
Szerencs város valamennyi lakójának 
kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egészségben 

és sikerekben gazdag boldog új esztendõt kívánok!

RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

A keresztények legkedvesebb ün-
nepe Krisztus születésének évfor-
dulója. Ebben az évben keresztény
egyházaink a Biblia évére emlékez-
nek. Az idei karácsony ezért a szent-
írást helyezi az ünnep fényébe. Más
alkalmakkor is ajánljuk a Bibliát a
karácsonyi dí szek középpontjába. A
fenyõfa alatt, vagy közelében az ün-
nepi asztalon kinyitva is jelezheti ün-
nepünk keresztény tartalmát, Jézus
Krisztus születését. 

A legmegfelelõbb Szent Lukács evan-
géliumánál, pontosan a második fejezet
elején kinyitni, mert itt találjuk az éjféli
mise evangéliumát: „Abban az idõben
Augustus császár rendeletet bocsájtott ki,
hogy számlálják össze az egész földke-
rekséget…” Ez a népszámlálás kény-
szerítette a názáreti szent családot: Szent
Józsefet és a várandós Szûz Máriát, hogy
a család származási helyére, Betlehem-
be induljanak. Itt találta õket a boldog
óra, Mária szülésének ideje. Szent Lu-
kács írásának további részei aztán ked-
ves részletességgel elmondják a szent éj-
szaka további történetét az angyalok és
pásztorok találkozásáról. Ez a fejezet 12
éves koráig kíséri figyelemmel Jézus gyer-
mekkori éveit. 

A Biblia újszövetségi részének másik
könyve, Máté evangéliuma 1.18-tól
2.18-ig az Isten-gyermek születésének kö-
rülményeit és a napkeleti bölcsek láto-
gatását, valamint az ezt követõ Heródes
kegyetlen gyermekirtását, a szent család
egyiptomi menekülését örökíti meg. 

Az ünnepi mise, vagy fõmise evan-
géliuma is karácsonyi, természetesen,
Szent János evangéliuma (Máté, Márk,
Lukács után ez a negyedik evangélium)
bevezetõ, fennkölt gondolatai közt így
fogalmazza meg a karácsony tartalmát:
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.”
(1.14)

Az Úrangyala imádságunkban régie-
sen ezt így mondjuk: „És az Ige testté lõn
és miköztünk lakozék.” (Az Ige itt Jézus
neve és ezért írjuk nagybetû vel.)

Ezeken kívül Szent Pál apostol leve-
leinek különösen ünnepélyes hangú be-
vezetéseiben olvassuk a megtestesü-
lésrõl, mint Isten szeretetének legnagy-
szerûbb bizonyságáról. Benne „megje-
lent ugyanis Istennek minden emberre
üdvöt árasztó kegyelme.” (Titusz 2.11).
A megtestesülés (latinul: incarnatio) ke-
resztény hitünk egyik alapvetõ hittétele

(dogmája). Azt jelenti, hogy a látha-
tatlan Isten Jézus Krisztus embersé-
gében láthatóvá, emberközelivé lett.
Ezért olyan középpont számunkra,
alapkõ az Isten országában az em-
berré lett Istenfia, Jézus Krisztus. A
Biblia évében annak olvasására buz-
dítunk mindenkit. Ez legyen kará-
csonyi jókívánságunk a tisztelt ol-
vasóknak is. Tóth László
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A Szerencsi Általános Iskola 2/b osztálya is várta az idei Mikulás-ünnepet. 

Bobó és Karcsi bácsi hagyományos
mûsora fogadta a gyerekeket a  de -
cember 3-ai bekecsi Mikulás-ün-
nepségen. A helyi általános iskolá-
ban az önkormányzat által rendezett
programon a település óvodás és ál-
talános iskolás gyermekei figyelték a
vidám elõadást. A krampusz rosz-
szalkodásai után a csomagok is gaz-
dára találtak. 

Megérkezett a nagyszakállú Sze-
rencsre is. A Napsugár óvoda gyer-
mekei vidám omnibuszos utazásra in-
dultak december 4-én a piros ruhás
öreg kíséretében. A kicsik lovasko-
csin járták be a város utcáit, közben
pedig az ünnephez illõ dalokkal szó-
rakoztatták az ajándékosztót. A dél-
utáni órákban a Városi Nyugdíjasklub
tagjai látták vendégül a Százszorszép
csoport tagjait, akik alkalomhoz illõ
mûsorral kedveskedtek az idõs em-
bereknek. Ide is ellátogatott a Miku-
lás, aki ajándékcsomagot osztott az
apróságoknak.

A Szerencsi Rendõrkapitányság
dolgozóinak a gyermekeit is ünnepi
pillanatokkal várta december 4-én dél-
után a Mikulás. A csemeték bátran áll-

tak az öreg elé, néhányan verssel,
énekkel köszönték meg az ajándékot.

Énekszóval várták a Mikulást a gyár-
kerti ovisok. Az öreg jótevõ ide is elhoz -
ta az édességcsomagokat. A gyerekek
verssel, dallal készültek az ünnepre. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

MIKULÁSOK VÁROSSZERTE

A fejedelem munkásságát az általa
építtetett Rákóczi-vár lovagtermében, tör-
ténettudományi elõadásokon idézték
fel a szakemberek. Az elhangzott érte-
kezések születésétõl haláláig végigkí -
sérték a magyar fõúr életét, akinek elé-
vülhetetlen történelmi érdemei voltak ab-
ban, hogy Szerencs a fejlõdés útjára lé-
pett.

Másnap nyughelyén, a helyi refor-
mátus templomban a Kárpát-medencei
imanapon emlékeztek meg a Biblia éve
alkalmából Rákóczi Zsigmondról. Papp
Géza erdélyi református püspök igehir-
detésében fontosnak tartotta, hogy fel-

hívják a figyelmet Isten szavának igaz-
ságosságára, ami rámutat az erényre és
a bûnre. Károli Gáspár munkásságának
támogatásával Rákóczi Zsigmond hoz-
zásegítette az egyszerû embereket ah-
hoz, hogy a Könyvek könyve minden-
ki számára olvasható legyen. A birto-
kán egykor mûködött az a nyomda, ahol
sokszorosították a magyar nyelven írt Vi-
zsolyi Bibliát. Az erdélyi püspök nap-
jaink aktuális kérdéseirõl szólva remé-
nyét fejezte ki, hogy 2009-ben létrejö-
het a Kárpát-medencei Református Egy-
ház, amely egységbe kovácsolja a kü-
lönbözõ országokban élõ, azonos anya-
nyelvû gyülekezeteket. 

Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinatának lelkészi el-
nöke a Bibliai évét értékelve kiemelte:
a gyülekezetek, egyházkerületek az el-
múlt hónapokban számos formában
állították az érdeklõdés középpontjába
a Szentírás üzeneteit. A könyv a Magyar
Bibliai Társulat révén eljutott kórhá-

zakba, börtönökbe, hajléktalanszállók-
ra, vigasztalást nyújtva a rászorulóknak.
– Úgy gondolom – hangsúlyozta Bölcs-
kei Gusztáv –, ha néhány emberben elül-
tettük a gondolatot, hogy kezébe vegye
az Isteni törvények gyûjteményét, már
elértük a  ki  tû zött célunkat.

Az ünnepi eseményen mutatták be a
Rákóczi Zsigmond temetésére, Miskol-
ci Csulyak István lelkipásztor által el-
mondott prédikációt tartalmazó köny-
vet, amit az erdélyi fejedelem halálának
400. évfordulója tiszteletére adott ki a
Tiszáninneni Református Egyházkerület. 

A templom bejáratának szomszédsá-
gában állították fel Rákóczi Zsigmond
tölgyfa szobrát, Égerházi László erdõ -
bényei fafaragó munkáját. A közel há-
romméteres alkotást Csomós József ti-
száninneni református püspök leplezte
le. A szerencsi programsorozat zárása-
ként a Rákóczi-vár árkádos termében M.
Kiss Katalin kerámiatervezõ iparmûvész
munkáiból nyílt kiállítás. 

RÁKÓCZI ZSIGMOND ÉS A VIZSOLYI BIBLIA 
Ünnepi programokkal zárta a Ti-

száninneni Református Egyházke-
rület de cember 6–7-én Szerencsen
a Biblia éve alkalmából szervezett
rendezvénysorozatát. Az esemé-
nyen megemlékeztek Rákóczi Zsig-
mond halálának 400. évfordulójáról.

A december 5-ei hírek arról szóltak, hogy ellepték az országot a Mikulá-
sok. Nos, nem volt ez másként Szerencsen és a környezõ településeken sem:
óvodások, iskolások, felnõttek és nyugdíjasok együtt várták az érkezését.

A szobrot Csomós József avatta fel. 

KARÁCSONY 
A BIBLIA ÉVÉBEN

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

„És az Ige testté lõn…”

Lapunkhoz 2009. évi színes

falinaptárt mellékeltünk
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Értelmi fogyatékosok nappali el-
látását végzõ intézmény mûködik
Bekecsen. A község egykori öregek
napközi otthonában felkészült szak-
emberek foglalkoznak a gondozot-
takkal. 

Idén januárban fogyatékos gyer-
mekeket nevelõ szülõk kezdemé-

nyezésére alakult meg a szerencsi
székhelyû Együtt a Sérült Emberekért
Alapítvány azzal a céllal, hogy se-
gítséget nyújtson a családoknak az
oktatási rendszerbõl már kikerült, kü-
lönleges gondoskodást igénylõ fia-
talok megfelelõ ellátásában, fejlesz-
tésében. A civil szervezet a bekecsi
önkormányzattól bérelt ingatlanban

idén nyáron nyitotta meg kapuját a
nappali otthon, amelynek a szol-
gáltatásait a szerencsi kistérség te-
lepülésein élõk vehetik igénybe – tá-
jékoztatta lapunkat Bárányné Balogh
Melinda intézményvezetõ. Az egész
napos felügyeletért, a fejlesztõ és sza-
badidõs foglalkozásokért, valamint
az ebédért havonta mindössze öte-
zer forintot kell fizetni, ami elsõsor-
ban az ingatlan rezsijére szolgál fe-
dezetül. Jövõre azonban reményeik
szerint állami normatívában része-
sülnek, így ennyi áldozatot sem kér-
nek a családoktól. Ottjártunkkor ép-
pen Mikulás-ünnepséget tartottak
az otthonban, aminek a fenntartási
költségeit elsõsorban adományok
biztosítják. A civil szervezet tevé-
kenysége iránt egyre nagyobb az ér-
deklõdés elsõsorban azon családok
körébõl, ahol a szülõk dolgoznak, így
a nap nagy részét a munkahelyükön
töltik. Az intézmény hétköznap 8–
16 óráig tart nyitva Bekecsen, a Béke
út 8. szám alatt, ahol jelenleg nyolc
sérült fiatalról gondoskodnak. To-
vábbra is várják a szolgáltatást igény-
be venni kívánó családok jelentke-
zését, akik segítségre számíthatnak
az Együtt a Sérült Emberekért Ala-
pítványtól.

A FOGYATÉKKAL ÉLÕ EMBEREKÉRT 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Csalogány óvodában szintén

felcsendültek az énekek. Hatalmas
puttonyát cipelve ide is megérkezett
a fehérszakállú, hogy megajándé-
kozza a gyerekeket. 

A Szerencsi Általános Iskola mûvé-
szeti képzésében résztvevõ dráma-
tagozatos diákok adtak mûsort  de -
cember 5-én a Napsugár óvodában.
A Mikulás-napi elõadás remek dél -
elõtti szórakozást nyújtott a kicsik-
nek.

Az általános iskola alsó tagozatos
tanulói is nagyon várták a Mikulás ér-
kezését. A padokra már kikészítették
a megtisztított csizmákat és cipõket.
A Bocskai gimnáziumban szintén
megemlékeztek a hagyományos ün-
neprõl. Az elsõ évfolyamos diákok pi-
ros ruhát, vagy Télapó-sapkát öltöt-
tek ezen a napon. A Mikulás ezúttal
nem csomagokat osztott, hanem kü-
lönbözõ próbatételekre buzdította a
kiválasztott elsõsöket, akik lelkesen
teljesítették a tréfás feladatokat. 

Szerencs város polgármestere is
Mikulás-napi körsétára indult de cem-
ber 5-én. Rónavölgyi Endréné a gon-
dozóház idõseit köszöntve osztotta
szét ajándékait, majd többek között
a városi bölcsõdében is megfordult,
ahol minden gyermeknek jutott a
nagy kosár mandarinból és szalon-
cukorból.

A MSZP nõtagozat ajándékait hoz-
ta el a Mikulás az ondi óvodába. Az
apróságok itt is nagyon várták a pi-
ros ruhás érkezését, aki a csomagok
mellett egy kosár játékkal kedveske-
dett a gyermekeknek. Ezt követõen
a szomszédos iskolába látogatott el
a Mikulás, hogy átadja az édessé-
geket a kisdiákoknak. 

Szerencs Város Önkormányzata és
a Városi Kulturális Központ decem-
ber 5-én a sportcsarnokba, musical-
délutánra várták a település óvodá-
sait és kisiskolásait. A különleges ese-
ményen több száz gyermek szóra-
kozott a Madách Színház  mûvé szei -
nek elõadásán. M. Z.

MIKULÁSOK 
VÁROSSZERTE

A szlovákiai Rozsnyóról érkezett
delegáció november 21-én Sze-
rencsre. A testvérvárosi vendégeket
a polgármesteri hivatalban Róna-
völgyi Endréné köszöntötte, hang-
súlyozva, hogy több évtizedes ba-
rátság köti össze a két települést. En-
nek köszönhetõ, hogy Rozsnyó és
Szerencs diákjai, valamint kulturális
csoportjai számos alkalommal vet-
tek részt közös találkozókon. 

Kardos Ferenc, rozsnyói alpolgár-
mester megköszönve a meghívást, ki-
emelte, hogy minden alkalommal szí-
vesen látogatnak Szerencsre, ahol jó
barátokra találtak az elmúlt évek so-
rán. 

A csoport tagjai szerencsi kirándu-
lásra indultak. Elsõként a városi  tan -
uszodába vezetett az útjuk, ahol
megismerkedtek többek között az
Egységes Pedagógiai Szak- és Szak-
mai Szolgáltató tevékenységével is. A
délutáni órákban a világörökségi ka-
puzat kilátójának lépcsõin kapasz-
kodtak fel a látogatók, majd futball-
mér kõ  zés  sel folytatódott a program.

A városi sportcsarnokban a két ön-
kormányzat csapatai vívtak barátsá-
gos labdarúgó- mérkõzést egymással.
A találkozó végén a házigazdák 4–3

arányú gyõzelmet arattak. A nap fá-
radalmait a szerencsi Fürdõ és Well-
nessházban pihenték ki a vendégek.
A két település között 1991-ben jött
létre a testvérvárosi kapcsolat, mely-
nek egyik meghatározó eleme a köl-
csönös látogatások, találkozók.

TESTVÉRVÁROSI DELEGÁCIÓ SZERENCSEN

Piros csomag a piros ruhástól annak, aki megérdemli.

A Mikulás is megérkezett a bekecsi közösségbe. 

Rozsnyói vendégek a tanuszodában. 
Babits Mihály

születésének 125.
évfordulója tiszte-
letére rendeztek
országos meghí-
vásos szavalóver-
senyt november
29–30-án Szek-
szárdon. A rangos megmérettetés
negyven, határon inneni és azon túli

részvevõje között a Radnóti-díjas
szerencsi Mihályi Jánosné (fotónkon)
is szerepelt, akinek kiemelkedõ tel-
jesítményét különdíjjal jutalmazta a
Hegedûs D. Géza színmûvész el-
nökletével mûködõ zsûri. Ica nénit
azzal is megtisztelték a szervezõk,
hogy az ünnepségen õ helyezhette
el az koszorút Babits Mihály em-
lékhelyénél. 

SZERENCSI VERSMONDÓ 
A BABITS-VERSENYEN

Börzsönyi József szerencsi refor-
mátus esperes és felesége a Tiszán -
inneni Református Egyház küldött-
ségeként 2008 áprilisában Afrika szí-
vében, Malawiban járt. Viszontlá-
togatásra novemberben a távoli
földrész két tiszteletese érkezett
Szerencsre.

Az elsõ program november 23-án
fogadta õket, amikor a lelkészek a he-
lyi református gyülekezet vasárnapi is-
tentiszteletén vettek részt. A hagyo-
mányos imádság mellett a fiatalok ün-
nepi mûsorral kedveskedtek az afri-
kai vendégeknek. A református gyü-
lekezet tagjai november 26-án ismét
programmal várták a Malawiból ér-
kezett delegációt. A közösségi házban
a szeretetotthonoknak készítettek csi-
gatésztát a szorgos kezû lányok és asz-
szonyok. A munkát nagy csodálattal

figyelte a vendég lelkész felesége, aki
maga is megpróbálkozott a kéz-
ügyességet igénylõ feladattal. Az est
további részében helyi fiatalok nép-

tánc mûsora szórakoztatta a részt-
vevõket, majd hamarosan a magyar
étel, a töltött káposzta is az asztalra
került.

AFRIKAI VENDÉGEK A REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETNÉL

Közös imádság a vasárnapi istentiszteleten. 

JAVULÓ ISKOLAI KÖRÜLMÉNYEK 

Saját bevételekbõl, valamint kép-
viselõi és szülõi felajánlásokból több,
a gyerekek javát szolgáló fejlesztés
történt a Szerencsi Általános Iskola
Rákóczi épületében. A rajz szaktan-
teremben felszerelt vízmelegítõ töb-
bek között az agyagozáshoz nyújt

hasznos segítséget. A testneveléshez
történõ felkészülést teszik komforto-
sabbá a leány- és fiúöltözõkben el-
helyezett új fogasok és padok. Az át-
rendezett ebédlõ asztalaira pedig új
terítõk kerültek, esztétikusabb kör-
nyezetet teremtve az étkezésekhez.

Új fogasok és padok az öltözõkben. 



TESCO-BUSZJÁRAT. Különjárati au-
tóbusz segíti a vásárlók eljutását a Tes-
co Globál Áruházak Zrt. szerencsi hi-
permarketjébe. A menetrend szerint
közlekedõ jármûvet a vevõk térítés nél-
kül vehetik igénybe. A busz 5.30 óra-
kor és este 22.05 órakor a dolgozókat
szállítja munkába a vasútállomásról, il-
letve a mûszakvégzés után vissza. Az
elsõ napközbeni járat 8 órakor indul,
majd a Tesco-megálló után a város fõut-
cáján több megállót érintve jut vissza
a kiinduló helyre. A további buszin-
dulási idõpontok: Vasútállomás: 8.25
óra, 10.15 óra, 11.15 óra, 13.15 óra,
15.15 óra, 16.15 óra, 17.15 óra, 18.15
óra. Tescótól: 8.10 óra, 10 óra, 11 óra,
13 óra, 15 óra, 16 óra, 17 óra, 18 óra,
19 óra.  

KULTÚRA NAPI SZAVALÓVER-
SENY. A szerencsi Városi Kulturális
Központ és Könyvtár a magyar kultúra
napja alkalmából szerencsi kistérségi
szavalóversenyt rendez az általános is-
kolák felsõ tagozatos, valamint a kö-
zépiskolák VI/I–II. osztályos tanulói ré-
szére. A versenyen egy kötelezõ, va-
lamint egy szabadon választott vers-
sel lehet részt venni. Kötelezõ versek:
I. kategória (11–12 évesek): Szép Ernõ:
Tisza-part; II. kategória (13–14 évesek):
Károlyi Amy: Az utód. Bõvebb felvi-
lágosítás a 47/362-254 telefonszámon
kérhetõ. 

MOZGÁSSAL AZ IDÕSEK EGÉSZ-
SÉGÉÉRT. A Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás keretén belül meg-
valósított Senior programzáró ese-
ményét tartották november 20-án a
Rákóczi-várban. Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium pá-
lyázati kiírása négy nyugdíjas klub
sporttevékenységének a támogatásá-
ra biztosított lehetõséget, amire Tak-
taszada, Rátka, Megyaszó és Szerencs
idõseket tömörítõ szervezetei jelent-
keztek. A programzárón Sípos Attila
köszöntötte a klubok képviselõit, akik

június elseje és október harmince-
gyedike között a szaktárca 1,2 millió
forintos támogatásával és önkor-
mányzati hozzájárulással szerveztek
sporteseményeket. Az önkormányzati
képviselõ reményét fejezte ki, hogy
a rendszeres testmozgás hozzájárult
az idõs emberek egészségének meg-
õrzéséhez.  

KERTEK ALATT JÁR A TÉL. A gyer-
mekkönyvtári napok keretében szer-
vezett programokat óvodásoknak és kis-
iskolásoknak november utolsó hetében
a Szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár. A november 27-ei ren-
dezvény keretében a Napsugár óvoda
gyermekei látogattak el az intéz-
ménybe, ahol a „Kertek alatt jár a tél”
címû foglalkozáson vettek részt a ki-
csik. Elõkerültek a legszebb gyermek-
meséket és verseket tartalmazó köny-
vek, majd az évszakhoz és az adven-
ti ünnepkörhöz kapcsolódó dalokat
énekeltek az ovisok. Másnap délután
a Szerencsi Általános Iskola alsó ta-
gozatosai érkeztek a gyermekkönyv-
tárba. Olló, ragasztó, színes ceruza és
az alkotó munkához szükséges egyéb
eszközök várták a kisdiákokat a rend-
hagyó játszóházi foglalkozáson, ahol
Meczóné Reviczky Beáta könyvtáros
irányításával sétáló Mikulást készítet-
tek az ügyes kezû diákok. 

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÉS. Sze-
rencs 30 éven felüli lakóinak tartanak
kötelezõ tüdõszûrést december 8–19.
és január  12–23. között Szerencsen,
a rendelõintézet parkolójában (Sze-
rencs, Bekecsi út 10.). A vizsgálatra
hétfõtõl csütörtökig 9–13.45 óráig,
pénteken pedig 9–11.45 óráig lehet je-
lentkezni személyi igazolvánnyal és TB-
kártyával. A szûrésrõl igazolatlanul
távolmaradókkal szemben hatósági
eljárás indítható. 

SPORTVARÁZS. Az elõkelõ harma-
dik helyen végzett Szerencs a novem-

ber 29-én Miskolcon megrendezett Téli
Sportvarázs elnevezésû kistérségi ve-
télkedõn. A szombati programon nyolc
együttes négy sportágban mérte össze
tudását. A nõk mezõnyében asztalite-
niszben Máté Zsófia diadalmaskodott,
míg kispályás labdarúgásban az SZVSE
gárdája bronzérmet szerzett. Sakkban
és a dartsban ez alkalommal nem szü-
letett szerencsi babér, ami összesítés-
ben a nyolcból a harmadik helyezést
jelentette a kistérséget képviselõ váro-
si együttesnek.  

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NE-
VELTEK. Óvodások részére hirdetett
rajzpályázatot a közelmúltban a Sze-
rencs Térségi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Kft. A három témakör-
ben – Hulladékgyûjtés a családdal / Ho-
gyan gyûjtsünk szelektíven a csalá-
dunkban? / Az én kukásautóm – meg-
hirdetett vetélkedõre összesen 38 al-
kotás érkezett. A verseny eredmény-
hirdetését november 17-én tartották az
általános iskola Bolyai épületében.
Helyezettek: I. Balogh Lili (Csalogány
óvoda), II. Timku Eszter (Napsugár óvo-
da), III. Cseresznye Zita (Gyárkerti
óvoda). Különdíjas: Nagy Kristóf (Csa-
logány óvoda).   

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Termelési
mûszakvezetõ (Szerencs), pék (Sze-
rencs), szakács (Szerencs), gépjár mû -
szerelõ (Szerencs), autó-értékesítõ (Sze-
rencs), CO-hegesztõ (Szerencs), szer-
kezeti lakatos (Szerencs), eladó (Sze-
rencs), valutapénztáros (Szerencs), au-
tószerelõ (Szerencs), napilap-kézbesítõ
(Szerencs), CNC-darabológép-kezelõ
(Mád), forgácsoló (Mád), élelmezés-
vezetõ (Abaújkér). További információ:
Észak-magyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ Szerencsi Kirendeltsége
(tel.: 47/361-909).
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MI A VÉLEMÉNYE 
A VÁROS 2008-AS ÉVÉRÕL?

Rónavölgyi Endréné polgármester:
– Szerencs számára 2008 egy szorgalmas mun-
kával eltöltött, sikerekben gazdag, de nehézsé-
gekkel teli esztendõ volt. Az elõzõ évben az ön-
kormányzat meghozta azokat az intézmény-át-
alakítási döntéseket, amelyeknek köszönhetõen biz-
tonságos volt a város mûködtetése, kiegyensú-
lyozottabb lett a költségvetés és fejlesztések va-
lósulhattak meg. Több benyújtott pályázatról szü-
letett kedvezõ döntés, mások még elbírálásra vár-
nak, de egy bizonyos: az önkormányzati büdzsé-
ben rendelkezésre álló pénzügyi tartalékot többszörösen meghaladó ér-
tékû beruházások történnek a jövõ évben a településen. Ugyanakkor ko-
moly csapást jelentett a városnak, hogy idén márciusban bezárt a cukor-
gyár, az az üzem, aminek Szerencs elmúlt száz esztendõben javarészt a
fejlõdését köszönhette. Ez pénzügyi és szellemi értelemben is nagy vesz-
teség. Októberben pedig világméretû pénzügyi és gazdasági válságról ér-
keztek a hírek, aminek napjainkban már látjuk az elsõ jeleit. Mindezeket
figyelembe véve úgy gondolom, hogy kellõképpen átgondolt, takarékos
gazdálkodással lehet majd túljutnunk a nehézségeken, amihez együttm-
ûködés és összefogás szükséges.  

Takács István, a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnöke:
– Szerencs gyászos évet zár. A város elveszítet-
te egyik nagy kincsét, a nemzeti büszkeségnek
számító Szerencsi Cukorgyárat. Ezzel lezáruló sza-
kaszába került a település elmúlt 120 éves virágzó
korszaka. Szerencs ebben az évben is igyekezett
ellátni a mindennapokból és a kistérségi központi
helyzetébõl adódó feladatokat. Ezekhez – külö-
nösen az utóbbihoz – azonban már évek óta nem
kapjuk meg az elvárható anyagi támogatást, ezért

tartalékainkat éljük fel, melyek pótlásának semmi jelét nem látom. El-
adósodottságunk év elejéig 600 millió forint volt és az esztendõ végé-
re 770 millió forint lesz ez az összeg, amely egy-egy lakosra vetítve 70-
75 ezer forint tartozást jelent. Jelenleg legalább 500 munkahely hiány-
zik a városból ahhoz, hogy a munkaképes korú lakosságot megtarthas-
suk. Ellenkezõ esetben megindul a lakosságcsere, amely már érezhetõ.
Meglátásom szerint lehet csûrni-csavarni a szót, ami azonban a való-
ságon nem változtat. Komoly feladatok elõtt állunk: továbbra is bizto-
sítani kell a város mûködését, féltõ gonddal kell õrizni – lehetõleg nö-
velni – a meglévõ vagyonunkat, és nem szabad engedni, hogy növe-
kedjen az adósságunk. Munkahelyeket kell teremtenünk, vagy ehhez biz-
tosítani a feltételeket.  

Gál András, ügyrendi és oktatási bizottsági elnök: 
– A 2008-as esztendõ viszonylag nyugodtan és ki-
egyensúlyozottan indult, sajnos mára az ismert gaz-
dasági nehézségek kicsit árnyaltabbá tették a ké-
pet. Mégis a pozitívumokat kell észrevennünk és
kidomborítanunk, ha a jövõben is a fejlõdés útját
akarjuk járni. A város nem kényszerült arra, hogy
az oktatási-nevelési intézményeket átadja a megyei
önkormányzat fenntartói hatáskörébe. Minden in-
tézményegységet gazdaságosan és hatékonyan
mûködtettünk. Szerencs szépült és gyarapodott. A
2009-es év fejlesztéseinek megalapozása érdekében számos befogadott és
támogatott pályázattal rendelkezik az önkormányzat. A legnagyobb ne-
gatívum a cukorgyár bezárása volt, ami komoly problémát vet fel a fog-
lalkoztatottságban és a város költségvetésében egyaránt. Megoldást az je-
lenthet, ha nem zárkózunk el a munkahelyeket is teremtõ új beruházások
befogadásától. A jövõ évre tekintve érezhetõ, hogy nehéz és megfontolt
tervezést igénylõ idõszak vár ránk. Mégis hiszem, hogy ésszerû és taka-
rékos gazdálkodással biztosítani tudjuk a mûködés feltételeit, de úgy vé-
lem, hogy az oktatás és az egészségügy területén már nincs lehe tõ ség to-
vábbi szûkítésekre és megszorításokra. 

Sipos Attila, a szociális és egészségügyi bizottság
elnöke:
– Összességében azt mondhatom, hogy nehéz, dol-
gos, de sikeres évet zárt Szerencs Város Önkor-
mányzata. Mindjárt az év elején, a kötvény kibo-
csátásával sikerült rendbe tenni a gazdálkodásun-
kat. Az intézményi összevonás után 120 millió fo-
rintos eredmény is jelentkezett a kiadási oldalon.
Szociális területen szintén sikeresnek ítélem meg
az elmúlt esztendõt. Ehhez hozzájárult, hogy új
szociális rendeletet alkotott a testület, szigorítva az

ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetéshez való hozzájutást. Emellett
nagy eredménynek tartom, hogy feltöltöttük az idõsek klubjainak létszá-
mát. Rendezvényekkel, különbözõ programokkal frissítettük fel az ottani
hétköznapokat. Már Ondon is sikerült elérnünk, hogy teljes létszámmal
mûködik a klubunk. A képviselõi felajánlások segítségével pedig számos
eszközbeszerzés, felújítás valósulhatott meg az említett közösségi hely-
színeken. Meg kell említenem az egészségügyben jelentkezõ nehézsége-
ket. Mint ismert, a tavaszi népszavazás után megszûnt a vizitdíj, ami je-
lentõs bevételkiesést okozott nálunk is. Mindezek ellenére a rendelõinté-
zet vezetése intézkedéseinek köszönhetõen a nehéz anyagi helyzetbõl si-
került kilábalnia az intézménynek. Ezt mutatja, hogy 2008-ban nem rom-
lott, hanem javult Szerencsen az egészségügyi ellátás minõsége.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

December 13. (szombat), 17 óra:
Fanfár ifjúsági fúvószenekar ünnepi
hangversenye a Rákóczi-vár szín-
háztermében. 

December 14. (vasárnap), 16 óra:
Jótékony célú karácsonyi hangver-
seny Hidegkúti Lászlóné zenetanár
növendékeinek elõadásában a Rá-
kóczi-vár lovagtermében. Köszöntõt
mond Kalina Lajos önkormányzati
képviselõ. 

December 17. (szerda), 18 óra: Ka-
rácsonyi hangverseny a szerencsi re-
formátus templomban. Ünnepi kö-
szöntõt mond Rónavölgyi Endréné
polgármester. Fellépnek: Hegyalja
Pedagógus Kórus, Szerencsi Általá-
nos Iskola, Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény énekkarai, Reformá-

tus Gyülekezeti Énekkar, Bocskai
István Gimnázium énekkara. 

December 18. (csütörtök), 16.30
óra: Növendékhangverseny a Rá-
kóczi épület aulájában. 

December 19. (péntek): Városi ka-
rácsony – mindenki karácsonyfájá-
nak ünnepsége.

15 óra: Rónavölgyi Endréné pol-
gármester köszöntõje után ünnepi
mûsor gyerekeknek: Bóbita Zenekar
„Ezüstszánkó” c. interaktív karácso-
nyi mûsora a Rákóczi-vár színház-
termében. 

15 óra: Ünnepi mûsort ad az  Idõ -
sek Klubja énekkara, Kertész Attila,
Takács Cintia – karácsonyi dalla-
mokkal, valamint a Városi Nyugdí-
jas Klub énekkara. 2 szoknya 1 nad-

rág társulat – közkedvelt musical- és
operettslágerek a Madách Színház
fiatal mûvészei elõadásában Kará-
csonyi forgatag: ajándéksátrak, tér-
zene, gyertya- és csillagszórógyúj-
tás. 

Ünnepi kínálat: forró citromos és
boros tea, sült gesztenye, sült krump-
li, kenyérlángos, sütõtök, csöröge,
forralt bor, sült malac, szaloncukor,
narancs. Helyszín: Szerencs, Rá-
kóczi-vár bejárata elõtti útszakasz. 

December 20. (szombat), 18 óra:
Triviál-koncert a Rákóczi-vár árká-
dos termében.

December 31. (szerda), 24 óra:
Újévköszöntõ tûzijáték. Köszöntõt
mond: Rónavölgyi Endréné polgár-
mester a Geisenheim téren. 

VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT 
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLÓJA

MEGJELENÉS
2009.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt
olvasóinkat, hogy a Szerencsi
Hí rek 2009-ben az alábbi idõ -
pon  tokban jelenik meg: január
16., január 30., február 13., feb -
ruár 27., március 13., március
27., április 10., április 24., május
8., május 22., június 12., június
26., augusztus 7., augusztus 28.,
szeptember 11., szeptember 25.,
október 9., október 30., novem-
ber 9., november 27., december
18. Lapzárta: a megjelenés elõtti
héten, pénteken 10 óra.

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Takács Anna, Gergely Csanád, Hermann Jázmin, Király

Keve, Krappai Áron, Matolcsi Patrik, Muhi Csaba, Lenke Regina, Czim-
balmos Máté, Kerekes Zalán, Szabó Lili, Dezsõ Fanni, Herczeg Dóra,
Kardos Vanda Beatrix. 

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Tóth Tünde – Nagy Péter, Komor Katalin Anita

– Kormos István, Hornyák Ildikó – Csordás István. 
Elhunytak: Godó István Béla 59 éves, Pásztor Zoltán 57 éves, Bíró

Jánosné (Petró Erzsébet) 85 éves, Czagány Sándorné (Lengyel Gizel-
la) 91 éves, Papp Lászlóné (Némethy Borbála) 77 éves, Golopi Józsefné
(Suga Teréz) 77 éves, Zvolenszki Sándor 76 éves. 
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A BOCSKAI KÍNÁLATA 
TOVÁBBTANULÓKNAK

Nyílt nap volt december 1-jén a
szerencsi Bocskai gimnáziumban. Az
eseményen több mint háromszáz
diák, pedagógus és szülõ tájékozó-
dott a középiskola által kínált
továbbtanulási lehetõségekrõl. 

A Bocskai gimnáziumban a tanév
során két alkalommal, december
elején és január közepén tartanak
nyílt napokat. A tél eleji eseményen
az ünnepi készülõdés jegyében ad-
venti mûsorral köszöntötték a ven-
dégeket az oktatási intézmény diák-
jai. Az iskolát bemutató Gál András
fõigazgató hosszan sorolta azokat az
eredményeket, amelyeknek köszön-
hetõen a szerencsi gimnáziumba
évek óta többszörös a túljelentkezés.
Mint elhangzott, az iskola a vegyes
gimnáziumok mezõ nyében az el-
õkelõ 19. helyen szerepel az orszá-
gos ranglistán. Harminchárom osz-
tályban több mint ezer tanulót ké-
szítenek fel továbbtanulásra. A kiváló
pedagógusok lelkiismeretes munká-
jának és a kiemelkedõen jó tárgyi fel-
tételeknek köszönhetõen a végzõs di-
ákok körében az országos és a me-
gyei átlagot jelentõsen meghaladva
nyolcvan százalékos a továbbtanu-
lási arány. 

A nyílt nap résztvevõi a gimnázi-

um életét bemutató film megtekin-
tése után tanórákon szerezhettek ta-
pasztalatot az oktatási intézmény
hétköznapjairól. A jelenlévõk ré-
szérõl különbözõ tagozatok iránt je-
lentõs volt az érdeklõdés.

A tervek szerint a gimnázium a kö-
vetkezõ tanévben 8 elsõ osztályt in-
dít. Angol és német nyelvi tagozat,

hatosztályos és rendészeti képzés,
matematika–informatika tagozat,
közgazdasági, valamint általános
tantervû osztály szerepel a kínálat-
ban. A következõ nyílt napot janu-
ár 12-én tartják, amelyen az elõzõ
esztendõk tapasztalata alapján újabb
350-400 részvevõre számítanak a
szerencsi Bocskaiban.

ELISMERÉS AZ IGAZGATÓHELYETTESNEK
Pedagógiai díj-

ban részesítette
Nyíri Tibort, a
Bocskai gimnázi-
um igazgatóhe-
lyettesét (fotón-
kon) a Borsod-
Abaúj-Zemplén
Megye Közoktatásáért Közalapít-
vány Kuratóriuma. Nyíri Tibor kie-
melkedõ oktató-nevelõ munkájával
és tudományos tevékenységével ér-
demelte ki az elismerést. 

Gál András gimnáziumi fõigazga-
tó után Nyíri Tibor a második pe-
dagógus Szerencsen, aki elnyerte a
civil szervezet szakmai díját. Az
igazgatóhelyettes 1983-ban szerzett
biológia–technika szakos általános
iskolai tanári diplomát. Tizenhárom
évig Megyaszón dolgozott, 1996-ban
került beosztott tanárként mostani

munkahelyére, a Bocskai gimnázi-
umba. Öt év múlva nevezték ki je-
lenlegi beosztásába. Munkáját ala-
posság, szakszerûség és következe-
tesség jellemzi, ami példaként szol-
gál a fiatal kollégáknak. 2000-ben a
Debreceni Egyetemen szerzett bio-
lógia szakos középiskolai tanári dip-
lomát, majd a Budapesti Mûszaki
Egyetemen tett kiváló eredménnyel
közoktatás vezetõ szakvizsgát. Ta-
nítványai minden évben bekapcso-
lódnak az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenybe (OKTV), akik az
elmúlt idõszakban három alkalom-
mal a budapesti döntõig jutva öreg-
bítették a szerencsi gimnázium jó hír-
nevét. Vezetõi feladatai széleskörûek:
sikeresen szervezi és ellenõrzi a
szóbeli és írásbeli érettségi vizsgá-
kat és a kompetenciaméréseket. Fon-
tos szerepet vállal az iskolai drog-
és alkoholmegelõzõ program vég-

rehajtásában, segíti a diákok pálya-
orientációját. Nyíri Tibor aktív részt-
ve võ je a város közéletének. Tizen-
öt esztendeje elnöke a környezet- és
természetvédelemmel, honismeret-
tel és egészségmegõrzéssel foglal-
kozó szerencsi Sziget Alapítványnak.
Gyalogtúrákat szerveznek, évente er-
délyi elõadómûvészeknek biztosíta-
nak fellépési lehetõséget Szeren-
csen. Az igazgatóhelyettes több ci-
vil szervezet kuratóriumi tagja, ak-
tívan közremûködik a Magyar Ma-
dártani Egyesület zempléni csoport-
jában és a sátoraljaújhelyi szék-
helyû Kazinczy Társaságban. Rend-
szeresen publikál szakfolyóiratokban
és -kiadványokban. A gimnáziumban
kétévente megrendezésre kerülõ tu-
dományos konferencián szûkebb
kutatási területérõl, a Szerencsi
dombság növény- és állatvilágáról
tart elõadást. Nyíri Tibor társszer zõje
a középiskola 50. évfordulójára meg-
jelent emlékkönyvnek. Eddigi tevé-
kenységét 2005-ben a helyi önkor-
mányzat „Szerencs Város Szellemi
Alkotótevékenységért” kitüntetéssel
ismerte el.  

TEHETSÉGFEJLESZTÕ MUNKAKÖZÖSSÉG
A pedagógiai szakmai szolgálta-

tás feladatellátásáról tanácskoztak
november 26-án a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás igazgatói
munkaközösségének soron követ-
kezõ ülésén. A megbeszélésen szó
volt a szakmai munkaközösségek
mûködtetésérõl, a körzeti és fel-
menõ rendszerû versenyek szerve-
zésérõl, a pedagógus-továbbképzé-
sekrõl. Bodnárné Göndör Magdol-
na, a polgármesteri hivatal osztály-
vezetõje a pályázatok készítésének
fontosságát hangsúlyozta, melyek
hozzájárulnak a szakmai szolgálta-
tási feladatok költségeinek kiegé-
szítéséhez. A közösség ezt követõen
elfogadta a jövõ évre vonatkozó
munkatervét, majd a jelenlévõk
megalakították a kistérség tehetség-
fejlesztõ munkaközösségét, amely-

nek vezetésére Csider Andorné ka-
pott megbízást. 

A csoport szakmai fórumok, új tá-
mogatási formák átgondolásával kí-
vánja segíteni a kistérség oktatási in-

tézményeiben a tehetségfejlesztés
rendszerének további fejlõdését,
nagy hangsúlyt helyezve a kiváló ké-
pességû gyermekek felismerésére,
kiválasztására, és elismerésére.

NYÍLT NAP
A SZAKKÉPZÕBEN

Nyílt napot tartott no-
vember 27-én a Szeren-
csi Szakképzõ Iskola. A
Rákóczi-várban megren-
dezett eseményen kiállí-
tás keretében mutatta be
az intézmény az itt ta-
nulható szakmákat, kép-
zési formákat. 

Az érdeklõdõk bete-
kintést nyerhettek többek
között a villanyszerelõ, in-
formatikus, a csõhálózat-
szerelõ, vagy éppen a
fodrász mesterségek rej-
telmeibe. 

A színházteremben Ta-
kács József megbízott
igazgató köszöntötte a
szülõket és a leendõ középiskoláso-
kat, akik érdeklõdnek a Szerencsi
Szakképzõ Iskola képzései iránt. Já-
szay Zoltán a továbbtanulási lehe -
tõ ségekrõl tartott tájékoztatót. Az
igazgatóhelyettes ismertette, hogy a
diákok milyen szakképzési formák és
szakmák közül választhatnak. A  dél -

elõtt további részében az iskola tanulói
tartottak bemutatót. A színpadon meg-
jelentek a nõiruha-készítõk által meg-
álmodott és elkészített modellek.
Nagy sikert arattak a 12 évfolyamos
fodrásztanulók frizuraalkotásai is. A fi-
atalok több stílusban mutatták be a kü-
lönbözõ hajviseleteket.

LONDON – NEW YORK – 
OTTAWA – CANBERRA

A szerencsi általános iskola két ta-
nítási nyelvû osztályaiba járó fiata-
lok azoknak az országoknak törté-
netével, jellegzetességeivel is meg-
ismerkednek, ahol angol az anya-
nyelv. Ez órarendünkben az or-
szágismeret tantárgy.

Idén is megrendezték a versenyt,
ahol arra voltak kíváncsiak, mit tu-
dunk Angliáról, az Amerikai Egye-
sült Államokról, Kanadáról és Auszt-
ráliáról. Ezen a megmérettetésen is-
kolánkat négyfõs csapat képviselte
évfolyamonként egy-egy tanulóval.
A felkészülés nem volt könnyû, de
nagyon érdekesnek bizonyult. Jó
volt megismerni ezen országok szo-

kásait, ünnepeit, híres embereit, kul-
túrájukat. 

Csapatunk (Zöldi Csaba 5. c, Kovács
Bálint 6. b, Czink Bianka 7. b, és Bá-
rány Dorottya 8. c) egy különleges tech-
nikával készített pályamunkával ne-
vezett, amelyre csak mi kaptunk ma-
ximális pontot. Tehát nekünk a verseny
jól kezdõdött. A folytatás miatt sem kel-
lett szégyenkeznünk. Könnyen vettük
az akadályokat, így megyei elsõ he-
lyezést értünk el. Örömünk határtalan
volt, és Marika néni arca is büszkesé-
get sugárzott.

Köszönjük Tamás Mária tanárnõ -
nek a felkészítést és az élményt, ami-
ben részünk volt.

Bárány Dorottya

Az idén is meghirdette a Mikulás
kupa elnevezésû kispályás labdarú-
gótornát a szerencsi középiskolai kol-
légium diák önkormányzata. A decem -
ber 4-ei, hagyományos találkozóra hat
diákszálló fogadta el a szerencsiek in-
vitálását. A miskolci, sárospataki, ti-
szaújvárosi és tokaji kollégiumok kép-
viselõi mellett a megyén kívülrõl, Ti-
szavasváriból is érkeztek résztvevõk

a rendezvényre, amelynek fõ célja a
más városokban tanuló fiatalok között
a baráti kapcsolatok  erõ sítése volt. Le-
ány- és fiúcsapatok egyaránt össze-
mérték ügyességüket. A nõknél a sá-
rospatakiak, míg a legények között a
miskolciak szerezték meg a Mikulás
kupát. A házigazdáknak ez alkalom-
mal negyedik, illetve a második hely
jutott.

Szakmai bemutató a Rákóczi-várban.

Továbbra is nagy az érdeklõdés a gimnázium képzései iránt. 

Az esztendõ utolsó megbeszélésén a kistérség intézményvezetõi. 

KOLLÉGISTÁK A PÁLYÁN 

Újra eltelt egy esztendõ és az al-
sós németesek már jól tudják, hogy
ilyenkor, advent idején, Mikulás tá-
ján összejövünk, gyerekek és szülõk,
izgalommal telve és készülõdve,
hogy együtt lehessünk néhány órát. 

Ebben a tanévben december 5-én
sem volt ez másképp: a Rákóczi épü-
letbõl a 4. a, a Bolyai épületbõl a 3.
c/d/e, valamint a 4. c és d osztá-
lyokban németet tanuló nebulók sze-
retettel meghívták kedves szüleiket is,
hogy megmutathassák, mi mindent
tanultak az elmúlt egy évben. A rö-
vid mûsor után közös éneklésre hív-

tuk a szülõket is – természetesen né-
metül. Jó volt látni, ahogy a gyere-
kek tanítgatták szüleiknek a helyes ki-
ejtést, biztatva õket, cinkosan moso-
lyogva, hogy „lám, mi is tudunk anyá-
nak – apának újat tanítani”. 

Ezt követõen színeztünk, ablakdí-
szeket készítettünk, ettünk-ittunk (a
szülõk jóvoltából nem szenvedtünk
hiányt semmiben), majd játék kö-
vetkezett. Nagyon köszönöm a gye-
rekeknek, hogy ilyen ügyesek voltak,
a szülõknek, hogy mindenben köz-
remûködtek és segítségemre voltak.
Szép délután volt! Jövõre ugyanitt!

Nagy Angelika szaktanár

NIKOLAUS-PARTY A BOLYAIBAN

Tudásukról adtak számot a németül tanuló diákok.
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FEJLÕDÉSI PÁLYÁN 
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

Az elmúlt évek-
ben megvalósított
beruházásoknak
köszönhetõen je-
lentõs elõrelépés
történt a hulla dék -
gazdálkodásban
 Sze rencsen és a tér -
ség településein. A hagyományos  szol -
gáltatások mellett kiépült a szelektív
gyûjtés rendszere, a városban a ve szé-
lyes hulladékok térítésmentes  le a d á sára
is lehetõsége van a lakosságnak. Egy si -
keres pályázatnak köszönhetõen a
jövõben az egykori kõbányában mû kö -
dõ bezárt helyi szeméttelep rekultivá-
ciója is megtörténik – tájékoztatta la-
punkat Lengyel Attila, a Szerencs Térsé-
gi Hulladékgazdálkodási Köz szolgáltató
Kft. általános igazgatóhelyettese (fo -
tónkon).    

– Úgy gondolom, hogy sikeres 2008-
as esztendõt zárunk, a meglévõ szol-
gáltatásaink zökkenõmentes biztosítása
mellett sikerült a továbbfejlõdés lehet-
õségeit is megalapoznunk – emelte ki
Lengyel Attila. – Az egyik sikertörté-
netként értékelhetõ beruházásunk a
megyében elsõként hulladékudvar lét-
rehozása volt az Eperjes utcában. A lé-
tesítmény ingyenes szolgáltatást nyújt a
lakosságnak. Sok mindent be lehet ide
hozni – például levágott füvet, gallya-
kat, akkumulátorokat, híradástechnikai
eszközöket, autógumikat – bizonyos
mennyiségi korlátok között, amit azon-
ban úgy állapítottunk meg, hogy meg-
feleljen egy átlagos háztartás igényeinek.
A költségeket az önkormányzat fizeti,
ami a helyhatóság elkötelezettségét mu-
tatja a környezet védelme mellett. A la-
kásfelújítások vagy -átalakítások során
keletkezõ bontási anyagok leadására a
bodrogkeresztúri regionális hulladékle-
rakóban van lehetõség, ahol a közel-
múltban felépült az ország elsõ építési-
törmelék-feldolgozó üzeme. Ez az eu-
rópai uniós viszonylatban is jelentõs lé-
tesítmény 19 kilométerre található Sze-
rencstõl és a magánszemélyek évi 500
kilogrammig térítés nélkül vehetik igény-
be a szolgáltatást, amihez igénylés alap-
ján – megfizethetõ díj ellenében – kon-
téneres szállítást biztosítunk.   

Különösen sikeres Szerencsen – és
büszkén mondom, hogy a cégcsopor-
tunkhoz tartozó szinte valamennyi
zempléni és abaúji településen – a sze-
letív hulladékgyûjtés. Ezen a területen
idén is jelentõs volumennövekedést re-
gisztráltunk, vagyis a lakosság körében
egyre többen vállalkoznak arra, hogy kü-

lönválogatják és így rakják be a konté-
nerekbe az újrahasznosítható anyago-
kat. Az idén elõször elértük, hogy ez az
ágazatunk közel nullszaldós, ami kitûnõ
eredménynek számít annak tükrében,
hogy ezen a területen szigorúan pénz-
ügyi értelemben az országban szinte
minden szolgáltató veszteséget könyvel
el. Mi azonban korábban is úgy gon-
doltuk, hogy szükség van a szelektív hul-
ladékgyûjtésre, aminek fontos tudatfor-
máló szerepe is van. Értékelni kell az
emberek erôfeszítését a környezet meg-
óvására egyrészt a lehetõség ingyenes-
ségével és azzal, hogy a leadott anya-
gokat továbbítjuk feldolgozásra. Úgy kal-
kulálunk, hogy két-három éven belül már
nyereségünk is származik ebbõl az ága-
zatból, ami a lakosság által a szemét-
szállításért fizetett díjakra is kedvezõ ha-
tással lesz. 

Szerencsen jelenleg a város több
pont ján megtalálhatók a szelektív gyûj -
tõ szigetek. Ezeknek a használatával kez-
 detben voltak problémák. Egyesek a kom-
munális hulladékot helyeztek el a kon-
ténerekben, semmibe véve a lakosság 95
százalékának felelõsségteljes hozzáál-
lását. A polgárõrség közremûködésével
figyelõ szolgálatot szerveztünk a reni-
tensek leleplezésére, néhány feljelentés
is született, amelyet követõen meg-
szûntek a kedvezõtlen jelenségek. 

– A legutóbbi közmeghallgatáson
igény fogalmazódott meg további sze-
lektív gyûjtõszigetek kiépítésére a város
több pontján.

– Ez napjainkban alapvetõen pénz-
kérdés. Egy-egy ilyen helyszín kialakí-
tása több százezer forint költségbe ke-
rül a betonozástól a mûanyag konté-
nerek beszerzéséig. Nekünk ez nem je-
lentene számottevõ többletköltséget,
hiszen a tartályok ürítését végzõ jára-
toknak mindössze néhány kilométerrel
lenne hosszabb az útvonala. Az ön-
kormányzatnak azonban a zsebébe
kellene nyúlnia, amit nem biztos, hogy
most érdemes megtenni. Egy már bea-
dott térségi európai uniós pályáza-
tunknak ugyanis van szelektív hulla-
dékgyûjtési fejezete. Amennyiben a bí-
rálók számunkra kedvezõen döntenek
– ami reményeink szerint 2009 elsõ hó-
napjaiban kiderül –, akkor három-négy
éven belül ezen a területen is beruhá-
zások történhetnek. Újabb jelentõs szá-
mú gyûjtõszigetet tudunk majd kiala-
kítani Zemplén és Abaúj településein,
ami Szerencset is érinti. További hul-
ladékudvarok létesülhetnek, megújul a
gépjármûpark és további olyan fejlesz-
tések is megvalósulnak, amelyeket az

önkormányzatok saját erõbõl nem tud-
nának teljesíteni. A korábbi nagyszabású
terveinket némiképp módosítanunk kel-
lett amiatt, hogy a pályázati kiírás sze-
rint nem lehetett támogatást igényelni
a hulladék energetikai célú hasznosí-
tására. Emiatt megváltoztattuk elkép-
zeléseinket, amelyek között az újra-
hasznosítást elõsegítõ válogatómû, va-
lamint a zöldhulladék kezelésére egy
regionális komposztáló létrehozása sze-
repel. Egyelõre kikerült a programból
a biogáz üzem és a plasztikdízel elõ -
állítása, azonban ez nem végleges,
mert néhány éven belül más forrásból
szeretnénk megvalósítani az összessé-
gében mintegy négymilliárd forint rá-
fordítást igénylõ beruházásokat. 

– A kertes házakban élõk számára
gondot jelent a zöldhulladék, ami nem
fér be a hetente ürített gyûjtõkbe. 

– Ennek a problémának a kezelésére
sokféle megoldás létezik. Lehetõség
van külön, a társaság logójával megje-
lölt nejlonzsákok vásárlására, amit ha
kitesznek a porták elé, elszállítja a já-
rat. A levágott füvet be lehet szállítani
az Eperjes utcai hulladékudvarba, sõt,
a bodrogkeresztúri regionális lerakóba
is. Emellett társaságunk telephelyén
több száz darab komposztáló vár gaz-
dára, aminek a használatával a kertek
talajának minõsége is javítható. Ezeket
az edényeket a polgármesteri hivatalban
lehet igényelni. Szóba került az is, hogy
bizonyos idõszakokban a lomtalanítás-
hoz hasonlóan zöldhulladék-gyûjtõ já-
ratokat is szervezzünk. Amennyiben az
önkormányzat ezt megrendeli és fede-
zi a költségeket, részünkrõl ennek sincs
akadálya.  

– Több éve annak, hogy bezárt a he-
lyi szeméttelep, ahol illegálisan napja-
inkban is raknak le hulladékot. Mikor
lesz rend végre a területen? 

– Ez ügyben is jó hírrel szolgálhatok.
Az elõbb említett pályázatnak két pó-
lusa van, amelyek között a cégcsoport
mûködési területén található 46 koráb-
bi lerakó – köztük a szerencsi – rekul-
tiválása is szerepel. Ennek a munkának
a tervezésére már támogatást is nyertünk.
A dokumentáció elkészítése és elfoga-
dása után várhatóan 2010-ben a meg-
valósítás is elkezdõdhet, ami térségi szin-
ten közel ötmilliárd forintba kerül. Az
összeg nagyságrendje azt is mutatja,
hogy a hulladékgazdálkodás nemcsak
Zemplén és Abaúj természeti értékeinek
a megóvása szempontjából nagy je-
lentõségû, hanem komoly gazdaságé-
lénkítõ és munkahelyteremtõ hatása is
van. Á. A.  

Lezárult az úgynevezett Norvég
alap harmadik fordulójában be-
nyújtott pályázati dokumentációk
értékelése, amelynek az eredmé-
nyét november 25-én hozta nyilvá-
nosságra a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség. A döntõbizottság a sze-
rencsi önkormányzatnak a történel-
mi városközpont mûemlék épület-
együttesének és környezetének fel-
újítására benyújtott dokumentáció-
ját támogatandónak találta. A projekt
azonban nem szerepel a nyertes fej-
lesztések sorában, a harmadik kie-
melt területként nyilvántartott Euró-
pai örökség megõrzése kategóriában
a tartaléklista élén várja a pályázati

eljárás folytatódását. A meghozott bi-
zottsági döntés ugyanis csak akkor
tekinthetõ véglegesnek, ha azt a fi-
nanszírozó országok is jóváhagyják.
Abban az esetben, ha a továbbjutó
pályázók közül valaki visszalép,
vagy a tervezett beruházást az utol-
só döntési fázisban visszautasítják,
akkor az azonos kiemelt területhez
tartozó tartaléklistáról a soron kö-
vetkezõ projekt lép a helyére. Így van
még esély arra, hogy a belváros re-
habilitációja az itt lévõ templomok
rekonstrukciójával, a Rákóczi-vár
tetõfelújításával és a Kossuth tér át-
építésével több mint 2,7 millió euró
támogatással megvalósuljon.

NÉV NÉLKÜLI 
BURSA-TÁMOGATOTTAK

Szerencs Város Önkormányzata
2008. november 20-án tartott ülésén
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslatát figyelembe véve megtár-
gyalta és döntött a Bursa Hungarica
felsõoktatási ösztöndíj-pályázat 2009.
évi fordulójára benyújtott igénylé-
sekrõl. „A” típusú támogatásra be-
érkezett 107 kérvényezõbõl 75-en ré-
szesültek a város tíz hónapon át tar-
tó támogatásában, amelynek az ösz-
szege 12 fõ esetében havi 3000 Ft,
27 fõnél 2000 Ft, míg 36 fõnél 1000
Ft. A „B” típusú pályázatra a 15 je-
lentkezõ közül 14-et bíráltak el ked-
vezõen: négyen havi 3000 Ft, heten
2000 Ft, míg hárman 1000 Ft jutta-
tásban részesülnek. 

A támogatottak nevét és iskoláját
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
szerzõdési feltételeiben szereplõ ki-
tétel miatt a polgármesteri hivatal
nem közölte a lapunkkal. Ezek kö-

zött ugyanis az szerepel, hogy „A te-
lepülési önkormányzat 2008. dec-
ember 5-ig az önkormányzat hir-
detõtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon köteles nyilvánosság-
ra hozni a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Ösztöndíjpályázat kere-
tében általa nyújtott támogatások ösz-
szesített adatait (…), amelyek nem al-
kalmasak a támogatásban részesí-
tettek, illetve a pályázók személyé-
nek azonosítására.” Lapunk állás-
pontja szerint a nyertes pályázók köz-
pénzbõl részesülnek, ezért a ked-
vezményezettek azonosítható módon
való nyilvánosságra hozatala sze-
rintünk kötelesség. Akik pedig pá-
lyáznak, ennek tudatában kellene tá-
mogatást igényelniük. Éppen ezért la-
punk Szabó Mátéhoz, az állampol-
gári jogok országgyûlési biztosához
fordult állásfoglalásért, amelyet meg-
érkezése után közzé teszünk. 

Napjainkban többen a könnyebb
megélhetés reményében keresik azo-
kat a lehetõségeket, melyek segítségé-
vel a „semmibõl”, trükkös úton sok
pénzt kereshetnek. A közelmúltban
hasonlóan cselekedett két huszonéves
fiatalember is, akik a jó üzlet remé-
nyében a megbízóktól kapott pénzt fel-
használva, saját nevükben alapítottak
egy bt.-t. Ezt követõen a céget termé-
szetesen az ügyletet finanszírozó há-
zaspár kezdte mûködtetni. 

Nem õk voltak az egyetlenek. A szá-
lakat a háttérbõl mozgatók több megyén
átnyúló társaságok láncolatát építették ki,
a közremûködõket – magyarul „stró-
manokat” – is felhasználva azért, hogy
libatoll-kereskedelmüket valószínûsít-
sék. Az eset során az APEH Észak-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságának
dolgozói által vizsgált egyik vállalkozás
könyvelésében talált számlák azt bizo-
nyították, hogy ugyanazon szállítói körtõl
nagy mennyiségû libatollat szereztek be,

és azt tovább értékesítették. Az állítóla-
gos kereskedelmet végzõ cég telephe-
lyét megvizsgálva kiderült, hogy a hely-
színen talált romos lakás, valamint a pi-
cike udvar méreténél és mûszaki álla-
potánál fogva alkalmatlan nagy meny-
nyiségû libatoll tárolására és forgalma-
zására. A revizorok azonnal kísérletet tet-
tek arra, hogy a vállalkozás számláiban
szereplõ vevõket és szállítókat meg-
hallgassák és feltárják a valós üzleti tör-
ténéseket. Ezek a vállalkozások azonban
fiktívnek, illetve fellelhetetlennek bizo-
nyultak, részben pedig nem álltak kap-
csolatban a szóban forgó társasággal. A
vállalkozók azonban nem elégedtek
meg mennyivel. Gondolták, ha lúd, ak-
kor az legyen kövér! Az értékesítéseik
után fizetendõ adót is megpróbálták mi-
nimalizálni. Ehhez létezõ vagy már
megszûnt cégek nevében hamis bé-
lyegzõk felhasználásával a libatoll-be-
szerzésrõl fiktív számlákat állítottak ki.
Egy ízben még azt is megengedték ma-

guknak, hogy az adóhivatalnál a vizs-
gált vállalkozás tényleges képviselõje he-
lyett egy hamis okmányokkal ellátott sze-
mély jelent meg tanúvallomást tenni. A
csaló a nyilatkozatát ügyvédi segítség-
gel tette meg, akinek a lebukás után fel-
függesztették a tevékenységét és bünte-
tõeljárás is indult ellene.

Az adóhatóság adatai szerint a liba-
toll-felvásárlással foglalkozó vállalkozást
háttérbõl irányító személyek által kiál-
lított fiktív számlák több mint 700 mil-
lió forintról szólnak. Az általuk jogosu-
latlanul visszaigényelt áfa 120 millió fo-
rint, amit az ellenõrzés adóhiányként
meg is állapított. Az összeg azonban
duplázódik, mivel ahhoz közel azonos
nagyságrendû büntetés adódik. Ameny-
nyiben ezt nem fizetik meg, akár vég-
rehajtás útján is behajtják rajtuk. Ter-
mészetesen az érintettek ezután sem lé-
legezhetnek fel, hiszen idõközben az
adóhatóság már a büntetõ feljelentést is
megtette velük szemben.

KARÁCSONYI MISE 
BENKÓ DIXIELAND-MÓDRA 

Különleges zenei élményben lesz
része azoknak, akik december 21-
én este ellátogatnak a Miskolci Nem-
zeti Színházba. Advent utolsó va-
sárnapján a világhírû Benkó Dixie-
land Band karácsonyi miséje felejt-
hetetlen programnak ígérkezik. 

A nem mindennapi produkcióra
november 29-én az együttest vezetõ
Benkó Sándor (fotónkon) hívta fel a
figyelmet a miskolci teátrumban
megtartott sajtótájékoztatón. El-
hangzott, hogy a Benkó Dixieland
Band a világon elõször vállalkozott
arra, hogy karácsonyi igeliturgiára
New Orleans-i zenemûvet kompo-
nál, amit klasszikus kórussal színe-
sítve mutat be a közönségnek. A da-
rabra az együttesen belül pályáza-

tot írtak ki. – Abból indultunk ki, hogy
minden lemezen van általában 3-4
nagyon jó szám, további 3-4 zenei -
leg megfelelõ, a többi pedig helyki-
töltés – ismertette Benkó Sándor.
Mindenki annyi számmal indulhatott,
amennyivel csak akart. Végül nyol-
can kétszáz számmal neveztünk,
ezek közül választottuk ki a legjobb
tizennyolcat. A szerkezet meghatá-
rozására a római katolikus, a refor-
mátus, az evangélikus és a görög-
keleti egyházakat, valamint a zsidó
felekezetet kértük fel. 

A karácsonyi mise liturgiamentes,
átdolgozott változatát elõször egy éve
Budapesten adták elõ a Mûvészetek
Palotájában. A fõvárosi õsbemutató
után az oratóriumot vidéken elsõként
Miskolcon láthatja a közönség. 

LIBATOLLBÓL TOLLASODTAK 

TARTALÉKLISTÁN 
A BELVÁROS-REHABILITÁCIÓ 
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Szerencs Város Önkormányzata ok-
tóber 31-én rendezte meg a Sze-
rencsrõl elszármazottak találkozóját.
Az évente visszatérõ eseményen ta-
lálkoztam Kertész Gyõzõné nyugal-
mazott pedagógussal (fotónkon), aki 17
évig tanított a helyi Bocskai István Gim-
náziumban.

Rövid beszélgetés után kiderült, hogy
a napjainkban Nagykõrösön élõ Esz-
ter néni boldogan látogat vissza egy-
kori lakóhelyére és szívesen emlékezik
diákjaira, a szerencsi középiskolában
töltött évekre. 

Varga Eszter 1937-ben született Ti-
szakécskén, édesapja hentes és mé-
száros volt, harminc évig dolgozott a
szakmájában, édesanyja háztartásbeli-
ként segített be az üzletbe, õ 92 éves
koráig élt. Egyetlen leány testvére ag-
rármérnökként ment nyugdíjba. 

–  Ön az Alföldön született. Hogyan
vezetett az útja Szerencsre?

– Tanulmányaimat a szülõfaluban
kezdtem, majd középiskolába Buda-
pestre, az I. István Közgazdasági Tech-
nikumba jelentkeztem. Szabadidõm
minden percében sportoltam, edzésekre
jártam. A csapatsport volt a kedvencem:
a kézilabda, röplabda, kosárlabda. A
gyõzelem, a jó eredmény, a siker a lab-
dajátékokban csodálatos örömet oko-
zott nekem.

Imádtam a gyerekeket, szerettem
velük együtt lenni, a sport pedig szer-
ves része volt az életemnek. Még kö-
zépiskolás koromban döntöttem el,
hogy testnevelõ tanár leszek.

1956-ban jelentkeztem a Magyar
Testnevelési Fõiskolára, de – mivel édes-
apám „maszek” volt – a származásom
miatt elsõ alkalommal nem vettek fel.
Újra próbálkoztam és 1957-ben beju-
tottam a felsõoktatási intézménybe,
ahol négy évvel késõbb vettem át a dip-
lomámat. Elsõ munkahelyem Szegeden
várt rám. Az akkori vasútforgalmi tech-
nikumban helyezkedtem el, ahol négy
évig tanítottam, miközben röplabdáz-
tam a szegedi Kender NB I-es csapa-
tában. Miskolci születésû férjemet is a
Tisza-parti városban ismertem meg. Mi-
után 1965-ben összeházasodtunk és ter-
veztük közös jövõnket, arra az elhatá-
rozásra jutottunk, hogy Borsod-Abaúj-
Zemp lén megyében keresünk állást. Így
vezetett az utunk Szerencsre. Férjem a
cukorgyárban dolgozott, késõbb pedig
a járási hivatalban jogászként dolgozott,
onnan ment rokkantnyugdíjba. Én a
Bocskai István Gimnáziumban lettem
testnevelõ tanár. Kaptunk pedagógus la-
kást a Kölcsey Ferenc utcában, az Or-
gonáék szomszédságában. Elõttünk
Anger Árpád tanár lakott ebben a ház-
ban, amelynek hatalmas kertjében fi-
nom gyümölcsöt érlelõ fák és szõlõso-
rok voltak. Esténként a lépcsõn ülve néz-
tük a gyönyörû, szõlõvel beültetett he-
gyeket. Akkor még csak két sorház volt
alattunk. Tiszta idõben egészen a mádi
elágazásig el lehetett látni. 

Késõbb saját lakást vásároltunk a Kos-
suth tér 6/B-ben. A magasföldszinten
laktunk. A konyha ablaka a kis parkra
nézett, az erkély pedig a katolikus temp-
lom felé. Beteg férjem a tolókocsiban
az erkélyrõl nézte a város forgalmát.

– Milyen volt a kezdet a Bocskai gim-
náziumban?

– Még a régi épületben kezdtem a
munkát egy kis tornaszobában, majd
1969-ben költöztünk át az új iskolába,
ahol nagyon jó körülmények között dol-
gozhattunk. Az intézmény kiváló le-
hetõséget biztosított a tanításhoz és min-
den új dologban segítõim voltak a ta-
nítványaim, akik a testnevelési órákon
kívül is szívesen jártak a foglalkozása-
imra. Abban az idõben még rendsze-
res volt a tízperces torna a nagy szü-
netben. Eleinte nem fogadta kitörõ

örömmel az ifjúság, de a jó zene és a
vidám mozgásanyag felhasználásával
sok diákot sikerült megmozgatni. A  tan -
órákon túl sok-sok alkalommal készí-
tettem fel a tanulókat a különbözõ vá-
rosi rendezvényekre, ünnepségekre.
Tanítottam nekik angolkeringõt, polkát,
görög, cigánytáncot, kalocsai, vagy
éppen mezõségi népi táncokat, sza-
laggyakorlatokat. Látványos mûsor-
számaink voltak például világító bu-
zogánnyal, zászlókkal is.

– Ha jól tudom, ma is tartja a kap-
csolatot az egykori diákokkal.

– Nagyszerû dolog az internet. A vi-
lágháló segítségével ma is 124 bocs-
kais diákkal van kapcsolatom, és
mindannyian örömmel emlékeznek az

említett szereplésekre. Írunk egymás-
nak, tovább adjuk a híreket, címeket,
a családi történeteket, amirõl boldo-
gan számolnak be nekem. Minden év-
ben meghívnak egy-két érettségi ta-
lálkozóra, ahová szívesen elmegyek,
hiszen tanítványaimra jól emlékszem
a diákfotók alapján. Régi történetek jut-
nak eszembe. Õk is elmondják gond-
jaikat, problémáikat, megismerem,
hogy mi történt velük az eltelt 25-30
évben. Legutóbbi csodaszép élmé-
nyem a saját osztályommal volt, akik-
kel 37 éve nem találkoztam. Hozták
a családi fotókat, beszámoltak a gyer-
mekeik, unokáik szép eredményeirõl
és azt mondták: „Jó volt visszaemlé-
kezni, újra együtt lenni, találkozni”. Ta-
lán ez is a pedagógusi pályám szép-
sége. Negyven év tanítás és 71 éves
korom után jó azt tapasztalni, hogy a

munkámnak volt eredménye. Erre jó
visszagondolni.

– Végül mégis elhagyta Szerencset.
– A férjem halála után szomorúan

mentem vissza az Alföldre a szüleim kö-
 zelébe. Sajnáltam a környezetet és a sok
kedves ismerõst, akiktõl oly sok se gít-
séget kaptam a párom négy évig tartó
gondozásánál. Végül Nagykõrösön kap-
tam munkát a Toldi Miklós Élelmiszer -
ipari Szakközépiskolában, ahol kiváló
körülmények között dolgozhattam
2002-ig, amikor nyugdíjba vonultam.
Az utolsó tíz évben a labdarúgó ta go-
zatos osztályoknak voltam az intézõje,
menedzsere. Összesen 80-100 diáknak
intéztem az ügyes-bajos dolgait és szer-
veztem a csapatok mérkõzéseit. Öröm
volt velük dolgozni, hiszen én is nagyon
szerettem a labdarúgást. 

– Hogyan telnek nyugdíjas napjai?
– Ma már kisebb tempóban élem a

mindennapokat. Próbálok nem figyel-
ni az itt-ott jelentkezõ fájdalmakra. Saj-
nos, gyermekem nem született. Nem
mentem másodszor férjhez. Jelenleg van
egy kedves társam, akivel sokat utazunk
és keressük az élet szép, pozitív olda-
lát. Még mindig sok csodálatos dolog
van, amirõl keveset tudunk. A közel-
múltban jártam Szerencsen, amikor a
város megrendezte az elszármazottak
találkozóját. Nagy örömmel jövök az
eseményre, csodálattal hallgatom a
beszámolókat, az eredményeket. Min-
den alkalommal „körbeszaladom” a te-
lepülést, ami szemmel láthatóan szép
és sokat fejlõdött az elmúlt évtizedek-
ben. Bízom abban, hogy ez tovább foly-
tatódik a jövõben.

Nagyon jól éreztem magam ebben
a városban. Alföldi születésûként ha-
mar a szívembe zártam a zempléni tá-
jat, a csodálatos hegyeket, az itt élõ ked-
ves embereket. 

Ezúton szeretném üdvözölni volt ta-
nítványaimat, kedves kollegáimat, akik-
kel még nem volt alkalmam találkoz-
ni az elmúlt húsz évben. Remélem, még
emlékeznek rám! Nagykõrösrõl kívá-
nok nekik jó egészséget és nyugodt,
szép napokat!                         M. Z.

Az idén márciusban Kanadában
megrendezett Toronto Art Expón há-
rom festménnyel szerepelt a Sze-
rencsen élõ Suhaj Zoltán.

A képek szakmai körökben elis-
merést szereztek az alkotónak, aki
meghívást kapott az észak-amerikai
országban, Art Castle-ban novem-
berben megtartott nevezési díjas tár-
latra. A szervezõk az alkotó koráb-
bi jó szereplése miatt eltekintettek a
tetemes összeg befizetésétõl.

– A hír, hogy munkáim iránt ek-
kora az érdeklõdés, örömmel töltött
el – nyilatkozta lapunknak Suhaj Zol-
tán. – Ugyanakkor tudatában vagyok
annak, hogy ez is azon apró lépé -
sek közé tartozik, melyek egy fiatal
festõ életében a pozitív visszajelzés
és a sikerélmény szempontjából el-
engedhetetlenek. Önmagamat nem
tartom sem fontosabbnak, sem jobb-
nak más alkotóknál, munkáimat nyi-
tott érdeklõdéssel, tisztelettel és ál-
landó tapasztalási vággyal szemlé-
lem. – A mûvészet iránti feltétlen alá-
zat és a folyamatos bennem lüktetõ
alkotási vágy visz tovább az úton –

emelte ki Suhaj Zoltán. – Sokszor
megkérdezik tõlem, hogy mennyit és
mikor festek? A válaszom erre egy-
szerû: mindig és mindenhol, ugyan-
is fejemben folyamatosam dolgo-
zom, hiszen az alkotások 80 száza-
léka ott készül el, a maradék 20 szá-
zalék pedig a festõállványon. Kü-
lönben egy jól elkapott kép önma-
gát festi, nem kell hozzá más, csak
egy tudatosan vezérelt kéz! Az is
gyakran felmerül: mi kell ahhoz,
hogy valaki jó és a közönsége szá-
mára sikeres legyen? Szerintem te-
hetség, munka és talán a legfonto-
sabb, a merészség. Az, hogy egy-
szerûen merjük felvállalni önma-
gunkat. A jók azonban nem minden
esetben egyenlõk a sikeressel. Van-
nak az elõbbiek az utóbbiak nélkül,
és fordítva. Az pedig talán csak a sze-
rencsének köszönhetõ, ha mind-
kettõ jelen van egy festõ életében.
A festményeim témái szerteágazó-
ak, mivel az alkotásban nem a mit,
hanem a hogyant tartom fontosnak.
– tette hozzá Suhaj Zoltán –, akinek
a festészete nyomon követhetõ a
www.suhajart.com weboldalon.

Közmeghallgatást tartott decem-
ber 3-án a szerencsi cigány kisebb-
ségi önkormányzat. A Rákóczi-vár-
ban szerény érdeklõdésû fórumon
Marosvölgyi János elnök számolt be
az ötfõs testület elmúlt idõszakban
végzett munkájáról.

Elhangzott, hogy a személyi vál-
tozásokat követõen a kisebbségi ön-
kormányzatnak Csikja Sándorné lett
az elnökhelyettese.

A képviselõk kiemelt feladatuknak
tekintik a roma tanulók tanulásának
elõsegítését, aminek az érdekében
évente harminc fiatal jut pályázati úton
ösztöndíjhoz. Fontosnak tartják, hogy
minél több gyereket tartsanak bent a
közoktatás rendszerében. A kisebbségi
önkormányzatnak nincs önálló igaz-
gatási és szabályozási hatásköre, fel-
adata az érdekérvényesítés és kultúra
ápolása. Lehetõségük szerint igye-
keznek segítséget nyújtani a nehéz sor-
sú romáknak, aminek az érdekében
együttmûködnek a helyi polgármes-
teri hivatallal. Közre mûködnek abban,
hogy minél több cigány származású
munkanélküli kerüljön be a köz-
munkaprogramokba. Emellett ingye-
nes füzetcsomag biztosításával segí-
tik a szegény családok gyermekeinek
iskolakezdését. Karácsony elõtt étke-
zési utalványokat, szaloncukorcso-
magokat adományoznak a rászoru-
lóknak. A kisebbségi önkormányzat

2008-ban összesen  két millió-hét száz -
nyolcvanezer forintból gazdálkodott.
Ebbõl a pénzbõl fedezték a költsége-
iket, szakmai konferenciát, sportnapot
és a helyi roma fiataloknak kulturális
seregszemlét szerveztek. Az elnök is-
mertette: mûködésüket az elmúlt  idõ -
szakban a helyi ügyészség, a regio-
nális közigazgatási hivatal, valamint
az Állami Számvevõszék vizsgálta,
 jogszerû nek minõsítve a gazdálkodá-
sukat. Botos László, a Borsod-Abaúj-
Zemp lén Megyei Cigány Kisebbségi
Érdekvédelmi Szövetség humanitári-
us tevékenységérõl szólva ismertette,
hogy a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület közremûködésével tavaly 160,
az idén pedig 300 családnak nyújtottak
segítséget. 

Bogyay Ferenc szerencsi rendõr-
kapitány tájékoztatójában arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a testület a
törvényi lehetõségek keretében egy-
re eredményesebb munkát végez a
bûnüldözésben, aminek napjainkban
már kézzelfogható eredményei van-
nak. Az alezredes leszögezte: a  jövõ -
ben is következetesen fellépnek a tör-
vények megsértõivel szemben a be-
csületes állampolgárok érdekében. A
felszólalók között volt, aki a segít-
ségnyújtást hiányolta a kisebbségi ön-
kormányzat részérõl – kifogásolva,
hogy a konkrét ügyekben mindig a
polgármesteri hivatal közigazgatási
osztályához irányítják a hozzájuk for-
dulókat. Mások szerint a romák hát-
rányt szenvednek a foglalkoztatás-

ban, ami a helyi cégeknél is ér-
vényesül. Többen felvetették,
hogy a városüzemeltetõ társa-
ságnál csak hétvégi munka-
végzés után kapnak élelmisze-
rutalványt a dolgozók. Az egyik
felszólaló vetõmagosztást szor-
galmazott, ami a kiskerttel ren-
delkezõ szegényeknek jelente-
ne komoly segítséget. Volt, aki
úgy vélte: a helyi iskolában nem
lépnek fel határozottan egyes
fiatalok  szélsõ séges megnyil-
vánulásaival szemben. 

A kérdésekre válaszolva Ma-
rosvölgyi János kiemelte, hogy
a hozzájuk fordulóknak igye-

keznek segítséget adni. A város-
üzemeltetõ társaság átalakulóban
van, az új vezetõkkel a jövõ év ele-
jén felveszik majd a kapcsolatot a
romafoglalkoztatás javítása érdeké-
ben. A fiatalok tanulását továbbra
is támogatják, de szociális segélyt
senkinek nem tudnak biztosítani.
Gadóczi Bertalan, Szerencs al-
jegyzõje megerõsítette, hogy a ki-
sebbségi önkormányzatoknak kor-
látozottak a lehetõségei. A szeren-
csi testület tevékenységét megyei
szinten is jó példaként említik. Az
étkezési jegy nem kötelezõen jár, azt
a hétvégi munkavégzés elismerése-
ként biztosítja a városüzemeltetõ tár-
saság.    

Á. A.

ESZTER NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI? SZERENCSI FESTÕ
TORONTÓI SIKERE

Suhaj Zoltánt Kanadában a szerencsi származású Bárdosi László
képviseli.

A CIGÁNY KISEBBSÉG ÉS ÖNKORMÁNYZATA

Marosvölgyi János szólt a CKÖ elmúlt egy évérõl.
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A helyi önkormányzat idei évben vég-
zett munkájáról tájékozódtak novem-
ber 27–28-án Szerencs és Ond lakói. A
Rákóczi-várban, majd másnap a tele-
pülésrész óvodájában megtartott köz-
meghallgatásokon számos, a város  éle -
tét érintõ kérdésre kaptak választ az ér-
deklõdõk. 

A szerencsi fórumon Rónavölgyi End-
réné polgármester foglalta össze a 2008-
as év eredményeit és szólt a jövõben
megvalósítandó feladatokról. Mint el-
hangzott, az elmúlt idõszakban 2002-
höz képesett csaknem a duplájára, kö-
zel 4 milliárd forintra bõvült a város költ-
ségvetése, miközben a település vagyona
3 milliárd forintról 6,9 milliárd forintra
nõtt. A polgármester ismertette, hogy az
önkormányzat október 31-ig 648 millió
forint helyiadó-bevételt könyvelt el, ami
nélkülözhetetlen a város mûködõké-
pességének a fenntartásához. 

A város 161 millió forintot fizet ki szo-
ciális támogatásokra, a közmunkaprog-
ramok keretében elnyert 100 millió fo-
rintból összesen 331 fõnek biztosítottak
átmeneti foglalkoztatást. 

Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy az
idei esztendõ traumája volt a cukorgyár
bezárása, amirõl alapanyag hiányában
hoztak döntést a tulajdonosok. Az üzem
felszámolása nagy veszteség Szerencs
számára, azonban a sopánkodás helyett
most már a nehéz helyzetbõl történõ ki-
lábaláson kell dolgozni. Legfontosabb fel-
adat a munkahelyteremtés. Többek kö-
zött ezért fejlesztik háromszáz millió fo-
rintos pályázati támogatással az ipari par-
kot. A polgármester kiemelte, hogy a
2007-ben megvalósított intézményi át-
szervezés meghozta a várt eredményt.
A korábbi évek 140 millió forint körüli

mûködési forráshiányát sikerült lecsök-
kenteni, biztosítva a kiegyensúlyozottabb
gazdálkodást.   

A jövõ évi feladatokról szólva a pol-
gármester az intézmények biztonságos
mûködtetése mellett a tervezett beru-
házások megvalósítását tartotta fontos-
nak. Ez utóbbiak között útépítések, a csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer rendbetéte-
le, óvodarekonstrukciók, a belváros-re-
habilitáció folytatása, iskolafelújítások és
a 37-es számú fõút átépítése is szerepel.
A korábban kibocsátott egymilliárd fo-
rint értékû kötvénybõl visszafizették a
kedvezõtlenebb kamatozású hiteleket és
a pénzbõl háromszázmillió forint jelenleg
is rendelkezésre áll pályázatok önré-
szének a biztosítására. Rónavölgyi End-
réné kiemelte, hogy a pénzügyi és gaz-
dasági világválság hatására jövõre a ha-
zai önkormányzatok a feladataik ellátá-
sához a tervezettnél kevesebb állami tá-
mogatáshoz jutnak. Emiatt kiemelt fon-
tossága lesz a takarékos gazdálkodásnak,
ami biztosíthatja a nehéz helyzet túl-
élését.  

A fórumon többen elismeréssel szól-
tak az önkormányzat 2008-as eredmé-
nyeirõl, köszönetet mondva a piactér fej-
lesztéséért, amit tovább kellene folytat-
ni. Észrevételként fogalmazódott meg,
hogy az udvari emésztõk ürítésére nincs
szippantóautó a városban. Szerencs
Miskolc felõli bejárata a két új áruház-
zal úgy néz ki, mint egy nagyváros ka-
puja. A helyi bölcsõde teltházzal mûkö-
dik, néhány csöppség várólistán szere-
pel. Volt, aki a város korábbi, egymilli-
árd forintos kötvénykibocsátásának
késõbbi terhei miatt emelte fel a szavát. 

Véleményként fogalmazódott meg,
hogy az illetékesek nem tettek meg min-
dent a cukorgyár megmentéséért. Má-

sokat a szalmatüzelésû erõmûberuházás
sorsa érdekelt és aggodalmuknak adtak
hangot a Bonbon Kft. jövõje miatt. Több
felszólaló a helyi oktatással kapcsolat-
ban fogalmazott meg kérdéseket, véle-
ményeket, megemlítve, hogy az orszá-
gos tendenciához hasonlóan Szerencs
óvodáiban és iskoláiban is csökken a gye-
reklétszám. Panaszkodtak a Csalogány
utcai forgalomlassítókra, a murvával fel-
szórt várkerti sétányokra, valamint a fürdõ
és wellnessház elõtti kõoszlopokra. Kö-
szönetet mondtak a Fecskés fejlesztésé-
ért, a településrészen, valamint az 1-es
körzetben az önkormányzati képviselõk
által szervezett közösségi programo-
kért. Megfogalmazódott, hogy a bezárt
cukorgyár területét nem volna szabad fel-
darabolni, az egyben lehet vonzó a po-
tenciális befektetõknek. Fontos lenne,
hogy megépüljön a szalmatüzelésû
erõmû a városban, mert ez további be-

ruházásokat vonzana a területre. Kér-
désként fogalmazódott meg: igaz-e,
hogy a polgármesteri hivatal elõzetes le-
tartóztatásban lévõ osztályvezetõje fi-
zetést kap az önkormányzattól? Mibe ke-
rül a városnak, hogy címzetes igazga-
tója van az általános iskolának? Szóba
került a szerencsi mentõállomás leépí-
tése, valamint az önkormányzati ülések
televíziós közvetítésének a kérdése. A
rendelõintézetben jelentõs fejlesztések
történtek. Húszmillió forint ráfordítással
beszerzett korszerû ultrahangos készü-
lék segíti a gyógyítást. A városban éven-
te tízzel csökken a születések száma. Ja-
vaslatként fogalmazódott meg, hogy a
településen elkövetett bûncselekmények
visszaszorítása érdekében hozzanak lét-
re városõrséget.

A kérdésekre adott válaszokból ki-
derült, hogy a kötvénykibocsátásból
adódó törlesztési terhek nem lesznek

magasabbak, mint a korábban felvett hi-
telek után teljesítendõ kötelezettségek
lettek volna. Elhangzott, hogy a város-
ban is garázdálkodó betörõbanda kezére
bilincs került, azonban riasztóberende-
zések felszerelésével a lakosság is so-
kat tehet a saját biztonsága érdekében.
A mentõállomáson a sürgõsségi ellátás
megfelelõ színvonalon biztosított, a be-
tegszállítás azonban kikerült a testület
feladatkörébõl. Az utóbbi területen vol-
tak problémák, amíg több magánszol-
gáltatóval szerzõdést nem kötött az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).
A korábbi intézményi átszervezéseknek
köszönhetõen a csökkenõ gyereklétszám
ellenére várhatóan nem kell majd az el-
következõ években pedagógusokat el-
bocsátani Szerencsen. Az elõzetes le-
tartóztatásban lévõ egykori osztályvezetõ
október 1-jétõl nem köztisztviselõ és
semmiféle juttatásban nem részesül. A
Bonbon Kft. a termelés bõvítésében gon-
dolkozik, amihez helyiségekre van szük-
sége. Erre a célra szeretnék igénybe ven-
ni a volt cukorgyári szeletszárító épü-
letét. Takács István, a cég vezetõje cá-
folta a városban elterjedt hírt, hogy a tár-
saság elköltözne Szerencsrõl. A pénz-
ügyi és városfejlesztési bizottság elnö-
ke arra hívta fel a figyelmet, hogy je-
lenleg a város minden lakosára 60 ezer
forint hiteltartozás esik. Folyamatosan
csökken az önkormányzat tartaléka. Ez
az év eleji 400 millióval szemben az esz-
tendõ végére 230 millió forintra mér-
séklõdik. A kötvénykibocsátás törlesz-
tésére kevesebb bevétel áll majd az ön-
kormányzat rendelkezésére.

Koncz Ferenc cáfolta azt a kérdés-
ként megfogalmazott feltevést, hogy neki
a cukorgyár bezárásából anyagi hasz-
na származott volna. Mint fogalmazott,
személyes kudarcként élte meg a saj-
nálatos eseményt, amit a kormányzat
megakadályozhatott volna az üzem
megvásárlásával, majd ezt követõen a
répatermelõi és a dolgozói tulajdonba
adásával. Erre 14–16 milliárd forint ele-
gendõ lett volna. A képviselõ szerint
Szerencsen gondot jelent, hogy folya-
matosan csökken a népesség, nincs, ami
a városban tartaná a fiatalokat. A szal-
matüzelésû erõmûvel kapcsolatban
Hujber Ottó ismertette: a Magyar Vil-
lamos Mûvek Zrt. igazgatósága és köz-
gyûlése is döntött a beruházásban való
részvételrõl, amit feltételekhez kötöttek.
A BHD Hõerõmû Zrt. igazgatóságának
elnöke kiemelte, hogy a céggel szem-
beni elvárások többségét három hóna-
pon belül teljesíteni tudják. A kritériu-
mok között szerepel, hogy a beruházás
ne veszélyeztesse a világörökségi címet.
Az errõl szóló tanulmány a közeljöv-
õben elkészül és várhatóan december
közepén kerül nyilvánosságra. Róna-
völgyi Endréné úgy vélte: a pályázato-
kon elnyert összegeknek köszönhe-
tõen a város vagyonának gyarapodása
többszöröse a hitelállomány emelke-
désének. Mint az elmúlt közel két év-
tizedben, most is külsõ források fel-
használásával fejlesztik a települést,
esélyt teremtve a munkahelyteremtés-
re, vállalkozások betelepedésére. Sze-
rencs ezt az utat járja, és reményeik sze-
rint vissza tudják majd fizetni az egy-
milliárd forint értékû kötvényeket és
azok kamatait, aminek az éves mérté-
ke számításaik szerint nem haladja
majd meg a korábbi esztendõk ez irá-
nyú terheit. Több önkormányzat élt a
kötvénykibocsátás lehetõségével, a me-
gyei önkormányzat például nyolcmil-
liárd forint értékben. A város népessé-
ge valóban tízezer fõ alá csökkent, ami
azonban a statisztikai adatok szerint
nem az elköltözéseknek, hanem a szü-
letések és a halálesetek száma közötti
különbségnek köszönhetõ. Ez a ten-
dencia nemcsak Szerencsen, hanem a
térség számos városában – köztük Sá-
rospatakon, Sátoraljaújhelyen, Szik-
szón – hasonló módon érvényesül.

A másnapi ondi közmeghallgatáson
Rónavölgyi Endréné ismertette: a tele-
pülésrész általános iskolája is részesült
abból a pályázatból, aminek keretében
az önkormányzat 12 millió forintot nyert
az oktatási-nevelési intézmények kor-
szerûsítésére. A helyi tanteremnek ki-
cserélik az elavult nyílászáróit, felújítják
a vizesblokkot és szeretnék, ha a padló
felcsiszolása és lakkozása, valamint egy
belsõ festés is megtörténne. A polgár-
mester felidézte, hogy 2008-ban meg-
szépült az Ondi Idõsek Klubja épületé-
nek homlokzata, ’48-as emlékmûvet
avattak a falu központjában. A korábbi-
nál nagyobb figyelmet fordítottak a te-
metõ karbantartására és a virágosítással
is eljutottak a településrészre. A napok-
ban elkezdõdött az a nyolcvanmillió fo-
rintot meghaladó értékû útrekonstrukció,
amelynek a keretén belül Ond fõutcája
is új aszfaltréteget kap. A havazás miatt
a kivitelezõ levonult a területrõl, ami az
idõtállóság szempontjából jó döntésnek
bizonyulhat. Rónavölgyi Endréné kie-
melte: elkészült a terve a településrész
közösségi házának, amelyet az óvoda
szomszédságában létesítenének. Az épü-
letben tanterem, orvosi rendelõ és egy
rendezvényterem kapna helyet. A száz-
millió forintos beruházásra megfelelõ ki-
írás esetén a jövõ évben nyújtanak be pá-
lyázatot. Danyi László, a településrész ön-
kormányzati képviselõje köszönetet mon-
dott a helyi intézményekben dolgozó
szakembereknek az elvégzett munkáért.
Ismertette, hogy az elmúlt idõszakban
több kulturális rendezvényt tartottak a fa-
luban és megszervezte a hagyományos
kirándulást is Hajdúszoboszlóra. To-
vábbra is gondot okoz – különösen az
esti órákban – a buszjáratok hiánya. Az
Idõsek Klubjának tetõszerkezete megérett
a javításra. Fontos lenne kitakarítani a csa-
padékvíz-elvezetõ mellékárkokat, és foly-
tatni kellene a falu feletti övárok-rend-
szer kiépítését. Sajnos, továbbra sincs hûtõ

a ravatalozóban, mert nem fér be a he-
lyiségbe. Örömmel fogadták a fõutca bur-
kolat-felújítását, de azt meg kellene elõz-
nie a vízvezetékrendszer cseréjének,
hogy a gyakori csõtörések miatt ne kell-
jen felbontani az új aszfaltot. Az óvoda
mögött jó lenne elkészíteni a kerítést és
a felsõ buszváróknál gyalogátkelõhely-
re volna szükség. A hozzászólók öröm-
mel nyugtázták az idei virágosítást és a
faluközpontban lévõ romos önkor-
mányzati épület lebontását. A temetõ kar-
bantartására még nagyobb hangsúlyt
kellene helyezni. Fontos, hogy a városi
beruházások kivitelezõi helyi vállalkozók
legyenek. Volt, aki a falu szomszédsá-
gában lévõ szárítóüzem zajára panasz-
kodott. Igényként fogalmazódott meg a
polgárõrség felélesztése, mert kevés  járõ -
rözõ rendõrrel találkoznak az utcákon.
Az egyik felszólaló képviselõi  fogadó óra
tartását szorgalmazta és érdeklõdött:
van-e életmentõ készülék Ondon és azt
ki kezelheti. Véleményként hangzott el,
hogy az elmúlt idõszakban megvalósí-
tott fejlesztések 95 százaléka Szerencsen
történt és csak öt százalék esett Ondra.

Tizenkét év alatt a
város kétszer avat-
kozott be a csapa-
dékvíz-elvezetésbe,
de minden évben
beszélnek róla. Van
olyan utca, ahol
nagy mennyiségû
építési törmelék ke-
rült az árokba. A te-
metõt csak minden-
szentek elõtt tették
rendbe. Míg Sze-
rencsen díszkerítés
épül, itt nyakig ért a
gaz. Ondon az el-
múlt 35 évben nem
sok minden válto-
zott. A fiataloknak
helyben nincs szó-

rakozási lehetõségük. A csapadékvíz-el-
vezetés megoldása fontos feladat, amit
akár közmunkaprogram keretében is el
lehetne végezni. Az aszfaltozás tovább
emeli a fõutca szintjét, félõ, hogy a por-
tákra folyik majd rá az esõvíz. Nehez-
ményezték a patakpart elhanyagolt álla-
potát, ami áradáskor komoly problémák
forrása lehet. A lebontott önkormányza-
ti ingatlan helyét közösségi célokra kel-
lene hasznosítani.   

A felvetésekre adott válaszokból ki-
derült, hogy a város hosszú távú tervei
között szerepel az Ond feletti teljes övá-
rokrendszer kiépítése, és a településen
belüli hálózat rendbetétele. Ennek a
költsége azonban százmillió forintos
nagyságrendû. Az ondi fõutca alatt mûa-
nyag vezeték húzódik. Ennél sokkal
rosszabb állapotú hálózatrészek is van-
nak a városban, amelyeknek a kicseré-
lése elõbbre való. Elhangzott, hogy a ra-
vatalozó kibõvítésére terv készül, hogy
oda hûtõt szerelhessenek. A közúton a
gyalogátkelõhely létesítésének megvan-
nak a szigorú kritériumai. Az életmentõ
készülék az orvosi rendelõben van, de

az automata berendezést egy laikus is tud-
ja mûködtetni. 

Danyi László úgy vélte: intézkedésre
volna szükség, mert három év alatt leg-
alább tizenkét helyen történt jelentõs, bur-
kolatbontással járó csõtörés. Akit zavar
a szárítóüzem mûködése, az Állami
Nép egészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálattól igényelhet ingyenes zajszintmé-
rést. A fõutcai önkormányzati tulajdonú
épületben tájházat szerettek volna ki-
alakítani, de a rossz állapotú falak nem
bírták volna a terhelést. A polgárõrség fel-
állítására van igény. Képviselõi fogadó-
órát ugyan õ nem tart, de naponta több-
ször megfordul a faluban és bármikor meg
lehet állítani. A javaslatára készült a falu
felett földárok és reméli, komolyabb
védmû kialakítására is lehetõség lesz. A
bûnözõ életmódot folytató embereket ki
kell közösíteni. Véleménye szerint az el-
múlt évtizedekben számos fejlesztés va-
lósult meg Ondon, amelyekre méltán le-
hetnek büszkék a helyben élõk.  

Rónavölgyi Endréné kiemelte: a la-
kosság bizalmából hat éve Szerencs pol-
gármestere. Arra törekednek, hogy On-
dot kertvárossá formálják. Ezt a célt
szolgálta az óvoda rekonstrukciója és a
tervezett faluközpont-fejlesztés. Szeren-
cset és a településrészt kerékpárút is ösz-
szeköti, amelynek mentén a közvilágí-
tás is kiépült. Egy településnek akkor van
jövõje, ha van megélhetési lehetõség. A
szalmatüzelésû erõmû munkahelyet te-
remtene, de a beruházás akadályozása
miatt késedelmet szenved a megvalósí-
tás, ami bûn a településen élõkkel szem-
ben. Az idõs emberek szolgálatában se-
gítségkérõ berendezésbõl 70 van Sze-
rencsen és 21 Ondon. Az életmentõ ké-
szüléket pedig a gondozóházban lenne
célszerû elhelyezni. 

Á. A.–S. L.

KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN…

A fórum iránt idén is nagy volt az érdeklõdés.

Kérdések és aggályok is elhangzottak az ondi
közmeghallgatáson. 

…ÉS ONDON

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



Ha lassan is, de beköszöntött
a tél, amihez alkalmazkodniuk
kell a közúti közlekedésben
résztvevõknek. Rosszabbak a
látási viszonyok, csúszóssá vál-
nak az utak, ami kellõ figyelem
nélkül számos balesetveszély
forrása lehet. 

A szakemberek minden évben
felhívják a figyelmet arra, hogy
a hideg évszak beköszönte elõtt
át kell vizsgáltatni a gépjár -
mûvek mûszaki állapotát. A legna-
gyobb hidegben is biztonságban
érezheti magát az autós, ha idõben

ellenõrizteti a fagyálló hûtõfolyadé-
kot, ami a motor védelmét biztosít-
ja a kedvezõtlen idõjárási viszonyok

között. Emellett nem árt tisztában
lenni az akkumulátor állapotával is,
hiszen a hideg reggeleken az áram-
forrás is nagyobb igénybevételnek
van kitéve. 

Mindezeken túl az egyik legfon-
tosabb a téli gumik használata. A
csúszós, jeges utakon való baleset-
mentes közlekedéshez speciális, a hi-
deg évszakra tervezett abroncsokra
van szükség. Akkor is téli gumival
induljunk útnak, ha éppen nincs hó,
hiszen a nyári köpeny már +7 fok
alatt csúszni kezd, fagypont körüli
hõmérsékleten megmerevedik, és a
csekély tapadás miatt használata
veszélyessé válik.

A vásárlás elõtt érdemes szakem-
ber tanácsát kérni. A téli utakon köz-
lekedõknek pedig érdemes megje-
gyezni: plusz 7 Celsius-fokos hõmér-
séklet alatt saját és embertársaink biz-
tonsága érdekében – bár hazánkban
még nem kötelezõ – de hangsúlyo-
zottan javasolt a téli gumiabroncsok
használata.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
KINYÍLT A BICSKA

KETTÕSZÁZ FORINTÉRT 
A tizenéves rablók kétszer is meg-

támadták a fiatalkorú sértettet. A Tak-
taharkányi Rendõrõrs járõrei rövid idõ
alatt elfogták az elkövetõket. A bûn-
cselekményrõl tett bejelentés szerint
egy 15 éves fiút a Miskolc és Szerencs
között közlekedõ személyvonaton
négy fiatal rabolt ki még. A novem-
ber 9-én esti órákban a vonaton ha-
zaigyekvõ fiatalt megszólította négy
vele hasonló korú fiú, hogy megsze-
rezzék a nála lévõ értékeket. A köve-
telés nyomatékosítására az egyikük
kést is elõvett. A fenyegetés hatására
a 15 éves sértett átadta 200 forintját.
Majd a rablók – miután már mindenki
leszállt a vonatról – újra visszatértek
hozzá és elvették a többi értéktárgyát
is. A forrónyomos rendõri intézkedé-
seknél rövid idõn belül alapos gyanú
merült fel arra, hogy a bûncselekményt
két fiatalkorú és két gyermekkorú tak-
taszadai fú követte el, akik beismerõ
vallomást tettek. Velük szemben a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság csoportosan
elkövetett rablás bûntettében folytat el-
járást. 

AZ ÁLLATKÍNZÁST
A TÖRVÉNY BÜNTETI

Egy ózdi ingatlan elõtti kerítés be-
tonoszlopához vélhetõen hosszabb
ideje ki volt kötve egy keverék, vilá-
gos ordas kutya. Az elsõdleges orvo-
si megállapítás szerint az eb nyakán
lévõ körülbelül két centiméter mély
sebet a rajta lévõ lánc okozta, amely
már belenõtt az állat nyakába. Dup-
lájára emelkedett az elmúlt két évben
az állatkínzás vétsége miatt indult el-
járások száma Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében. A statisztika
2007-ben 21, míg 2008. október vé-
géig 42 ilyen esetet regisztrált. A Bün-
tetõ törvénykönyv szerint „aki gerin-
ces állatot indokolatlanul oly módon
bántalmaz vagy olyan bánásmódot al-
kalmaz, amely alkalmas arra, hogy an-
nak maradandó egészségkárosodását
vagy pusztulását okozza, állattartó-
ként, háziasított emlõsállatot vagy az

ember környezetében tartott veszélyes
állatot elûzi, elhagyja vagy kiteszi, vét-
séget követ el és két évig terjedõ sza-
badságvesztéssel, közérdekû mun-
kával vagy pénzbüntetéssel büntet-
hetõ”.

PÉNZ A BORÍTÉKBAN
A 43 éves hernádvécsei H. L.  de -

 cember elsején a helyi polgármesteri
hivatalba ment be ügyeit intézni, ami-
kor az egyik irodai íróasztalon õrizet-
lenül hagyott – több mint 200 ezer fo-
rintot tartalmazó – borítékot pillantott
meg, majd azt zsebre rakva  sie tõsen
távozott. Miután a hivatal munkatár-
sai felfedezték a lopást, értesítették a
rendõrséget, s közben számukra is gya-
nússá vált a korábban betérõ férfi.  Idõ -
közben a gyanúsított testvére vissza-
vitte a hiányolt pénzt, így az ügy gyor-
san és egyszerûen megoldódott. A fér-
fi ellen az Encsi Rendõrkapitányság lo-
pás miatt eljárást indított.

LAKOSSÁGI BEJELENTÉSSEL
A BÛNÖZÉS ELLEN

* Az Ózdi Rendõrkapitányság ügye-
letére november 19-én az éjszakai
órákban érkezett telefonos bejelentés,
amely szerint Hódoscsépány kertes
övezetében egy ismeretlen autó par-
kol. A megadott helyszínen végzett
adatgyûjtés során kiderült, hogy a kör-
nyékbeli élelmiszerboltot feltörték. A
járõrök rövid idõn belül elfogták a jár-
dánházi elkövetõket. Egyikük ugyan
futásnak eredt, de az akciót irányító
parancsnok utánaeredt, majd beérte
a menekülõt, így sikerült õt is elõállí-
tani a rendõrségen. A hatóság lefog-
lalta a boltból eltulajdonított tárgya-
kat, illetve az elkövetéshez használt
eszközt is. A bûncselekmény elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható
a 47 éves Sz. K., a 31 éves Sz. Á. és
a 18 éves D. R., velük szemben az
Ózdi Rendõrkapitányság lopás miatt
indított eljárást.

* Szintén állampolgári segítségnek
köszönhetõ egy november 20-án tör-
tént sikeres tettenérés is. Az Ózdi
Rendõrkapitányság ügyeletére este tíz
után telefonált egy helyi férfi, aki el-
mondta, hogy a város központjában
lévõ egyik üzlet tetején két ismeret-
len személy „tevékenykedik”. A be-
jelentés után a járõrök két percen be-
lül a helyszínre érkeztek. A sikeres el-
fogás után kiderült, hogy a két ózdi
férfi a mûszaki kereskedésbõl külön-
bözõ árucikkeket akart elvinni. Az
Ózdi Rendõrkapitányság lopás kísér-
letének megalapozott gyanúja miatt in-
dított eljárást a 30 éves M. G.-vel, és
a 26 éves F. K.-val szemben. 

A rendõrség továbbra is kéri a la-
kosság közremûködõ segítségét,
amennyiben jogsértést észlelnek, je-
lezzék azt a 107-es, vagy a 112-es se-
gélyhívó telefonszámon.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain
november 27-én hat közlekedési bal-
esetben hárman súlyosan, négyen
könnyebben sérültek meg. 

* Ózd belterületén az egyik körfor-
galomban, a gyalogosátkelõ helyen pró-
bált átmenni egy 74 éves helyi asszony.
Eközben egy eddig még beazonosí-
tatlan jármû vezetõje a nénit elütötte.
A balesetet követõen a sofõr a sérültet
autójával kórházba vitte, majd adatai
hátrahagyása nélkül távozott. A gya-
logos súlyos sérüléseket szenvedett. 

* Járdánházán egy vontatógép ve-
zetõje tisztázatlan okok miatt áttért a
menetirányát tekintve bal oldali pad-
kára, ahol egy gyalogos közlekedett.
A 13 éves kislány az ütközés elkerü-
lése érdekében az úttest melletti víz-
elvezetõ árokba ugrott, miközben
könnyebb sérüléseket szenvedett. A
vontató vezetõje megállás nélkül el-
hajtott a helyszínrõl. 

* Bodroghalom irányából Sárospa-
tak felé közlekedett személygépkocsi-
jával egy 37 éves férfi. A balra ívelésû
kanyarban nem az útviszonyoknak
megfelelõen választotta meg jármûve
sebességét, a kocsi megcsúszott és az
úttesten keresztbe fordult. A Sárospa-

tak irányából érkezõ kisteherautó pe-
dig jármû oldalába ütközött. A baleset
következtében a személygépkocsi elöl
ülõ 35 éves férfi utasa – aki nem kap-
csolta be a biztonsági övét – súlyosan
megsérült.

* Mezõzombor belterületén segéd-
motoros kerékpárral haladt egy 23 éves
helybéli lakos. A fiatalember nem az
úttest burkolatának és felületének meg-
felelõ sebességgel vezette jármûvét, a
jégbordás, kátyús úttesten megcsú-
szott és elesett. A motoros 8 napon túl
gyógyuló töréses sérüléseket szenve-
dett.

* Miskolc belterületén közlekedett
Mitsubishi személygépkocsijával egy

45 éves helyi férfi. Mivel nem tartott
megfelelõ követési távolságot, ütkö-
zött egy elõtte forgalmi okokból meg-
álló Nissan személygépkocsival. Az
ütközés következtében a Nissan ve-
zetõje és utasa – egy 38 éves nõ és
egy 9 éves kislány – könnyebben sé-
rült meg. 

* Berzék belterületén vezette sze-
mélygépkocsiját egy 29 éves helyi  fia -
talember. Feltehetõen nem az út-, lá-
tási és forgalmi viszonyoknak megfe-
lelõen választotta meg jármûve se-
bességét, így az úttesten átszaladó 11
éves kislányt elütötte. A gyermek a föld-
re esett és könnyebb sérüléseket szen-
vedett.

December elsõ napján megyénk te-
rületén ketten veszítették életüket
közlekedési balesetben. 

Az elsõ eset Tiszalúcon történt (fo-
tónkon). A helybéli 54 éves férfi kora
este fél hétkor gyalogosan haladt a Csa-
logány utcában, ahol feltételezhetõen it-
tassága miatt az úttestre feküdt. Az arra
haladó Opel vezetõje az esõs idõben
nem vette észre a sötét ruházatú gyalo-
gost, akit elgázolt. A 19 esztendõs sofõr
 mint egy 100 méteren az autó alatt von-
szolta a férfit, aki olyan súlyos sérülé-
seket szenvedett, hogy a helyszínen az

 éle tét vesztette. A halálos kimenetelû
közlekedési baleset körülményeit a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság igazságügyi
szakértõ bevonásával vizsgálja. Ugyan-
csak ezen az estén a taktaharkányi vas-
útállomásról 20 óra után öt perccel Nyír-
egyházára tartó személyvonatról egy fér-
fi a szerelvény elindulását követõen akart
leszállni, azonban elesett és megsérült.
A kiérkezõ mentõk ugyan megkezdték
az ellátását, ám az 51 éves helyi férfi
életét nem tudták megmenteni. A Sze-
rencsi Rendõrkapitányság közigazgatá-
si eljárás keretében vizsgálja a rendkí-
vüli haláleset körülményeit.

Az elmúlt hónapban megyénk te-
rületén két ember halálát okozta a ki -
hûlés, december 2-án újabb hasonló
eset történt Hollóházán.

Az áldozat ez alkalommal egy 61
éves helybéli férfi volt. A Sátoralja-
újhelyi Rendõrkapitányságra de cem-
ber 2-án kora reggel érkezett a beje-
lentés, amely szerint Hollóháza köz-
területén egy férfi mozdulatlanul fek-
szik az út menti árokban. A rendõr-
ségi vizsgálat kizárta az idegenkez-
û séget, illetve bûncselekmény elkö-
vetését. A Sátor aljaújhelyi Rend õrka-
pitányság közigazgatási eljárás kere-

tében vizsgálja a haláleset körülmé-
nyeit. 

Telefonáljon! Ne hagyja hidegen a
kihûlés! Kihûlés miatt a tavalyi év ok-
tóberétõl idén március 31-éig 15-en
vesztették életüket a megye területén.
A legidõsebb áldozat 74 éves, míg a
legfiatalabb 43 éves volt. Nem csak köz-
területen, hanem különbözõ ingatla-
nokban is elõfordulnak ilyen jellegû ha-
lálesetek. A rendõrség kéri az állam-
polgárok segítségét, hogy amennyiben
úgy értékelik, hogy kihûlés veszélyez-
tethet valakit, akkor értesítsék a rendõr-
séget az ingyenesen hívható 107-es,
vagy 112-es telefonszámokon.

Egy illegális pálinkafõzõ berende-
zés  robbanása okozott lakástüzet a
napokban egy családi házban. Az
esetrõl a tûzoltók értesítették a Vám-
és Pénzügy õrség Észak-magyaror-
szági Regionális Parancsnoksága mun-
katársait, akik a helyszínen egy komp-
 letten összeszerelt „házi szeszgyár”
darabjaira bukkantak. A tulajdonos az-
zal védekezett, hogy a készülék a na-
pokban került hozzá és azt ki akarta
próbálni. A kísérlet azonban balul
ütött ki, mert a szakszerûtlen össze-
szerelés miatt a berendezés felrobbant
és a ház egy része teljesen kiégett,
használhatatlanná vált. A pénz-
ügyõrök a férfival szemben jövedéki
törvénysértés miatt közigazgatási és
büntetõeljárást indítottak. 

AJÁNLOTT A TÉLI GUMIABRONCS!

HAT BALESET HUSZONNÉGY ÓRA ALATT 

ÚJABB HALÁL KIHÛLÉS MIATT

ROBBANT A
SZESZFÕZDE

FEKETE HÉTFÕ AZ UTAKON

A bankjegykiadó automatá-
kat feltöltõ hazai vagyonvé-
delmi cég tett bejelentést a Mis-
kolci Rendõrkapitányságon,
hogy az egyik ATM-bõl hat-
millió forint hiánya van – is-
mertette a közelmúltban meg-
tartott sajtótájékoztatóján a megye-
székhely rendõrkapitánya. Pásztor Al-
bert (fotónkon) az eset részleteirõl szól-
va közölte, hogy a nyomozók kiderí-
tették, hogy a társaság egyik alkal-
mazottja hét év alatt 42 millió forin-
tot sikkasztott el abból a pénzbõl, amit
az automatákba kellett volna elhe-
lyeznie. Az elkövetõ az ellenõrzése-
ket ügyesen kijátszotta, mert mindig

egy másik bankjegykiadóból
pótolta a hiányzó összeget. A
tolvajt végül az egyik szeren-
csi ATM buktatta le, ami hi-
bát jelzett a központban, ezért
kiszálltak a helyszínre a va-
gyonvédelmi cég szakembe-

rei. Miután rovancsolták a gépben lévõ
bankjegyeket, kiderült a hatmillió fo-
rintos hiány, amit a tolvaj nem tudott
idõben pótolni. A rendõrkapitány az
ügy érdekességeként elmondta, hogy
az elkövetõ kollégáinak nem tûnt fel,
hogy társuk saját zsebre dolgozik, aki-
nek az életvitelébõl sem lehetett kö-
vetkeztetni arra, hogy fizetését hét év
alatt 40 millió forinttal kiegészítette.

NEGYVENMILLIÓ
A BANKAUTOMATÁBÓL
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Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalkozó
kedvû olvasóinktól most arra kérünk
választ, hogy melyik mai épület he-
lyén található a fényképen látható kis-
vendéglõ? A megfejtéseket január 9-
ig várjuk postai levelezõlapon (3901
Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-ben a
20/940-2066-os számra. A helyes vá-
laszt beküldõk között 2000 forintos
vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Ondi út. A szerencse ez alka-

lommal Kovácsné Borbás Mária,
Szerencs, Kossuth tér 6/B szám alat-
ti olvasónknak és a 70/953-6724-es
telefonszámról SMS-t küldõ játékos-
nak kedvezett. Nyereményüket de -
cember 15–19. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben. A já-
ték folytatásához továbbra is várjuk
olvasóinktól a több évtizeddel ezelõtt
Szerencsen készült fényképeket,
amelyeket sértetlenül visszajuttatunk
a tulajdonosának. Elevenítsünk fel
együtt településünkbõl egy-egy régi
pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?
Regécet elhagyva, a nézelõdés és

a tempó függvényében 2-3 napi já-
rással érhetjük el Füzért. Ezen a sza-
kaszon is több emlékezetes élményem
volt, amirõl már írtam is.

A Zempléni-hegységben nagyon
könnyen szóba kerül a hazánkban élõ
néhány viperafaj egyike, a keresztes
vipera. Kígyómarásos itteni balesetrõl
még nem hallottam, de „hála” a bib-
liának, az embe rek többsége undo-
rodik a kígyóktól, mint a sátán meg-
testesítõjétõl. A mérgesek pedig külön
izgalmasak. Nálam fokozta az érzést
a túratársaim iránt érzett felelõsség is,
így Cirkáló-tanyán egy pillanatra tág-

ra nyílt a szemem. A tanya gémes-
kútjánál volt a bélyegzõ, ahol ki-
használtuk az alkalmat és a szom-
junkat is oltottuk. A hátizsák letétele-
kor a csûr tövében egy keresztes vi-

perát véltem felfedezni. Elõ ször
nem szóltam a többieknek, ha-
nem igyekeztem közelebbrõl
jobban szemügyre venni. Ha-
mar kiderült, hogy tényleg va-
lamikor kígyó volt benne, mert
egy vedlés utáni bõr volt az,
amit láttam. Kicsit meglepõd-
tek társaim, amint megmutat-
tam nekik. Volt ezzel célom is:
ne nyúlkáljanak az avarban és
a védett virágok így megme-

nekülhetnek.
Egy másik alkalommal ketten ban-

dukoltunk Nagyhuta és Kishuta között.
Esteledett. Mentünk is volna, meg nem
is. Az út közelében felfedeztünk egy
forrást és közel hozzá egy nagyra nõtt
galagonyafát. Elég komfortosnak ta-
láltuk a helyet, a fa védelmet kínált a
harmattól, így bebújtunk a hálózsá-
kunkba. Reggel Kisbózsva után a vas-
úti töltésen haladva értük el Füzér-
komlóst. Ezt a községet nosztalgiából
említem meg, mert egykor itt volt a
Sátoraljaújhelyre közlekedõ kisvasút
végállomása. A falut alig elhagyva,
amíg oda nem értünk, látható volt Fü-
zér vára. A községben a vendégházak
egész sora várja az oda látogatókat.
Köszönhetõ ez annak, hogy az utób-
bi években a vár helyreállítása jelen -
tõsen felgyorsult és jó ütemben halad.

A várba való feljutás egyre köny-
nyebb. Kiépített járdák, korlátok se-
gítik a kirándulókat, ellentétben a
régi természetes sziklalépcsõkkel
szemben, melyek balesetveszélyesek
voltak. A kilátás fantasztikus, a téri-
szonyban szenvedõknek félelmetes. A
meredek sziklafalra épült vár pontos
építési idejét nem ismerjük. Azt tud-
ni lehet, hogy 1235-ben már állt és
az Árpád-ház kihalásáig királyi birtok
volt. Késõbbi tulajdonosok a Peré-
nyiek, Báthory István, Báthory Erzsé-
bet és a Nádasdyak. Legszebb és  leg -
épebben maradt része a XV. század-
ban épült gótikus várkápolna. Ezzel
kapcsolatos nevezetesség, hogy Pe-
rényi Péter koronaõr az 1526-os mo-
hácsi csatavesztés után több mint egy
évig itt õrizte a magyar koronát. Ezt a
várban tábla is hirdeti. Az erõsségbõl
való körültekintés 10-15 millió évvel
ezelõtti vulkáni tevékenységet idéz.

Távolban látható a Milic, a hegy-
vonulat legmagasabb pontja. A XVII.
század végén a várat az osztrák ka-
tonaság feldúlja, s többé nem volt je-
lentõsége. Napjainkban viszont fo-
kozottan védett természeti terület,
melyet kötelességünk az utókor szá-
mára megôrizni.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

Kéktúra XIV.

FÜZÉR VÁRA

ELSÕ SZERENCSI EZOTERIKUS
ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ FESZTIVÁL

„A testi-lelki egészség nem kiváltság, hanem jog“

2008. DECEMBER 14. (VASÁRNAP) 9.30 – 20 ÓRÁIG

HELYE: BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM
(Szerencs, Ondi út 1.)

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK

A test karbantartásáért:
� reflexológia
� hátmasszázs 
� kozmetikai tanácsadás, sminkkészítés
� vércukorszint- és vérnyomásmérés
� gyógypedikûr
� táplálkozási tanácsadás

A lélek karbantartásáért:
� asztrológiai tanácsadás
� tarotkártya-elemzés
� tenyérelemzés
� lelki tanácsadás
� jogi tanácsadás

Ezoterikus ajándék- és könyvvásár, biobüfé, teaház
Játszóház 3–12 éveseknek

EGÉSZ NAPOS ELÕADÁSOK

Belépõjegy árak: felnõtt 500 Ft diák, nyugdíjas 250 Ft.
14 éves kor alatt a belépés ingyenes.

A belépõjegyek egész napra érvényesek.

További információ: szetef@gmail.com � www.szetef.fw.hu

Szerencs város
minden lakójának

békés, meghitt
karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánnak

az MSZP
szerencsi szervezetének tagjai
és önkormányzati képviselõi:

Heves János, Fekete József,
Rónavölgyi Endréné,

Sipos Attila, Suskó Viktor. 

Jegyrendelés: 06-20/923-5752

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS BOLDOG,
SIKERES ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNNAK
az Összefogás Szerencsért szövetség képviselôi:

Koncz Ferenc
dr. Takács István
dr. Korondi Klára
Hidegkúti Ákos 
Dr. Egeli Zsolt
Visi Ferenc

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és egészségben megélt
békés, boldog, sikeres
új esztendõt kíván:

VASZILY MIKLÓS,
a 8. sz. választókörzet

képviselõje

Áldott, békés
karácsonyi ünnepet
és boldog, sikeres
új esztendôt kíván

KONCZ FERENC,
a B.-A.-Z. Megyei

Közgyûlés alelnöke
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ÚTBAN A „PARNASSZUSRA”
Mindig örömömre szolgál, ha lelkes,

tehetséges emberekkel találkozom. Így
történt ez szeptemberben, amikor el-
fogadtam Gaál Ernõnek, a Hegyaljai
Alkotók Társulása elnökének meghí-
vását a tarcali alkotótáborba, ahol kel-
lemes környezetben, Leskó Imre tá-
borvezetõ gondoskodásával 30 vers-
és prózaíró érdekes beszélgetésekkel,
eszmecserével, egymás írásainak érté-
kelésével, bírálatával töltött együtt egy
emlékezetes hetet.

Nemcsak Zemplénbõl, de Komlóról,
Szolnokról, Budaörsrõl, Egerbõl ér-
keztek költõtársak. A délelõttök vers-,
prózaolvasással, irodalmi témájú be-
szélgetésekkel teltek, délután ismer-
kedtünk Tarcal nevezetességeivel, gyö-
nyörködtünk a házak kerítéseit gaz-
dagon díszítõ muskátlikban, a szelíd-
gesztenyefák lombkoronájában.

Nagyon jó, tárgyilagos bírálatokat
hallottunk Bari Gábortól, akinek szí-
véhez közel áll a természet – bár Mis-
kolcon él, városlakó – de versei (ed-
dig három kötete jelent meg) lelkünk-
be lopják az õsz üzenetét, az értelmes
emberi élet jeleit „az út mentén”.

Emlékezem szobatársaimra, Nagy-
né Nagy Editre, aki Egerben él, eddig
egy verseskötete jelent meg. Negyven
éve a vers, a versszeretet adott erõt sok
megpróbáltatása elviseléséhez; és Öt-
vösné Marikára, aki kedves, hangula-
tos tárgyakat is fest, megõrizve a pa-
lóc népi kézimunka motívumait.

Egyik délutáni program a bodrog-
keresztúri öregek otthonában élõk
meglátogatása volt. Költõtársaink kis
rögtönzött mûsorral kedveskedtek az
ott élõknek.

Meglátogattuk a „6 puttonyos Bor-
falu”-t, az Andrássy-kúriát, a Helyi Ipa-
ri és Szakmai Múzeumot. A hét prog-
ramját gazdagította a Sebeõ-kúriában
a H.A.T. és a Magyar Alkotók Internetes
Társulása tagjainak mûveibõl rendezett
kiállítás. Programokban, eseményekben
gazdag hetünk méltó befejezése volt
a tarcali református templomban költ-
õtársaink által adott verses és zenei
mûsor, melyet a helyiek is elismerés-
sel, majd állófogadással viszonoztak. 

Az együtt töltött hét gyorsan eltelt.
Leskó Imre táborvezetõnk – aki szin-
tén versíró ember–, tele humorral,
életkedvvel – bár ezt néha tagadja –
ottlétünk alatt egymás jobb megisme-
rését, ezáltal új barátságok születését
tette lehetõvé, amiért ezúton is köszö-
net mindannyiunktól!

Vantuchné Csikós Zita

„NEM MIND ARANY,
AMI FÉNYLIK” 

Monokon a legutóbbi képviselõ-tes-
tületi ülésen felvetõdött, hogy szep-
tembertõl miért nem mûködik társu-
lásban a mozgókönyvtári ellátás a te-
lepülésen. A polgármester válaszából
úgy tûnt ki, hogy Szerencs valamilyen
adminisztratív hibájából adódik a ké-
sedelem. Ekkor hívták fel figyelmün-
ket a Szerencsi Hírek november 28-
ai számában a „Parázs vita a társulá-
si tanácsban” címû írásra. A cikkben
valós az állítás, hogy Monoknak a kis-
térségi társulás felé nagy összegû a tar-
tozása. Az adósságrendezés után in-
dulhat be a mozgókönyvtár mûködé-
se, tehát a polgármester úr tájékozta-
tásában nem a valós okot jelölte meg.
A cikket végigolvasva találkoztunk
azzal a polgármesteri véleménnyel,

hogy: „Õ a saját települése érdekében
igyekszik (...) az eddigi fellépéseinek
pedig számos pozitív hozadéka van”.
Ezeket a pozitívumokat valahogy nem
látjuk a község életében a következõk
miatt: 

Sajnos a társadalom jobbá tétele ér-
dekében tett közös kistérségi polgár-
mesteri kezdeményezésébõl kiragad-
va két törvénysértõ rendeletet fogad-
tunk el, melynek az elsõ nekifutásra
nem volt meg a többsége, ezért kellett
a következõ ülésen újból napirendre
tûzni a kérdést, ahol a már „jobb be-
látásra tért” képviselõkkel megszületett
a döntés. Igaz, az elmúlt idõszakban
a nem támogatók közül alapos indok-
kal két képviselõtársunk lemondott. A
rendeleteket pedig azóta sem hajtják
végre maradéktalanul. Akkor van ér-
telme? Igen! Van!

Akkortól elindult egy tudatos karri-
erépítés, maga alá gyûrve a médiát. Rá-
dió-, tévémûsorok állandóan foglal-
koztak, és foglalkoznak jelenleg is a mo-
noki polgármesterrel és a plágiumos
monoki kezdeményezéssel. Azóta még
jött hozzá több országos jellegû prob-
léma felvállalása – a kesznyéteni bá-
csi ügye, uzsorakamatos ügyek –,
melynek intézésére jelenleg irodát nyi-
tott a polgármester a képviselõ-testü-
let tudta nélkül. Az országban bárhol
sajnálatos esemény történik, ott a mo-
noki polgármester megjelenik, az ön-
kormányzat és a maga nevében tá-
mogatást, együttmûködést ajánl fel. Leg-
utóbb Pest megyében járt a meggyil-
kolt kislány temetésén, ahol koszorút
helyezett el az önkormányzat nevében
a képviselõk tudta nélkül.

Közben mi történik Monokon?
Képviselõk távoznak, minden bi-

zottsági elnök lemond, a bizottságok
nem mûködnek, tartozásaink miatt
már a csõd szélén állunk, a képviselõk
2007. május óta nem kapják meg tisz-
teletdíjukat. Az orvosi ügyeletnek egy
éven túli tartozásunk van, stb. és saj-
nálattal tapasztaljuk, hogy szülõfalun-
kat, Monokot lassan leírják a régióban.
Szepessy Zsolt polgármester viszont
csillogó aranyként tündököl, mert ma-
gára veszi „az ország összes kínját”, mi-
közben a média szárnyán közeledik az
országgyûlési képviselõjelöltség felé,
ahonnan már csak egy lépés a mi-
niszteri szék, sõt a csúcs. A szárnya-
lásának nem állunk elébe, csak aggó-
dunk a szülõfalunk mûködéséért, mert
ennek biztosítása egyre nagyobb oda-
figyelést igényelne a település vezetõ -
jétõl. Úgy érezzük, eljött az idõ ketté-
választani a karrierépítést és a falu
mûködtetését. (…) Sajnos minket, akik
nem mindenben értünk egyet a pol-
gármesterrel és komolyan vesszük a
„közösen kialakított játékszabályok” be-
tartását, egyetlen média sem keresett
meg eddig. Valószínû „véletlenül”,
mert építõkövek vagyunk a település
életében, nem tudunk csillogni, mint
az arany.

Közeledik egy szép, bensõséges ün-
nepünk, a karácsony. Az adventi idõ -
szak a várakozásé, a készülõdésé. A
karácsony, az új ígéret, melyet Jézus
megszületése tett valósággá. Szerete-
tet hozott magával és melegséget az em-
beri szívekbe. Vigyázzunk, hogy a csil-
logás ne homályosítsa el az ünnep lé-
nyegét. Azonos véleményen lévõ kép-
viselõtársaim és magam nevében ál-
dott karácsonyt és boldog új évet kí-
vánok!

Kovács Béláné 
alpolgármester, Monok 

Nyílt levélben fordult Gy. Német
Erzsébethez, a Magyar Országgyûlés
Önkormányzati és a Területfejlesz-
tési Bizottsága elnökéhez Taktahar-
kány polgármestere.

Varga László
(fotónkon) sze-
rint amennyi-
ben a szociális
törvény módo-
sítása a jelen-
legi tervezet
szerint törté-
nik, akkor a
hazai – külö-

nösen a kistelepülési – önkormány-
zatok jelentõs részének veszélybe ke-
rül a mûködése. A polgármester en-
nek az elkerülésére több javaslatot
tesz, ami az állami föld- és erdõte-
rület helyi hasznosításával oldaná
meg a rendszeres szociális segélye-
zettek foglalkoztatását. 

A levél megszületésének elõzmé-
nye, hogy Varga László a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás képvi-
seletében november 12-én részt vett
a Magyar Országgyûlés Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Bi-
zottságának ülésén. A taktaharkányi
polgármester a tanácskozáson han-
got adott a szociális törvény terve-
zett módosításával kapcsolatos ag-
gályainak, amelyet Gy. Német Er-

zsébet kérésére foglalt írásba és küld-
te el többek között a bizottság tag-
jainak és Szûcs Erika szociális és
munkaügyi miniszternek. 

A polgármester ismertette, hogy
az új szabályozás elfogadása ese-
tén a rendszeres szociális segélye-
zési rendszer, az ezzel kapcsolatos
foglalkoztatás gondot jelenthet a te-
lepülések számára. Taktaharkány-
ban például a 4100 lakosból  mint -
egy 340-en részesülnek rendszeres
szociális segélyben. A tervezet sze-
rint 9 hónapig tartó foglalkoztatást
kellene biztosítaniuk számukra. Ez
egy ilyen nagyságú, vagy még ki-
sebb településen megvalósíthatat-
lan.

A probléma egyik lehetséges meg-
oldása lehet, hogy az állami tulaj-
donban lévõ, erdõgazdálkodásra al-
kalmas földterületek vagyonhaszno-
sításra ingyenesen átkerüljenek az
önkormányzatokhoz, hozzájárulva
ezzel a közfoglalkoztatás színvona-
lának emeléséhez. Legyen az a cél,
hogy ezzel a foglalkoztatási formá-
val értelmes, értékteremtõ, valóban
hasznos munkát tudjanak végeztet-
ni a munkájukat elvesztett, de mun-
kavégzésre hajlandó polgárokkal,
de megfelelõ tevékenységet tudjunk
biztosítani az alulképzett, szakmával,
esetleg nyolc általános iskolai vég-
zettséggel sem rendelkezõ munkaerõ

számára. Az 1990-es évektõl egyre
fogy az ország erdõállománya. A pri-
vatizáció során az erdõterületeket fel-
vásárolták, letermelték, az újbóli
szakszerû telepítés nagyon sok eset-
ben elmaradt. 

– Az általam vezetett Taktaharkány
nagyközségre nem ez a jellemzõ –
emelte ki a polgármester. – Amíg na-
gyon sok önkormányzat az egyre ne-
hezebbé váló gazdasági helyzetben
értékesíti területeit, ingatlanait, ad-
dig mi mezõgazdasági földeket,  erdõ -
ket, legelõket vásárolunk, erdõket te-
lepítünk, így tudunk biztosítani 20-
30 embernek hasznos munkát kora
tavasztól késõ õszig. A helyben való
foglalkoztatás hozzájárul a telepü-
léshez való  kötõ dés erõsítéséhez,
megállítja a vidékrõl városba történõ
elvándorlást, a kistelepülések el-
néptelenedését. A folyamatos erdõ -
telepítés pedig néhány év múlva po-
zitív hatást váltana ki a levegõtisz-
taság javulásában, a talajerózió meg-
állításában. 

– Tisztában vagyok azzal, hogy ha
a javaslat pozitív véleményt vált is
ki a jogszabályalkotókban, a meg-
valósítása nem megy egyik napról
a másikra – emelte ki Varga Lász-
ló. – Meg kell teremteni a jogsza-
bályi hátteret, de fel is kell erre ké-
szülnie az önkormányzatoknak, a
magyar államnak és a földterületek
tulajdonosainak. Javaslom ezért,
hogy a szerencsi kistérség, mint az
ország 33 leghátrányosabb kistér-
ségeinek egyike legyen elsõ ennek
a projektnek a megvalósításában,
szolgáljon mintául a további gya-
korlat kialakítása során. Az orszá-
gos adatok bizonyítják, hogy vidé-
künkön a legmagasabb arányú a
munkanélküliség, ezen belül is a
képzetlen emberek aránya a leg-
magasabb. Ezzel a lehetõséggel
évekre hasznos elfoglaltságot tud-
nánk biztosítani az itt élõk jelentõs
hányadának. A kísérleti projekt ta-
pasztalatai alapján ki lehet majd dol-
gozni az egész országra vonatkozó
megvalósítási tervet.

ERDÔGAZDÁLKODÁS
KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN

Elnökválasztó közgyûlést tar-
tott november 28-án Rátkán a
Zempléni Településszövetség. 

A nyolcvanhat tagot számláló ci-
vil szervezet elmúlt ötéves tevé-
kenységérõl Májer József adott tá-
jékoztatást. Mint elhangzott, min-
den évben más-más helyszínen
megrendezték a ZTSZ napját. Ered-
ményesen emelték fel a szavukat
a kistelepülési posták megõrzésé-
ért. A 2006-os megyei önkor-
mányzati választásokon közgyûlési
döntés alapján vettek részt, amin
sikertelenül szerepeltek. A szö-
vetség mûködésének pénzügyi
hátterét a befizetett tagdíjak biz-
tosítják. Májer József szerint to-
vábbra is hiányzik a szövetségbõl
egy köztekintélynek örvendõ sze-
mélyiség, aki irányítaná a szerveze-
tet. A hozzászólók szorgalmazták,
hogy a tagtelepülések aktívabban
kapcsolódjanak be a ZTSZ életébe.
Dolgozzanak ki programot, amit a
jövõben igyekezzenek megvalósíta-
ni. Elhangzott, hogy újra zászlót kell
bontani a szövetségnek. Felmerült a
történelmi Zemplén kulturális auto-
nómiájának a létrehozása, a telepü-

lések határában lévõ állami földte-
rületeknek közmunkaprogramokban
történõ hasznosítása. A résztvevõk
fontosnak tartották, hogy a ZTSZ a
jövõben is vállalja fel a kistelepülé-
sek érdekeinek a képviseletét. A fal-
vakban lassan már a templomok is
bezárnak, ami a véget jelenti. A je-
lenlévõk ezt követõen újabb öt esz-
tendõre egyhangúan Májer Józsefet
választották meg a Zempléni Tele-

pülésszövetség elnökének. A szö-
vetség vezetõje megemlítette, hogy
fontosnak tartja új stratégia alapján
a ZTSZ szerepének az újragondolá-
sát a megye és a térség közéletében.
A civil szervezet a jövõben többek
között a zempléni erdõk és földek
helyzetével, a kistelepülések önkor-
mányzatait foglalkoztató kérdésekkel
és a 2010-es választásokkal kíván
foglalkozni.

TISZTÚJÍTÁS
A TELEPÜLÉSSZÖVETSÉGBEN

A ZTSZ taggyûlése ismét Májer Józsefet (középen) választotta meg a
szövetség elnökének.

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, monda-
nivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiá-
nyos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóru-
ma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.
Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85.
Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL

A mai öncélú rohanó világban,
amikor az egyének az érdekeiket sok-
szor másokon átgázolva is a közös-
ség elé helyezik, a kesznyéteni Szo-
boszlai Barna bácsi igyekszik egy-
szerû, emberi válaszokat adni kör-
nyezetének problémáira.

Barna bácsi a közelmúltban az-
zal kereste meg az õt befogadó Sze-
pessy Zsolt polgármestert, hogy
igaz-e, amit a tévében hallott, mi-
szerint az önkormányzatok nehéz

anyagi helyzetben vannak. Egyenes
kérdésére egyenes választ kapott a
településvezetõtõl: az önkormány-
zatok többsége – köztük a monoki
is – komoly pénzügyi gondokkal néz
szembe, szinte minden nap a túl-
élésért küzdenek. Barna bácsi erre
felajánlotta a községi konyhának a
kesznyéteni kertjében megtermelt
zöldségeket, hogy abból a faluban
élõ gyerekeknek és idõs emberek-
nek fõzzenek.

Monok

BARNA BÁCSI SEGÍT 
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A Tokaji történelmi borvidék 2002-
ben kapta meg kultúrtáj kategóriában
a világörökségi címet. Az itt élõ em-
berek ugyan büszkék történelmükre,
a térség természeti és építészeti érté-
keire, azonban az elmúlt évek bizo-
nyították, hogy csupán a szõlészet-
borászat és az idegenforgalom nem
biztosítja az embereknek a megélhe-
tést, és úgy tûnik, hogy a cím pedig
már akadályozza az ipar fejlesztését.

E miatt több település – a magterü-
letrõl Tállya, Bodrogkisfalud, Mezõ -
zombor, a védõzóná ból Abaújszántó,
Erdõhorváti, Golop, Legyesbénye,
Olaszliszka, Szegilong, Sze rencs –
polgármestere kezdeményezi telepü-
lése önkormányzatánál, hogy hozza-
nak döntést a világörökségi területbõl
történõ kiválásról – hangzott el dec-
ember 3-án Tállyán megtartott sajtó-
tájékoztatón.

Az elmúlt évben a Szerencsi Ipari
Parkba tervezett szalmatüzelésû erõmû
építése irányította rá a figyelmet arra,
hogy az önkormányzatok és civil szer-
vezetek eltérõen értelmezik a világ -
örökségi egyesület kezelési tervét. A do-
kumentum legitimitását több település
vitatja, az elõírások pedig nem épül-
tek be a helyi rendezési tervekbe. Az
idén nyáron az Országgyûlés elfogad-
ta az országos területrendezési terv mó-
dosítását, majd az idén novemberben
a közgyûlés döntött Borsod-Abaúj-
Zemplén megye területrendezési ter-
vérõl. Ez utóbbi dokumentum társa-
dalmi vitájában fogalmazódott meg a
szerencsi kistérség társulási tanácsának
ülésén, hogy a további szigorítások már
komoly gátjai lehetnek a térség fejl-
õdésének, ezért kilátásba helyezték ki-
lépésüket a világörökségi területbõl.
December elejére megszületett az el-
határozás. 

– A kistérség tizenhét polgármeste-
re által aláírt levében arra kértük a köz-
gyûlés tagjait, hogy a javaslatainkat mér-
legelve fogadják el a megyei terület-
rendezési tervet – tájékoztatott Osika
József tállyai polgármester. – A döntés
azonban sajnos ennek a figyelembe vé-
tele nélkül született meg. Két hónnap-
pal ezelõtt már jeleztük, hogy meg-
fontolás tárgyává tesszük a világörök-
ségi területbõl történõ kilépésünket,
amit senki nem vett komolyan. Mi
azonban úgy gondoljuk, hogy a kü-
lönleges státusszal járó szabályok olyan
korlátok közé szorítják a településeken
élõket, ami nem jó az itt élõ embe -
reknek, gátolják a fejlesztéseket, ezál-
tal konzerválják a jelenlegi nehéz
helyzetünket – jelentette ki a világö-
rökség magterületei közé tartozó Tállya
polgármestere. Borsod-Abaúj-Zemp lén
megye területrendezési tervét készítõk
szerint a szõlészet-borászat és a turiz-
mus nagyobb fejlesztési és gazdasági
lehetõséget jelenthet a térségben. A do-

kumentum többek között tiltja, hogy
az ökológiai hálózat területén, a táj-
védelmi övezetben, továbbá világö-
rökségi és borvidéki területeken térsé-
gi jelentõségû erõmû létesüljön.

Szerencs polgármestere szerint a
város és a kistérség is válaszút elé ér-
kezett, miután elmaradt a világörökségi
kezelési tervvel kapcsolatos, az idei év
õszére tervezett konzultáció és a me-
gyei területrendezési terv is figyelmen
kívül hagyta 17 település vezetõjének
a javaslatait. Ezzel a térség sorsa meg-
pecsételõdött, így a jövõben szinte le-
hetetlenné válik az ipar fejlesztése és
a rengeteg kötöttség miatt a befektetõk
is elkerülik majd e vidéket.

Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta:
Szerencs múltja példa arra, hogy a
 mezõ gazdaság és az ipar jól megfér
egymás mellett. A polgármester sze-
rint az itt élõk csak szõlészetbõl-bo-
rászatból, illetve idegenforgalomból
nem tudnak megélni. Ezért lenne
szükség ipari fejlesztésekre. Többek kö-
zött ezért is fontos, hogy megépüljön
a település határában a szalmatüze-
lésû erõmû, ami további beruházáso-
kat generálhat a városban és környé-
kén. A világörökség egyelõre csak egy
címet jelent a magterülethez és a
 védõ zónához tartozó települések több-
ségének, a címnek valójában csekély
a hozadéka. Ez utóbbira egyetlen pél-
da van Szerencsen, a világörökségi ka-
puzat. Álláspontja szerint azonban a
városban nem ilyen létesítményekre,
hanem elsõsorban munkahelyekre
van szükség. 

– Mi az itt élõ emberek sorsáért va-
gyunk felelõsek – emelte ki a pol-
gármester. A foglalkoztatás bõvítésére
azonban befektetõkre és pénzre van
szükség, ami széleskörû együtt mû -
ködéssel teljesülhet. Rónavölgyi End-
réné leszögezte: elodázhatatlan, hogy
a világörökségi cím elõnyeit és hát-
rányait decemberi ülésén mérlegel-
je Szerencs önkormányzata és el-
döntse, hogy milyen fejlõdési utat vá-
laszt.  

A világörökség magterületéhez tar-
tozó települések közül Tállya és  Mezõ -
zombor mellett a tokaji kistérséghez tar-
tozó Bodrogkisfalud polgármestere is

az önkormányzat elé terjeszti  de -
cemberben a világörökség magterüle-
tébõl történõ kiválást. Valler József fel-
idézte, hogy 2002-ben örömmel csat-
lakozott a község a világörökségi egye-
sülethez. – Az akkori döntésrõl azon-
ban idõközben kiderült, hogy nem volt
helyes – jelentette ki a polgármester.
Majd így folytatta: – Errõl a közelmúlt -
ban egy Leader-programmal kapcso-
latos tanácskozáson is meggyõzõdtem,
ahol kiderült: ebbõl a pénzügyi for-
rásból a terveikkel ellentétben világ -
örökségi helyszínként nem pályázha-
tunk majd épületek felújításra. Pedig
az innen elnyerhetõ húszmillió forint
elég lett volna a Haller-kúria felújítá-
sára. Mi itt élni szeretnénk és nem ros-
kadozni a világörökség terhe alatt –
hangsúlyozta a polgármester.

S. L.

Az elmúlt idõszak eseményeibõl
következõen szinte törvényszerû volt,
hogy ha az elõírások nem veszik fi-
gyelembe a területen belüli eltérõ
adottságokat és lehetõségeket, egyol-
dalúan csak az értékek védelmére irá-
nyulnak és mindezt úgy teszik, hogy
azonos súllyal kezelik a védendõ ér-
tékekben gazdag, abból profitáló, és
azokat a területeket, amelyeknek csak
kötelezettségei lesznek a védelemmel
kapcsolatban, de õk maguk a véden-
dõ értékekkel alig rendelkeznek, akkor
társadalmi feszültségre és konfliktusokra
lehet számítani a térségben. És ez már
valóban veszélyezteti a világörökségi
terület jövõjét. (A szerk. megjegyzése.)

A VILÁGÖRÖKSÉGI CÍM
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK

A sajtótájékoztató résztvevõi (balról): Valler József, Rónavölgyi  End -
réné és Osika József.

Koncz Ferenc, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés alelnöke (fotónkon) la-
punk megkeresésére válaszol-
va közölte, hogy a megyei te-
rületrendezési terv nem lehet
ellentétes a magasabb szintû
szabályozással. Márpedig az Ország-
gyûlés által elfogadott országos terü-
letrendezési tervben nem szerepel a
szerencsi szalmatüzelésû erõmû. Az
alelnök szerint ebben a kérdéskörben
a parlamenti döntés elõ készítése so-
rán kellett volna lépéseket tenni, ami-
re Szerencs polgármesterének or-
szággyûlési képviselõként – módosí-
tó indítvány benyújtásával – megvolt

a lehetõsége. Koncz Ferenc le-
szögezte: tudomása szerint 50
megawatt teljesítmény alatti
 erõ mû veket akkor is lehet lé-
tesíteni, ha az országos és a
megyei tervben nem szere-
pelnek. – Nem igazán értem,

mi is történik ez ügyben – tette hoz-
zá az alelnök – valójában „fogjunk ve-
rebet dobbal” akciónak érzem a na-
pokban történt bejelentést. Úgy gon-
dolom, ország-világ éppen eleget mo-
solygott az elmúlt idõszakban Sze-
rencsen, nem kellene tetõzni a bajt,
ami ráadásul a világörökségi terület-
re nézve is katasztrofális következ-
ményekkel járhat.   

ELTÉRÔ ÁLLÁSPONTOK

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa november 26-án
tartotta soron következõ ülését a
polgármesteri hivatal nagytermé-
ben.

A tanácskozás elsõ perceiben
Varga László számolt be az Or-
szággyûlés Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Bizottságának kö-
zelmúltban megtartott ülésérõl, ahol
a szociális törvény tervezett vál-
toztatásaival kapcsolatban ismer-
tette a kistérség polgármestereinek
álláspontját. A tanács ko záson Tak-
taharkány polgármestere hangot
adott a jogszabályváltozásból az ön-
kormányzatokra háruló többletter-
hek miatti aggodalmának és fon-
tosnak tartotta hangsúlyozni, hogy
a tár sadalom jobbá tétele érdekében
született kezdeményezésüknek a
családtámogatási rendszer, az ok-
tatás és a bûnmege lõzés területén
is eredménye legyen. 

Ezt követõen Rónavölgyi Endréné,
a társulás elnöke tájékoztatta a részt-
vevõket a 2008-as költségvetés har-
madik negyedévi teljesítésérõl. A
pénzügyi tervet a plusz normatív tá-
mogatásokkal és a sikeres pályáza-
tokból beérkezett összegekkel mó-
dosította a tanács. A 2009-es költ-
ségvetés koncepciójáról tartott vitá-
ban többek között elhangzott, hogy
a jelenlegi gazdasági körülmények
között óvatosan kell bánni a pénz-
ügyi vállalásokkal, mert elõre látha-
tóan a korábbiaknál is nagyobb ta-
karékosságra kell számítani a  jövõ -
ben. A tervezet egyelõre csupán a fel-
adatokat irányozza elõ, a pénzügyi
fedezetrõl késõbb kell majd dönte-
nie a testületnek. 

A társulási tanács elfogadta a kö-
vetkezõ esztendõ munkatervét is.
Eszerint legközelebb 2009. február
13-án találkoznak a kistérség pol-
gármesterei, hogy megalkossák az
új költségvetést és tárgyaljanak töb-
bek között a térség közbiztonságá-
nak a helyzetérõl.

Ezt követõen az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap által, a sze-
rencsi kistérségnek elkülönített  mint -
egy hárommilliárd forint felhaszná-
lására készített projektötletek bea-
dásáról is határozatot hoztak a pol-
gármesterek. A pályázat sikere ese-
tén többek között Szerencsen is
megvalósulhatna a szerencsi kö-
zépiskolai kollégium, valamint a Ta-
tay Zoltán Ifjúsági Sporttelep fej-
lesztése, a központi orvosi ügyelet
épületének teljes rekonstrukciója, il-
letve a Szerencsi Szakképzõ Iskola
tornacsarnokának a felújítása. 

Az ülés végén Rónavölgyi Endré-
né ismertette, hogy a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Önkormány-
zat november 27-én fogadja el a me-
gye területrendezési tervét, amely-
nek során nem vették figyelembe a
települések által benyújtott módo-
sítási javaslatokat. A társulás elnö-
ke kifejtette, hogy e szerint a jövõ -
ben nem lehet majd ipari létesít-
ményekhez kapcsolódó munka-
helyteremtõ beruházásokat megva-
lósítani a térségben. Rónavölgyi
Endréné szerint 18 település véle-
ményét nem lehet lesöpörni az asz-
talról. A társulás tagjai ezt követõen
aláírták azt a dokumentumot, amely
összefoglalja a megyei területren-
dezési tervbe be nem épített szak-
mai véleményeket, amit november
27-én juttattak el a képviselõknek.
A települések vezetõi azt kérték,
hogy a közgyûlés tagjai szavazás
elõtt mérlegeljék az észrevételeket
és az érveket, és támogassák a kis-
térséget abban, hogy megvalósul-
hassanak a fejlesztési elképzelések,
legyen még választási lehetõségük
abban, hogy az utak milyen nyom-
vonalon haladjanak, és megvaló-
sulhassanak olyan beruházások,
amelyek körültekintõ hatásvizsgá-
latok alapján bizonyíthatóan nem
károsítják a kultúrtáj értékeit, ugyan-
akkor jelentõs tényezõi lehetnek a
hátrányos helyzetû térség felzárkó-
zásának.                  Á. A.–M. Z.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye új
területrendezési tervének javaslat-
tevõ fázisában a Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Tanácsa (kis-
térségi tanács), a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztérium, va-
lamint több érintett önkormányzat
is észrevételeket juttatott el a ter-
vezõkhöz, amelyek egy része a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmûhöz
kapcsolódik.

A kistérségi tanács kérte, hogy a
Szerencsi Ipari Park területén léte-
sítendõ – jogerõs építési enge-
déllyel rendelkezõ – szalmatüzelésû
erõmûvet tüntessék fel a rendezési
terv mellékletében, illetve a szer-
kezeti terven. A tervezõk azonban
válaszukban kifejtették, hogy szak-
mai szempontból elhibázott döntés
a Tokaji borvidék világörökségi te-
rület közvetlen környezetében
erõmû létesítése. Ezért a terület-
rendezési tervben az ábrázolását
nem javasolták, mert ez jogalapot
teremthet a borvidék más térségei-
ben erõmûvek létesítésére, ami – ál-
láspontjuk szerint – nem lenne sze-
rencsés.   

A szaktárca álláspontja szerint szük-
séges az engedéllyel rendelkezõ sze-
rencsi 50 MW-nál kisebb teljesít-
ményû erõmûnek a dokumentációban
való szerepeltetése. A tervezõi válasz
kitér arra, hogy a közgyûlés nem tá-
mogatja a Tokaji borvidék térségében
erõmûvek létesítését, azonban a tes-
tület döntésétõl függ, hogy az erõmû
ábrázolásra kerül, vagy sem. 

A kistérségi tanács kifogásolása,
hogy a tervezet szerint  „Az ökoló-
giai hálózat területén, a tájképvé-
delmi övezetben, továbbá a világ -
örökségi és borvidéki területeken
térségi jelentõségû erõmû nem léte-
síthetõ”. Ezzel nem értett egyet a kis-
térségi tanács, mivel az ajánlás sú-
lyosan diszkriminatív az iparfejlesz-
tés egyetlen ágazata felé. Az orszá-
gos területrendezési terv nem fogal-
maz meg ilyen elõírást, megyei szin-
ten pedig ilyen mértékû szigorítást
nem tartanak indokoltnak. Az adott
övezetekre vonatkozó részletes elõ -
írások betartása többszörös garanci-
át nyújt az ökológiai, tájképi és
örökségvédelmi szempontok ér-
vényre juttatására a fejlesztések so-
rán, ezért az általános ajánlások kö-

rében a hivatkozott pont szerepel-
tetését – különösen egyetlen iparág
kiemelésével – indokolatlannak tar-
tották és kérték a törlését. 

A felvetésre adott tervezõi válasz
szerint éppen a szerencsi erõmû
helykiválasztása hívta fel a figyelmet
arra, hogy erre az elõírásra szükség
van. Véleményük szerint az ökoló-
giai hálózat területén, tájképvédel-
mi övezetben, borvidéki-világörök-
ségi területen nem egy-egy erõmû
fogja fellendíteni a gazdaságot, a fog-
lalkoztatást. A szõlészet-borászat és
a turizmus nagyobb fejlesztési és gaz-
dasági lehetõséget jelenthet az érin-
tett térségben. A kistérség polgár-
mestere szerint ebbõl a válaszból is
egyértelmûen kitûnik, hogy a hatá-
rozattervezet hivatkozott része nem
általában a környezetre zavaró ha-
tású, a táji ökológiai értékeket ve-
szélyeztetõ létesítmények telepítését
ellenzi, hanem kizárólag és célzot-
tan csak az erõmû építését tiltaná
meg a térségbe tervezett – elõreha-
ladott állapotban lévõ, már eddig is
jelentõs ráfordítást igénylõ – konk-
rét fejlesztés megakadályozása ér-
dekében. 

AZ ERÕMÛ ÉS
A TERÜLETRENDEZÉSI TERV

KÖLTSÉGVETÉS
ÉS PÁLYÁZATOK
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb január 7-én 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb január 7-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb de -
cember 17-én és 31-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 január 5-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass Ré -
ka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb január 5-én
9–12-ig tart fogadónapot. 

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

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

December 8–14.: Oroszlán: hét-
fõ–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.

December 15–21.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–va-
sárnap 7.30–15 óráig.

December 22–28.: 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.

December 29 – január 4.: Orosz-
lán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19 órá-
ig, szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30 –11.30 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.: Fekete Diána 20/802-0391.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõtôl péntekig 12–

18 óráig, szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
DECEMBER

16. (kedd): Rátka, Golop.

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától
kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszü-
neti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az
öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18
óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõs-
ségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

December 12.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
December 20: V. körzet. (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.

ÁHÍTAT, avagy:
FENYÔDÍSZ 2008...

A szentestét meg-
elõzõ négy hétben ott-
honunkat és lelkünket
egyaránt díszbe öltöz-
tetjük. Az adventi ko-
szorún sorra gyújtjuk

meg a gyertyákat, és elkezdõdik a ka-
rácsonyra való felkészülés idõszaka.
Egy-egy fárasztó nap után jólesik ha-
zamenni a feldíszített, narancstól és
szegfûszegtõl illatozó lakásba. 

De a karácsony, a szeretet mellett
ma már a maximalizmus ünnepe is.
Magasra tesszük a mércét, óriási fel-
hajtást rendezünk, hiszen mindennek
tökéletesen kell sikerülnie. A stresszt,
a kapkodást azonban az egészségünk
sínyli meg. Tervezni igenis kell! Ne
hagyjuk tehát az utolsó pillanatra a
karácsonyi készülõdést, mert elront-
hatja az ünnep örömét. Pár karácso-
nyi dallam hallgatása a nehéznek ér-
zett pillanatokban stresszoldó hatású
lehet. A környezetünk kellemessé, va-
rázsos illatúvá tehetõ a saját kezûleg
elkészített dísszel. Egy-egy öblös, mu-
tatós üvegbe helyezhetünk szárított
citromkarikákat, pár fahéjrudat, szeg-
fûszeget, csillagánizst és máris kész
a csodás illatot árasztó dísz. A na-
rancsba szurkált szegfûszeg fõként az
ünnep motívumaival pompás dísz, az

aromája pedig az egész szobát be-
lengi. A gyertya pislákoló fénye el-
maradhatatlan kelléke a készülõdés-
nek, de magának az ünnepi teríték-
nek is. 

A szépen terített ünnepi asztal
nyugodt falatozásra csábít, de ne fe-
lejtsük el, hogy akinek diétás étke-
zésre van szüksége, ekkor sem fe-
ledkezhet meg róla, hogy mire is kell
vigyáznia a táplálkozás során. Az ün-
nepi menüsorban lévõ ételek elké-
szítésével ne szentestén kísérletez-
zünk, hanem már elõtte próbáljuk ki.
Megelõzhetjük a pluszkilók kialaku-
lását akkor, ha figyelünk az étkek ka-
lória- és zsírtartalmára. A szokásos
 hal ételeket elkészíthetjük akár zsír
nélkül is, ha alaposan befûszerezzük,
és sütõpapírra helyezve rácson süt-
jük meg a sütõben. Köretként egész-
ben fõtt burgonyát tálalhatunk hoz-
zá petrezselyemmel, vagy salátát
zsírszegény yogonézzel. 

A hagyományos karácsonyi püs-
pökkenyér helyett a túrós változatot is
választhatjuk. Keverjünk össze 500 g
lisztet, 1 zacskó sütõport, 250 g sovány
túrót, 2 db tojást, 150 g cukrot, 100 g
vajat, 3 evõkanál olajat, 3 evõkanál te-
jet és 250 g szárított gyümölcsöt,
majd 175 fokos sütõben 60-70 percig
süssük. 

Az almás rétes is kitûnõ adventi és
karácsonyi sütemény lehet. A készen
kapható rétestésztát megtöltjük reszelt
alma, mazsola, fahéj, ánizs és na-
rancshéj keverékével, melyhez kevés
cukrot, vagy édesítõszert keverünk. 170
fokos sütõben 30-40 percig süssük. 

Az ünnepet tervezéssel, a kapkodás
elkerülésével meghitté, örömtelivé va-
rázsolhatjuk az egész család számára.

Kellemes karácsonyi ünnepet és bol-
dog, sikerekben gazdag új évet kívá-
nok!

Váradi Ferencné 
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb december 15-én és 2009. ja-
nuár 12-én) a szerencsi rendelõinté-
zetben Váradi Ferencné segítséget
nyújt a személyre szabott diéta kivá-
lasztásában, lehetõség van a felvetõdõ
problémák egyéni megbeszélésére. A
rendelés beutaló nélkül is igénybe ve-
hetõ, társadalombiztosítási igazol-
ványra azonban szükség van, és a vá-
rakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.

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

Az elmúlt idõszakban 564 vagyo-
nosodási vizsgálatot zárt le az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatósága. Az ellenõrzések 71 száza-
léka járt eredménnyel, amelyek során
a revizorok összesen 2,3 milliárd fo-
rint adóhiányt állapítottak meg – tá-
jékoztatta lapunkat Tóth István Ferenc
sajtóreferens. 

–  A számok mögött alaposabb el-
lenõrzésre történõ kiválasztás, és a gya-
korlatban csiszolódó, finomodó bizo-
nyítási eljárás húzódik meg. Tény
azonban az is, hogy ebben az ügytí-
pusban sem az adóhatóság, sem a vizs-
gált magánszemély nincs könnyû hely-
zetben. Érthetõ okból – fõleg a több 10
millió forintos megállapítások esetében
– nagy az adózói ellenállás, az ügye-
ket az ellenõrzés tudatos akadályozá-
sa és az idõhúzás jellemzi. Mivel a bi-
zonyítási kötelezettség ilyen esetekben
megfordul, ezért gyakori, hogy a vizs-

gált adózó kiadásainak fedezetét csak
a jogorvoslati szakban jelöli meg és ki-
zárólag a megállapításokat tartalmazó
jegyzõkönyv átvételét követõen „jut
eszébe”, hogy – jellemzõen a hiány ke-
letkezésének idõpontjában, azzal meg-
egyezõ összegben – rendelkezett olyan
forrásokkal, amelyeket eddig nem tárt
fel az adóhatóság elõtt – ismertette Tóth
István Ferenc, aki ehhez hozzátette: en-
nek a gyakorlatnak az eredménye, hogy
az újabb bizonyítékok kivizsgálására
már jóval rövidebb idõ áll az adóha-
tóság rendelkezésére, de ez a maga-
tartási forma egyben a bizonyítékok va-
lóságtartalmát is kétségessé teszi. A saj-
tóreferens szerint nem igazán jó ez a
taktika, mivel a bírósági gyakorlat sze-
rint az olyan nyilatkozatok, amelyek a

korábbi kijelentésekkel, illetve egy-
mással sem egybehangzóak, nem al-
kalmasak valamely állítás, vagy sokszor
utólag bemutatott okirat tartalmi hite-
lességének kétséget kizáró, hitelt ér-
demlõ igazolására. Ilyenkor nagy a je-
lentõsége a hatóságok elõtt tett nyilat-
kozatok idõrendiségének és követke-
zetességének is. Természetesen az
adózónak joga van a nyilatkozatait, bi-
zonyítékait visszavonni, vagy módosí-
tani, azonban a változtatás indoklásá-
ra okszerûen alátámasztott, életszerû
magyarázatot kell adnia. Az eljárásban
leginkább az szolgálja jobban az adó-
zó érdekeit, ha már a vizsgálat meg-
kezdésekor feltárja az összes olyan bi-
zonyítékát, amely a kiadásainak forrá-
sát igazolhatja.

A Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány
ezúton mond köszönetet mindazok-
nak, akik adójuk egy százalékának a
felajánlásával támogatták a kicsiket.
Az ebbõl a forrásból származó ösz-
szeget az alapító okiratban foglal -
taknak megfelelõen fogjuk felhasz-
nálni. Segítségüket köszönjük. Tá-
mogatásukra továbbra is számítunk.
Adószámunk: 18425752-1-05. 

Juhász Zoltánné, 
az alapítvány elnöke

A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár köszönetet mond
mindazoknak, akik 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át intézmé-
nyünk javára ajánlották fel. Az ebbõl
származó 40 569 forintot a Nyári If-
júsági Olvasottsági Verseny, vala-
mint a magyar kultúra napja alkal-
mából rendezett szavalóverseny dí-
jazására fordítottuk, illetve fordítjuk.

Uray Attiláné igazgató

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT

A VAGYONOSODÁS ÉS A VIZSGÁLAT

Nyolc hatóság közremûködésével
indult szigorított ellenõrzési akcióso-
rozat november 20-án, melynek cél-
ja a feketegazdaság visszaszorítása, a
fogyasztók védelme – tájékoztatta la-
punkat a Vám- és Pénzügyõrség Észak-
magyarországi Regionális Parancs-
noksága.

Az együttmûködõ szervek közösen
végeznek ellenõrzéseket a piacokon,
bevásárlóközpontokban, karácsonyi
vásárokban, közterületeken. 

A Vám- és Pénzügyõrség Észak-ma-
gyarországi Regionális Parancsnoksága
szervezeti egységei elsõsorban az áru-
eredetet, a számla és nyugtaadási kö-

telezettség betartását, a jövedéki ter-
mékek illegális forgalmazását, keres-
kedelmét ellenõrzik.

Az akcióban a Miskolci Fõvámhi-
vatal járõrei egy családi házban 2491
doboz magyar adójegy nélküli ciga-
rettát és 200 liter gázolajat foglaltak
le, melyek értéke több mint egymil-
lió forint, a jövedékiadó- és az álta-
lános forgalmiadó-tartalma megkö-
zelítõleg ugyanennyi. Az eljárás ered-
ményeként az elkövetõnek másfél
millió forint jövedéki bírság megfize-
tésével kell számolnia, tettéért jöve-
déki orgazdaság bûncselekmény mi-
att a bíróság elõtt is felelnie kell.

A CSILLAGSZÓRÓ HADMÛVELET
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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

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

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

AKKUMULÁTOROK LEG… LEG… LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

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

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

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

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: 19 000 000 Ft. Telefon: 20/3412-555.                                    

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.                                                                  

BOCSKAI U. 15. Tóth János: 85 m2 hasznos alapterületû, kom-
fortos társasházi lakás. Önálló, kizárólagos használatú, beke-
rített udvar és kertrész. Megfelelõség esetén beszámítanak
szerencsi, bekecsi legalább 2 szobás, komfortos önálló kertes
ingatlant 8 M Ft-ig. Irányár: 7 900 000 Ft. Telefon: 20/95-60-
896, 70/967-1153. 

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: 30/2981-070. 

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: 20/518-6049. 

TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy 150
m2 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, 70/592-7439.

BODROGKERESZTÚR, DÓZSA U. 2.: 970 m2 telken igényesen
kialakított, mintegy 135 m2 alapterületû, komfortos családi
ház. A konyha teljes berendezése az értékesítési árban benne
foglaltatik. Extrák: kiépített házimozi csatlakozó rendszer, kan-
dalló, kábeltévé. Redõnyök, udvari-kerti világítás, terméskõ
díszburkolatok, sziklakertek, kiépített szalonnasütõ hellyel, be-
állt leválasztó ciprussor. Gyümölcsfák. A kerti automata ön-
tözõrendszerhez a csövezés berakva. Szükség esetén az
ingatlan hasznos alapterülete a garázs helyiségével tovább
bõvíthetõ. Egyéb lakásberendezések külön megvásárolhatók.
Azonnal birtokba vehetõ. Vendéglátási célra is alkalmas, vagy
kisebb átalakítással kétgenerációs, két  önálló lakrészes házzá
alakítható. Megfelelõség esetén beszámítanak budapesti, csen-
des környéken, maximum négyemeletes épületben lévõ lakást.
Irányár: 20 900 000 Ft. Tel.: 20/9152-634. Meg te kinthetõség
biztosításához: 30/965-1029.                                             

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
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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

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb 
távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ 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.

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

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.

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

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. 

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!
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Eng.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

Pizzéria
Paradiso

Akciós pizzák december 1-jétôl:

Szerencs, Nyár út 1. (37-es fogadó helyén)

Elôrendelést felveszünk! Tel.: 20/441-5333

Nyitva tartás: hétfõ – szombat: 9–22 óráig, vasárnap: 14–20 óráig

30 cm-es pizzák:

szalámis � sonkás � hawaii � gombás � tejfölös � margherita

500 Ft-ért

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

Ajándékozzon utazási utalványt
karácsonyra szeretteinek 

5, 10, 15, 20 ezer Ft értékben 
vagy az ön által elképzelt összegben!

Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendôt 

kívánunk 
minden kedves utasunknak 

és partnerünknek!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

Berobbant a köztu-
datba Szabó János (fo-
tónkon) látszerész és
szemüvegboltja, a SZEM-
PONT optikai szaküzlet. 

Szerencsen járunk, a
város fõutcáján, ahol
az orvosi ügyelettel
szemben lehet felfi-
gyelni a barátságos bolt-
ra. Üde színfoltja a vá-
rosnak. Ráadásul szak-
értelemmel, kedvezõ árakkal csábítja
a szemüvegeseket, a kontaktlencsét
viselõket, a gyengén látókat. Nem
mellékes az sem, hogy Zemplén ka-
pujában a legnagyobb napszem-

üveg-választékot itt ta-
láljuk – divatosat, tren-
dit, funkcionálist és ma-
gas mi nõ ségût.

Szabó János tizenkét
éve látszerész. Az opti-
kus mesterség alapjait,
fortélyait és a szakma
szeretetét Vojth István
mestertõl tanulta Sáros-
patakon, akinél nyolc
esztendõt el is töltött, és
elkészített több mint ti-

zenhatezer (!) szemüveget. Sokan is-
merik és kedvelik tehát János mun-
káját. Jó látszerész, precíz szakem-
ber.

A fiatal, agilis optikus képessége-
it és szaktudását Sárospatak és Sá-
toraljaújhely több optikájában is
továbbfejlesztette, sõt, két évig a
Semmelweis egyetem egészségügyi
fõiskolai karának optometrista sza-
kán szinte mindent elsajátított, ami
a profi látszerész-mesterséghez kell.

Közben járva az országot, csaknem
száz optikus kollégája adott neki

plusz gyakorlati útmutatást, így bi-
zony kifinomult szaktudással látott
neki újhelyi vállalkozásának.

Szinte közkívánatra nyitotta meg
néhány napja saját üzletét, ahol
mindazt a szaktudást és szakmai ta-
pasztalatot kamatoztatni tudja, amit
eddig összegyûjtött.

Akinek fontos, hogy a szemüve-
gével, napszemüvegével, kontakt-
lencséjével jól lásson, azokban jól
nézzen ki, és szempont a minõség
mellett a korrekt ár, nos, annak ér-
demes benézni az orvosi ügyelettel
szembeni SZEM-PONT optikába.
Akár munkavégzés után is, hiszen a
bolt hétköznapokon 18 óráig tart nyit-
va.

Nem csak ez újszerû mifelénk, ha-
nem az egyedi áruválaszték, a kie-
melkedõ akciók, a lehetõségek, ame-
lyeket az üzlet kínál. Szerencs pezs-
géséhez és az önök kényelmes, kom-
fortos, tökéletes napjaihoz nyújt nagy
segítséget a város ötletes optikája.

A jó dolgok egy pontban talál-
koznak. A SZEM-PONTBAN.

Szempont: jól látni és jól kinézni

ÖTLETES OPTIKA SZERENCSEN

MEGNYÍLT SZERENCS LEGÚJABB OPTIKÁJA!
Nyitási akciókkal, egyedi ajánlatokkal, személyre szabott kedvezményekkel várunk minden érdeklôdôt.

Akciónkat meghosszabbítottuk 2009. január 10-ig!
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.

EZT LÁTNI KELL! Szem-Pont 
Optikai Szaküzlet

Szerencs, Rákóczi út 54., a háziorvosi rendelôvel szemben

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

BOWLING CLUB
2008. december 27. (szombat) ÉVZÁRÓ KARAOKE PARTY!

Bulizd át velünk az év utolsó szombat éjszakáját! 
Énekelj, táncolj, mert errõl szól az este! A jó hangulatot finom

italokkal garantáljuk: 
Fütyülõs és Sierra Tequila PARTY – 1-et fizet 2-t kap!

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.

„Ha szépet látok a világban
Én mindig csak rád gondolok
És rád gondolva napvilágom
Egyszerre szép minden dolog.” 

(Vajda János)

Szeretettel köszöntjük

LAKÁRDY MAGONY MARCELLT
(Mancsikánkat)

10. születésnapja alkalmából.

Szülei, nagyi, nagyapaLe-Siker Kft.
Tel.: 47/362-600

Az árak az üvegbetét díját nem tartalmazzák.

Heineken sörök
Soproni üveges 121 Ft/db
Soproni dobozos 142 Ft/db
Adambrau üveges 85 Ft/db
Adambrau dobozos 112 Ft/db
Jager dobozos 100 Ft/db
Amstel lager üveges 125 Ft/db
Soproni 0,33 üveges 132 Ft/db
Steffl üveges 139 Ft/db

Carlsberg sörök
Tuborg Green dobozos 149 Ft/db
Tuborg Green üveges 139 Ft/db
LAV üveges 115 Ft/db

Pezsgõ
Vino Spumante, édes 359 Ft/db

Borsodi sörök
Borsodi üveges 123 Ft/db
Borsodi dobozos 153 Ft/db

Dreher sörök
Kõbányai üveges 96 Ft/db
Kõbányai dobozos 115 Ft/db
Kõbányai 2 l PET 379 Ft/db
Kanizsai üveges 69 Ft/db
HB üveges 120 Ft/db
HB dobozos 129 Ft/db
Arany ászok üveges 132 Ft/db
Arany ászok dobozos 152 Ft/db
Arany ászok 1,5 PET 329 Ft

Forgalmazunk minõségi 
és kommersz szeszesitalokat, 

üdítõitalokat kedvezményes áron, 
akár rendezvényekre is, 

nagy tételben, ingyenes kiszállítással. 
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– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, há-
romszobás, nappalis, étkezõs vegyes- és gáztüze-
lésû, azonnal beköltözhetõ családi ház, rendezett,
parkosított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-
0795. (21)

– Szerencs központjában a munkaügyi központtal
szemben 110 m2-es, központi fûtéses családi ház
eladó. Érd.: 70/618-6331. (21)

– 110 m2-es, összkomfortos, felújított családi ház
eladó. Érd.: 70/779-5241. (21)

MEZÕGAZDASÁG
– Mádon, a Magyar utcában borospince sürgõsen
eladó. Érdeklõdni: 20/9709-306. (21-1)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (21-1)

– Ondon borospince, boroshordók, sózóteknõ,
szõlõdaráló, szõlõprés eladó. Érd.: 47/362-384 az
esti órákban. (21) 

– Borospince 60 m2-es feldolgozóval eladó. Érd.:
47/364-472. (21)

– Gumis szekér eladó. Érd.: 70/779-5241. (21)

JÁRMÛ
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krém-
fehér autó téli gumikkal 100 000 Ft-ért eladó. Tel.:
20/563-3852. (21-1)

– 1993-as évjáratú Maruti Suzuki, 2010 márciu-
sáig érvényes mûszakival, zöldkártyával, felsze-
relt, új téli gumikkal eladó. Érd.: 20/3252-606-os
telefonon. (21-1)

– TZ-4K-14B traktor érvényes mûszakival (2010.
05.) tartozékaival: 1-es eke, permetezõ, rotációs
kapa, lúdtalp eke eladó. Érd.: 47/369-175. (21)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház
(10x10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2)
eladó. Részben alápincézett, fedett terasszal, az
udvaron ásott kúttal.  Irány ár: 11,5 M Ft. Érd.:
47/361-167, 47/363-041. (21-1)

– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, gáz-
fûtéses, garázsos, társasházi (kulcslyukas) lakás +
külön bejáratú szoba elõszobával eladó. Érd.:
47/363-288, 70/324-4728. (21-1)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es,
szuterénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses
családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, mel-
léképületekkel, igényesen rendben tartva eladó.
Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255.
(21-1)

– Mezõzombor központjában háromszobás, ker-
tes családi ház eladó. Gáz és víz van. Irányár: 4,2
M Ft. Érd.: 47/369*-062. (21-1)

– Szerencsen az Ondi út 8. szám alatt 60 m2-es
lakás eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.: 30/845-8168.
(21-1)

– Balaton-felvidéken, Badacsonytól 40 km-re csen-
des faluban háromszobás, részben felújított, száz -
éves ház közel 2000 négyzetméteres telken 3,2
millió forintért sürgõsen eladó. Érd. a 20/563-
3852 telefonszámon Szerencsen. (21-1)

– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön be-
járatú, 2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalko-
zásra megfelelõ. Kisebb családi házat beszámítunk.
Érd.: 20/575-3803. (20)

GÉP, SZERSZÁM
– 6 éves Bosch gáztûzhely, vezetékes és PB-gázra
köthetõ eladó. Irányár: 18 000 Ft. Érd.: 30/422-
1641. (21-1)

– Alig használt Hajdú centrifuga eladó. Érd.:
47/364-472. (21)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szônyeg, íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-
041. (21-1)

– Franciaágy 2 db éjjeliszekrénnyel eladó. Érd.:
20/2211-801. (21)

VEGYES
– PSP eredeti csomagolásban, nem használt eladó.
Érd.: 20/330-3316. (21-1)

– 2 x 1,5 és 2 x1 m-es zártszelvény keretes  ga -
rázs ajtó, 2 db 10 hl lemezkád és 250 literes von-
tatható betonkeverõ eladó. Érd.: 47/396-260,
30/9651-029. (21-1)

– Peugeot 206 autóra 4 db, egy télen használt Pi-
relli gumi felnivel 40 000 forintért eladó. Érd.:
47/362-137. (21)

– 4 db keveset futott (3 hónap) 145/70 R13-as
Continental téli gumi és 8 tagú olajradiátor eladó.
Érd.: 20/442-6705. (21)

KIADÓ
– Szerencsen az állomás közelében bútorozott,
kertes családi ház azonnali beköltözéssel kiadó.
Ár: 30 E Ft + rezsi. Tel.: 20/920-8488. (21)

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 2009. január 9-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

január 16., január 30.

500 forint

�

�

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett férjem, 

édesapánk, papánk,  

SÁRI LÁSZLÓ  
temetésén részvételükkel 

mély gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

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.

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

Köszönjük Önöknek, hogy ebben az évben is 
megtiszteltek azzal, hogy üzletünk vendégei voltak. 
Ezúton kívánunk szeretetteljes, kellemes karácsonyt 

és sikerekben gazdag, boldog újévet minden kedves vásárlóiknak!

BUZSIK AUTÓJAVÍTÓ
� teljes körû gépkocsijavítás
� motordiagnosztika, számítógépes hibakód-kiolvasás
� számítógépes futómûbeállítás
� fékhatásmérés
� lengéscsillapító-vizsgálat
� környezetvédelmi vizsgáztatás
� klímatöltés, -javítás, -tisztítás
� autóalkatrész-értékesítés
� autógumi-értékesítés, -szerelés

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.

Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

� Méretpontos üléshuzatok gyári anyagokból.
� Fûthetô ülésvédô
� Üléstakarók.
� Hótálcás és méretpontos gumiszônyegek
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is 
� Lakás- és garázsriasztók 
már 5000 Ft-tól   

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

KARÁCSONYI AKCIÓ
UNI komplett üléshuzat (több színben)

övpárnávál és kormányvédôvel 4500 Ft-tól!! 

Karácsonyi ajándéknak vásárolt
autófelszerelési cikkekbôl 

10% KEDVEZMÉNY!!
� IZZÓK nagy választékban minden típushoz.
� Castrol, Valvoline, Opel olaj raktárról.
� Vezérmûszíjak, hosszbordás szíjak, ékszíjak.
� VW, Opel gyári alkatrészek.

Bereczk Autósbolt

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

EMLÉKEZÉS 
SZABÓ MIKLÓS 

halálának évfordulóján (1939–2003)

„Nem élt belõle több
és most sem él, 
s mint fán se nõ

egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz

hozzá hasonló.”
(Kosztolányi Dezsõ) 

Emléked megõrizzük.

Gyászoló családja

EMLÉKEZÉS 

Drága Nagyapánk
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel
Nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel. 
Eltelt egy fájó év, már nem látunk soha, 

Könnyes szemmel az égbe suttogjuk: hiányzol
papóka!

Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.” 
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb

napjára
2007. december 18-ára, amikor 

KOMÁROMI ISTVÁN
örökre itthagyott bennünket

„Áldja meg az Isten a sírhalom minden
porszemét,

Mely betakarta Férjem és Édesapánk drága jó
szívét.”

Szeretõ családja 



Vízszintes: 2. Felsõ végtag. 4. S ...
az Úr. 7. Pavarotti nyelvén. 11. Bári-
um, urán. 12. ... Gonzales Blanco, spa-
nyol focista. 14. A végén elhagy! 17.
Trópusi növény (Galium). 18. Arany ...,
hazai sör. 20. Hazai napilap, vagy sze-
mélyes jegyzetfüzet. 23. Üres sor! 25.
A szabadba. 26. ....Park, londoni ne-
vezetesség. 28. Becézett Éva. 30. Csen-
des. 33. Belsõépítészet. 34. Hetedrész!
35. Traktormárka.

Függõleges: 1. Járom. 2. Kálium, kén,
oxigén. 3. Bot. 4. Kémiai mértékegy-

ség, vagy hazai töltõállomás. 5. Az ame-
rikai Nemzeti Légügyi és Ûrhajózási Hi-
vatal. 6. Termék. 7. Arra a helyre. 8.
Nyílászáró. 9. Magasból esik. 10. A fel-
sõfok egyik jele. 12. Radio Data System
röviden. 13. Régi magyar férfinév. 15.
Szájszél. 16. Gyula közepe! 18.  Fekvõ -
helye. 19. Nadrágon, kabáton is van.
21. ...-puha. 22. Országos Labdarú-
gópálya Létesítési Program. 24. Táp-
lálkozott. 26. Hála betûi! 27. Déká! 28.
Olimpián küzdenek érte. 29. Idegen
nõi név. 31. A távolabbi. 32. Üres kas!  

Sz. A. 

A november 28-ai keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Az mondják, az élet
az igazi, de én jobban szeretek olvas-
ni. 

A helyes megfejtést beküldõk közül
a szerencsések jutalma: 2000 Ft-os vá-
sárlási utalvány: Földi Istvánné, Sze-
rencs, Hegy út 11., 1500 Ft-os vásár-
lási utalvány: Novotnik Mária, Szerencs,
Széchenyi út 28., 1000 Ft-os vásárlá-
si utalvány: Paksi István, Szerencs, Lip-
ták u. 24. A helyes megfejtést SMS-ben
beküldõk közül a 70/418-6764-es
telefonszám tulajdonosa 1500 Ft-
os vásárlási utalványt nyert. A
nyertesek a nyereményeket a
Szerencsi Hírek szerkesztõsé-
gében (Szerencs, Népház)
december 15–19-ig vehe-
tik át. A december 12-ei
keresztrejtvény megfejté-
sének beküldési határ-
ideje: január 9. Megfejté-
süket SMS-ben is elküld-
hetik a 20/940-2066
számra. 
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AROMA

November 24-én jelent meg az Aro-
ma címû válogatás-album, a legis-
mertebb hazai roma elõadók egy-egy
nagy slágerével. A lemez azért külön-
leges, mert ilyen összeállítás még nem
készült és végre egy albumon szere-
pelnek a hazai popzene modern, a
roma zenei kultúrát megõrzõ legna-
gyobb slágerei. A korongon az auten-
tikusabb mûfaj is helyet kapott a Ter-
nipe jóvoltából, a Muros Shavo címû
daluk a legnagyobb sláger lett példá-
ul Romániában. Érdekesség még a le-
mez bonus track-je, amely egy vado-
natúj szám L. L. Juniortól, Stefanótól
és Nótár Marytõl, a dal szeretetérõl és
a zenélés örömérõl.

ÜNNEPI KONCERT
AZ ÁRKÁDBAN

Régi hagyományokat kíván felele-
veníteni az a program, amely decem-
ber 20-án, szombaton várja a rockzene

kedvelõit a Rákóczi-vár Árkád  termei -
ben. A helyi Triviall zenekar, amely a
közelmúltban elsõként hívta életre a
szerencsi Rocktóber estet, ezúttal
újabb koncertélménnyel kedveskedik
az élõ zene híveinek. Az újabb buli
az egykori Árkád klub helyén várja az
érdeklõdõket és várhatóan a házigaz-
da Triviall mellett fellép a miskolci
 Pieo near együttes is. A szervezõk ígé-
rete szerint a koncertek elõtti kíván-
ságmûsor keretében bárki közzé teheti
otthonról hozott kedvenc felvételeit. Az
est mûsorvezetõje, és egyben házi -
gazdája az AcousticEnemy-bõl ismert
BYGYÓ lesz. Ebben a  hónap ban je-
lenik meg a miskolci modern rock ha-
tosfogata, a PieOnEar zenekar (Bacsó
Krisztián – ének, Szabó Péter – ének,
Szvoboda László – gitár/sampler, Kiss
Nándor – gitár, Ocsenás Róbert –
 basszusgitár, Üveges László – dobok).
Körbezárt címû albu ma, amely tartal-
maz eddig a kon certeken még nem ját-
szott felvételeket is, és egyben áttekinti
a banda elmúlt öt évét.

A PieOnEar pályafutása 2003-ban
kezdõdött, majd néhány tehetségku-
tató és zenekari vetélkedõ után a SZI-
GET egyik színpadán találták magu-
kat a fiúk. 2006-ban elkészített demo-
anyag nyomán kiváló kritikát kaptak
a fiúk a hazai rockzenei sajtó hasáb-
jain. Hamarosan a Menedék címû
számhoz készítettek egy klipet is, ami
többször volt látható a VIVA Televí-
zió Megawatt címû mûsorában.

A koncertezõs hónapok után a ze-
nekar tagjai dolgozni kezdtek az elsõ,
igazi nagylemez elkészítésén. Az új le-
mez anyagát december 20-án Sze-
rencsen is meghallgathatja a közön-
ség. Csakúgy, mint a szerencsi Trivi-
all dalait, akik az elmúlt hónapokban
nagy lendülettel dolgoztak a saját
szerzemények elkészítésén. A terveik
szerint 2009 februárjában rögzítik elsõ
ötszámos demójukat a miskolci Hang-

Art stúdióban. A Triviall, mint az est
fõ szervezõje több meglepetéssel is ké-
szül az ünnep elõtti koncertre. Tehát
december 20-án irány az Árkád! Ka-
punyitás 17.30-kor.

TRANCE SYMPHONY

Az elmúlt hónapban jelent meg
Trance Symphony címmel egy igazán
különleges album, amely tökéletesen
ötvözi a klasszikus zene és a trance
világát. Olyan közismert szerzemé-
nyeket hallhatunk „trances” változat-
ban, mint például a Carmen híres ope-
raáriája, a Habanera, Albinoni Ada-
gio-ja, Intermezzo a Parasztbecsü-
letbõl, az Enigma, vagy akár az Al-
legretto Beethoven VII. szimfóniájából.

A lemez zenei világa, amit egy ed-
dig itthon ismeretlen muzsikus és pro-
ducer, MIKSA teremtett meg, azért ér-
dekes, mert benne van a komolyzene
csodás, magával ragadó érzése, és a
trance lüktetõ õrülete. 

A SZERETET ÜNNEPÉN
Szekeres Adrien „Olyan, mint te”

címû visszatérõ albumának sikere hi-
hetetlen magasságokba repítette a fan-
tasztikus tehetséggel megáldott éne-
kesnõt. A címadó dal az egyik leg-
többet játszott magyar nyelvû sláger
lett, teltházas Papp László Aréna-kon-

cert, számtalan szakmai és közönség-
elismerés és díj jellemezte az elmúlt
idõszakot. Az album a platina státuszt
is elérte, ilyen sikersorozatot kevés  elõ -
adó tudhat magáénak.

Adrien mostanában egy vadonatúj
koronggal kedveskedik rajongóinak. Ez
azért is érdekes, mert minden évben
nehézséget okoz, hogy mivel is lep-
jük meg karácsonyra szeretteinket.
Ehhez most óriási segítséget nyújt
Szekeres Adrien albuma, amely „A sze-
retet ünnepén” címmel látott napvilá-
got. A karácsonyi dalokat tartalmazó,
új korongon több, csodaszép, meghitt
hangulatú szerzemény kapott helyet.
A jól ismert, tradicionális ünnepi fel-
vételek mellett (Csendes éj, Kiskará-
csony, Száncsengõ, Mennybõl az an-
gyal) új dalok is kényeztetik a vásár-
lókat, melyek Kiss Gábor, illetve Nagy
Tibor zeneszerzõi tehetségét dicsérik.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: Fehér és fekete. A helyes választ
beküldõk közül dr. Zemlényi László-
né, Szerencs, Bocskai út 7. szám alat-
ti olvasónk 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 70/659-4666-os telefon-
szám tulajdonosa 1500 forintos vá-
sárlási utalványt nyert. A nyeremények
a szerkesztõségben, munkaidõben ve-
hetõk át. Játékunk új kérdése: Mi a címe
Szekeres Adrien karácsonyi lemezé-
nek? A válaszokat postai borítékban,
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére és írják rá: ZE-
NEALATTJÁRÓ. SMS-JÁTÉK! Aki az
alábbi kérdésre SMS-ben küldi el a
megfejtését, azok között két darab kon-
certjegyet, valamint egy PieOnEar
CD-t sorsolunk ki. A kérdés: Kik a tag-
jai a PieOnEar zenekarnak? A vála-
szokat a 06-20/940-2066 számra küld-
hetik be olvasóink.

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

NAGYSZÍNHÁZ

DECEMBER  

13. (szombat) 19 óra: A „BARTÓK+…” MISKOLCI NEMZETKÖZI
OPERAFESZTIVÁL ÜNNEPI GÁLAKONCERTJE

18. (csütörtök) 19 óra: VÕLEGÉNY Nyilvános fõpróba
19. (péntek) 19 óra: VÕLEGÉNY Bemutató bérlet
20. (szombat) 19 óra: VÕLEGÉNY Csiky bérlet
21. (vasárnap) 19 óra: BENKÓ KARÁCSONYI MISE ORATÓRIUM

Bérletszünet
25. (csütörtök) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
26. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
27. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
28. (vasárnap) 19 óra: VÕLEGÉNY Szigligeti bérlet
30. (kedd) 19 óra: A DENEVÉR Karácsonyi bérlet
31. (szerda) 15 óra: A DENEVÉR Bérletszünet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

KARÁCSONY



Kos: III. 21. – IV. 20.
Az egész következõ hónapját

hatékonyabban kellene megszer -
veznie, ez ugyanis az egyik leg -
stresszesebb idõszak az életében, és
ha nincs egy jól felépített stratégiája,

akkor bizony elúszhat a feladatokkal, és sok mindenrõl
le kell mondania – amitõl persze még idegesebb lesz,
ennek pedig a még rosszabb teljesítmény lehet a
következménye... Itt az ideje, hogy elsajátítson  vala -
milyen egyszerû meditációs technikát, vagy egy olyan
módszert, amelynek a segítségével könnyen meg-
nyugszik – és ezután még nagyobb lelkesedéssel vet -
heti bele magát a szervezkedésbe. A hónap utolsó két
hetében érdemes lenne többet foglalkoznia saját magá-
val, szüksége lehet ugyanis arra, hogy egy kicsit befelé
forduljon. Még a legnagyobb rohanásban is „lopjon”
egy kis idõt magára, például egy kellemes aro-
materápiás fürdõ vagy egy masszázs formájában. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Talán célszerû lenne, ha már most

elkezdené összeírni az újévi fogadal-
mait – és többször is elõvenné a listát,
felülvizsgálatra. Könnyedén kiderül-
het ugyanis, hogy amit elsõre jó ötlet-

nek tart, valójában megvalósíthatatlan. Ha már lesz
négy-öt olyan változtatás, amit egyszerûen, viszonylag
kevés változtatással meg tud valósítani, az hatalmas
erõt adhat Önnek és nagyon pozitív hatással lehet az
életére. A hónap második fele legyen az önfeledt ün-
neplésé: ragadjon meg minden alkalmat arra, hogy
karácsonyi vagy szilveszteri hangulatba kerüljön, jár-
jon el minél többet otthonról, találkozzon gyakran a
barátaival. Ezek az élmények hosszú idõre feltölthetik
energiával, a barátoktól, családtagoktól kapott szeretet
pedig az egész világlátását megváltoztathatja. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Érdemes lenne a következõ hetek-

ben minél több új dolgot kipróbálni;
addig ugyanis nem találja meg az
igazán Önnek valót, amíg nem kísér-
letezik. Ez igaz a munkára, a tornára,

a mozgásra, az étrendre, sõt, még az emberi kapcsola-
tok kezelésére is. Azzal pedig nem halad elõre, ha csak
gondolkozik valamin, vagy tervezget; ezzel csak azt éri
el, hogy a lehetõségek elhúznak Ön mellett, és pont
arról marad le, amit igazán át szeretett volna élni. A
pozitív gondolkodás és az optimizmus is nagyon jó
szolgálatot tehet ebben a hónapban: még mielõtt telje-
sen kiborulna azon, hogy mennyi mindent szalasztott
el ebben az évben, inkább koncentráljon az elért  si -
kerekre! A hónap utolsó hetében, különösen a családi
együttlétek alkalmával ne fojtsa magába, ha valami
bosszantja, inkább nyugodtan, erõszakosság nélkül
mondja el ezt a többieknek. 

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Az év utolsó hónapját érdemes

lenne azzal töltenie, hogy felépítse
magában az olyannyira áhított testi-
lelki-szellemi egyensúlyt. Ha ugyanis
sikerül most ezt megtennie, akkor

jövõre már sokkal kiegyensúlyozottabb lehet és a prob-
lémáit is egyszerûebben, kevesebb aggódással oldhatja
meg. A testi egyensúly megteremtésének egy nagy szerû
módszere, ha rendszeressé teszi a jógaórák látogatását.
A szellemi egyensúlyhoz az kellhet, hogy ne érjék
váratlanul a feladatok és ne hagyja, hogy elárasszák
munkával vagy kötelességekkel: vegyen magának egy
szép naptárat, amelyet örömmel forgatna, és írjon
magának „életterveket”, napirendet, feladatlistát – akár
az interneten is utánanézhet, hátha talál néhány jó
ötletet! Az érzelmi élete stabillá tételéhez pedig az kell,
hogy szembenézzen a félelmeivel, és dolgozza fel a
lelkében dúló viharokat; ehhez akár egy pszichológus
vagy kineziológus segítségét is kérheti. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Nagyon élénken, nyitottan szervezi

meg az életét a hónap elsõ felében, és
ez az egészséges életmódra és a
mozgásra is igaz: úgy érzi, akkor jár a
legjobban, ha beírja a naptárába a

következõ edzések idõpontját, jó elõre kitalálja, hogy
mikor mit fog fõzni, sõt, még a kozmetikushoz, fod -
rászhoz, masszõrhöz is jóelõre bejelentkezik. Emiatt
nagyon elégedett lehet magával, de a jól felépített rend-
szere hamar felborulhat: egy ilyen szigorú napirendbe
nem illeszthetõ be a spontaneitás és azok a napok sem,
mikor éppen valami mással kellene fog lal koznia. Ha
pedig késik, vagy éppen el kell halasztania az elõre
betervezett programokat, nagyon ideges lesz – sõt, sza -
bályosan kétségbe eshet. Elõzze meg inkább a bajt
azzal, hogy több szabadidõt hagy magának, ám, ha
éppen nem csinál semmi „kötelezõt”, akkor azokkal a
dolgokkal foglalkozzon, amelyek kellemes elé ge dett -
séggel töltik el.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Mindig is érdekelt az egészséges

életmód, decemberben pedig lesz
elég alkalma kipróbálni az új
elméleteket, az izgalmas recepteket,
vagy éppen azokat az új mozgásfor-

mákat, amelyekkel csak nemrég ismerkedett meg.
Ehhez azonban az kell, hogy ne essen át a ló másik
oldalára: ne akarjon mindent egyszerre megváltoztatni,
mert nem biztos, hogy a családtagjai kellõ lelkesedés-
sel fogadják a „reformelképzeléseit”, és az is elképzel-
hetõ, hogy az Ön lelkesedése sem tart ki addig,
ameddig kellene. Inkább próbáljon meg csak egy-két
dolgot átalakítani az életmódjukon, és kérje ki a család-
tagjai véleményét is, ha olyan dolgot szeretne megvál-
toztatni, amelyben õk is érintettek. A hónap utolsó
hetében egy kicsit érzékenyebb lehet a szokásosnál,
ezért igyekezzen minél kevesebb stressznek kitennie
magát az ünnepek alatt – a viták, veszekedések, illetve
az idegeskedés most mélyebben hathatnak Önre.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Az év végéhez közeledve ko-

molyan szüksége lehet arra, hogy
összeszedje és rendszerezze a gon-
dolatait, ám nem mindig érzi magát

alkalmasnak erre. Ilyenkor nagyon jót tehet Önnek
egy hosszú, kimerítõ, viszonylag csendes edzés (pl. a
futás vagy úszás), hiszen ezek során nagyszerûen tud
a problémák meg oldására koncentrálni, és olyan
megoldási lehetõségek is eszébe juthatnak, amelyekre
„normál” állapotban nem is gondolna. A hónap
közepétõl egyre több csábításnak lehet kitéve –
fizikainak, lelkinek, érzelmileg egyaránt – és, sze -
rencsére, nem is kell mindegyiknek ellenállnia; sokkal
fontosabb lenne azt kitalálni, hogyan lehetne ezeket
beépíteni a hét köznapjaiba. Ha tudja, hogy több
édességet eszik majd a napokban, akkor készüljön fel
alaposan salátákkal vagy más egészséges harapni-
valókkal a kalóriatartalom kompenzálására. Ha pedig
érzelmileg reagálna valamire hevesebben, akkor gon-
dolkozzon el azon, megéri-e az adott dolog a
mérgelõdést, a veszekedést, vagy jobb, ha elengedi a
füle mellett a megjegyzéseket.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Rengeteg energiával vág bele a

decemberbe, emellett nagyon jó -
kedvû is lehet – az optimizmusa és a
lelkesedése pedig kifejezetten ra-
gadós, így ne csodálkozzon azon,

ha a barátai, ismerõsei vagy éppen a munkatársai
igyekeznek keresni a társaságát. Több buliba, össze-
jövetelre is elhívhatják, és az is igaz lehet, hogy
edzeni, versenyezni, sportolni is többen szeretnének
a társaságában. Ha eddig magányosnak érezte
magát, akkor ez egyszer s mindenkorra megvál-
tozhat! A hónap második hetétõl lehet néhány
kellemetlen egészségügyi panasza, ezért érdemes
lenne elmennie egy teljes kivizsgálásra – csak a biz-
tonság kedvéért. Ha pedig nem tökéletesen elégedett
azzal, amit az orvosa mond Önnek (és ez még akkor
is elõfordulhat, ha teljesen megbízik benne), akkor
keressen fel valamilyen holisztikus szemlélettel ren-
delkezõ természetgyógyászt. Õ biztosan tud Önnek
néhány jó tanácsot adni, és talán olyan dolgokra is
rámutat, amelyek korábban egyáltalán nem jutottak
volna eszébe. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Legszívesebben csak gubbasztana

otthon a jó melegben, néhány
kellemes könyv vagy film tár-
saságában – az edzésekre pedig még
csak gondolni sem akar. Inkább csak

rendezze át magában az órákat: bármilyen rossz is
legyen a kedve, menjen el mozogni egy kicsit – sõt,
még a lakásból sem kell kimozdulnia egy kis súly -
zózáshoz, vagy ahhoz, hogy végigcsináljon néhány
jógagyakorlatot –, utána pedig nyugodtan olvasgathat
vagy tévézhet. A hónap közepétõl már sokkal ener -
gikusabb és vidámabb lesz, és mindig kész lesz egy
kis mókára: a barátai, ismerõsei talán nem is tudnak
Önnel lépést tartani, annyira aktív. Ha csak teheti
menjen ki a szabadba, vagy kiránduljon ismeretlen
helyekre. Ezek a kisebb utazások rengeteg fizikai,
szellemi és érzelmi energiával tölthetik fel, sõt, fan-
tasztikus ötletek is eszébe juthatnak séta vagy túrázás
közben.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A december Ön számára a teljes

testi-lelki megújulásról szólhat, elsõ-
sorban azért, mert hajlandó új
mozgásformákat és holisztikus te rá -
piákat kipróbálni, sõt, kifejezetten

élvezi, ha masszázzsal vagy kozmetikai kezelésekkel
kényeztetik. Most ráadásul aszkétikus énje is egy ki -
csit háttérbe szorul, és egyáltalán nem bánja, ha a
szokásosnál több pénzt költ magára – úgy gondolja,
ez a hosszú, egész éves kemény munka után igenis
jár Önnek! A hónap második hetétõl próbálja meg
félretenni az aggodalmaskodásait, annak ugyanis
most kifejezetten rossz (gátló) hatása lehet az életére.
Ahelyett, hogy folyamatosan azon törné a fejét, mit
hagy ki, vagy mirõl kell lemondania, inkább találja
meg a helyes egyensúlyt a munka és a családi élet
között. Mivel képes nagyon hatékonyan és
összeszedetten dolgozni, ez egyáltalán nem esik
majd nehezére!

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Decemberben, úgy gondolja,

inkább a pihenésre szánná az idõt, az
edzés, a mozgás pedig valahogy
mindig kimarad az életébõl; minden
lehetõséget megragad arra, hogy

elsinkófálja a sportot, és mindig van valami, amit
fontosabbnak ítél annál, hogy alaposan átmozgassa a
testét. Pedig erre most különösen nagy szüksége lehet,
hiszen a hatalmas evészetek nyomát le kell valahogy
dolgoznia. Mindenképpen szerezzen be magának egy
edzõtársat – akár egy fizetett szakember személyében.
Ez utóbbi nagyszerû ajándékot is jelenthet, akár ön-
maga számára... A hónap második felétõl egy kicsit
idegesebb, izgágább lehet, és bár nem szokása evés-
ben levezetni a feszültséget, most mégsem tud el-
lenállni a feltálalt finom falatoknak. Evés helyett
válasszon inkább egy olyan nyugtató terápiát, amely
nem hagy nyomot az alakján.

Halak: II. 20. – III. 20.
A következõ hónapban még a

szokásosnál is jobbat tehet Önnek
egy hosszú, kellemesen fárasztó
edzés: a mozgás során olyan
örömhormonok szabadulnak fel a

testében, amelyek hatására még egy közepes napot
is tökéletesnek érez. Ez pedig egyáltalán nem árt
meg, mert ezekben a hetekben képes mindent
sötétebben látni, mint egyébként, és az Önben lévõ
frusztrációnak bizony hangot is ad. Hacsak nincs
valami hatékony módszere – mint a sport – arra,
hogy levezesse a dühét, több veszekedésre is
számíthat; ez pedig a családi ünnepek idején egyál-
talán nem célravezetõ magatartás. A hónap
közepétõl jobb lenne, ha több idõt szánna a pi-
henésre, szüksége lehet arra, hogy alaposan kialudja
magát. Igyekezzen elkerülni a karácsonyi, szilvesz-
teri idegeskedést azzal, hogy egy kicsit elõre dolgo-
zik – és a családtagjait se hagyja ki a munkából,
osszák meg a feladatokat!
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HOROSZKÓP
december 12.  – január 16.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

A Szerencs VSE  úszószakosztályá -
nak sportolói az augusztustól októberig
tartó alapozást követõen számos ver-
senyen vettek részt. 

A Katowicében október 24–25-én
megtartott nemzetközi versenyre idén
ez évben is meghívást kaptak az SZVSE
úszói. A legfelké-
szültebb hat ver-
senyzõ két felnõtt kí-
sérõvel utazott el
négy napra a lengyel
iparvárosba. Az 5 or-
szág 35 egyesületé-
nek legjobbjait fel-
vonultató viadalon az
éremszerzés nem si-
került a szerencsiek-
nek, jobbára a kö-
zépmezõnyben vé-
geztek. A résztvevõk:
Vasvári Adél, Kiss
Viktória, Gergely
 Gré ta, Farmosi Zsom-
 bor, Pávelkó Attila és
Kun Levente voltak. 

November 25-én
Encsen tartották a Kazinczy Kupa
úszóversenyt. A húszéves városi
uszoda születésnapja alkalmából
megrendezett megyei megmérette-
tésen 8 egyesület képviseltette ma-
gát. A szerencsiek 30 fõvel szere-
peltek a meghirdetett 50 méteres
gyors-, mell- és hátúszó versenyszá-
mokban.

Éremszerzõk: Lányok: Képes Panna
(3 arany), Vasvári Adél (3 arany), Kiss

Viktória (3 arany), Gergely Gréta (2
arany), Szaniszló Zsófia (2 ezüst),
Csucsi Flóra (1 ezüst, 2 bronz), Mé-
száros Eszter (1 ezüst, 2 bronz), Far-
mosi Kata (1 ezüst, 2 bronz), Vasvári
Alíz (1 ezüst, 1 bronz), Gál Réka (1
ezüst). Fiúk: Tamás Ádám (3 arany), Ko-
vács Bálint (1 arany, 2 ezüst), Bárdi Ba-

lázs (2 ezüst, 1 bronz), Farmosi Zsom-
bor (2 ezüst, 1 bronz), Kincses Péter (2
ezüst), Kovács Kristóf (1 ezüst, 2 bronz),
Petró Dávid (1 bronz), Zöldi Csaba (1
bronz).

Szikszón november 22-én tartottak
megyei úszóversenyt hét egyesület
részvételével. A viadalt a B.-A.-Z. Me-
gyei Önkormányzat Mecénás Alapja
támogatta. Szerencs úszósportját ezúttal
18 fiatal képviselte. Mind a négy úszás-

nemben 50 méteres versenyszámokat
rendeztek.

Éremszerzõk: Vasvári Adél (4 arany),
Képes Panna (3 arany) Gergely Gréta
(3 arany), Tamás Ádám (3 arany), Kiss
Viktória (2 arany, 1 ezüst, 1 bronz), Far-
mosi Zsombor (2 arany, 1 ezüst), Ko-
vács Bálint (2 arany, 1 ezüst), Bárdi Ba-

lázs (1 arany, 2
bronz), Kovács Kris-
tóf (3 ezüst, 1 bronz),
Farmosi Kata (3
ezüst), Gál Réka (1
bronz).

Ugyanezen a na-
pon rendezték Mis-
kolcon a XI. Bulgár-
földi Kupa úszóver-
senyt, gyors- és mel-
lúszó egyéni, vala-
mint gyorsúszó vál-
tószámokban.

Éremszerzõk: Kiss
Norbert (2 arany),
Majoros Réka (1
arany, 1 bronz), Sza-
niszló Boglárka (1
arany, 1 ezüst), Fige

Balázs (1 arany,1 bronz), Majoros Pé-
ter (2 ezüst), Mészáros Eszter (1 ezüst,
1 bronz), Gál Szabolcs (1 ezüst), Sza-
niszló Zsófia (2 bronz), Pálinkás Petra
(1 bronz). Aranyérmet szerzett még a
II. korcsoportos 4 x 50 méteres gyors-
váltó (Majoros Réka, Szaniszló Zsófia,
Fige Balázs, Matyisák Attila) és a IV.
korcsoportos 4 x 50 méteres gyorsvál-
tó (Szaniszló Boglárka, Mészáros Esz-
ter, Majoros Péter, Kiss Norbert).

VERSENYBEN AZ ÚSZÓK

DIÁKOLIMPIAI
ÚSZÓSELEJTEZÕ 

A Magyar Diáksport Szövetség ál-
tal meghirdetett diákolimpia körzeti
úszóversenye november 29-én volt a
szerencsi tanuszodában. A négy kor-
csoportban meghirdetett  via dal célja
a megyei döntõre való kvalifikáció
volt, amit a versenyszámok alábbi
gyõztesei érdemeltek ki. I. kcs. leány:
50 gyors Képes Panna, 50 mell Pá-
linkás Petra, 50 hát Képes Panna. II.
kcs. leány: 50 gyors Vasvári Adél, 50
mell Majoros Réka, 50 hát Vasvári
Adél, 4 x 50 gyorsváltó Szerencsi Ál-
talános Iskola. III. kcs. leány: 100 gyors
Kiss Viktória, 50 mell Mészáros Esz-
ter, 100 hát Kiss Viktória, 4 x 50 gyors-
váltó Szerencsi Általános Iskola. IV.
kcs. leány: 100 gyors Gergely Gréta,
100 mell Bárány Dorottya, 100 hát
Gergely Gréta, 4 x 50 gyorsváltó Bocs-
kai Gimnázium. I. kcs. fiú: 50 gyors
Tamás Ádám, 50 mell Török Balázs,
50 hát Tamás Ádám. II. kcs. fiú: 50
gyors Kovács Kristóf, 50 mell Farmosi
Zsombor, 50 hát Kovács Kristóf, 4 x
50 gyorsváltó Szerencsi Általános Is-
kola. III. kcs. fiú: 100 gyors Petruso-
vics Máté, 50 mell Petrusovics Máté,
100 hát Kovács Bálint, 4 x 50 gyors-
váltó Szerencsi Általános Iskola. IV.
kcs. fiú: 100 gyors Petrusovics Attila,
100 mell Petrusovics Attila, 100 hát
Rábai Bence, 4x50 gyorsváltó Sze-
rencsi Általános Iskola.

KOSÁRSIKER
Tovább folytatta eredményes sze-

replését a megyei bajnokságban a vá-

ros férfi kosárlabdacsapata. A sze-
rencsi együttes december 4-én Sá-
toraljaújhelyen 70–76 arányban
gyõzte le a házigazdákat. Gulyás
László edzõ játékosai közül a leg-
több pontot, szám szerint 30-at End-
rész Tamás szerezte.

HAZAI
SAKKFIASKÓK

Sárospatak tavaly még NB I/B-s
együttesét fogadta hazai környezet-
ben november 23-án az SZVSE me-
gyei I. osztályú bajnokságban sze-
replõ sakkcsapata. A szerencsi gár-
da gyõzelmi esélyek nélkül ült asz-
talhoz a nagyobb játékerõt képvise-
lõ vendégekkel, akik a magasabb
osztályból nem az eredményeik,
hanem pénzügyi problémák miatt
léptek vissza. A két legjobb ver-
senyzõjüket nélkülözõ házigazdák
hazai környezetben sem tudták szo-
rossá tenni a találkozót, amely vé-
gül 8,5 –3,5 arányú sárospataki gyõ-
zelemmel zárult. A helybéliek közül
Cseppely János és Csider Andor
gyõzött, döntetlent Ág Norbert, Ja-
kab János és Samók Csaba ért el.
Nem várt fiaskóval zárult az SZVSE
megyei II. osztályú bajnokságban
szereplõ sakkcsapatának legutóbbi
hazai találkozója. Az együttes no-
vember 30-án a Miskolci Kisbocsok
gárdáját fogadta a Népházban. A
Lékó Péter Sakkiskola tanítványai ala-
posan meglepték a házigazdákat. A
vendégek játékán egyre inkább meg-
látszik, hogy napi három órában ki-
tûnõ oktatók tanítják õket a sakko-
zás fortélyaira. Ennek ellenére a

10–2 arányú szerencsi vereség el-
sõsorban nem tudásbeli különbség-
nek, hanem a házigazdák figyel-
metlenségének lett az eredménye. A
szerencsiek közül ez alkalommal
senki nem ért el gyõzelmet, döntet-
lenre Döme Aladár, Belinszky Sán-
dor, Csider Andor és Samók Csaba
mérkõzött.

A TÛZOLTÓ
EMLÉKÉRE

A Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság immár ne-
gyedik alkalommal rendezte meg a
Bodnár Ferenc Kispályás Labdarú-
gó Emléktornát. A szerencsi sport-
csarnokban december 6-án meg-
tartott viadalra az eddigi rekordot
megdöntve összesen 16 csapat ne-
vezett, akik között Borsod-Abaúj-
Zemp lén megye nyolc hivatásos ön-
kormányzati tûzoltósága és a me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóság
mellett a nyíregyházi és hajdúná-
nási tûzoltók, a tiszaújvárosi és a
szerencsi rendõrök együttesei lép-
tek pályára. A jótékonysági sport-
eseményen Sátoraljaújhely gárdája
végzett az élen, Hajdúnánás és
Miskolc elõtt. A legjobb kapus a sze-
rencsi Szabó Imre, a legjobb játé-
kos a hajdúnánási Mikita József volt.
A gólkirályi címet a sátoraljaújhe-
lyi Juhász Péter kapta, a legsport-
szerûbb csapat díját pedig az encsi
tûzoltók gárdája vette át. A tornán
közel 230 ezer forint adomány
gyûlt össze, amit egykori kollégá-
juk családjának ajánlottak fel a
szervezõk.

A szerencsi úszók az idén több versenyszámban is aranyérmet
szereztek.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
Megnyitotta kapuját novem-

ber 28-án a szerencsi Tesco
Áruház. A város Miskolc felõli
kapujában található hipermar-
ketben mintegy 22 ezer áru-
cikkbõl válogathatnak a vásár-
lók.  A 84. bevásárlóközpontját
építette fel Szerencsen a Tesco
Global Áruházak Zrt. 

Az idén tavasszal elkezdett
építkezéssel az év végi ünnepek
elõtt végeztek a kivitelezõk. A kö-
zel háromezer négyzetméteres
eladótérrel rendelkezõ üzlet ün-
nepélyes avatásán Rónavölgyi
Endréné polgármester köszön -
tõjében azt emelte ki, hogy az új
áruházzal tovább bõvül a lakos-
ság által igénybe vehetõ szol-
gáltatások száma. A város fej-
lesztéséhez a munkahelyterem-
tés is hozzátartozik. A szerencsi
Tescóban több mint száz dolgo-
zót alkalmaznak, ezzel is javítva a
helyi foglalkoztatást. A megnyitón el-
hangzott, hogy az új üzlet létesíté-
sérõl a kereskedelmi lehetõségek
számbavételét követõen hozott dön-
tést a Tesco Global Áruházak Zrt. A
térség fejlõdésével és a vásárlói kör
bõvülésével számolnak. 

A nemzetiszín szalagot Rónavölgyi
Endréné polgármester és Szabó Gab-
riella áruházigazgató vágta át, majd
az esemény résztvevõi megismer-
kedtek a hipermarket gazdag ter-
mékkínálatával, ami a vásárlói igények
minél szélesebb körû kielégítését
szolgálja. A szerencsi Tesco Áruház

minden nap reggel hat órától este tí-
zig várja a vásárlókat. Az összesen 225
autó befogadására alkalmas parkoló
az üzlet kényelmes megközelítését te-
szi lehetõvé. A hipermarket szom-
szédságában lévõ üzletsoron számos
kereskedelmi egység és szolgáltatás
szélesíti az új áruház kínálatát.

Sikeres volt a
Magyar Vöröske-
reszt szerencsi te-
rületi szervezete
által meghirdetett
véradás, amit de -
cember 1-jén tar-
tottak a polgár-
mesteri hivatal Rá-
kóczi út 63. szám
alatti épületében.

A rendszeres jó-
tékonysági akcióra
ezúttal 134-en je-
lentkeztek, ami fe-
lülmúlta a szer-
vezõk elõzetes vá-
rakozását.

Az önkéntesek nagy számához
hozzájárult, hogy ezúttal a szerencsi
Bocskai gimnáziumból is több fiatal

érkezett, akik úgy érezték, hogy ily
módon kívánnak segíteni rászoruló
embertársaikon. Sajnos a számítógé-

pes regisztráció las-
súsága miatt töb-
ben is dolgavége-
zetlenül távoztak,
vagyis megfelelõ
technikai hátérrel
még jobb lehetett
volna a részvételi
arány. A közel-
múltban a vér-
adóknak adható
legmagasabb elis-
merésben részesült
a szerencsi Kovács
Ferenc. Az évente
négy alkalommal
adakozó önkéntes-
nek Székely Tamás
egészségügyi mi-

niszter a Pro Vita díjat adományoz-
ta, amit a szaktárca vezetõje évente
legfeljebb 70 személynek ítélhet oda.

Az esztendõ utolsó taggyûlését
tartotta december 4-én a Sze-
rencsi Testvérvárosi Egyesület.
A Mikulás-ünnep jegyében szer-
vezett programon Gál András
titkár köszöntõje után Cseppely
János elnök értékelte a civil szer-
vezet idei évben végzett munká-
ját.

Mint elhangzott, a közösség
tagjai nyáron a geisenheimi test-
véregyesület delegációját látták
vendégül. Rendszeres találkozá-
saik és kirándulásaik tovább erõ -
sítették a közösséget. 

Az évzáró eseményen kilenccel
bõvült az egyesület több mint
százfõs tagsága. Mezei Istvánné,
Sipos Attiláné, Nagy Sándorné,
Petróczky Hedvig, Oleszka József,
ifj. Oleszka József, Sipos Attila,
Döme Aladár és Nagy Sándor fel-
vételérõl egyhangúlag hoztak dön-
tést a jelenlévõk. A programszerve-
zés felelõseként Hajdú Józsefné is-
mertette: jövõre a hagyományok-
nak megfelelõen a szerencsi egye-

sület delegációja utazik Gesienheim -
be, ahol a német település francia-
országi és olaszországi testvérváro-
sainak a küldöttségeivel is találkoz-
nak. Emellett kisebb kirándulásokat
is terveznek országhatáron belül, il-
letve az erdélyi Nagyváradra és a

szlovákiai Dunajecre. A hivatalos
percek után megérkezett a Mikulás.
A fehérszakállú azokat a csomago-
kat adta át tombolasorszám alapján
a jelenlévõknek, amelyeket az egye-
sület tagjai egymás ajándékozására
hoztak magukkal a taggyûlésre.

ASZFALTOZTÁK
AZ ONDI UTAT

A közelmúltban megkezdõdött az a
nyolcvanmillió forintot meghaladó ér-
tékû útrekonstrukció, amelynek a ke-
retén belül a szerencsi Ondi út, vala-
mint a településrészre vezetõ aszfalt-
csík is teljes egészében megújult. A ki-
vitelezõ az idõjárási körülmények mi-
att már Ond belterületén nem tudta be-
fejezni a munkát, csupán a nagyobb
gödrök kátyúzása, illetve az úttesten
lévõ aknafedõk kiemelése történt meg.
Információink szerint november 30-án
már bezártak az aszfaltkeverõ üzemek,
így minden bizonnyal tavaszig kell vár-
nia arra, hogy a településrész belterü-
leti része is új burkolatot kapjon.

LEESETT A HÓ

Városunkba is megérkezett az elsõ
hó. November 25-én reggelre mintegy
10-15 centiméteres fehér takaró borí-
totta a várost. A helyi közlekedésben
nagy fennakadást nem okozott a le-
hullott csapadék. Kora reggel többen
kezdték meg a lakások, üzletek elõtt
eltakarítani havat, és a Szerencsi Vá-
rosüzemeltetõ Kht. munkatársainak is
bõven adott feladatot a tél beköszön-
te. Minden út járható volt Szerencs bel-
területén, és a 37-es számú fõúton is
csupán lassúbb haladással kellett szá-
molni. Talán ezúttal is a gyerekek örül-
tek legjobban a hólepelnek. Az idõjó-
sok szerint a közelgõ ünnepeken iga-
zi téli idõjárásra számíthatunk.

FELTÚRTÁK A VÁRKERTET

Legalábbis errõl beszéltek azok az
emberek az elmúlt hetekben, akik el-
sétáltak a szerencsi Rákóczi-vár kör-
nyékére. A hírbõl annyi igaz, hogy az
áramszolgáltató ezekben a napokban
végezte el a park közvilágításának re-
konstrukcióját. Ehhez árkokat kellett ás-
niuk, hogy a földben húzódó vezeté-
keket kicseréljék és ezentúl már biz-
tonságosan mûködnek a világító be-
rendezések a környéken. Többen meg-
kérdezték, hogy miért nem korábban,
a várkert felújításával együtt végezték
el ezt a munkát? – Nos, a válasz egy-
szerû: a 2007-es beruházás költség-
vetése nem tartalmazta a közvilágítás
rekonstrukcióját, ami most sem került
pénzébe a városnak, hiszen az áram-
szolgáltató finanszírozta a munkát. A
tervek szerint a terület teljes helyreál-
lítása is megtörténik és tavaszra ismét
zöldell majd a fû a felásott területeken. 

A FÁK ELKORHADTAK
Néhány nappal ezelõtt a Szerencsi

Városüzemeltetõ Kht. megkezdte a

37-es számú fõút szerencsi szakasza
mentén lévõ fák kivágását. Mint meg-
tudtuk, erre azért volt szükség, mert az
elöregedett fák többségének törzse
szinte teljesen elkorhadt és balesetve-
szélyessé vált. 

A FEKVÕRENDÕR
ÉS A GYALOGÚT

A közelmúltban rendezte meg Sze-
rencs Város Önkormányzata az idei köz-
meghallgatást, amelynek részleteirõl
lapunkban is talál összefoglalót az ol-
vasó. A fórumon esett szó a Csalogány
utcai fekvõrendõrökrõl, amely immár
többszörösen visszatérõ témája a Sze-
rencsi Híreknek. Mint kiderült, a kör-
nyéken élõk – amikor az áthaladó au-
tóforgalom lassítását szorgalmazták –,
sem ilyen megoldásra gondoltak. El-
hangzott azonban az is, hogy hamaro-
san megoldásként a maradék két „buk-
kanót” is átépítik, de teljes egészében
nem lehet megszüntetni az akadályt,
mert az utcában lévõ óvoda miatt szük-
ség van gépkocsik lassítására. Ugyan-
csak a közmeghallgatáson érdeklõdtek
arról, hogy a várkert felújításakor miért
csak murvával borították a parkot ke-
resztülszelõ gyalogutat, amin még a ba-
bakocsit sem lehet tolni. Sajnos a fel-
vetés igaz, azonban elhangzott az is,
hogy a sétányt a történelmi környezet
miatt nem engedte szilárd burkolattal
ellátni a tervezõ és a remények szerint
a kavicsborítás tömörödik, és akkor majd
talán könnyebb lesz a séta a várkert-
ben a babakocsival.

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS
Az udvari derítõvel rendelkezõ he-

lyi lakosoknak gondot jelent az emésztõ
tisztítása. Mint lapunk utánajárt, a vá-
rosban egyetlen cég, a Prizma Kft. fog-
lalkozik szippantással, amihez megfe-
lelõ jármûvel rendelkeznek. Talán az
is megnyugtató, hogy a társaság a tar-
tály ürítésére szerzõdést kötött a
GW-Borsodvíz Kft.-vel, így az általuk
a derítõkbõl elszállított szennyvíz nem
a természetbe, hanem a szerencsi
szennyvíztelepre kerül.

ÉPÜL A TÉRFIGYELÕ

Miután a város az elmúlt idõszak-
ban sikeresen pályázott a településen
térfigyelõ rendszer megvalósítására,
így a napokban megkezdõdött a ki-
építés. Információink szerint a vasút-
állomástól a postáig a kandelábereken
helyezik majd el a kamerákat, ame-
lyekhez az áramellátást is biztosítani
kell. Ezért találkozhatnak a helyiek
azokkal a munkagödrökkel, melyek
mostanában akadályozzák a gyalogos
forgalmat a városban. 

MEGNYÍLT A SZERENCSI TESCO 

VÉRT ADTAK A VÁROSLAKÓK

TAGFELVÉTEL ÉS MIKULÁS-ÜNNEP 

A Mikulás szétosztotta az ajándékokat.

Az átadást jelképezõ nemzetiszín szalagot Rónavölgyi Endréné (balra) és
Szabó Gabriella vágták át.

Egyre több fiatal vesz részt a karitatív akcióban. 
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2009. 
január 16-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

január 9., 10 óra.
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Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

Az Unió Coop
Zrt. valamennyi 

kedves vásárlójának
békés, boldog 

karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben, 
sikerekben gazdag 
új esztendôt kíván! 

Várja 2009-ben is 
vásárlóit!
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