság melletti raktárépület. Számítanak
a 37-es számú fõút melletti szerviz -
utakra, a vasút mentén lévõ répa-
szállító útra és szeretnék a cég köz-
remûködését kérni a Gyár úti társas-
házak városi szennyvízhálózatra csat-
lakoztatásában. A polgármester rá-
kérdezett az irodaépület tervezett
sorsára, amely a tervek szerint ipar-
történeti múzeum célját szolgálná
majd. A múzeum fûtése korszerûsí-
tésre szorul, a kerékpártárolót pedig
a szakképzõ iskola tanmûhelyként
hasznosíthatná. A cukorgyári kémé-
nyek megmentésére van-e lehetõség?
A diverzifikációs pályázat társadalmi
egyeztetése folyamatban van. Jelez-
te a szaktárcának, hogy a tervezet sze-
rint a lakosság száma alapján Szerencs
nem vehetne részt a programban és
ígéretet kapott arra, hogy ezen vál-
toztatni fognak. Bíró István arra volt
kíváncsi, hogy a kémények karban-
tartása milyen összeget igényel. Vé-
leménye szerint a cukorgyári terüle-
tet a szomszédos Nestlé átmenetileg
kamionparkolóként hasznosíthatná.
Tóth Zoltán ismertette: a gyár dolgo-
zóinak egy része hamar el tudott he-
lyezkedni, mások tanfolyamokon, át-
képzéseken vettek részt. Mindenki
próbál munkát találni, ami azonban
nem egyszerû feladat. A szakképzé-
si hozzájárulást, amíg tehetik, bizto-
sítják a gimnáziumnak. A Mátra Cu-
kor Zrt. az üzembezárásért cserébe az
európai uniós támogatás teljes ösz-
szegére igényt tartott, így a techno-
lógia mellett szinte minden épületet
el kell bontaniuk. Ezen csak nagyon
nyomós indokkal változtathatnak. A
hûtõtavaknak nem kevés a fenntartási
költsége, amit valakinek állnia kell.
Az utakat átadják a városnak. A ké-
mények megmaradására nem látott le-
hetõséget a vezérigazgató, ezek kar-
bantartására a cég évente jelentõs ösz-
szeget költött. Ugyanerre a sorsra jut
az ipari vágány is. Az irodaépület
2010 utáni átadására szóbeli megál-
lapodás született, a múzeum fûtését
megoldják. A kerékpártároló nem
szerepel a bontási tervben, ennek a
hasznosításán lehet gondolkodni. Ró-
navölgyi Endréné fontosnak tartotta,
hogy a városban munkahelyek te-
remtõdjenek. Ipar nélkül Szerencs és
térsége nem tud fejlõdni. Ezt számos
szabályozás korlátozza, köztük a Na-
tura 2000 és a világörökségi cím.
Mindezek mellett a megyei önkor-
mányzat például minden erõmûépí-
tést megtiltatna a területen. A lakos-
ságot azonban a szõlészet-borászat,
a mezõgazdaság és az idegenforga-
lom nem fogja eltartani. Szükség vol-
na olyan iparra, ami nem teszi tönk-
re a környezetet, de sok embert fog-
lalkoztat. Nem véletlen, hogy egyre
több település veti fel, hogy ilyen kor-
látozások mellett köszönik a világö-
rökségi címet. Koncz Ferenc arra
hívta fel a figyelmet, hogy az  erõmû -
építést nem a megyei, hanem az or-
szágos területrendezési terv tiltja.

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS 
Következõ napirendi pontként a

fenntartható társadalom helyi straté-
giájáról váltottak szót a képviselõk.
Az elõterjesztést készítõ Kövér Lász-
ló és munkatársai Szerencs adottsá-

gainak a feltérképezése mellett azo-
kat a feladatokat veszik számba,
amelyek hosszabb távon élhetõbbé
teszik a várost és környékét. Takács
István értékes, hasznos dokumen-
tumnak minõsítette az elõterjesztést
és fontosnak tartotta a munka foly-
tatását. Ezzel Uray Attiláné is  egyet -
értett. Koncz Ferenc arra hívta fel a
figyelmet, hogy a kötöttségek sokszor
elõnyökkel is járnak, amirõl azonban
kevés szó esik. A Natura 2000 terü-
leten ugyan korlátozott a gazdálko-
dás, de az érintettek ezért cserébe kü-
lönbözõ támogatásokat vehetnének
igénybe. Magyarországon azonban
csak a nehézségek mutatkoznak, a
pénzügyi források lehívásával senki
nem foglalkozik. Bizonyos tekintet-
ben ugyanez a helyzet a világörök-
ségi területtel is, ami a világon min-
denütt haszonnal jár. Sipos Attila sze-
rint a terjedelmes elõterjesztés egy-
egy fejezetét érdemes lenne külön
megtárgyalni. Fontos, hogy a meg-
fogalmazott javaslatokat a gyakorla-
ti életben is hasznosítsák. Egeli Zsolt
szerint az összeállított dokumentá-
ciót a lakossággal is meg kellene is-
mertetni. Gál András szóvá tette,
hogy a fõutcai üzletek egy része nem
rendelkezik saját kukával, erre a
célra a kandeláberekre szerelt
gyûjtõket használják. Fekete József
a tervezett Zempléni Nemzeti Park
hatásaival kapcsolatban javasolt vizs-
gálódást. Vaszily Miklós szerint a
zöldhulladékok elhelyezésére kell va-
lamilyen jó megoldást találni, mert
az idõsek a hulladékudvar helyett a
porták elé rakják le azokat.  Kövér
László szerint a munkájuknak már
megvan a gyakorlati haszna, hiszen
sokan elolvasták és a dokumentum
egyes részei – például környezetvé-
delem – már az önkormányzati dön-
tésekben is visszatükrözõdnek. A
teljes munkaanyagot sokszorosítva el-
juttatják a helyi civil szervezeteknek,
hogy azokat minél többen megis-
merhessék. Rónavölgyi Endréné
egyetértett azzal, hogy a tapasztala-
tokat aprópénzre kell váltani. A pol-
gármester szerint napjainkban kie-
melt figyelmet kap a kulturális, a ter-
mészeti és más értékek megõrzése.
Ez helyes, de az élhetõ vidék bizto-
sítása érdekében az arányok megta-
lálására volna szükség a meglévõ
örökség védelme és használata kö-
zött. A fenntartható fejlõdésnek nem-
csak a természeti környezetet, hanem
az emberi megélhetést is magába kell
foglalnia. Arról, hogy mi vállalható,
a helyben élõ embereknek kell dön-
tést hozni. 
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VIRÁGZÓ KULTURÁLIS
ÉS SPORTÉLET 

Következõ napirendi pontként a te-
lepülés közmûvelõdési és kulturális
tevékenységérõl szóló tájékoztatót vi-
tatta meg az önkormányzat. Uray At-
tiláné igazgató részletes tájékoztatást
adott a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár tevékenységérõl. Az elõ adó
ismertette, hogy az intézmény az el-
múlt idõszakban folyamatosan csök-
kenõ dolgozói létszám mellett látta
el bõvülõ feladatait. Napjainkban a
térség mûvelõdési centrumává nõtték
ki magukat. Rendezvényeik és alkotó
közösségeik gyarapodtak, az általuk
szervezett programok résztvevõinek
a száma öt esztendõ alatt évi 63
ezerrõl 235 ezerre emelkedett. Az
igazgató szerint a kulturális köz-
pont és könyvtár tevékenységében a
mennyiségi és minõségi javulás egya-
ránt tetten érhetõ. Egeli Zsolt igény-
ként fogalmazta meg a meglévõ ren-

dezvényeken túl a fiatalok kulturált
szórakozására lehetõséget biztosító
közösségi tér megteremtését a Rá-
kóczi-várban. Gál András a kulturá-
lis központ és a gimnázium együtt -
mûködését méltatta. Kalina Lajos
azt javasolta, hogy Szerencsen is ve-
zessék be a több településen már be-
vált úgynevezett városkártyát, ami-
vel többek között kedvezményesen
vehetnek részt a különbözõ kulturális
programokon a helyi lakosok. Ró-
navölgyi Endréné szerint az elmúlt
idõszakban jelentõs fejlõdés történt
a kulturális központ és könyvtár te-
vékenységében. Az emberek igény-
lik, hogy szórakoztató programokat
szervezzenek számukra. Uray Atti-
láné egyetértett a városkártya ötle-
tével és a fiataloknak közösségi tér
biztosításával.   

A sport- és szabadidõs létesítmé-
nyek kihasználtságáról szóló tájé-
koztató megvitatásakor Gál András
az ügyrendi és oktatási bizottság ne-
vében elfogadásra javasolta az elõ -
terjesztést. Megállapították, hogy a
dolgozók jelentõs erõfeszítéseket
tesznek a forgalom növelése érde-
kében. A tanuszodában az újdonság
varázsának megszûnésével kisebb lett
az érdeklõdés, ami a bevételek csök-
kenését eredményezte. Kalina Lajos
felhívta a figyelmet arra, hogy a lé-
tesítmények kihasználtságában visz-
szaesést lát, ami folyamatnak tûnik.
A wellnessház esetében hiányossá-
gok is megfogalmazódtak a büfénél
és célszerûnek tartaná a törülközõ és
fürdõköpeny biztosítását a színvonal
emelése érdekében. Bíró István ki-
fogásolta, hogy a tájékoztatóban
nem szerepel az egyes intézmények
mûködési kiadása és bevétele. Igaz,
hogy nem ez a fõ téma, de fontos len-
ne, hogy ezekrõl is pontos informá-
ciókkal rendelkezzenek. Koncz Fe-
renc arra hívta fel a figyelmet, hogy
a tanuszoda forgalmában az elmúlt
két évben 6-7 ezer fõs visszaesés ta-
pasztalható. Az alagsorban nem ala-
kították ki a tervezett wellnessrész-
leget, ami pedig vonzó lett volna a
közönség számára. A medencék vi-
zét pedig melegíteni kell. A költsé-
gek csökkentését szolgálnák, ha nap-
kollektorokat alkalmaznának. Egeli
Zsolt szerint az elõterjesztés eleget
tesz a feladatának. A képviselõ dif-
ferenciált árpolitikát javasolt a tanu-
szoda esetében. 

Cseppely János létesítményigaz-
gató ismertette: 2006 kiemelkedõ év
volt a tanuszoda életében, amikor a
városi tanintézmények szinte telje-
sen lekötötték a délelõtti kapacitást.
Tavaly ebben visszaesés mutatkozott,
most pedig újra emelkedik a  tan óra
úszásoktatások száma. A kihasz-
náltságot vidéki iskolák beszervezé-
sével igyekeznek javítani, sajnos az
intézmények nehéz anyagi körül-
ményei ebben komoly korlátot je-
lentenek. Az éves látogatók száma
31-21 ezer körül állandósul. A költ-
ségek elsõsorban az energiafelhasz-
nálás csökkentésével mérsékelhetõk,
amiben jó szolgálatot tehetnének a
napkollektorok. Az igényt felmérték,
pályázati lehetõségre várnak. Az al-
kalmazott áraik a legolcsóbbnak
számítanak a megyében. A tan -
uszoda tavaly 22 millió forintjába ke-
rült az önkormányzatnak, ami or-
szágos összehasonlításban nagyon jó
eredménynek számít. 

A wellnessház egy éve nyílt meg.
Az õszi-téli idõszakban jó a forgal-
muk, nyáron kevesebb a látogató. Jó
ötletnek bizonyult, hogy üdülési-
csekk-elfogadóhely lettek, amibõl a
bevételük 15-20 százaléka szárma-

zik. A környezõ szállodákkal fel-
vették a kapcsolatot, akik ajánlják a
vendégeknek a szolgáltatásokat. Az
igazgató szerint a létesítmény sikerre
van ítélve. Rónavölgyi Endréné hang-
súlyozta, hogy az egészséges élet-
mód tárgyi feltételeinek a biztosítá-
sában az utóbbi idõszakban jelentõs
elõrelépés történt Szerencsen. Egy
ilyen kisvárosban ez szép ered-
ménynek értékelhetõ. Az önkor-
mányzat szakemberekkel vizsgál-
tatta meg a termálvíz-kutatási esé-
lyeket és sajnos, kedvezõtlen ered-
ményre jutottak. Meleg víz híján a
tanuszoda mûködtetése más tele-
pülésekhez hasonlóan itt is sokba ke-
rül. Jó lett volna már a beruházás so-
rán napkollektorokat felszerelni a lé-
tesítményre, de erre akkor nem volt
pénz. Örültek, hogy korábban a
tervezett jelentõs banki hitel helyett
zömében pályázati támogatásokból
sikerült felépíteni a tanuszodát. A
wellnessház a város egyik gyöngy-
szeme. Ügyelni kell arra, hogy az is
maradjon. 

ÁTALAKULÓ
VÁROSÜZEMELTETÉS 

A következõ napirendi pont kere-
tében az önkormányzati intézmények
átvilágításának tapasztalatairól tájé-
kozódtak a képviselõk. Rónavölgyi
Endréné polgármester kiemelte, hogy
a város az elmúlt idõszakban meg-
valósított átszervezésekkel több mint
százmillió forintot takarított meg
úgy, hogy állandó szerencsi dolgo-
zó nem veszítette el a munkahelyét.
Legutóbb az egészségügyi és szoci-
ális intézményrendszer, valamint a
Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. te-
vékenységét tekintették át szakértõk.
Az elõbbi területen nem találtak
okot a változtatásra. A városüze-
meltetõ társaságnak azonban az el-
múlt idõszakban megnövekedtek a
feladatai, így javaslat fogalmazódott
meg, hogy ezeknek az ellátását cél-
szerû volna a meglévõ személyi- és
eszközállományra alapozott két non-
profit kft.-re bízni. Ezek egyike vé-
gezné az intézmények mûködtetését,
valamint a takarítás és az étkeztetés
biztosítását. A másik, új társaság
profilját a hagyományos városüze-
meltetetési feladatok jelentenék. Ezt
a javaslatot valamennyi bizottság
támogatásáról biztosította. Egeli Zsolt
az iránt érdeklõdött, miért nem két
részre választják a céget. Bíró Lász-
ló jegyzõ kiemelte: azt szeretnék, ha
az egyik társaság nem lenne a mos-
tani szervezet jogutódja. Többek kö-
zött a folyamatban lévõ peres ügyek
is ezt indokolják, nem szeretnének
elesni például pályázati lehetõsé-
gektõl. Kalina Lajos megnyugtatónak
tartotta az átvilágításokat, amelyek az
elvégzett munka kontrollját jelentik.
A városüzemeltetõ társaságnál az el-
múlt idõszakban feltornyosultak a fel-
adatok, amelyeket szét kell válasz-
tani. Lehet, hogy érdemesebb lenne
két új céget létrehozni. Heves János
szerint ekkor elesnének a rehabili-
tációs foglalkoztatásért járó támo-
gatásra való jogosultságtól. Gál And-
rás a helyi szociális és egészségügyi
intézmények kiváló mûködését emel-
te ki, hozzátéve, hogy a városüze-
meltetõ társaság is jól végezte a dol-
gát.  Visi Ferenc szerint kár hozzá-
nyúlni a társasághoz, ami annyi vál-
tozást hoz majd, hogy egy igazgató
helyett kettõ lesz. Korondi Klára sze-
rint Tóth István jelenlegi ügyvezetõt
kellene megkérdezni arról, hogy el
tudja-e látni a jelenlegi feladatait.

(Folytatás a 10. oldalon.)



Egy kastély tetõszerkezetét ron-
gálta meg két fiú október 27-én
Taktaszadán. A szarufák kifûré-
szelésével és ellopásával hetven -
ezer forint kárt okoztak a gyer-
mekkorú elkövetõk, akiket a rend-
õrök rövid idõn belül kézre kerí-
tettek.

Másnap Megyaszó határában vil-
lanypásztor-tolvajokat fogtak a kör-
zeti megbízottak. A négy újharan-
godi férfi autóval közelítette meg az
egyik helyi vállalkozás legelõjét.
Módszeresen nekiláttak a területet
övezõ villanypásztor horganyzott
acéllemezbõl készült tartókonzol-
jainak kitöréséhez. A mintegy 50
oszlopot darabolniuk is kellett, mi-

vel azok nem fértek el a Suzuki cso-
magtartójában. A közeli halastó õre
azonban felfigyelt a zajra és értesí-
tette a terület gazdáját. A kiérkezõ
rendõrök elõl a tolvajok földúton

próbáltak elmenekülni, de néhány
száz méter megtétele után nem volt
hová továbbhajtani. A körzeti meg-
bízottak elfogták a négy tolvajt,
akik beismerõ vallomást tettek.
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A szerencsi önkormányzat ok-
tóber 30-ai ülésén Bogyay Fe-
renc rendõrkapitány a városban
és a környezõ településeken tör-
tént betöréssorozattal kapcso-
latban adott tájékoztatást a kép-
viselõknek.

Az alezredes ismertette, hogy
az illetéktelen behatolók Sze-
rencsen öt családi házban jártak,
míg a rendõrkapitányság illeté-
kességi területén további nyolc
eset történt, amelyeket egysége-
sen kezelnek. A nyomozás állá-
sáról ugyan részleteket nem árult
el, azt azonban kijelentette, hogy
a betöréssorozatot kiemelten ke-
zelik, a miskolci és a megyei kol-
légákkal együttmûködve már ed-
dig is számos információt gyûjtöt-
tek össze és dolgoztak fel. Bo-
gyay Ferenc hangsúlyozta: re-
ményei szerint rövidesen arról
számolhat be az önkormányzat-
nak, hogy az elkövetõket a bí-
róság elõzetes letartóztatásba
helyezte. A rendõrkapitány
ugyanakkor a megelõzés fon-
tosságára is felhívta a figyelmet. A be-
törõk minden esetben olyan családi
házakat szemeltek ki, amelyek nem
rendelkeztek riasztórendszerrel. En-
nek a kiépítési költsége néhány tíz -
ezer forintnál kezdõdik, ami az egy-

egy lakásban található értékekhez, il-
letve az építkezés 20-30 millió fo-
rintos kiadásához képest elenyészõ
anyagi terhet jelent. Bogyay Ferenc
leszögezte: a betörések megelõzése
nem egyszerû feladat, a riasztó-
rendszerek viszont jó szolgálatot te-
hetnek. Amikor ugyanis egy lakás-
feltörésekre szakosodott új „csapat”
feltûnik egy-egy környéken, néhány
káreset megtörténik, amíg az elkö-
vetõket a rendõröknek sikerül kézre
keríteniük.

Nemzeti trikolórokat és Felsõzsolca
városának zászlóit is ellopta a kö-
zelmúltban egy ismeretlen elkövetõ.
Egy miskolci nõ a megyeszékhelyen
lévõ szupermarketbõl öt tömbsajtot
próbált a táskájában fizetés nélkül ki-
vinni. Egy miskolci férfit egy élelmi-
szerüzlet parkolójában pénzváltás

ürügyével szólítottak le. A tranzak-
ció közben a sértett figyelmét elte-
relték, a tárcájából elloptak közel 400
ezer forintot. Szerencsen október
29-én egy helyi családi ház keríté-
sén átugorva a portáról két kauká-
zusi juhászkutya-kölyköt vitt magá-
val az elkövetõ. 

Molotov-koktélt dobtak és rálõttek
két házra november 3-ára virradóra
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Nagycsécsen. A támadásban két
roma ember, egy 43 éves férfi és egy
40 éves nõ meghalt. A rendõrség a
tettes kilétének és az ügy indítékai-
nak felderítésére nagy erõkkel indí-
tott vizsgálatot. A nyomravezetõnek
az országos rendõrfõkapitány tíz-
millió forintos jutalmat ajánlott fel.

Megérkeztek az elsõ igazán csípõs, hideg õszi napok.
Ilyenkor még kevesen gondolnak a télre, de az autóve-
zetõk a biztonság és a kényelem érdekében jól teszik,
ha nem halasztják késõbbre a nyári gumik cseréjét. Pe-
dig már az õszi hûvösebb napokon is ajánlott téli ab-
roncsokra váltani, hiszen azok nem csak havas, csúszós
utakon jelentenek nagyobb biztonságot, hanem a szá-
raz, esõs és hideg idõben is jobban tapadnak. De miért
elõnyös még a téli gumi? Az egyik nagy gumigyár szak-
értõinek segítségével lerántjuk a leplet a három leggya-
koribb tévhitrõl.

1. TÉVHIT:
Csak jeges, havas úton csúszhat meg az autó.
Az igazság: A nyári gumik tapadása az õszi hûvös  idõ -

járás kezdetén lecsökken, ezért megnõ a balesetveszély.
A téli gumiabroncsok puhábbak, speciális összetételüknek
köszönhetõen rugalmasabbak, ezért jobban tapadnak,
és ellenállnak a változó idõjárásnak. Nem csak hóban,
hanem a száraz, de hideg idõben is nagyobb biztonsá-
got nyújtanak az utakon, mint a nyári abroncsok, hiszen
azok a gumikeverék speciális összetétele miatt a hidegben
elveszítik az optimális tapadási tulajdonságaikat. 

TIPP:
Mi a teendõ? Ne várja meg az elsõ hóesést! Min-

denképpen cserélje le idõben a nyári gumiabroncsokat
télire!

2. TÉVHIT:
Sokba kerül egyszerre két készlet gumit tartani.
Az igazság: Ha mindig az évszaknak megfelelõ ab-

roncsokat használ, és idõben cseréli a téli és a nyári gu-
mikat, mindkét készlet élettartama megnõ! Egyszerûb-
ben szólva: két szett gumiabroncs akár háromszor is to-

vább tart, ha betartjuk a két legfontosabb tanácsot. Tud-
ni kell, hogy a sós, lúgos latyak öregíti az abroncsot, csök-
kenti az élettartamát, ezért rendszeresen tisztítsa meg a
téli gumikat. Ugyanilyen fontos, hogy az éppen nem hasz-
nált gumikat megfelelõen tárolja – ebben számos gu-
miszerviz segíthet. 

TIPP:
Mi a teendõ? Ha semmiképpen nem szeretne a vál-

tással bajlódni, megfontolandó a négy évszakos ab-
roncsok vásárlása.

3. TÉVHIT:
Ha óvatosan vezetek, és nem is megyek gyorsan, nem

kell törõdnöm a gumikkal. 
Az igazság: Biztonsága, pénztárcája és kényelme ér-

dekében is indokolt odafigyelni a gumiabroncsok álla-
potára, még ha csak városban használja is az autóját.
Elõször is, az autó sebességétõl függetlenül a fékút más-
félszer olyan hosszú lehet, ha nem megfelelõ gumiab-
roncsot használunk! Nem kell magyarázni, hogy ez mi-
lyen balesetveszélyes lehet. Másrészt, ahogy hûl az idõ,
a kerekek nyomása is csökken – ha ezt nem korrigáljuk,
a gumiabroncsok tapadása és ezzel párhuzamosan a fo-
gyasztás is jelentõsen romlik. Végül a helyesen beállí-
tott, az évszaknak megfelelõ gumiabroncs a jobb tapa-
dás miatt komfortosabbá teszi a vezetést téli idõben is
– még amikor mások elindulni is vonakodnak.

TIPP: 
Mi a teendõ? Minden évszakban ügyeljen a kerék-

nyomás helyes beállítására! A téli gumiknál ez álta-
lában 0,2 barral magasabb, mint az azonos méretû
nyári gumiké. Ha nem biztos magában, a gumiszer-
vizekben 1-2 perc alatt segítenek beállítani a kerék-
nyomást.

Közúti baleset történt a
kora esti órákban novem-
ber 6-án a 37-es számú
fõúton.

Szerencs irányából a
mádi körforgalmi csomó-
pont felé haladó kocsisor-
ban a Peugeot egy Opel
 elõ zésébe kezdett. A sze-
mélygépkocsi vezetõje csak
késõn vette észre a szembõl
szabálytalanul érkezõ, ki-
világítatlan lovas fogatot. A
Peugeot sofõrje megpró-
bálta elkerülni a balesetet,
azonban a három jármû

nem fért el az úttesten,
és az autó bal oldala a
szekérhez csapódott.
Személyi sérülés sze-
rencsére nem történt.

A Szerencsi Rendõr-
kapitányság közleke-
désrendészeti osztálya
vizsgálja a baleset kö-
rülményeit, de az bi-
zonyos, hogy a lovas
fogat szabálytalanul
hajtott a fõútvonalra,
ráadásul a hajtó nem
világította ki jármûvét
és még láthatósági mel-
lényt sem viselt.

KIVILÁGÍTATLAN LOVAS KOCSI A FÕÚTON

HÁROM TÉVHIT A TÉLI VEZETÉSRÕL

A RENDÕRKAPITÁNY
A BETÖRÉSSOROZATRÓL

A betörések megelõzésében jó szol-
gálatot tehet a riasztórendszer. 

VÉTKES GYÛJTÕK

HALÁLOS
TÁMADÁS

BONTOTTÁK A KASTÉLYTETÕT,
A VILLANYPÁSZTORT

ELFOGTÁK AZ ORGAZDÁT

Rendõrkézre került annak a MÉH-
telepnek a tulajdonosa, aki színes-
fémtolvajoktól vásárolta fel az árut.
Lapunk elõzõ számában már beszá-
moltunk arról, hogy egy prügyi és
négy mezõzombori férfi hónapokon
át rongálta és lopta a különbözõ kül-
téri mûszaki berendezések fémrészeit
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A
tokaji rendõrök a közelmúltban Sze-
gi határában egy transzformátor meg-
rongálása közben tetten érték az el-
követõket. A nyomozás szálai egy kft.

telephelyére vezettek, amelynek ve-
zetõje a gyanú szerint több alka-
lommal vett át olyan fémet, ami
bûncselekménybõl származott. Az el-
járás jelenlegi adatai szerint a 31 éves
N. R.-nek tudomása volt arról, hogy
beszállítói illegális úton jutottak az
értékes alkatrészekhez, ezért a rendõr-
ség november 4-én õrizetbe vette a
férfit. A Tokaji Rendõrõrs orgazdaság
bûntette miatt indított eljárást a cég-
vezetõ ellen, akit a bíróság elõzetes
letartóztatásba helyezett.

A Miskolci Rendõr-
kapitányság Bûnügyi
Osztálya eljárást indí-
tott nagyobb értékre el-
követett csalás bûntet-
tének gyanúja miatt a
képen látható ismeret-
len személy ellen. A fér-
fi szeptember 1-jén 22
óra körül ment be a
Miskolc, Búza téren ta-
lálható benzinkútra az-
zal, hogy üzemanya-
got hozott, amiért 210
ezer forintot vett át. Az
állítás valótlannak bi-
zonyult, az elkövetõ a pénzzel is-
meretlen helyre távozott. 

A rendõrség kéri mindazok jelent-
kezését, akik a képen látható személyt
felismerik, róla bármilyen informá-
cióval rendelkeznek. Bejelentést te-
hetnek bármely rendõri szervnél,

vagy személyesen a Miskolci Rendõr-
kapitányság Bûnügyi Osztály Gaz-
daságvédelmi Alosztályán. Hivatali
munkaidõben tárcsázhatják a 06-
46/514-511-es telefonszám 22-64-es
mellékét, vagy a „Telefontanú” 06-
80/555-111-es ingyenes számát is.

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS



Mindnyájunk munkahelye és má-
sodik otthona. Visszatekintésemben
arra keresek választ, mit adott ne-
künk az üzem és mit adtunk mi a
120 éves cukorgyárnak.

A vállalat alapításával együtt la-
kásokat is építettek a vezetõk és a
munkások részére. A bérjellegû ke-
reseteken túl számos anyagi juttatást
kaptak az állandó dolgozók: tüzelõ,
villanyszámla kifizetése, családta-
gonként 1 liter tej, évente 1,5 má-
zsa cukor, hetenként 1 kg vaj. Az ál-
lami ünnepek vállalati megrendezé-
sére bizottságot alakítottunk. Odafi-
gyeltünk a dolgozók családi esemé-
nyeire (házasságkötés, névadó), a te-
metések költségeihez az alapítvá-
nyunk révén járultunk hozzá. A vál-
lalatvezetést segítette a sajtófigyelõ
szolgálat. A cukorgyár kultúrházat épí-
tett, aminek 1935-ben volt az ünne-
pélyes megnyitása. Az intézményben
többirányú, színes tevékenység volt.
Dolgozókból alakult mûkedvelõ tár-
sulatok színpompás  elõ adásokat tar-
tottak. Késõbb a budapesti Operett-
színháztól és más fõvárosi intézmé-
nyektõl rendszeresen jártak hozzánk
mûvészek. Volt tánc- és fúvószene-
karunk, könyvtárunk, amelyek meg-
szépítették nehéz, munkás életünket.
A cukorgyár és csokoládégyár dol-
gozói és családtagjai vehettek részt
a rendezvényeken. A szakszerûen fel-
szerelt orvosi rendelõben mindhárom
mûszakban volt asszisztencia. A
bölcsõdében, óvodában biztonság-
ban tudhattuk gyermekeinket, a
csöppségekkel hozzáértõ szakem-
berek foglalkoztak. Üdültetés, vál-
lalati, szakszervezeti és más cégek-
kel cseremódon történt, dolgozóink
megelégedésére.

Gyári, társadalmi tûzoltóságot az
alapításkor létesített a vezetés, amely
jó vagyonvédelmet biztosított más cé-
geknek is. Az üzemi étkezdénket so-
kan visszasírták, mert az ebédeltetés
és annak kihordása segítette dolgo-
zóink és nyugdíjasaink napi élel-
mezését. A sportmunka színessége az
egészséges életmódra és a közösség
szeretetére biztatott.

A biztonságos megélhetést számos
intézményünk tette gazdagabbá:
törzsgárda (10, 20, 30, 35 év) pénz-
jutalommal és a 35 éves jubileum-

nál aranygyûrûvel. A vállalat kiváló
dolgozója címet az alkalmazottak öt
százaléka nyerte el. Az 50. életévü-
ket betöltõket vezetõi levél kíséreté-
ben hollóházi porcelán emlék -
tárggyal köszöntöttük. A nyugdíjba
vonulók esetében hasonlóan jártunk
el. Évente egy alkalommal nyugdí-
jastalálkozót szerveztünk, mely ün-
nepi megtiszteltetés volt a szer-
vezõknek és résztvevõknek egyaránt.
Sajnos, az egyik igazgató hat évig
szüneteltette a rendezvényt, majd a
szakszervezeti bizottság folytatta.

A szocialista mezõgazdaság meg-
szervezésében és gazdasági ered-
ményességében sokat segítettünk.
Hozzájárultunk ahhoz, hogy kör-
nyezetünkben kialakult az egységes
paraszti osztály és az új agrárértel-
miség. Sajnos, a mostani években
vannak a minisztériumban vezetõk,
akik másképp látják ezt a gazdálko-
dási haladást, pedig a Magyar Nem-
zeti Bank és a Világbank tanította a
„magyar mezõgazdasági csodát”. Az
ország élelmezésének ellátása és ex-
porttevékenységünk meghatározó
volt. Eljutottunk a gazdag olajálla-
mokba is mezõgazdasági terménye-
inkkel és a svájci minõsítésû cuk-
runkkal. A kizárólag a cukoriparhoz
tartozásunk egy darabig szünetelt. Az
illetékes miniszter 1981–84 között
megszerveztette a Szerencsi Édesipari
Vállalatot (SZÉV: Szerencsi Cukor-
gyár, Szerencsi Csokoládégyár, Di-
ósgyõri Csokoládégyár). Én már 1980
második felében a minisztérium il-
letékeseitõl szervezési elgondolások
megvalósítására kaptam a megbízást.
Alapvetõen jó volt az elképzelés, hi-
szen a három gazdálkodó egység
több területen az alapításuktól kezd-
ve együttmûködött. 1981 januárjá-
ban a SZÉV alakuló vezetõi érte-
kezletén javasoltam, hogy egyeztes-
sük össze az értelmi, az érzelmi és
a jövõre vonatkozó szempontokat.
Az emberi érzelmeket nehéz volt ke-
zelni, de a Mezõgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium, a Magyar
Nemzeti Bank illetékesei, az állami
tervbizottság alapvetõ hibát követtek
el abban, hogy kizárták az új nagy
céget a mezõgazdasági, közgazda-
sági szabályozókból és azok ked-
vezményeibõl. A csokoládégyár
mûszaki színvonala és mûszaki fel-

készültsége nagymértékben külön-
bözött a cukorgyáriétól. Voltak ve-
zetõk, akik a cég megszervezésétõl
kezdve különbözõ állami hatósá-
goknál, politikai vezetõ testületeknél
ellenmunkát fejtettek ki. Sajnos, a
gazdálkodási eredmény is ahhoz
„segített”, hogy a Szerencsi Cukor-

gyár 1985. január 1-jétõl újból a mi-
nisztériumhoz tartozó önálló nagy-
vállalat lett és folytattuk többirányú
eredményes tevékenységünket.

Dr. Szemere Endre, néhai igazga-
tónk a Hatvani Cukorgyár és Kon-
zervgyár igazgatója volt az 1948.
március 25-i munkásválasztás és mi-
niszteri kinevezés alapján, majd
1951. szeptember 16-tól 1973. de -
cember 31-ei nyugdíjba vonulásáig
a Szerencsi Cukorgyárat irányította.
Szigorú, sokat dolgozó, igazi „kar-
mester” volt. Megtanított arra mind-
nyájunkat, hogy a siker csak kemény
munkával, kellõ tudással, becsületes
magatartással érhetõ el. Szinte isko-
lát teremtett a vezetõknek, akik kö-
zül sokan kerültek társgyárakba, ma-
gasabb beosztásokba. Példamutató
tisztelettel dolgozott együtt az „üze-
mi négyszöggel”, demokratikus le-
hetõséget adott a politikai vezetõknek
és élvezte azok viszontsegítségét.
Nem szerette az erõszakot és ge-
rinctelenséget. Megvédte minden
politikai érában a gyár vezetõit és dol-
gozóit, 1956 elõtt is és az ‘56-os ese-
ményekben is bölcsen gondolkozott.
1956 után pedig senkit sem vittek el
büntetésbe a dolgozók közül. Õ
maga dorgált vagy dicsért. Megtaní-

tott minket arra, hogy a magasabb
szellemi felkészültségû vezetõk és a
fizikai munkás kölcsönös, egymást ki-
egészítõ tevékenysége nélkülözhe-
tetlen a sikerek érdekében. A  mezõ -
gazdasági termelõszövetkezetek
munkájában is részt vett, ha kellett,
az irányításban, aratásban, lóistálló-

építésben stb. Az õ egyénisége „fo-
galom” volt.

A kádermunkát – mely jogszabá-
lyokon és politikai határozatokon ala-
pult – a mindennapi személyzeti ten-
nivalókkal végeztük. Az iparban és ha-
zánk élelmiszeriparában a vállalati
gazdálkodásunk számottevõen kie-
melkedett. Kitüntetéseink – melyeket
az országos szervezetek méltón ad-
tak a kollektívának és egyéneknek –
a vállalat személyi fõbejáratán voltak
illusztrációként kihelyezve, majd át-
kerültek az ipartörténeti múzeumba.
1955-ben élüzem lettünk a cukori-
parban. A magyar élelmiszeriparban
kongresszusi versenyzászlót kaptunk
1959-es eredményeinkért. A kitünte-
tést Rónai Sándor hozta el nekünk, aki
akkor az országgyûlés elnöke és az
MSZMP politikai bizottságának a tag-
ja volt. A vállalati ünnepségen meg-
ható volt, hogy ráismertek az akkori
idõskorú kazánkõmûveseink, akikkel
valamikor együtt dolgozott nálunk a
Horthy-rendszer alatt. 1961-ben Kong-
resszusi oklevelet, a Minisztertanács
Vörös Vándorzászlóját három, Él-
üzem címet hét, a Szocialista Munka
Gyára címet négy alkalommal kaptuk
meg. Egyénekre szóló kormány-, mi-
niszteri kitüntetéseket és a vele járó
pénzjutalmakat osztottak ki.

Sok színvonalas eseményt éltünk
meg a vállalatunknál, de a 100 éves

centenáriumi ünnepségsorozat (1989)
színpompájában, tartalmában meg-
határozó volt, amikor minden dol-
gozónak anyagi juttatást és három-
napos munkaszünetet biztosítottunk.
Többek között felelevenítettük a 100
év nemzetközi kapcsolatait is. Ekkor
nyitottuk meg a múzeumot és a világ
minden cukorgyártó országából ka-
pott mintákból Európában egyedülálló
nemzetközi cukorgyûjteményt. A köz-
ponti ünnepségen kiosztott hûségje-
lek mellett szerepeltek az akkori
pénzverde csodálatos készítményei,
amelyet a vállalati tanács határozata
alapján minden dolgozó és külföldrõl
hívott vendég megkapott. 

A képzettség a gazdasági eredmé-
nyeink érdekében minden filozófiai
és ideológiai tevékenységnél na-
gyobb súllyal esett latba.  Ennek han-
got adtam 1962. október 26-án az
MSZMP megyei küldöttértekezletén,
amit négyévenként tartottak. Egyes
megyei vezetõk nem jó néven vet-
ték a hozzászólásomat. Kádár János
is jelen volt a rendezvényen. Õ meg-
értette. Nem gondoltam soha, hogy
ezt egyszer felidézem majd a Sze-
rencsi Hírek címû újságban. Ami min-
denképpen ide kívánkozik: ennek a
káderpolitikának köszönhetõen bô-
velkedtünk a szakemberekben. Az vi-
szont sajnálatos, hogy – mint azt már
említettem – az 1960-as évek elsõ
 idõ szakában annyi jó képességû ve-
zetõnk mondott fel, akikkel egy egész
cukorgyárat ki lehetett volna stafí-
rungozni. 

Amikor több évvel ezelõtt nyug-
díjasként megismertem az Európai
Unió cukoripari rendtartását, volt kol-
légáimat arra kértem, hogy tervezzék
a jövõjüket. Azt azért nem gondol-
tam, hogy ilyen gyorsan bekövetke-
zik a szomorú gyárbezárás. 

Dinasztiák siratják a következõ
nemzedékek jövõjét, akik szintén hit-
tel, bizalommal dolgoztak volna a Sze-
rencsi Cukorgyárban. Bárhonnan  utaz -
tam haza, keletrõl vagy tengerentúl-
ról, amikor a cukorgyár két kéményét
megláttam, mindig jobban éreztem
magam. Most mindez a porba hullt.
Ezt a visszaemlékezést vállalatunk
nekrológjának szánom. Tudom: van-
nak, akik ezt nem így látják, akiknek
a rendszerváltás valami személyes ha-
tártalan gazdagodást hozott. Szí-
vünkben, lelkünkben megõrizzük a ke-
nyéradó vezetõinket és gyárunkat. 

Stevlik Béla
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Gyalogtúráink kezdésének  idõ -
pontját nagyban befolyásolják a
vasúti és Volán-menetrendek, de
a járatok érkezésének pontossá-
gai is.

Egyik alkalommal nagyon ked-
vezõ volt a menetrend és gon-
doltuk, hogy ha lúd, legyen kö-
vér, megkockáztattunk egy stop-
polást is hozzá. Leszálltunk a vo-
natról Lukácsházánál és szeren-
csénkre azonnal akadt fuvarunk.
Így korán tudtunk kezdeni. Ha-
marosan elértük a stájer házakat, me-
lyek az 1750-es években Stájeror-
szágból idetelepített erdészek ré-
szére épültek. A házak közül az egyik
ma erdészeti múzeum. Kár, hogy
ilyen messze van. A nyugati határ kö-
zelében észak felé haladva a Hét-for-
rás volt következõ állomásunk, amit
neveznek Hétvezér-forrásnak is. A
Szalajka-forrás vízhozamához ha-
sonló vízkitörés hét részre van oszt-
va és kifolyóit a honfoglaló vezére-
inkrõl nevezték el. Alatta egy
vízgyûjtõ medence van, melybõl
egy árokban folyik tovább a víz és

néhány száz méter után elhagyja az
országot. Körülötte szépen kiépített
kirándulóhely van, akár nagyobb
csoportok számára is. A mellette lévõ
öreg bükkfán egy E4 feliratú tábla,
ami azt jelenti, hogy a kéken haladva
egyúttal egy hosszú távú európai gya-
logtúra-útvonalon is járunk.

Kapkodni kellett a lábunkat, hogy
még sötétedés elõtt utunk következõ
állomását, Kõszeget elérjük. Ez rész-
ben sikerült, mert a turistaszálló ve-
zetõje már hazament, mire megér-
keztünk. Hagyott üzenetet és visz-
szajött a kedvünkért. 

A kõszegi grófok 1274 körül
alapították Kõszeg (Günz) városát.
Késõbb Károly Róbert a várost ki-
rályi birtokká tette és kiváltságo-
kat kapott. Kialakult a középkori
városszerkezet, a falakkal védett
polgárváros és a vár, melyet vi-
zesárok vett körül. A város törté-
netének legkiemelkedõbb ese-
ménye az 1532. évi török ostrom,
a vár hõsies védelme Jurisics Mik-
lós vezetésével.

A város fénykora 1920-ban tört
meg a trianoni békeszerzõdést kö-

vetõen. Elveszítette vonzáskörzeté-
nek nagy részét, határvárossá vált és
a „vasfüggöny” sem mozdította elõ
fejlõdését. Az 1960-as évek végén a
határátkelõ megnyitásával javult a
helyzete. 1978-ban Hild-díjat kapott
a mûemlékei helyreállításának elis-
meréseként. A 13 000 lakosú kisvá-
ros mûemléki gazdagságának kö-
szönheti, hogy az ország egyik leg-
látogatottabb városa. Mi megnéztük
és az ott töltött éjszaka során várúr-
nak álmodtam magam.

(Folytatjuk.)
Szádváry Gyula

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalko-
zó kedvû olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, hogy mely létesítmény
látható a fényképen? A megfejté-
seket november 21-éig várjuk pos-
tai levelezõlapon (3901 Szerencs,
pf.: 85) vagy SMS-ben a 20/940-
2066-os számra. A helyes választ

beküldõk között 1500 forintos
 fürdõ belépõt sorsolunk ki a Sze-
rencsi Fürdõ és Wellnessházba.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Ele-
venítsünk fel együtt településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

VOLT EGYSZER EGY SZERENCSI CUKORGYÁR II.

Kéktúra XII.

KÕSZEGI EMLÉKEK



Ötvenedik házassági évfordulójuk al-
kalmából köszöntötte Maczek Piros-
kát és Nagy Pált november 5-én a vá-
ros polgármestere. A jubiláló házas-
pár Gárdonyi utcai családi házába Ró-
navölgyi Endréné és munkatársai aján-
dékcsomaggal és virágcsokorral ér-
keztek. A köszöntést követõen Piros-
ka néni és Pali bácsi elevenítették fel
megismerkedésük körülményeit és a
boldogságban eltöltött öt évtized leg-
fontosabb eseményeit. Mint elhangzott,
utódjuk nem született, azonban a test-
véreik gyermekei és unokái szinte
szülõként és nagyszülõként tisztelik a
házaspárt. Ezt bizonyítja a jubileumi
alkalomra tõlük kapott rózsacsokor is.

Kovács Iván fõorvos nyugdíjba
vonulása után november 3-án új
szakember kezdte meg munkáját a
szerencsi rendelõ intézetben. A 38
esztendõs Vajóczki Csaba (fotónkon)
a sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház-
ból érkezett a szerencsi szülészeti-
nõgyógyászati szakrendelésre.

A gönci fiatalember Encsen, az ot-
tani Váczi Mihály Gimnáziumban
érettségizett 1988-ban, majd a Sem-

melweis Ignác
Orvostudományi
Egyetemen szer-
zett diplomát. Ezt
követõen a  sátor -
aljaújhelyi kór-
házban kezdett
dolgozni, majd
két év múlva a

tapolcai városi kórház szülészet-
nõgyógyászati osztályára került, ahol
mintegy tíz esztendeig látta el mun-

káját. 2000-ben tette le szülész-
nõgyógyász szakvizsgáját. 

A fiatal szakember fõállásban dol-
gozik a szerencsi  rendelõ intézetben,
ami mellett hetente egy, úgynevezett
mûtétes napot tölt a sátoraljaújhelyi
kórházban, amire a szakmai ta-
pasztalatok bõvítése és szinten tar-
tása miatt is szüksége van a szakor-
vosnak. Vajóczki Csaba a tanulással
sem hagyott fel az elmúlt idõszak-
ban, hiszen a jövõ év elején teszi le
a gyermek-nõgyógyászati szakvizs-
gáját. Ezt követõen ez irányú isme-
reteit is szeretné majd a városban és
környéken élõ betegek érdekében ka-
matoztatni.

– A szakrendelést a korábbiakhoz
képest talán más szemlélettel sze-
retném továbbvinni a jövõben – fo-
galmazott a doktor. – Úgy gondo-
lom, hogy a rendelõ kismértékû át-
alakítása, egy barátságosabb, be-
tegcentrikusabb, intimebb környezet
kialakítása és lehetõség szerint a
mûszerpark bõvítése hozzájárulhat
az eredményes gyógyító munká-
hoz. 

Vajóczki Csaba Sárospatakon él
négy gyermekével és feleségével,
aki diplomás ápolóként szintén az
egészségügyben dolgozik. 
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(Folytatás a 7. oldalról.)
A szakértõi vélemények alapján vé-

gül a képviselõk 2009. január 1-jei
hatállyal döntöttek a Szerencs Vá-
rosüzemeltetõ Kht. nonprofit kft.-vé
alakításáról és a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. létrehozásáról.
Az önkormányzat pályázatot írt ki
mindkét cég ügyvezetõi álláshelyé-
nek a betöltésére.    

Következõ napirendi pontként Bo-
gyay Ferenc szerencsi rendõrkapitány
tájékoztatta az önkormányzat tagja-
it az elmúlt idõszakban a városban
és a környezõ településeken történt
betöréssorozatról. (Ennek részletei -
rõl lapunk 8. oldalán olvashatnak.)
Bíró István kifogásolta, hogy a rendõr-
ség nem hatékony a bûncselekmé-
nyek tetteseinek felderítésében, a
törvénytisztelõ állampolgárok meg-
védésében. A szülõk félnek kiengedni
a közterületekre a gyerekeiket. Kali-
na Lajos fokozott közterületi rend-
õri jelenlétet és a városban csellengõ
gyanús autók lefényképezését szor-
galmazta. Danyi László az éjszakai
járõrszolgálat fokozását kérte. Vaszily
Miklós ezzel egyetértett. Bogyay Fe-
renc kiemelte: kollégáival együtt ko-
moly figyelmet fordítanak arra, hogy
a bûnelkövetõk az igazságszolgálta-

tás elé kerüljenek. Ehhez minden, a
törvények által biztosított lehetõsé-
get kihasználnak. Ugyanakkor a be-
osztottjai fiatalok, akiknek idõre van
szükségük a kellõ tapasztalat meg-
szerzéséhez. Az, hogy éjszaka félnek
az emberek, nem pusztán rendészeti
probléma, ami sokkal mélyebben
gyökerezik, mint az, hogy hány
rendõr van az utcákon. Ugyanakkor
a létszámkeretük adott, a szolgálat-
ellátásokat ez alapján szervezik. A
lakosság sokat segíthet azzal, ha
rögzíti az utcákban feltûnõ ismeret-
len autók rendszámát.  Rónavölgyi
Endréné négy fontos területre hívta
fel a figyelmet: a tulajdonosoknak
jobban kell védeniük az értékeiket,
az embereknek oda kell figyelniük
egymásra, a polgárõrök munkáját
meg kell erõsíteni és az önkor-
mányzatoknak erõteljesebb támo-
gatást kell nyújtaniuk a bûnmegelõ -
zéshez és a bûnüldözéshez. 

A testületi ülésen döntés született
arról, hogy a törvényi lehetõségeket
figyelembe véve a szerencsi általá-
nos iskola és a középfokú nevelési-
oktatási feladatokat ellátó Bocskai
gimnázium magasabb vezetõit, azaz
eddigi igazgatóit fõigazgatóvá  minõ -
sítik.                          Á. A. – S. L.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás november
7-ei ülésén Rónavölgyi Endréné polgármester ismertet-
te: az elmúlt idõszakban komoly tárgyalások folytak a
Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt.-vel arról, hogy az
állami tulajdonú energetikai cég szerepet vállal a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmû megvalósításában. Egy hó-
nappal ezelõtt az MVM Zrt. igazgatósága a beruházás-
ban való részvételrõl hozott döntést. November 5-én a
cég többségi tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt. két és fél órás vitában felhatalmazta az MVM
Zrt.-t arra, hogy 5,2 milliárd forinttal bekapcsolódjon a
közel 40 milliárd forintos projektbe. Ezzel az összeggel
a társaság 67,8 százalékos tulajdonrészt szerez az erõ -
mûben.

Lapunk kérdésére válaszolva Tringer Ágoston kom-
munikációs osztályvezetõ megerõsítette, hogy az MVM
Zrt. november 7-ei rendkívüli közgyûlése egyetértett a
cég igazgatóságának és a vagyontanácsnak az állás-
pontjával, amelyek számos feltételt tartalmaznak. Ezek
között szerepel, hogy az UNESCO számára készülõ ha-
tástanulmánynak egyértelmûen ki kell zárnia, hogy az
erõmû mûködése nem veszélyeztetheti a Tokaji borvi-
dék világörökségi címét.

Hujber Ottó, a BHD Hõerõmû Zrt. igazgatóságának
elnöke lapunk érdeklõdésére kiemelte, hogy a cég a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által a társasággal szem-
ben megfogalmazott valamennyi feltételnek három hó-
napon belül eleget tud tenni. 

AZ MVM ÉS A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛ

Szerencs Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a 2009. janu-
ár 1-jei hatállyal megalapításra kerülõ Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. ügyvezetõi álláshelyének betöltésére.

Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, az ellátandó feladatoknak meg-
felelõ felsõfokú szakmai képzettség. Elõnyt jelent: legalább 2 éves szak-
mai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program, vég-
zettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
Gt. és más vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró akadály, illetve ösz-
szeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, illetve azt kinevezé-
se esetén a jogszabályban foglalt határidõ alatt megszünteti.

Betöltendõ munkakör: a fent megnevezett gazdasági társaság ügyve-
zetõi feladatainak ellátása.

Ellátandó feladatok: városüzemeltetési: temetõ-, útfenntartási, csa-
padékvíz-elvezetési, park, kertészet és zöldfelület-kezelõi feladatok irá-
nyítása.

Bérezés: megegyezés szerint.
Az álláshely betölthetõ: 2009. január 1. napjától, a megbízás hatá-

rozott idõre, 5 éves idõtartamra szól.
A pályázat benyújtásának határideje és módja: november 30-ig, egy

eredeti példányban (a végzettséget igazoló dokumentumok másolat-
ban), papíralapon, zárt borítékban, a borítékon kérjük feltüntetni: „Ügyve-
zetõi pályázat – Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.” Benyújtás helye:
Szerencs város polgármestere, 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

Elbíráló szerv: Szerencs Város Képviselõ-testülete, határideje: a 2008.
decemberi testületi ülés napja.

Szerencs Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a 2009. janu-
ár 1-jei hatállyal Szerencsi Városüzemeltetõ Kht.-bõl átalakuló Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. ügyvezetõi álláshelyének be-
töltésére.

Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, az ellátandó feladatoknak meg-
felelõ felsõfokú szakmai képzettség. Elõnyt jelent: legalább 2 éves szak-
mai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program, vég-
zettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gt.
és más vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró akadály, illetve össze-
férhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, illetve azt kinevezése
esetén a jogszabályban foglalt határidõ alatt megszünteti.

Betöltendõ munkakör: a fent megnevezett gazdasági társaság ügyve-
zetõi feladatainak ellátása (munkaviszonyban).

Ellátandó feladatok: tanuszoda, községi fürdõ és wellnessház, szál-
loda, sportlétesítmények, Világörökségi kapuzat mûködtetése, illetve az
önkormányzati intézmények mûködéséhez kapcsolódó szolgáltató te-
vékenységek: takarítás, étkeztetés irányítása. 

Bérezés: megegyezés szerint.
Az álláshely betölthetõ: 2009. január 1. napjától, a megbízás hatá-

rozott idõre, 5 éves idõtartamra szól.
A pályázat benyújtás határideje és módja: november 30., egy ere-

deti példányban (a végzettséget igazoló dokumentumok másolatban),
papíralapon, zárt borítékban, a borítékon kérjük feltüntetni: „Ügyve-
zetõi pályázat – Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.”. Benyújtás
helye: Szerencs város polgármestere, 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

Elbíráló szerv: Szerencs Város Képviselõ-testülete, határideje: a 2008.
decemberi taggyûlés napja.

ÜGYVEZETÕI PÁLYÁZATOK

KÉPVISELÕIALAP-FELAJÁNLÁSOK 
Az önkormányzat tagjai a testület

október 30-ai ülésén az alábbiak sze-
rint rendelkeztek a képviselõi alap-
juk felhasználásáról: 

Kalina Lajos egyhavi összeget a Mi
Körzetünkért Alapítványnak. 

Suskó Viktor egyhavi alapot a
Gyárkerti óvodának. 

Korondi Klára kéthavi alapot a Kiss
Attila Alapítványnak, egyhavi ösz-
szeget pedig a Szerencsi Rászorul-
takért Alapítványnak. 

Vaszily Miklós egyhavi alapot a Rá-
kóczi iskolának, háromhavi összeget

a Rákóczi Zsigmond Iskolasegítõ
Alapítványnak, egy-egy havi alapot
pedig a Napsugár és a Csalogány
óvodáknak. 

Bíró István egy-egy havi alapot a
gondozási központ eszközbeszer-
zésére és a Gyárkerti óvodának.   

Gál András egyhavi összeget a vá-
rosi idõsek napi rendezvényre

Sipos Attila három-három havi
alapot az idõsek napi rendezvény-
re, a Napsugár óvoda alapítványá-
nak és az Oázis Ifjúsági Egyesület-
nek.

Új orvos a rendelõintézetben

VAJÓCZKI CSABA SZÜLÉSZ-NÕGYÓGYÁSZ

FÉL ÉVSZÁZADA EGYÜTT

A jubiláló házaspárhoz ajándékkal érkezett a polgármester.

November végéig kell elkészítenie
a 33 leghátrányosabb helyzetû kis-
térségnek azokat a terveket, amelyek
alapján az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv keretén belül többlettámo-
gatásban részesülhetnek – derült ki az
október 29-én a miskolci Régióházban
megtartott sajtóbeszélgetésen.

A „Nem mondunk le senkirõl” prog-
ramban az érintett települések 2009–
2013 között a közel százmilliárd fo-
rint kiegészítõ pénzügyi forráshoz jut-
nak.

A leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségek felzárkóztatását szolgáló prog-

ramot az indokolja, hogy növekszik az
országon belül a területek közötti kü-
lönbség – ismertette Simon László, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség köz-
ponti fejlesztési programirodájának
igazgatója. A KSH adatai alapján a
többlettámogatásra kijelölt 33 nehéz -
sorsú kistérségben az ország lakossá-
gának tíz százaléka, egymillió ember
lakik. Ezeken a területeken nem halo-
gatható tovább a felzárkóztatás meg-
kezdése többek között a gazdaság, a
közlekedés, a humán infrastruktúra, az
oktatás, az egészségügy és a települé-
sek fejlesztésével. Az ezt a célt szol-
gáló program pénzügyi hátterét a ROP,

TÁMOP és TIOP programokon belül
elkülönített összegek biztosítják.     

A rendelkezésre álló közel százmil-
liárd forintot a népesség és a telepü-
lésszám figyelembevételével osztották
fel az érintett területek között. A sze-
rencsi kistérségre összesen több mint
hárommilliárd forint jut. Az ebbõl a
pénzbõl tervezett beruházások listáját
a települési és kisebbségi önkormány-
zatok, civil szervezetek és vállalkozá-
sok képviselõibõl álló, kistérségi fej-
lesztési bizottságok állítják össze, ame-
lyek közül kiválasztják majd az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében
támogatott programokat.

KÜLÖN TÁMOGATÁS
A NEHÉZ SORSÚ KISTÉRSÉGEKNEK 
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Téli közmunkaprogramban való
részvételrõl döntött november 7-ei
ülésén a Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Tanácsa. 

A Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium kiírása alapján decemberre és
januárra összesen 197 regisztrált ál-
láskeresõ nyolcórás foglalkoztatásá-
ra nyílik lehetõség. Az önkormány-
zatok önrészét a beszerzésre kerülõ
eszközök árából az áfa megfizetése
jelenti. Az igényléseket november
21-ig kell a szaktárcához benyújtani.
A szerencsi kistérségbõl tizenhat te-
lepülés jelezte részvételét a prog-
ramban, akiknek az elõzetes felmé-
rés alapján teljesíteni tudják majd a
létszámigényét. 

Következõ napirendi pontként a
házi segítségnyújtás társulási formá-
ban történõ ellátásáról döntött a ta-
nács. Az új konstrukcióban a felada-
tot ellátó szakemberek a kistérség al-
kalmazásában, a munkaszervezet tag-
jaként látják majd el a feladataikat. A
változás eredményeként az érintett te-
lepülések együttesen több mint húsz-
millió forint többlettámogatáshoz jut-
hatnak. Taktaharkány és Prügy pol-
gármesterei jelezték, hogy nem kí-
vánnak csatlakozni a kezdeménye-
zéshez. Indoklásként a település szo-
ciális ellátórendszerének a megõrzé-
se fogalmazódott meg. 

Monok önkormányzata jelezte,
hogy csatlakozni kíván a kistérségi tár-
sulás által mûködtetett mozgókönyv-
tári ellátáshoz. A tanács egyhangúlag
hozott döntést arról, hogy ha a köz-
ség teljesíti elmaradt tagdíjbefizetéseit,
akkor igénybe veheti az igényelt szol-
gáltatást. 

Személyeskedésektõl sem mentes
vita alakult ki több jelenlévõ telepü-
lésvezetõ és a monoki polgármester
között. Szepessy Zsoltnak a szemére
vetették, hogy az egyik rendezvényen
gittegyletnek minõsítette a kistérségi
társulást, amelynek most a segítségét
kéri. Kifogásolták, hogy a község há-
rom éve nem fizeti be a társulásnak
a tagdíjat, ami sértõ a többi telepü-
lésre nézve. Ugyanakkor Szepessy
Zsolt figyelmen kívül hagyta a közös
megegyezésüket arról, hogy a társa-
dalom jobbá tételét szolgáló kezde-
ményezésüket együtt hozzák nyilvá-
nosságra. Õ azonban ennek néhány
elemét felhasználva egyéni ambíció-
ból hívta fel magára a média figyel-
mét. A monoki kezdeményezés azon-
ban valójában nem mûködik, de arra
jó volt, hogy a több fontos problémát

felvetõ közös dokumentumból néhány
elem kerüljön reflektorfénybe, a töb-
birõl pedig kevesebb szó esik. 

Szepessy Zsolt úgy vélte, hogy az
akciójával hasznára volt a térségnek,
hiszen a folyamatok így egymást er-
õsítették. Egy önálló község polgár-
mestereként pedig más településve-
zetõknek nem tartozik elszámolással.
Úgy érzi, személyes konfliktusok áll-
nak a mostani felvetések mögött. Õ
a saját települése érdekében igyekszik
minden lehetséges fórumot felhasz-
nálni, az eddigi fellépéseinek pedig
számos pozitív hozadéka van. Úgy
vélte, hogy a kollégáknak pedig nem
tiszte, hogy egymás felett pálcát tör-
jenek. Személy szerint soha nem ne-
vezte gittegyletnek a kistérséget,

amelynek a partneri együttmûködé-
sét mindenütt kiemelte. A tagdíjfize-
tésben a község anyagi helyzete mi-
att van elmaradásuk. Amennyiben az
õ „kigolyózása” a cél, akkor a to-
vábbiakban nem kíván a tanács mun-
kájában részt venni. 

A vita során elhangzott: a polgár-
mesterek között nincs mindenben
egyetértés, azonban a kölcsönösség
jegyében igyekeznek egymás eltérõ
véleményét, habitusát tiszteletben tar-
tani. A közösen kialakított játéksza-
bályok pedig mindenkire vonatkoz-
nak, a kistérségi társulás révén pedig
jelentõs támogatásokhoz, pályázati le-
hetõségekhez jutnak, amelyek a te-
lepülések lakosságának a javát szol-
gálják.                                  Á. A.

Ünnepi programra hívták a Szeren-
csi Többcélú Kistérségi Társulás pol-
gármestereit november 7-én Taktake-
nézre, ahol Forgács Barnabás, a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium szakállamtitkára adta át a
településvezetõknek az Európai falu –
Leader Közösség feliratú táblákat.

A ’90-es évek elsõ felében, az Euró-
pai Unió akkori tagállamaiban az el-
szegényedõ vidéki térségek megmen-
tésére született a program. Az eltelt id-
õszakban az EU ezerkétszáz kistérsé-
gében hívták életre a helyi LEADER kez-
deményezést, amelynek eddigi tapasz-
talatai kedvezõek.

A vidékfejlesztés új modellje kereté-
ben a hazai kistérségekben a települé-
si önkormányzatok, civil szervezetek és
vállalkozók együttesen úgynevezett ak-
ciócsoportokat hoznak létre, melyek ma-
guk jelölik ki térségük fejlõdésének
irányvonalát. A projekt újabb jelentõs
állomásához érkezett november 7-én,
amikor a taktakenézi általános iskola
könyvtárában a szerencsi kistérség te-
lepülésvezetõi átvették a Leader falu –
Leader Közösség feliratú táblákat. Az
eseményen Forgács Barnabás köszön-
tötte a jelenlévõket. A Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium szak-
államtitkára bejelentette, hogy ezentúl
a Leader közösség tagjai megkapják a
lehetõséget arra, hogy megvalósítsák a
helyi vidékfejlesztési stratégiájukat,
olyan beruházásokkal, melyek érdem-
ben hozzájárulhatnak a hazai gazda-
ság fejlesztéséhez, a vidék jövedelem-
termelõ képességének javításához. 

A taktakenézi mûvelõdési házban
ugyancsak ezen az estén tartottak fó-
rumot a szervezõk az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programról (ÚMVP). 

Ficsor Ádám, a Miniszterelnöki Hi-
vatal államtitkára bevezetõjében arról
szólt, hogy a jelenlegi gazdasági hely-
zetben nagyon fontos, hogy az ország
összefogjon, a pártoskodás és a napi
politizálás helyett megtaláljuk azokat
a válaszokat, melyek a mostani gaz-
dasági „viharban” megvédik Magyar-
országot. – Elsõ feladatunk – fogalma-
zott Ficsor Ádám – a pénzügyi stabili-
tás megõrzése, a munkahelyteremtés,
a munkára való ösztönzéshez kapcso-
lódó szabályok megalkotása, valamint
a fejlesztések folytatása, felgyorsítása.

– Az ÚMVP nem más, mint egy le-
hetõség, amit meg kell ismerni és élni
kell vele, hiszen csak együttmûködve
érhetõ el az a gazdasági fejlõdés, ami-
re oly nagy szükségünk van napjaink-
ban – hangsúlyozta tájékoztatójában
Forgács Barnabás. Elhangzott, hogy a
tervezet négy fõ irányvonala a mikro-
vállalkozások fejlesztése, a turisztikai
tevékenység ösztönzése, a falumegújí-
tás és -fejlesztés, illetve a vidéki örök-
ség megõrzése. 

Az Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program nagy hangsúlyt fektet a ma-
gyar vidék fejlesztésére, a vidéki mun-
kahelyteremtés, beruházás-ösztönzés,
képzési rendszer támogatására, a vidéki
lakosság életszínvonalának növelésé-
re.

M. Z.

A település Falu-
házában tartotta
meg idei idõsnapi
ünnepségét október
25-én Mezõzombor
önkormányzata. 

A helyiség már-
már szûkösnek bi-
zonyult a délutánon,
hiszen a meghívot-
tak közül több szá-
zan fogadták el a
szervezõk invitálá-
sát. Biró Ferenc pol-
gármester köszöne-
tet mondott a te-
remben helyet fog-
lalóknak, hogy fel-
nevelték az ifjabb generációt. – A fia-
taloknak követendõ példa lehet az idõs
emberek becsületes életútja és kitartá-
sa – fogalmazott.

Az ünnepi mûsorban a helyi óvo-
dások léptek színpadra, majd az álta-

lános iskola tanulói tisztelegtek mûsor-
ral a falu nyugdíjasai elõtt. Nagy sikert
arattak a szerencsi Bocskai gimnázium
néptáncos fiataljai, akik színvonalas
mûsorral érkeztek Mezõzomborra.
Kedves színfoltja volt az eseménynek,

amikor a polgár-
mester ajándékkal
köszöntötte az öt-
venedik és hatva-
nadik házassági év-
fordulójukat ün-
neplõ házaspáro-
kat. Biró Ferenc be-
jelentette, hogy a
helyi képviselõ-tes-
tület döntése alap-
ján az idén Halász
Istvánnak adomá-
nyozták a díszpol-
gári címet. A hatva-
nadik születésnapját
ünneplõ vállalkozó
ezen a délutánon
vette át az okiratot.

Hamarosan megérkezett a nap sztár-
vendége, Bangó Margit. A Kossuth-dí-
jas énekesnõ mûsora kellemes perce-
ket szerzett a közönségnek.

A monoki mûvelõdési ház zászló-
forgatói és a Kossuth Népdalkör együtt
utazott a tállyai Nefelejcs Népdal-
körrel október 19-én Kisújszállásra, a
14. Kossuth Népdalköri Találkozóra.
A programon tíz együttes és több szó-
lista lépett fel. A népdalkörök a „meg-
szokott magas színvonalon mutatták
be népdalcsokraikat és Kossuth-nó-
táikat, a monoki gyerekek zászlófor-
gatós mûsora pedig nagyon szépre si-
keredett mindenki nagy örömére. Ez-

után közösen megkoszorúztuk a ka-
lapos Kossuth-szobrot, majd fantasz-
tikus hangulatban nótázás közepette
fogyasztottuk el a kunsági birkapör-
költet. „A magyar zenét nem mi ta-
láltuk ki, megvan már ezer éve. Mi
csak ápolni, õrizni akarjuk a régi kin-
cset, és ha olykor megadatik nekünk,
gyarapítani” – vallotta Kodály Zoltán.
Mi pedig most ezt tettük! 

Györgyné Újvári Mária 
népdalkörvezetõ, Monok 

PARÁZS VITA A TÁRSULÁSI TANÁCSBANTaktakenéz

A VIDÉK ÉS A HAZAI
GAZDASÁG FEJLESZTÉSE

Varga László, taktaharkányi polgármester (jobbra) átvette a táblát
Forgács Barnabástól.

Hagyományteremtés szándékával
szervezett népdalestet a tállyai kö-
zösségi házba a községben mûködõ
Nefelejcs Népdalkör. Az elsõ alka-
lommal életre hívott rendezvényre
azok a hagyományõrzõ csoportok
kaptak meghívást, akiknél a tállyaiak
korábban vendégeskedtek.

A program elején a helyi óvodások
tánca teremtette meg a jó hangulatot,
majd a házigazdák után monoki, fel-
sõzsolcai és alsózsolcai együttesek sze-
repeltek. 

A Nefelejcs Népdalkör 2006 má-
jusában alakult meg tizenkét fõvel. A
csoportban öt házaspár énekel, ami
biztosítja a családias hangulatot. Két
éve tagjai a Magyar Kórusok, Zene-
karok és Népzenei együttesek Szö-

vetségének (KÓTA), országos verse-
nyen kiváló minõsítésû oklevelet sze-
reztek. A népdalkör szakmai vezeté-
sét Meczkóné Augusztin Katalin vég-
zi. Tavaly egyesületté alakultak, amely-
nek az elnöke Meczenzóf Istvánné lett.
Az együttes számos falunapi rendez-
vényen, népzenei találkozókon sze-
repelt eredményesen. A hazai bemu-
tatkozások mellett eljutottak már az
országhatáron túlra is: Királyhelmec-
re, Gömörhorkára és Várhosszúrétre
kaptak meghívást. Szívesen vállalnak
minden fellépést, örömükre szolgál a
más csoportokkal való találkozás, ba-
rátkozás. Jó kapcsolatot ápolnak a
mûködésüket segítõ községi önkor-
mányzattal. Rendszeres szereplõi a te-
lepülés rendezvényeinek, ahol mél-
tán aratnak sikert.

A tállyai Nefelejcs Népdalkör számos sikeres fellépést tudhat maga
mögött. 

Mezõzombor

KÖVETENDÕ PÉLDA AZ IDÕSEK ÉLETÚTJA 

A megemlékezés könnyeket csalt a közönség soraiban ülõk szemébe. 

A tállyai és a monoki népdalkörök több közös rendezvényen szerepelnek. 

FELCSENDÜLT A NÉPDAL

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

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

ÁPOLNI A KINCSET
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb december 3-án 8–12 órá-
ig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb november 26-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb no-
vember 19-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb december 1-jén 9–12 órá-
ig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb december 1-
jén 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése
hétfõn és csütörtökön 8–15.30 órá-
ig Palik Zsuzsanna fõhadnagy, en-
gedélyügyi fõelôadónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd
és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–
11 óráig. 

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

November 10–16.: Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 órá-
ig, szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig.

November 17–23.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,

szombat–vasárnap 8–14 óráig. Cent-
rum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30 –11.30 óráig.

November 24–30.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–va-
sárnap 7.30–15 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

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

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, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 12–
18 óráig, szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
NOVEMBER

18. (kedd): Tiszalúc.
24. (hétfõ): Legyesbénye. 

25. (kedd): Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud. 

DECEMBER 
1. (hétfõ): Szerencs. 

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg
a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az
utol só munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet vala-
melyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 órá-
ig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sü tõ Szil vesz ter vá ro si szak fel ügye lõ fõ or vos

November 14.: V. körzet. (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
November 21.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
November 28.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.

Az október nagyon
sok világnappal büsz-
kélkedhet! Az elmúlt
hónapban volt a mell-
rák, a szegénység, a
zene, az erõszakmen-

tesség és az állatok emléknapja is.
Az idõseket pedig valahol, valaki az
egész hónapban ünnepelte. Talán
azért van ennyi elgondolkodtató vi-
lágnap, hogy legyen, amikor foko-
zottabban figyeljünk egy-egy bizo-
nyos problémára.

November 14. a diabetes világ-
napja, mely szintén megérdemli,
hogy felhívjuk rá a figyelmet. Az ese-
mény Frederick Banting (1891–1941),
születésnapjához kapcsolódik, aki
Charles Besttel 1922-ben felfedezte
a gyógyító inzulint. Ma ez a hormon
a cukorbetegek kezelésének, a kie-
gyensúlyozott anyagcsere-állapot biz-
tosításának nagyszerû  lehetõ sége.
Amikor az inzulinról beszélünk, a
Föld sok-sok országában – lehet vi-
lágváros, vagy egy kis falu –, min-
denkinek ugyanaz jut eszébe! A  dia -
betes kezelésének nagyszerû segítõje,
a betegek éltetõ gyógyszere.

Az ismert cukorbetegek száma évrõl
évre emelkedik. Ma Magyarországon
ötszázezerre tehetõ a számuk, és ezen
kívül még sokan lehetnek, akik nem is
tudnak a szervezetükben végbemenõ
elváltozásról. Az egészségügyi szûrõna-
pokon megjelentek között nagy szám-
ban fedeznek fel újabb és újabb bete-
geket, akik eddig még nem ismerték
fel problémájukat. 

A betegség kezelését már a felfede-
zés pillanatától komolyan kellene ven-
ni, mert a jó anyagcsere-állapot bizto-
sításával, az idõben elkezdett élet-
módváltással, a megfelelõ táplálkozás
kialakításával és betartásával, az ehhez
kapcsolódó gyógyszeres terápiával
vagy az inzulinkezeléssel a szövõd-
mények elkerülhetõek, illetve a meg-
jelenésük ideje kitolható.

A cukorbetegség kialakulásáért fe-
lelõs a helytelen táplálkozás, a moz-
gásszegény életmód sajnos már gyer-
mekeknél is megfigyelhetõ, egyre na-
gyobb részükre jellemzõ. Ennek a kö-
vetkezménye az elhízott, vagy túlsú-
lyos gyerekpopuláció, és az õ kis tár-
sadalmukban is jelentkezõ 2-es típu-
sú cukorbetegség, a magas vérnyomás
és magas vérzsírszintek megjelenése.

A diabetes világnap kapcsán újból és
újból hangsúlyozni kell, hogy a cu-
korbetegséget meg kell elõzni a meg-
felelõ életmóddal, a helyes táplálko-
zással.

Amennyiben a betegség már kiala-
kult, akkor nem diétát, rövid ideig tar-
tó étrendi módosítást igényel a keze-
lés, hanem életmódváltást, ezen belül
az étrend módosítását, kiegészítve a
szükséges gyógyszeres terápiával.

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb november 17-én és de cember
1-jén) a szerencsi rendelõintézetben Vá-
radi Ferencné segítséget nyújt a sze-
mélyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sadalombiztosítási igazolványra azon-
ban szükség van, és a várakozás elke-
rülése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

Ro va tunk meg je le né sét
az Orosz lán gyógy szer tár tá mo gat ja.

Az egészségügyi szolgáltatási járu-
lék megfizetése (4350 Ft/hó) azért vált
szükségessé, mert a társadalom nem
minden tagja vállalt szerepet az egész-
ségügyi ellátás finanszírozásában. Meg-
oldásként a fizetési kötelezettség ki-
szélesítése irányába léptek a törvény-
alkotók, és mint bebizonyosodott, ez-
zel is sikerült csökkenteni az egész-
ségbiztosítási alapban jelentkezõ hiányt
– derül ki az APEH Észak-magyaror-
szági Regionális Igazgatóságának tá-
jékoztatójából. 

Az adóhivatal az elõbbi folyamathoz
kapcsolódva tájékoztató levélben ér-
tesítette azokat a magánszemélyeket,
akiknek az egészségügyi ellátásra való
jogosultsága nem volt tisztázva.

Az együttmûködõket személyes
megjelenésükkor felvilágosítással, rész-
letes tájékoztatással segítik. Az érintettek
jogviszonyukat, illetve jogosultságukat
a különféle igazolások bemutatásával
(pl: szociálisan rászorult az önkor-
mányzat által kiadott hatósági igazo-
lás alapján, rendszeres szociális segély
határozat, ápolási díj igazolása, EGT-
tagállamban tartózkodók esetében ér-
vényes Európai Egészségbiztosítási Kár-
tya,) rendezhetik, melyek alapján bi-
zonyítottan jogosultak az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére.

Abban az esetben, ha a magánsze-
mélyek a többszöri felszólítás ellené-
re sem mûködnek együtt az APEH-el,
akkor a hatóság adóellenõrzés kereté-
ben tisztázza a fennálló jogviszonyt.

Azokra, akik meg sem jelennek az
egyeztetésre, mulasztási bírságot szab-
nak ki, aminek a mértéke elérheti
vagy akár meghaladhatja az egy évre
vonatkozó – egészségügyi ellátási jo-
gosultságot teremtõ – befizetési köte-
lezettség összegét. A jelenleg is folya-
matban lévõ vizsgálatok természetesen
a jövõre nézve nem oldják meg telje-

sen a problémákat (további jogosult-
ság tisztázása), ezért vélhetõen továb-
bi ellenõrzésekre is szükség lesz.

Azoknál az adózóknál azonban,
ahol ellenõrzéssel és önbejelentkezéssel
– adatlap benyújtásával – sem tisztáz-
ható az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, ott bizony továbbra is „pi-
rosan fog világítani a lámpa”.

HOGYAN VÁLTHAT A PIROS LÁMPA ZÖLDRE?

A szerencsi Sziget Alapítvány ku-
ratóriuma köszönetet mond mind-
azoknak, akik 2007. évi személyi jö-
vedelemadójuk egy százalékával tá-
mogatták civil szervezetünket. Az így
befolyt 274 008 forintból az alapí-
tói céloknak megfelelõen nevelési,
oktatási, képességfejlesztési, isme-
retterjesztési, egészségmegõrzési ren-
dezvényeket szerveztünk, illetve tá-
mogattunk.

Nyíri Tibor
a kuratórium elnöke

Az MTTSZ Taktaharkányi Lö-
vészklub köszönetet mond a 2006.
évi SZJA 1%-át a részére felajánló
támogatóinak. Az ebbõl a forrásból
származó 180 611 forintot verse-
nyek szervezésére és nevezési díjakra
fordítottuk.

Ullik Béla elnök

A Nyárutó Klub nyugdíjas civil
szervezet vezetõsége és tagjai ezúton
mondanak köszönetet mindazoknak,
akik adójuk 1%-ával támogatták egye-
sületünk mûködését. A befolyt össze-
get, 145 002 forintot a szervezet napi
mûködéséhez és a pályázatok írásá-
hoz ma már nélkülözhetetlen számí-
tógép beszerzéséhez használja fel. 

Fincziczki Istvánné
a Nyárutó Klub vezetõje

A Szerencsi Lurkó Alapítvány ku-
ratóriuma nevében köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik 2007. évi adó-
juknak 1%-át civil szervezetünk javára
ajánlották fel. Az így kapott 52 085
forintot játékszerek, meséskönyvek,
rajz- és festékeszközök vásárlására, va-
lamint kirándulásra fordítjuk. 

Krusinszki Ferencné
kuratóriumi elnök

KÖSZÖNET
AZ EGY SZÁZALÉKÉRT

A 2009-es évre is jelentõs kedvezménnyel fizethetik elõ
olvasóink a Szerencsi Híreket. Az újságot jövõre 150 fo-
rintért lehet majd megvásárolni a boltokban és az újság-
árusoknál. Akik az éves elõfizetés mellett döntenek, ol-
csóbban jutnak hozzá közéleti lapunkhoz, amit a hírlap-
kézbesítõ házhoz visz.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen a Szerencsi
Hírek 2009-ben is összesen 21 alkalommal jelenik meg.
Januártól júniusig, valamint augusztustól novemberig ha-
vonta két lap lát napvilágot, júliusban a szerkesztõség mun-
katársainak éves szabadsága miatt szünet van és december
közepén egy ünnepi számot ad ki a szerkesztõség. A 21
lapszámért a 2009-es esztendõre vonatkozó kedvezményes
éves elõfizetés díj 2750 forint (lapszámonként 130 forint).
Akik nem szándékoznak egész évre élni a kedvezménnyel,
jutányos áron 2009 elsõ félévére is elõfizethetik az újságot
144 forintos darabáron, így a januártól június végéig meg-

jelenõ 12 szám díja 1728 forint.  A várostól távol élõ ol-
vasónknak az elõfizetési díj és a feladási költség térítése mel-
lett 2009-ben is postázzuk lapunkat.  

Hogyan lehet a 2009-es évre kedvezményesen elõfizet-
ni a Szerencsi Híreket?

– Régi elõfizetõinknek legegyszerûbb az õket felkeresõ
hírlapkézbesítõknél. 

– Új elõfizetõknek a postán és a hírlapkézbesítõknél.  
– Telefonon a 47/561-180-as szám tárcsázásával. 
– Küldjön alapdíjas SMS-t a 06-20/940-2066-os számra

vagy e-mailt a szerhir@t-online.hu címre a név, a pontos
lakcím és a megrendelés idõtartamának megjelölésével. 

– Havi elõfizetés a szerkesztõségben (Szerencs, Népház
emelet). A januári számokra a karácsonyi ünnepek miatt
december 19-ig.  

Válassza az Önnek kényelmesebb megoldást!
Megtisztelõ bizalmukat elõre is köszöni

a szerkesztõség 

ELÕFIZETÉSI AKCIÓ
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KINCSES TÜZÉP

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

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

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.

Újabb akció valamennyi üzletünkben 
november 12–24-ig!

AZ AKCIÓS KÍNÁLATBÓL: 
COOP füstölt tömbsajt 1 kg 1349 Ft
Falni jó! füst. pulykavirsli 140 g 119 Ft

Egységára: 850 Ft/kg

COOP teavaj 100 g 129 Ft
Egységára: 1290 Ft/kg

Füst. fõtt tarja 1 kg (COOP, Maxi, Szupermarket) 
Pick Szeged Zrt. 1299 Ft 
Lipton Green Label tea 25 x 1,5 g 219 Ft

Egységára: 5475 Ft/kg
Olympos sárgarépa-narancs mix 1,5 l 219 Ft

Egységára: 146 Ft/l
Tide komp. lemon mosópor 2 kg (COOP, Maxi, Szupermarket) 999 Ft

Egységára: 499,50 Ft/kg
Tomi Kristály kompakt normál, color 2 kg 849 Ft

Egységára: 424,50 Ft/kg

Snickers, Mars, Twix szeletek 51–42–58 g 99 Ft
Egységára: 1941–2357–1707 Ft/kg

Urbi mézes puszedli, sárgabarackos 200 g (Maxi, Szupermarket) 249 Ft
Egységára: 1245 Ft/kg

Wiener Extra vák. kávé 1 kg 1199 Ft

AK CIÓ!

Vásároljon december 31-ig 2000 forint felett, 
hogy a januári sorsoláson megnyerhesse 

az 50–75–100 000 forintos COOP vásárlási utalványok egyikét! 

Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� Karácsonyi terítõk

� Karácsonyi mintás anyagok
� Organzák � Voilek � Függönyök

� Sötétítõk � Karnisok
� Téli paplan 3300 Ft-tól � Csillárok � Függesztékek 

� Villanyszerelési anyagok

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
Függöny-, drapéria-, terítõvarrás helyszíni felméréssel is! 

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 a Posta utca felôl az udvarban!

TELJES KÖRÛ VILLANYSZERELÉS

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Akciós gépvásár -10-15%

Facsemete-értékesítés!

Szerencs, Sallai út 13. (a Providencia biztosítóval szemben) 
Tel.: 47/363-758.

Különleges virágok már kaphatók 
Erzsébet- és Katalin-napra!

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
FELSÕPINCESOR 21.: 1198 m2 telken szintes családi ház. Az in-
gatlan lakórésze tovább bõvíthetõ. Megfelelõség esetén be-
számításra kerülhet szerencsi, teljesen felújított társasházi
lakás. Irányár: 19 200 000 Ft. Telefon: 20/34-12-555.        

NYÁR U. 2.: 628 m2 területû, 55 m2 hasznos alapterületû, kom-
fortos mûhely a hozzá tartozó tárolóval. Elsõsorban üzlethe-
lyiségnek, szolgáltató háznak alkalmas, de lakás is kialakítható
benne. Vállalkozók vagy befektetõk figyelmébe ajánljuk a fõút
melleti fekvésére, az átmenõ forgalom kihasználhatóságának
lehetõségére is tekintettel. Irányár: 15 000 000 Ft. Telefon:
30/405-46-21.   

RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken, hangulatos családi ház.
Külön megegyezés alapján teljes berendezéssel együtt is eladó,
esetleg hosszabb távra BÉRBE ADÓ. Üzleti célra is kiválóan al-
kalmas. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/29-81-070.        

MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken, igényesen kialakított
családi ház két önálló épülettel. Egyik épület jelenleg kocsma-
ként mûködik. Másik épület üzlethelyiség. Az üzlet 24 fõ be-
fogadó képességû. Külön megegyezés alapján teljes
be ren dezéssel és felszereléssel együtt is eladó, esetleg BÉRBE
ADÓ. Üzleti célra (falusi turizmus) is kiválóan alkalmas. A la-
kóépület jelenleg szálláslehetõségként hasznosított 9 fõ részére.
Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon: 20/518-60-49.

TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15., Sárossy István: mintegy 150
m hasznos alapterületû lakóépületbõl, melléképületbõl,ga-
rázsból és gazdasági épületekbõl álló ingatlan, 21 m boros-
pinceággal, 30 hl-es betonkáddal. A pincében lévõ hidraulikus
prés, az elektromos szõlõdaráló a vételárban benne foglaltatik.
Azonnal beköltözhetõ. Gazdálkodási, borászkodási célra kivá-
lóan alkalmas. Befektetõk figyelmébe is ajánljuk. Irányár: 
9 900 000 Ft. Telefon: 47/363-196, 70/592-74-39. 

BODROGKERESZTÚR, DÓZSA U. 2.: 970 m telken igényesen ki-
alakított, teljesen felújított, mintegy 135 m alapterületû, kom-
fortos, kertkapcsolatos családi ház. A konyha teljes berendezése
az értékesítési árban benne foglaltatik: térelválasztó, beépített
szekrények, gránit mosogató, beépített villanysütõ, gáztûzhely,
mosogatógép, kihúzható páraelszívó. Extrák: kiépített házi-
mozi csatlakozó rendszer, kandalló, kábel tv. Redõnyök, ud-
vari-kerti világítás, terméskõ díszburkolatok, sziklakertek,
kiépített szalonnasütõ hellyel, beállt leválasztó ciprussor. Gyü-
mölcsfák. A kerti automata öntözõrendszerhez a csövezés be-
rakva. Szükség esetén az ingatlan hasznos alapterülete a
garázs helyiségével tovább bõvíthetõ. Egyéb lakásberendezé-
sek külön megvásárolhatók. Azonnal birtokba vehetõ. Ven-
déglátási célra is alkalmas, vagy kisebb átalakítással
kétgenerációs, két önálló lakrészes házzá alakítható. Megfe-
lelõség esetén beszámítanak budapesti, csendes környéken,
maximum négyemeletes épületben lévõ lakást. Irányár: 
20 900 000 Ft. Tel: 20/91-52-634. Megtekinthetõség biztosí-
tásához: 30/965-10-29.   

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGY VÉD

3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

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



2008. NOVEMBER 14. HIRDETÉS14

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

ÔSZI AJÁNLATAINK
Szerencsi indulással
ADVENT BÉCSBEN

Idôpont: 2008. december 13.
Utazás: autóbusszal. 

Részvételi díj: 9900 Ft/fô
Jelentkezés és bôvebb információ:

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.huEng.sz.: R-1787/1998

La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 • http://www.observer.hu

Dolgozni szeretõ 
fiatalembereket 

keresünk Kanadába
nyaralók és lakóházak építésére,

külsõ és belsõ munkákra: 
kõmûvest, festõt, ácsot, 

asztalost és segédmunkást.

Fiatal házasok vagy élettárssal 
rendelkezôk elõnyben!

Hívják Sándor vagy Mária Fabust 
a 001-705-342-7145

(Kanada – 6 óra idõeltolódás) 
telefonszámon. 

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, 
birka-, bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! 

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

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Kínálatunkból:
AKCIÓS ÁR:
Csirkecomb 599 Ft/kg
Egész csirke 610 Ft/kg
Csirkemell-filé 1260 Ft/kg
Csirkeszárny 500 Ft/kg
Csirkefarhát 140 Ft/kg 
Csirkemáj 690 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 1060 Ft/kg

Sertéskaraj (egész) 1220 Ft/kg
Sertéscomb 1140 Ft/kg
Sertéslapocka 1100 Ft/kg
Sertéstarja (csontos) 1040 Ft/kg
Sertésoldalas 990 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 680 Ft/kg
Csontnélküli karaj 1560 Ft/kg
70%-os apró sertéshús 
(kolbászhús 
kérésre ledaráljuk) 690 Ft/kg

Bõrnélküli csülökhús 900 Ft/kg
Lehúzott félsertés 
(fej nélkül) 966 Ft/kg
Füstölt bordaporc 830 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 900 Ft/kg
Lángolt parasztkolbász 860 Ft/kg
Parasztkolbász 860 Ft/kg
Gyulai lecsókolbász 
(Békési) 499 Ft/kg
Lecsókolbász (Be–Va) 580 Ft/kg
Ungvári szalámi 690 Ft/kg
Virsli (Heves) 420 Ft/kg
Nádudvari virsli 990 Ft/kg
Müncheni pálcika 930 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna 820 Ft/kg
Sertéspárizsi (füstölt) 660 Ft/kg
Baromfipárizsi 400 Ft/kg

* Németül beszélõ gépészmérnököt ke-
resünk felvételre Szerencs és környékérõl.
Acélszerkezet-gyártási gyakorlat elõnyt
jelent. Minimális gyakorlati idõ 5 év. Ér-
deklõdni: 30/9988-570. 

* Szerkezeti lakatosokat keresünk fel-
vételre Szerencs és környékérõl. Gya-
korlati idõ elõnyt jelent. Érdeklõdni:
30/9988-570. 

* Daewoo Lanos SE 1.5, 1998. 07., el. ablak, szervo,
központi zár, ködfényszóró, rádiós magnó, plüsskár-
pit, vonóhorog, világoszöld metál, friss mûszaki. Meg-
kímélt állapotban. Irányár: 790 000 Ft. 
* Suzuki Swift 1.0, 1994., 41 ezer km-el (!!!) újszerû
állapotban, egygazdás, plüsskárpit, vonóhorog, rádiós
magnó, friss mûszaki. Irányár: 490 000 Ft.
* Opel Astra Caravan 1.4 GL, 1995., el. ablak, köz-
ponti zár, ködfényszóró, légzsák, vonóhorog, riasztó.
Megkímélten, igényesnek eladó. Irányár: 590 000 Ft. 
* Suzuki Wagon R+ 1.3 GLX, 2003., 46 ezer km-el,
magasan felszerelt: klíma, el. ablak + tükör, 2 lég-
zsák, központi zár, szervo, rádiós magnó, újszerû ál-
lapot, metálfényezés. Irányár: 1 290 000 Ft. 
* Seat Marbella 0.9, 1992. évjárat, alacsony fogyasz-
tású, olcsó üzemeltetésû kisautó, nagyon jó állapotban,
jó motorral. Irányár: 139 000 Ft. 

Telefon: 
30/218-1353, 30/309-1033. 
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Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között: 47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. 

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

HHAALLLLÁÁSSÁÁTT!!
• szakorvosi tanácsadás
• 15 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 190 Ft/db + áfa
Zsalukõ 25-ös 200 Ft/db + áfa
Zsalukõ 30-as 230 Ft/db + áfa
Zsalukõ 40-es 290 Ft/db + áfa
Béléstest EB 60/19 200 Ft/db + áfa

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

� Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, 
bedolgozás igény szerint betonpumpával

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

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!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

AKCIÓS LAMINÁLT-
PADLÓ-VÁSÁR!

Egyes laminált padlók
hatalmas 

árengedménnyel, 
ingyen habfóliával!

Nem akciós 
laminált padlók 

ingyen habfóliával 
és szegôléccel!

Tíz négyzetméter 
feletti vásárlás esetén

az Öné egy 

10%-os
szônyegvásárlási 
kedvezmény is!

Jöjjön és válasszon 
árukínálatunkból!

3909 Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/548-003, 47/548-013. Te le fon/fax: 47/348-357. 

� Acél szer ke ze tek gyár tá sa, sze re lé se � Be ru há zá sok, fej lesz té sek komp lett ki vi te le zé se 
� Gé pek, be ren de zé sek gyár tá sa, sze re lé se � Hen ge relt, he gesz tett csö vek, csõ ido mok gyár -
tá sa, sze re lé se � Üze mek,
üzem ré szek fel újí tá sa, kar-
 ban tar tá sa � Fel ra kóhe -
gesz té sek � Lv = 30 mm-ig
tör té nõ le mez hen ge re lé sek 
� For gá cso lás kö zép esz ter -
gá kon � DP–200 sík esz ter -
gán tör té nõ nagy sú lyú és
mé re tû mun ka da rab ok meg-
 mun ká lá sa � Ma ró gé pe ken,
gya lu gé pe ken, su gár fú ró gé -
pe ken vég zett for gá cso lá sok
� Komp lett szá mí tó gé pes
ügy vi te li szol gál ta tá sok

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAK IPA RI ÉS KE RES KE DEL MI KFT. 

ZEMPLÉN VILL 
Riasztórendszerek, napelemek, hôkamerával

történô épületgépészeti vizsgálatok
Energetikai bizonyítványra való felkészítés (épület-zöldkártya) 

� riasztórendszerek beltérre, kültérre,
� víkendházak és pincék védelme

� füstérzékelôk � szén-monoxid-érzékelôk
� kamerarendszerek: megfigyelôkamera, minikamera, 

kémkamera, rádiós kamera, villanyszerelés.

Épületgépészeti vizsgálatok:
� a hôszigetelés hibái � rejtett minôségi és konstrukciós hibák 

� vizesedés (ami gombásodást, ill. szerkezeti 
károsodást okozhat) � elektromos meghibásodások 
� különbözô készülékek kopó alkatrészei, például 

csapágyak, fogaskerekek és kerekek, magasfeszültségû kábelek, biztosítékok, 
érintkezôk, relék, 

transzformátorok, áramelosztók, 
motorok vezérlôszerkezetei, generátorok, NYÁK-ok, stb. 

Tel.: 70/335-31-80, 70/775-78-17.

A BIZTONSÁG OLCSÓBB, 
MINT GONDOLNÁ!!!

RIASZTÓRENDSZEREK MÁR 49 900 FT-tól 
24 ÓRÁS TÁVFELÜGYELET 2500 Ft/hó-tól

VIDEOKAMERÁS 
MEGFIGYELÕRENDSZEREK

KLÍMABERENDEZÉSEK
INGYENES FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS

Alarm Sensor Miskolc Kft.
Farmosi Imre

20/388-8467
farmosi@alarmsensor.hu

Munkavállalásra alkalmas,
OKLEVELET ADÓ

masszõrtanfolyam indul
Szerencsen december 4-én,

Sárospatakon december 6-án

Ár: 40 000 Ft
Érd.:30/365-7510  vagy 70/944-6427.

Ny.sz:14-003206

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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– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, száz éves
ház közel 2000 négyzetméteres telken 3,2 millió fo-
rintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-3852 telefon-
számon Szerencsen. (19)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (19-20)
– 4 db boroshordó különbözõ méretben, 2 db tonna
és 4 db mûanyag hordó eladó. Érd.: 47/363-610.
(19)

JÁRMÛ
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfe-
hér autó téli gumikkal 100 000 Ft-ért eladó. Tel.:
20/563-3852. (19-20)

ÁLLAT
– Húsjellegû, 8 hetes malac Golopon eladó. Érd.:
20/215-9460. (19-20)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg, íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041.
(19-20)
– 3 + 2 + 1, ágyazható, alig használt ülõgarnitúra és
szekrénysor eladó. Érd.: Szerencs, Bors K. út 19., tel.:
20/531-7676. (19)
– Hagyatékból eladók: háromrészes, ágyazható sa-
rokülõ, cipõtartó, íróasztal, ágynemûtartó, dohány-
zóasztal, kombinált szekrény, szõnyegek. Érd.:
47/361-783. (19)

VEGYES
– Gyulán az üdülõszövetkezetben november 29-tõl
december 12-ig max. 4 fõ üdülhet 25 000 Ft-ért.
Érd.: 20/474-3945. (19-20)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencs, Csalogány út 36. szám alatti, 100 m2 kö-
rüli kertes családi ház melléképületekkel (garázs,
kamra, disznóól, baromfiudvar) eladó. Érd.: 20/533-
0642. (19-20)

– Szerencsen a gimnáziumhoz közeli társasházban
III. emeleti, 60 m2-es lakás eladó. Érd.: 30/9191-
882. (19-20)

– Szerencsen kétgenerációs, külön bejáratú, 2 + 4
szobás családi ház 2 garázzsal, nagy mûhellyel, úszó-
medencével eladó. Vállalkozásra megfelel. Kisebb la-
kást beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (19-20)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szu-
terénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi
ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületek-
kel, igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is
kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (19-20)

– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag abla-
kos, felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás
eladó. Érd.: 47/361-384, 17 óra után, vagy 20/434-
7408. (19-20)

– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, gázfûté-
ses, garázsos, társasházi (kulcslyukas) lakás + külön
bejáratú szoba elõszobával eladó. Érd.: 47/363-288,
70/324-4728. (19-20)

– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, fedett terasszal, az udvaron
ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (19-20)

– Bekecs elején (Honvéd úton) 1225 m2-es telken,
háromszobás, kertes családi ház eladó. Ár: 8 M Ft.
Érd.: 47/368-024. (19-20)

– Szerencs, Gyár út 3. szám alatt 72 m2-es lakás
eladó. Érd.: 20/974-89-25. (19)

– Taktaszadán a Petõfi utcában 2000 m2-es telken új
építésû, szigetelt, padlófûtéses, melléképületes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 30/497-3867. (19)

– Szerencsen a Szabadság út 6/A szám alatt új épí-
tésû, kertes családi ház eladó. Érd.: 20/269-0430.
(19)

– Szerencsen a Kölcsey úton négyszobás, tetõteres
családi ház eladó. Érd.: 30/291-0265, 30/353-2573.
(19)

– Szerencsen a Móra utcában, saroktelken, csendes
környezetben, kétszobás, összkomfortos családi ház
(alacsony rezsi) eladó. Ár: 7 000 000 Ft. Érd.:
47/364-158. (19)

– Szerencsen az Ondi út 1/B-ben lakás eladó. Érd.:
30/216-3282, 47/363-865. (19)

– Szerencs központjában, csendes helyen, három-
szobás, összkomfortos, kertes családi ház gáz + ve-
gyes fûtéssel eladó. Irányár: 19 500 000 Ft. Érd.:
70/387-8783. (19)

– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, három-
szobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû,
azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett, parko-
sított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-0795.
(19)

– Szerencs, Rákóczi út 128/3. szám alatti (Gyárkerti
óvoda mellett) társasházban, 64 m2-es lakás eladó.
Érd.: 30/263-5752. (19)

– Bekecsen szintes, külön bejáratú, 3 + 2 szobás, ve-
gyes tüzelésû, központi fûtéses, rendezett, kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 47/360-019. (19)

– Bekecsen, kertes családi ház eladó, két generáció
részére is alkalmas. Ár: megegyezés szerint. Érd.:
47/368-160, 20/933-9910. (19)

– Legyesbényén családi ház sürgõsen eladó. Érd.:
70/316-4045, 20/919-3094. (19)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján
fotóval jelentetjük meg az el adás -
ra vagy kiadásra kínált lakásokat,
épületeket. Ennek költsége hozott
fénykép esetén alkalmanként 500
Ft, amennyiben a fotót munkatár-
sunk készíti el, akkor 700 Ft. Ezért
az összegért egyszer jelentetjük
meg hirdetését, ami az internetes
honlapunkra is ilyen formában
felkerül. 

– Leanderek jelképes összegért, angyaltrombita tõ
ingyen elvihetõ, sütõtök (sonkatök) olcsón eladó. Érd.:
47/361-857. (19)
– Volkswagen Golfra való, felnire felszerelt, kie-
gyensúlyozott, egy télen (3 hónap) használt téli gumi,
11 Ft/db áron, valamint 2 db (80 x 200 cm) beltéri
üvegajtó megegyezés alapján eladó. Érd.: 47/362-
660. (19)
– 266 db Tondach cserép eladó. Érd.: Szerencs, Vajda
J. u. 1/A., tel.: 47/362-998. (19)
– Otthoni munkával stabil jövedelem! Válaszboríté-
kért ingyen tájékoztatom. Cím: Sipos Mirjam 9024
Gyõr, Táncsics M. u. 32. fszt. 1. (19)

VÁLLAL
– 51 éves szakácsnõ külföldön (magyar területen)
munkát keres. Magyar konyha, öregek, gyerekek fel-
ügyelete stb. Tel.: 70/396-8095, 47/361-241. (19-
20)
– Általános iskolások korrepetálását vállalom angol-
ból, magyarból és matematikából. Tel.: 30/438-
4360. (19-20)
– 43 éves, megváltozott munkaképességû hölgy ke-
reskedelmi végzettséggel munkát keres – takarítást
is vállalok. Telefon: 30/987-3368. (19-20)
– Amerikai tanárnõ gyermekek, felnõttek kezdõ és
haladó szintû angol nyelvoktatását vállalja délutáni és
esti idõpontokban Szerencsen. Érdeklõdni lehet a
30/519-8378-as telefonszámon. E-mail: lauralaw-
rence10@hotmail.com. (19-20)
– Iskolás korú gyerekek délutáni felügyeletét válla-
lom, tanulásban segítek (nyugdíjas pedagógus). Érd.:
70/609-2896. (19-20)

KIADÓ
– Szerencsen kétszobás, elsõ emeleti, bútorozott
lakás kiadó. Érd.: 20/972-2626. (19-20)
– Szerencs, Kossuth utca 19/E. szám alatt 60 m2-es,
villanyfûtéses lakás kiadó. Tel.: 20/911-5325. (19)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. november 21-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

november 28., december 12.

500 forint

�

�

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

Táncház
A volt úttörõházban a Hajnali Kulturális Egyesület

szervezésében a Parapács Együttes 
közremûködésével 

2008. november 15-én, (szombaton)
gyerek táncház:18-20 óráig, felnõtt táncház: 20 órától.

Belépõ, gyerek: 300 Ft, felnõtt: 500 Ft, családi: 1000 Ft. 

MEGNYÍLT SZERENCS

LEGÚJABB OPTIKÁJA!
Nyitási akciókkal, egyedi ajánlatokkal, személyre szabott

kedvezményekkel várunk minden érdeklôdôt.

Novemberben annyi százalék kedvezményt adunk 
szemüvegkerete árából, ahány éves Ön.

(Az akció szemüvegkészítés esetén érvényes, a részletekrôl érdeklôdjön az üzletben.)

Például: Ha Ön 42 éves, szemüvegkerete 42%-kal olcsóbb.

ERZSÉBET-NAPI

VIRÁGVÁSÁR! 
November 19-én, szerdán
Szerencsen a Népházban

Holland cserepesvirág-
kiárusítás 30-50%-os 

engedménnyel,!
Már 400 Ft-tól mikulásvirágok

nagy választékban!

Szem-Pont Optikai Szaküzlet
Szerencs, Rákóczi út 54., a háziorvosi rendelôvel szemben

EZT LÁTNI KELL!

� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok 
– már 5000 Ft-tól.

� Üléstakarók.
� Sportkormányok, sportlégszûrôk.
� Méretpontos gumiszônyegek:

Suzuki SX 4, Suzuki Ignis, Skoda
Fabia, Suzuki Swift.

� Filcszônyegek több színben.
� Hangolható sportkipufogók.
� Sportpedálok.
� Dísztárcsák (darabra is).
� Csomagtértálcák (méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

Ha 10 óráig megrendeli, már fél 4-kor átveheti, 
ha dél után rendeli meg, másnap reggel jöhet érte.

Egyes keleti alkatrészek akár 50%-os árengedménnyel! 
� IZZÓK nagy választékban minden típushoz.
� Castrol, Valvoline, Rowe, Opel olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás szíjak, ékszíjak.
� Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Ételfaj-

ta. 13. Híradástechnikai eszköz. 14.
Hagyományos fegyver. 15. Alfred …,
neves német orvos volt. 16. Te és õ.

17. Bíróságon zajlik. 19. Ezüst vegy-
jele 20. Mell. 22. Jégen, dinnyén vág-
ják 24. Az idézet harmadik, befejezõ
része. 28. Üres rím! 29. Becézett nõi
név. 30. Kiejtett P! 31. Vegyszermentes

(élelmiszer). 33.
Friss.  35. Növény
része. 37. Alagsor
része. 39. Lassú ál-
lat. 42. Épületet rom-
bol. 43. Középen
szed! 44. Sporttri-
kó. 45. Szemben.
46. Kés lényege. 48.
Fogd! 50. Kicsinyítõ
képzõ. 51. Ütem.
53. Mountain bike
röviden. 55. Tech-
nécium. 57. Fizi-
miska 58. Erre a
helyre. 60. Középen
bohém! 62. Figyel.
64. Nagyhatalom.
66. Intézményesült
vallás. 68. Amely
helyen.

Függõleges:
2. Sárkányt röptet.

3. Tört mogyoró!  4.
Riadó. 5. Ajtón van.
6. Félig édes! 7.
Emelvény. 8. Tiltó-
szó. 9. Csendesedik
a vihar. 10. Plusz. 11. Párosan segít!
15. Az idézet második része. 16. Fe-
hér ital. 18. Fordított kettõs mással-
hangzó. 20. Kréta fele! 21. Erdõs Kata.
23. Vér folyik benne. 25. Anya. 26.
Földrengés fészke. 27. Mosószert ru-
hából eltávolít. 31. Bór, ittrium.  32.
Vádol. 34. Te meg én. 35. Angol kapu
(GATE). 36. Dal. 38. Talál. 40. Ho-
mok-alkotórész. 41. Bér. 47. A végén
nyer. 49. Kén, urán. 52. Szamárbe-
széd! 53. Elõtag, jelentése: nagy. 54.
Divatirányzat. 56. Manufaktúra elõtt
volt. 59. Ellenben. 61. Alszik. 63. Ki-
ejtett Z!  65. Argon vegyjele. 67. Itt-
rium, hidrogén.

Sz. A. 

Az október 31-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Két szóval elmond-

hatom, amit az életrõl megtanultam:
megy tovább. 

A helyes megfejtést beküldõk közül
a szerencsések jutalma fürdõbelépõ a
Szerencsi Fürdõ és Wellnessházba:
Komlósi Andrásné, Szerencs, Rakodó
út 6., Török Béla, Szerencs, Tatay Z.
u. 2., Baghy Istvánné, Ond, Fõ út 135.
A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/988-3191-es tele-
fonszám tulajdonosa fürdõbelépõje-
gyet nyert a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessházba. A nyertesek a nyeremé-
nyeket a Szerencsi Hírek szerkesztõ -
ségében (Szerencs, Népház) novem-
ber 17–21-ig vehetik át. A november
14-ei keresztrejtvény megfejtésének
beküldési határideje: november 21.
Megfejtésüket SMS-ben is elküldhe-
tik a 20/940-2066 számra.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé -
nyének aján dék sor so lá sán csak azok
a meg fej té sek vesz nek részt, ame lyek-
 hez mellé kelték ezt a szel vényt:

KE RESZT REJT VÉNY
2008. november 14.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

Te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,

írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

LEÍRÁS

GYEREKKARÁCSONY
A zenei kiadók is készülnek a kö-

zelgõ ünnepekre, hiszen már megje-
lent a Gyerekkarácsony címû CD,
amely a legszebb és legismertebb ka-
rácsonyi dalokat gyûjtötte egy csokor-
ba. A kiadvány érdekessége, hogy a da-
lokat gyerekek éneklik magyarul.

Az ismert melódiák már jó elõre meg-
alapozzák a meghitt ünnepi hangula-
tot, és a fenyõfaillattal teli szentestén
minden bizonnyal sokan éneklik majd
együtt szeretteikkel a kiadványon sze-
replõ ünnepi dallamokat. 

ERIKA VISSZATÉRT!
Ki gondolná, hogy immár 22 éve an-

nak, hogy Zoltán Erika: „Szerelemre
születtem” címû slágere elsõ alka-
lommal csendült fel az 1986-os Inter-
Pop fesztiválon? Erika slágerei napja-
inkban a hazai retro-láz kihagyhatat-
lan részét képezik.

A most megjelent Retrodisco Best of+
album olyan dalokat is tartalmaz, ame-
lyek a nagyközönség számára is jól is-
mertek, de áthangszerelve az új gene-
rációnak is izgalmas lehet. Ki ne is-
merné ezeket a dalokat: „Mindent a
szemnek”, „Elvarázsolt éj”, „Miért sír-
nak ritkábban a fiúk” és még sokáig so-
rolhatnánk a népszerû Zoltán Erika-
dalokat, melyek most új köntösbe búj-
tatva jelennek meg ezen a korongon.

Természetesen a számokat Erika újra-
énekelte.

A régi dalok mellett négy vadonatúj
felvétel is kényezteti mindazokat, akik
meghallgatják a Retrodisco Best of+
anyagát.

A SZERENCSI ECHONALD

Az elmúlt idõszakban a helyi rock-
zenerajongók több alkalommal hall-
hatták a fiatal szerencsi Echonald
együttes nevét. A mindössze két évvel
ezelõtt megalakult zenekar idén a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár ál-
tal szervezett II. Szerencsi Rockpárbaj
elnevezésû rendezvényen elsõ helye-
zést ért el. 

A történet 2006-ra nyúlik vissza, ami-
kor Krajczár Márió, Grebely János és
Krajczár Ferenc megalapították életük
elsõ együttesét. Az ifjú rock-csapathoz
hamarosan csatlakozott Lajcsák István
gitáros, majd Gönczi Katalin tûnt fel
mellettük az énekes szerepében. Õk

lettek az Echonald. Hogy honnan ez
a név? A zenekar két tagjának édes-
apja segíti pályafutásukat. Idõsebb
Krajczár Ferenc egykori együttese vi-
selte az Echonald nevet, amit fiai to-
vábbvittek. A szónak igazából nincs je-
lentése, azonban egyszerû és könnyen
megjegyezhetõ – vallják a fiatal zené-
szek.

Teltek a hónapok és rövidesen Be-
regi Fruzsina érkezett meg az énekesi
posztra. Az õ hangját a 2007-ben meg-
rendezett elsõ szerencsi rockpárbajon
is megcsodálhatta a közönség. Idõ köz-
ben kilépett a gitáros, akinek a he lyére
Krajczár Rolandot választották a fiúk.
A már említett 2007-es rockpárbajon
ebben a felállásban lépett színpadra az
Echonald, és már akkor is az elõkelõ
harmadik helyen végeztek. 

Újabb személyi problémák követ-
keztek és csakhamar ismét magára ma-
radt a három alapító tag. Mindezek el-
lenére 2008 nyarán a második alka-
lommal megrendezett szerencsi rock-
párbajon a szakértõ zsûri az elsõ hely-
re hozta fel a zenekart.

Az Echonald fiatal tagjai minden le-
hetõséget megragadnak, hogy a szín-
padon mutathassák be tehetségüket. A
banda zenei stílusa – saját bevallásuk
szerint – sajátos módon ötvözi a he-
avy metal nyers, a power metal pör-
gõs és a goth metal dallamos jellegét.
Ez az irány tükrözi leginkább az Echo-
nald tagjainak ízlésvilágát, hiszen ked-

venc elõadóik között olyan bandák ta-
lálhatók, mint Sonata Arctica, Night-
wish, vagy a klasszikusnak számító
Ozzy Osbourne.

A fiatal csapat terve tehát, hogy mi-
nél több helyen bemutatkozhassanak
és a nyár végére talán elkészülhet az
áhított stúdióalbum is. Mindehhez
azonban továbbra is gitárost keresnek
a fiúk, hiszen ez a poszt már közel egy
esztendeje betöltetlen a zenekarban. 

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: My Love…Essential Collection. A
helyes választ beküldõk közül Dem-
kó Gyuláné, Bekecs, Esze T. u. 11. szám
alatti olvasónk belépõjegyet nyert a Sze-
rencsi Fürdõ és Wellnessházba. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõ
20/261-1270-es telefonszám tulajdo-
nosa belépõjegyet nyert a Szerencsi Für-
dõ és Wellnessházba. A nyeremé-
nyek a szerkesztõségben, munkaidõ-
ben vehetõk át. Játékunk új kérdése:
Kik alkotják jelenleg az Echonald ze-
nekart? A válaszokat postai borítékban,
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére és írják rá: ZE-
NEALATTJÁRÓ. A helyes megfejtést be-
küldõk között belépõjegyet, a Szeren-
csi Fürdõ és Wellnessházba. Az SMS-
ben válaszolók továbbra is vásárlási
utalványt nyerhetnek. SMS-t a 06-
20/940-2066 számra küldhetnek.

A MIS KOL CI
NEM ZE TI SZÍN HÁZ MÛ SO RA

NAGYSZÍNHÁZ

NOVEMBER
14. (péntek) 15 óra: SZEGET SZEGGEL Kazinczy ifj. bérlet

19 óra: BOTRÁNY AZ OPERÁBAN Sárosi bérlet
15. (szombat) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Katona bérlet
16. (vasárnap) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet 
18. (kedd) 19 óra: A DENEVÉR bérletszünet
19. (szerda) 17 óra: SZEGET SZEGGEL Latabár ifj. bérlet
20. (csütörtök) 19 óra: A DENEVÉR Bérletszünet
21. (péntek) 17 óra: SZEGET SZEGGEL Laborfalvi ifj. bérlet
22. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Latinovits bérlet
23. (vasárnap) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
25. (kedd) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
26. (szerda) 19 óra: ADVENTI OPERAGÁLA Bérletszünet
27. (csütörtök 19 óra: ADVENTI OPERAGÁLA Bérletszünet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

November 27-én 17 órától: Korszerûbb Otthonért Klub. Adventi, karácsonyi
készülõdés a feng shui energiák felhasználásával. Elõadó: Tóth Gyuláné,
feng shui szakértõ. Belépõ: 300 Ft. Helyszín: Rákóczi-vár, klubterem.

GYERMEKKÖNYVTÁRI NAPOK
November 27., 10 órától: „Kertek alatt jár a tél” – óvodásoknak. Téli év-
szakkal kapcsolatos mesék, gyermekversek közös feldolgozása, zene-
hallgatás. 
November 28., 13.30 órától: Mikulás-váró a könyvtárban – alsó tago-
zatosoknak. „Sétáló Mikulás” desszertes doboz készítése. 
December 10., 13.30 órától: Adventi játszóház – alsó tagozatosoknak.
Karácsonyi dísz készítése.
A Gyermekkönyvtári Napok programjaira elõzetes idõpontegyeztetés

szükséges! Bõvebb felvilágosítás a 362-254/17-es telefonszámon
Meczóné Reviczky Beáta könyvtárostól kérhetõ.

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA



Kos: III. 21. – IV. 20.
Nem szereti a tétlenséget,

ezért olyasmit is elvállal, ami
nem igazán illik a szakmájához,
adottságaihoz. Így kevés az esély

a sikerre. A hónap végén a csalódásokat vásár-
lással kompenzálja, a shoppingolás közben a
lelke megnyugszik, viszont egy sor olyan dol-
got vásárol, amire semmi szüksége, és akkor
már a fölösleges költekezés miatt is romlik a
hangulata. Ebbõl az ördögi körbõl a szerelem
tudná kimozdítani. De a párját se ajándékokkal,
inkább kedvességével halmozza el. Gyökeres
változásra csak akkor számíthat, ha földig rom-
bolja az elõítélete korlátait.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Mars és a Neptunusz közti

kapcsolat bizonytalanságot ger-
jeszt, elsõsorban érzelmi téren.
De kiderülhet, hogy valaki a

munkahelyén is aknamunkába kezdett. A
bosszú aligha segít a lelki béke vissza -
nyerésében. A negatív energiák ugyanis ala-
posan csökkentik a teljesítõképességét, sõt, még
a magánéletére is kedvezõtlenül hatnak. A
hétköznapok apró eseményeibõl rossz
következtetéseket vonhat le, és alaptalanul vá-
dolja a partnerét is. A saját feje után megy, nem
fogadja meg a tanácsot, ami most csak azért
baj, mert aprólékossága miatt belemerül a  rész -
letekbe, a nagy egészet nem tudja átlátni.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A hangulata, egész élete a

 vég letek között mozog. Ha eddig
repült önnel a szekér, akkor
most minden apró akadályban

a sikerei összeomlását véli felfedezni. S ha a
párja néhány napig gondokba merülve ül az
asztalhoz, már arról vizionál, hogy el akarja
hagyni. Ha nem változtat tudatosan, akkor a
hónap végére pszichoszomatikus problémák
is jelentkezhetnek. A lelke ugyanis ké nyez -
tetésre vágyik, és betegségbe menekülve
próbálja a figyelmet magára terelni. A telihold
felszínre hozhatja titkos vágyait, vagy lelep -
lezõdhet a világ elõtt a már régebb óta tartó
titkos kapcsolata. A siker, a felemelkedés
törvényszerû, mert a következõ idõszakban még
a negatív hatások is kedvezõen hatnak a
munkakedvére.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Rengeteg a kötelezettsége,

már kezd minden a körmére
égni. És ezért senkit nem okol-
hat, csak saját magát, mert túl-

ságosan sokáig halogatta a határidõs felada-
tok elkezdését. A partnere azért zsörtölõdik,
mert már szinte alig látja, hiszen a hétvégeket
is munkával tölti. Az, hogy a munkában is, a
magánéletben is elégedett lehessen, még a
legjobb szervezõ munkával sem oldható meg
november végéig. December elejére talán
csökken majd a nyomás. Ezúttal kinyílik a szíve,
és nem utasítja el azt a valakit, aki megpróbálja
áttörni a maga köré épített falat, akinek sikerül
feloldani az önbe kövesedett gátlásait.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
A hónap elején minden a feje

tetejére áll, kicsúszik a kezébõl
az események irányítása, és a bi-
zonytalanságát hangos vitával

próbálja leplezni. A közvetlen környezete
tudja, hogy az ilyen oroszlánüvöltés valójában
semmilyen veszéllyel nem jár, de az új is-
merõsök, kollégák nagyon zavarba jöhetnek.
Szerencsére a partnere és a barátai tudják a
módját, hogyan lehet kizökkenteni a negatív
hangulatból. Teliholdkor érdekes új lehetõségek
kínálkoznak, s ha él velük, gyökeresen megvál-
tozik az élete. A 13-i telihold pletykákat, kínos
helyzeteket teremthet, utána viszont minden
jóra fordul. Hódítási tervei is valóra válnak, ha
van elég türelme.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Elõtérbe kerülnek a pénzü-

gyek, ami nemcsak azt jelenti,
hogy még többet próbál spórol-
ni, hanem azt is, hogy a tudását

szívesen kamatoztatná az eddiginél jobban. A
hónap közepén a Szûz jegyben járó Szaturnusz
és a szerencsét hozó Jupiter olyan kedvezõ
helyzetet teremt, amikor nemcsak munkával,
de szerencsével is nagyobb összeghez juthat.
Ne csak lottónyereményre gondoljon! A pá-
lyázatokat is kísérje figyelemmel, és éljen velük!
Ha épp most jutott túl egy csalódáson, vagy
váláson, akkor a tegnapi telihold felbolygatja
ismét a lelki nyugalmát. Ha kapcsolatban él,
vitákat hozhat ez a nap.

Mérleg: IX. 24.–X. 23.
Csak elhatározás kérdése,

hogy mikor lát hozzá végre a
hónapok óta halogatott teen -
dõkhöz. A rendcsinálás meg-

sokszorozná az erejét. Nemcsak a fölöslegessé
vált tárgyaktól kellene gyorsan megsza -
badulni, hanem azokat a kapcsolatokat is le
kellene zárni, amelyek már inkább vissza-
húzzák, vagy az energiáját emésztik. A
munkahelyén november közepétõl kemény
karrierharc kezdõdik. Csak a magánélete
rovására tud beállni a csatasorba. A haj -
líthatatlansága miatt nehezen tud gyõzni, ezért
jobb, ha háttérbe vonul.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Anyagi helyzetére kedvezõen

hatnak a bolygók, viszont a
család, fõleg a partnere  gondos -
kodik róla, hogy a pénz ne

melegedhessen meg a zsebében. Ha nem vi-
gyáz, a hirtelen lehetõségek akár még adósság-
ba is sodorhatják. November közepéig mód-
jában áll munkahelyet változtatni, sõt, még egy
külföldi ajánlat is érkezhet. De a végleges dön-
tés – úgy tûnik – nem öntõl, hanem a családtól
függ. A család háttérbe szorul, mert most a hi-
vatásában szeretne bizonyítani. De vajon
megér a siker ekkora áldozatot? Úgy érzi: meg-
találta azt a feladatot, azt a munkahelyet, ami
teljesen kielégíti az érdeklõdését, bizonyítani
tudja rátermettségét. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A vágyai és a lehetõségei

kezdenek azonos hullámhosszra
kerülni. A magánéletében letisz-
tulnak az érzések, és a karrierje

is új irányt vesz. November második felében
alapozhatja meg a következõ hét év egzisz-
tenciális alapjait. Ha tehát ezekben a hetek-
ben a legjobb pillanatban a legjobb helyen van,
és azonnal tud dönteni, a szerencse hosszú távra
ön mellé szegõdik. Járjon nyitott szemmel, fi-
gyelje a környezetében észrevehetõ változá-
sokat, hogy azonnal megragadhassa a kínálkozó
lehetõséget. Akit a héten fogad barátságába,
nem biztos, hogy õszinte. A csütörtöki telihold
rávilágíthat a háttérben zajló eseményekre, vagy
az illetõ mesterkedésére.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Még a kényelemszeretõ,

konzervatív Bakokat is felvil-
lanyozza a lehetõség, hogy vala-
mi újat alkothassanak, új

területen csillogtathassák meg a tudásukat.
Eddig a kishitûsége tartotta távol a kihívások-
tól, most viszont a Jupiter és a Szaturnusz segíti
abban, hogy elébe menjen az eseményeknek.
Még a megmérettetéseket is örömmel vállal-
ja. És dobogós helyen végez. Ez nemcsak a
munkában érvényesül, hanem a szerelemben
is: kezdeményezõ, és vakmerõségét boldogság
koronázza. Sikereinek kulcsa a múltban  gyöke -
rezik, idézze fel még a negatív élményeket is,
mert sokat profitálhat belõlük.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
November elsõ felében a

barátai segítségével érdekes vál-
tozások következnek az
életében. 10-e után pedig arra

is lehetõsége nyílik, hogy a munkahelyén
kiléphessen az eddigi megszokott körbõl, és
valami egészen új területen próbálhassa ki a
tehetségét, esetleg vezetõi adottságaira is szük-
ség lehet. A párjával közös dolgokban viszont
jobb, ha nem ön dönt, mert novemberben nem
annyira a racionális józanságra van szükség,
inkább az érzelmeké a fõ szerep. És ebben õ
az erõsebb. Az újhold hatására új megvilágítás-
ban lát bizonyos dolgokat, s talán rájön, hogy
rosszul ítélt meg valakit. Az ellentétbõl akár
szerelem is kerekedhet.

Halak: II. 20. – III. 20.
Megérzései nem hagyják cser-

ben ezúttal se. Bár a környezete
azért ostorozza, hogy élhetetlen,
és nem jól irányítja a sorsát, az

események mindenképpen önt fogják igazol-
ni: igenis most az a leghelyesebb út, amin elin-
dult. Ne folyjon bele a céges vitákba, a kisstílû
folyosói pletykákba, maradjon a háttérben no-
vember közepéig, és kellõ távolságból figyel-
je, hogyan acsarkodnak, veszekednek a töb-
biek. A párkapcsolatában néhány titokra derül-
het fény, és ettõl néhány korábbi eseményt tel-
jesen át fog értékelni. Nehezen tudja feldol-
gozni a csalódást, vagy egy kellemetlen csalá-
di eseményt. A bánat legjobb gyógyszere
most a munka. 
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KÉT MECCSEN NÉGY PONT 
A szerencsi csapatok együttesen tu-

catnyi gólt szereztek az október 25-én
hazai környezetben lejátszott bajnoki ta-
lálkozókon. Az ifjúsági és felnõtt gárdák
egyaránt 6–0 arányban gyõzték le  erdõ -
bényei ellenfeleiket.

A fiatalok sikere után a pályára lépõ
felnõtt együttes számára az egyetlen el-
fogadható eredmény a gyõzelem volt. En-
nek szellemében kezdték a játékot Ta-
kács László edzõ játékosai és a negye-
dik percben Orosz révén meg is szerez-
ték a vezetést. Az újabb szerencsi talá-
latra sem kellett sok idõt várni: a nyol-
cadik percben ugyancsak Orosz Márton
fûzte át magát az erdõbényeiek védel-
mén és juttatta a hálóba a labdát. Mi-
közben a mezõnyben kiegyenlített volt
a játék, a vendégek a helyzeteik kihasz-
nálásában nem jeleskedtek. A házigaz-
dák azonban ezen a meccsen nem
hagyták otthon a góllövõ cipõjüket. A 18.
percben a középcsatár is letette a név-
jegyét, majd tíz perc múlva Orosz ön-
zetlen passza után Kazsik Sándor má-
sodszor is megörvendeztette a szerencsi
közönséget. Egy rossz ütemû becsúszás
után az erdõbényeiek ugyan büntetõhöz
jutottak, de a vendégjátékos a jobb felsõ
sarok mellé lõtt, így a félidõ 4–0-s hazai
vezetéssel zárult. 

A második játékrészben valamennyi
szerencsi cserejátékos pályára lépett. A
házigazdák nagyarányú vezetése rá-
nyomta a bélyegét a találkozóra. Jelentõs
hazai mezõnyfölény mellett számos
bosszantó hiba jellemezte a csapat játé-
kát, miközben a vendégek már a talál-

kozó lefújását várták. Addig azonban még
elõbb Barabás József, majd Benke Ádám
távoli lövése után a kapusról visszapat-
tanó labdát a gólvonalon túlra továbbí-
tó Kazsik volt eredményes, beállítva a
6–0-s végeredményt.   

***
Az utolsó õszi fordulóban november

2-án Golopon vendégszerepelt a sze-
rencsi csapat. A sok hibával és kevés aka-
rattal játszó szerencsi együttessel szem-
ben 1–0-s vezetéshez jutottak a házi -
gazdák. A második játékrészben elõbb
egy golopi öngóllal döntetlenre változott
a találkozó állása, majd Kazsik Sándor
révén 1–2-re módosult az eredmény. A
szerencsiek számos helyzetet dolgoztak
ki, ezeket azonban nem tudták gólra vál-
tani. Nem úgy a házigazdák, akik az el-
lenfél védelmének fellazulását kihasz-
nálva 2–2-re módosították a találkozó ál-
lását. Az ifjúsági csapatok találkozóján
4–0-ás szerencsi siker született.

GYÕZELMES BÚCSÚ
Nyertes mérkõzéssel zárta az õszi

bajnoki idényt a város nõi kézilab-
dacsapata. Az NB III Hevesi csoportjá-
ban szereplõ együttes október 26-án
 Mezõ nagymihály gárdájánál öt góllal bi-
zonyult jobbnak. 

A Mezõkövesden lejátszott találkozó
a papírforma szerint alakult. A szerencsi
lányok ragadták magukhoz a vezetést,
amit egyetlen pillanatra sem engedtek át
az ellenfelüknek. A félidõ hárompontos
vendégelõnnyel zárult. A második já-
tékrészben volt, hogy kilenc pontra nõtt
a két csapat közötti különbség. Marius

Breazu edzõ ebben az idõszakban va-
lamennyi játékosának biztosította a pá-
lyára lépés lehetõségét. A találkozó vé-
gül 27–22 arányú szerencsi gyõzelem-
mel zárult, amihez Katona Krisztina hét
góllal járult hozzá.

TEREMFOCI  
Téli sportvarázs címmel rendeznek kis-

pályás teremlabdarúgó tornát november
22-én és 23-án a városi sportcsarnokban.
A hétvégi esemény szervezõje a Hegyalja
Szerencs Kistérségi Labdarúgó Szövetség.
A pályára lépõ csapatok közül a gyõztes
képviseli majd a kistérséget a november
29-ei megyei döntõn.

TÖMEGVEREKEDÉS A PÁLYÁN
Botrányba fulladt a lefújást követõen

Megyaszón november 2-án lejátszott
Zemplén SC – Edelény megyei másod-
osztályú labdarúgó-mérkõzés. A sípszó
után az egyik hazai játékos nekitámadt
a vendégcsapat egyik tagjának. A küz-
delembe több helyi játékos és a nézõk
is beavatkoztak, így 20-30 fõ ütötte egy-
mást. Idõközben a rendõrök is a hely-
színre érkeztek, de addigra abbamaradt
a csetepaté. Szemtanúk szerint az egyik
csoportosulásban egy nõ kést is rántott.
Az esetet követõen a Zemplén SC hiva-
talosan bejelentette, hogy a II. osztály
Északi csoportjainak további küzdelme-
itõl visszalép.

KÖTÖTTFOGÁSPRÓBA 
Három versenyzôt nevezett Szerencs

Város Sportegyesülete az október 24-
én és 25-én Szigetváron megrendezett
ifjúsági kötöttfogású magyar birkózó-
bajnokságra. Az országos viadalon a
száz kilogrammos súlycsoportban Ker-
tész Attila, a 85 kilogrammosok között
Illésy Kristóf, míg a 76 kilogrammos súly-
csoportban Illésy Lóránt lépett szõ-
nyegre. A szerencsi legények valójában
csak kipróbálták magukat kötött fogás-
ban, ahol ez alkalommal mindhár-
muknak a tisztes helytállás jutott osz-
tályrészül.    

Harmadik helyen zárta az õszi
idényt a megyei harmadosztályú
 baj nokság szerencsi csoportjában az
SZVSE felnõtt labdarúgócsapata. Az
elmúlt idõszakban hullámzó telje-
sítményt nyújtó városi együttes a hi-
bákból a küzdelemsorozat végén
szeretne magasabb osztályba ke-
rülni.

Az elmúlt tizenegy bajnoki fordu-
lóban két vereség és két döntetlen
mellett hét nyertes találkozó szere-
pel a felnõtt csapat mérlegében. Az
elsõ három mérkõzésen mind a ki-
lenc pontot sikerült begyûjtenie az ak-
kor még Osváth László által irányí-
tott együttesnek. Az edzõ távozása és
a Tiszaladányban váratlanul elszen-
vedett vereség megtörte a csapat
lendületét, majd az Abaújkér elleni
hazai mér kõzésen a kötelezõ gyõ-
zelem helyett döntetlen lett a vég-
eredmény. Az õszi idény félidejében
a korábban Tokajban eredményesen
tevékenykedõ Takács László (fotón-
kon) vette át a csapat szakmai irá-
nyítását.  

– A kezdeti
idõszak az is-
merkedéssel telt,
hiszen valójában
nem sokat tud-
tam az együttes-
rôl – emelte ki
érdeklõdésünkre
a tréner. – Ké-

szültünk a mérkõzésekre és próbál-
tunk új taktikai elemeket beépíteni a
játékunkba. Ilyen volt például a vé-
dõ ként szereplõ, de jól fejelõ Turbucz
Zsolt elõre húzódása pontrúgásoknál
és szögleteknél. Monok ellen gyõz-
tünk, ugyanakkor fájó pontként szen-
vedtünk 5–0-s vereséget Mezõzom-
boron.  Ezután ismét jöttek az ered-
mények Felsõdobsza és Erdõbénye el-
len, majd Golopon döntetlen lett a
mérkõzés, de itt is elhozhattuk vol-
na a három pontot, ha nincsenek ko-
moly problémáink a helyzetek ki-
használásával. Ez utóbbiról nehéz 6-
7-8 góllal megnyert mérkõzések után
beszélni, pedig ezeken a találkozó-
kon valójából 15-20 gólos is lehetett
volna a különbség.   

– Mi a szerencsi csapat gyenge
pontja és az erõssége? 

– Ez egy fiatal, kultúrfocit játszó gár-
da, ami nekem nagyon szimpatikus.
A gyengeség talán az akarat hiánya.
Nincs meg bennük az a tûz, ami an-
nak idején a mi korosztályunkra jel-
lemzõ volt. Sajnos, napjainkban ke-
vesebben is futballoznak, korábban
nekünk küzdenünk kellett ahhoz,
hogy a csapatba bekerüljünk. A mos-
tani srácok pedig úgy érzik, hogy biz-
tos a helyük. Emellett a helyzetki-
használással vannak problémák. Eze-
ket fogjuk tovább csiszolni.

– Milyen változtatásokat tervez a
tavaszi eredményesség érdekében? 

– A felkészülést mindenki tiszta lap-
pal nyitja. Együtt dolgozunk majd az
õszi idényben rendkívül jól teljesítõ,
a bajnokságot hat ponttal vezetõ
ifikkel. Közülük többet alkalmasnak
tartok arra, hogy bekerüljön a felnõtt
gárdába. Az elvégzett munka és a mu-
tatott teljesítmény alapján választom
majd ki azokat, akik tavasszal az elsõ
csapatban lépnek pályára. 

Á. A.

Hazai pályán féltucat gólt szerzett a szerencsi együttes. 

FÉLIDÔBEN DOBOGÓN A LABDARÚGÓK
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
BALESETVESZÉLYES JÁRDA
A napokban érkezett a hír, hogy

egy idõs asszony a Rákóczi úton lévõ
üzletbõl távozva, a Szerencse Áru-
ház elõtti járda szakaszon kis híján
„nyakát törte”. Történt mindez azért,
mert az üzlet bejárata elõtt egy akna
körül jelentõsen megsüllyedt, eltö-
redezett az aszfalt. Ezúttal, talán a
szerencsének is köszönhetõen nem
történt nagyobb baj.

A polgármesteri hivatal építésügyi
és városfejlesztési osztályán ér-
deklõdve kaptuk az információt,
hogy a közterületek gyalogútjainak
karbantartása és javítása a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. feladata. Csu-
pán azt kell eldönteniük az illetéke-
seknek, hogy mikor javítják ki a hi-
bát, mert egy baleset miatti esetle-
ges kártérítés összege nagyobbra
rúghat a munka költségeinél.

PLAKÁTOK
A KANDELÁBEREKEN

Aggódva szem-
léltük az elmúlt na-
pokban, hogy a vá-
rosba érkezõ cir-
kusz hirdetõtáblái
a közelmúltban le-
festett kandelábe-
rekre kerültek. A
település önkor-
mány zata kilenc-
millió forintot köl-
tött arra, hogy a rozsdásodó lámpa-
oszlopok ismét ékes díszei legyenek
a szerencsi utcáknak. 

Itt meg kell állnunk egy pillanat-
ra, és nem tehetünk mást, mint idé-
zünk Szerencs Város Önkormány-
zatának a köztisztaságról és a köz-
területek rendjérõl szóló rendele-
tébõl, amely a hirdetmények és pla-
kátok elhelyezését szabályozza: „A
képviselõ-testület mûemlékvédelmi,
környezetvédelmi, városképi és ide-
genforgalmi okból az alábbi köz -
épületeken és közterületeken tiltja
meg hirdetmények és plakátok ki-
helyezését: a posta, Huszárvár, Kis-
vásártér (Piac tér), Sallai utcán, a Vas-
útállomás elõtti téren, Geisenheim té-
ren, a Rákóczi és a Bekecsi úton, va-
lamint a Várkertben elhelyezett kan-
delábereken.” 

Tehát a helyi jogszabály alapján a
cirkuszos plakátok elhelyezése sza-
bálytalan. 

AZ ÚTREKONSTRUKCIÓKRÓL
Mint arról korábban már olvas-

hattak lapunk oldalain, Szerencs
eredményesen szerepelt az Észak-

magyarországi Regionális Fejleszté-
si Tanács az önkormányzatoknak ki-
írt hazai forrású fejlesztési program-
jain. Az elnyert támogatásnak kö-
szönhetõen több utca burkolata újul
meg a településen: a Zrínyi utcában,
a Széchenyi úton és a Hunyadi köz-
ben végzik el az aszfaltozást. Ehhez
kapcsolódóan többen tették fel e kér-
dést a közelmúltban, hogy mikor vár-
ható az említett beruházások meg-
valósítása. A polgármesteri hivatal
építésügyi és városfejlesztési osz-
tályán érdeklõdtünk, ahol arról tá-
jékoztatták szerkesztõségünket, hogy
az említett utak felújítására kiírt köz-
beszerzési eljárás a napokban zárult
le, és a kivitelezõnek még ebben az
évben meg kell kezdenie a munkát.
A befejezés azonban az idõjárási vi-
szonyoktól függõen akár a jövõ év
elejére is elhúzódhat.

A SZERENCSI MÛVELÕDÉS
EGYKORI KÖZPONTJA

Omladozó vakolat, kitört ablakok,
szemetes, elhanyagolt és elhagyatott.
Talán ezek a legfontosabb jellemzõi
az egykor szebb napokat is megélt
cukorgyári kör épületének. Kár ezért
az ingatlanért. A Szerencsen átveze-
tõ 37-es számú fõút mentén fekvõ
épület régen a település mûvelõdé-
si központjaként naponta nyújtott kel-
lemes kikapcsolódást a város és kör-
nyéke lakosságának. Színházterem,
koncertek, bálok, könyvtár, sörözõ,
kártyapartik, az udvaron lengõteke,
az épületben tekepálya és ifjúsági
klub. Mindez már a múlté. Félõ, hogy
az értékes ingatlan is hamar az enyé-
szeté lesz. A napokban az a hír jár-
ta a városban, hogy hajléktalanok köl-
töztek be a régi szolgálati lakások-
ba. Néhány járókelõt pedig az abla-
kokból dobáltak meg ismeretlenek.
Az biztos, hogy az egyik lépcsõház
bejáratánál gyarapodik a szemétku-
pac. Paintballpályát is kialakítottak az
ódon falak között. Láttunk már ha-
sonlót, elhagyatott ipari területeken,
de nem egy város közepén, a tele-
pülés legforgalmasabb környékén, a
forgalmas, átépítés elõtt álló 37-es

számú fõút közvetlen szomszédsá-
gában, a Világörökségi kapuzattól alig
néhány méterre.

SE MÛFÛ, SE PÁLYA…
A sportkedve-

lõk elõtt talán
nem ismeretlen
a kép. A Tatay
Zoltán Ifjúsági
Spo r t t e l epen
még az elmúlt
évben helyezték
el ezt a néhány
tekercs, mûfüves
sportpálya kialakítására alkalmas szõ-
nyeget. A használt borítóanyagot in-
gyen kapta a város. A terv az volt, hogy
még idén elkészül egy új, mû anyag
borítású pálya a telepen, azonban ed-
dig se híre, se hamva a kezdemé-
nyezésnek. Félõ, hogy az adomány
használhatatlanná válik, aztán se
mûfû, se pálya.

KIÉPÜLT A TÚLFOLYÓ 
A görög katolikus temetõbe veze-

tõ út aszfaltozása miatt szükségessé
vált az Árpád-hegyen lévõ tározó túl-
folyóvezetékének a kiépítése. Ko-
rábban a medence falán túlcsordu-
ló víz szabadon elfolyt, most azon-
ban alkalmanként már az egyik kö-
zeli pincét árasztotta el. Ezért dön-
tött úgy a Borsodvíz Zrt., hogy a me-
dencét 350 méteres vezetékkel ösz-
szekötik a városi csatornahálózattal.
A nettó hétmillió forintos beruházás
a közelmúltban elkészült, ennek
nyomaival találkozhattak minden-
szentekkor a temetõbe látogatók.

SZEMÉT AZ ÚT MENTÉN
Úgy tûnik, hiába zárta be kapuját

évekkel ezelõtt a szerencsi szemétte-
lep. A rekultiváció ugyan megkezdõ -
dött, és már senki sem tud behajtani
a területre, hogy lerakja a hulladékot.
Az oda vezetõ út mentén azonban
napjainkban is hegyekben áll a sze-
mét, annak ellenére, hogy az illegá-
lis tevékenységért akár 100 ezer fo-
rintos pénzbírsággal is sújtható a sza-
bálysértõ. No, persze csak abban az
esetben, ha valakit tetten érnek e nem
kívánatos tevékenységen. Erre azon-
ban a közelmúltban nemigen volt pél-
da. Háztartási hulladék, építési tör-
melék, gumiabroncsok és megannyi
környezetszennyezõ lim-lom, hasz-
nálati tárgy csúfítja a környéket. A ku-
pac meg egyre csak nagyobb lesz.

Heves János al-
polgármester más-
fél évi képviselõi
alapját és tisztelet-
díját ajánlotta fel a
szerencsi temetõ
kerítésének meg-
építésére. Az így
rendelkezésre álló
2,5 millió forint-
hoz a város továb-
bi hatmillió forint-
tal járult hozzá.

Az építményt ün-
nepélyes keretek
között október 31-
én a ravatalozó elõtti útszakaszon
avatták fel. A péntek délutáni ese-
ményen a Hegyalja Pedagógus Kó-
rus mûsora fogadta az érkezõket. Az
énekkar elõadása után Heves János
idézte fel az újonnan megépített ke-
rítés elkészítésének az elõzményeit.
Az alpolgármester többek között ki-
emelte, hogy a kõvel burkolt, száz-
hetven méter hosszúságú beton lá-
bazatot a városüzemeltetõ társaság
értékteremtõ közmunkaprogram ke-
retében készítette el. A kovácsoltvas

kerítésmezõ Kiss Imre bekecsi vál-
lalkozó keze munkáját dicséri. He-
ves János azt kérte a jelenlévõktõl és
a város lakóitól, hogy becsüljék meg
az új építményt és vigyázzanak a ke-
gyeleti hely tisztaságára. A nemze-
tiszín szalagot Rónavölgyi Endréné
polgármester és Heves János vágták
át, majd a hagyományos minden-
szenteki istentisztelet keretében Tóth
László római katolikus plébános
mondott imát és emlékezett meg az
elhunytakról.

FELAVATTÁK
AZ ÚJ TEMETÕKERÍTÉST

Heves János felajánlásával készült el a kerítés.

Bemutatkozó látoga-
tásra érkezett a város
polgármesteréhez no-
vember 7-én az épülõ
szerencsi Tesco Áruház
igazgatója.

Rónavölgyi Endréné
hivatalában fogadta Sza-
bó Gabriellát (fotónkon)
és Szökendi Kozimát, a kereske-
delmi részvénytársaság PR-szakér -
tõjét. A megbeszélésen elhangzott,
hogy a  há rom ezer négyzetméter
alapterületû szerencsi áruház vár-
hatóan november végén, december
elején nyitja meg a kapuját a nagy-
közönség elõtt. A cég az elmúlt  idõ -

szakban felvette az üze-
meltetést végzõ százhá-
rom dolgozót. Szabó
Gabriella kilenc eszten-
deje áll a Tesco Globál
Áruházak Zrt. alkalma-
zásában. Miskolcon ela -
dóként kezdte pályafutá-
sát, majd osztályvezetõ -
nek nevezték ki. Dolgo-

zott több városban, legutóbbi mun-
kahelye a pécsi Tesco Áruház,
amelynek az igazgatója volt. A mis-
kolci származású kereskedelmi szak-
ember pályázat útján nyerte el a po-
zíciót és örömmel vette szerencsi
megbízatását, amelynek köszönhe-
tõen visszakerült a szülõföldjére.  

Eredményesen  sze -
repelt a szerencsi ön-
kormányzat a leghát-
rányosabb helyzetû
kistérségeknek az ok-
tatási és nevelési in-
tézmények infrastruk-
turális fejlesztésére ki-
írt pályázatán. Az el-
nyert 12 millió forint
az általános iskolai
körülmények javítá-
sát szolgálja. A Rá-
kóczi-épületben kicserélik a belsõ aj-
tókat és a tornaterem kopolitüveg ab-
lakait. A Bolyai-épületben három vi-
zesblokk teljes körû felújítása valósul
meg. Az ondi általános iskolában

megújul a parketta, hõszigetelt abla-
kokat és új ajtót kap a tanterem és a
vizesblokkot is felújítják. A korszerû -
sítéseket 2009. december végéig kell
megvalósítania az önkormányzatnak.

BEMUTATKOZOTT AZ IGAZGATÓ
TIZENKÉTMILLIÓ

ISKOLAFELÚJÍTÁSRA

A Rákóczi-épület is részesül a pályázatból.

KARBANTARTÁS
A WELLNESSHÁZBAN

Az õszi karbantartás idején no-
vember 3–9. között a garanciális ja-
vításokat is elvégezték a Szerencsi
Fürdõ és Wellnessházban. Az elmúlt
év végén átadott szabadidõs létesít-
mény kivitelezésével kapcsolatos ko-
molyabb problémák nem jelentkez-
tek, a kisebb hibákat pedig november
negyedike és tizedike között elvégezte
a beruházást megvalósító helyi épí-
tõipari társaság. Ezek közé tartozott az
ablakkeretek szigetelése után a kupola

újrafestése, a tetõszerkezet rejtett hi-
bájú cserepeinek a kicserélésével a be-
ázások megszüntetése. Kijavította a ki-
vitelezõ a külsõ és belsõ vakolaton né-
hány helyen jelentkezõ repedéseket,
megszüntették az egyik kazánszi-
vattyú meghibásodását. Ez idõ alatt a
létesítmény dolgozói kicserélték a
medencék vizét. Megtörtént az uszo-
datechnikai berendezések felülvizs-
gálata, a puffertartályok és a ho-
mokszûrök tisztítása.

A medencék vízcseréje és takarítása is megtörtént.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2008. 
november 28-án 

jelenik meg. 
Lapzárta: 

november 21., 10 óra.
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Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

ANGOL–SPANYOL nyelvi központ 
nyílt Szerencsen!!!

Szeretnél végre idegen nyelven 
beszélni?

Jelentkezz novemberi angol vagy
spanyol tanfolyamunk egyikére!

Érdeklôdni: 30/372-5213
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