
Az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériumban már készül a világörök-
ségi törvény, ami a szaktárca tervei
szerint parlamenti jóváhagyást kö-
vetõen 2010. január 1-jétõl lépne
életbe. A jogi szabályozás egységes
keretet teremt az összes nemzetközi
védelem alatt álló helyszín megfe-
lelõ, hatékony, integrált szemléletû
védelméhez – emelte ki a Szeren-
csi Híreknek adott interjúban Fe-
jérdy Tamás (fotónkon), a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal elnök-
helyettese.

– Melyek azok a legfontosabb ele-
mek, amelyet tartalmaznia kell a
megszületõ jogszabálynak? 

– Két olyan kulcsterület van, ami-
nek a megoldása nélkül vélemé-
nyem szerint világörökségi törvény
nem érné el a célját. Ezek egyike a
kezelési tervvel összefüggõ szabá-
lyozás, amely az értékmegõrzés va-
lamennyi folyamatával kapcsolat-
ban iránymutatást ad az érintett te-
rületeken. Meg kell határozni többek
között az állam, az önkormányzatok,
valamint a világörökséget kezelõ
szervezetek kötelezettségeit, a fel-
adat- és határköröket. Jogilag tiszta
és a szereposztás szempontjából is
egyértelmû viszonyokra van szükség.
Ugyanakkor hangsúlyozni szeret-
ném, hogy Magyarország ezen a te-
rületen nincs lemaradásban. Kifeje-
zetten a világörökségek megõrzését
szabályozó törvénnyel a nemzetkö-
zi egyezményhez csatlakozott 185
részes állam közül mindössze három
rendelkezik, vagyis a jogszabály
megszületésével rendkívül elõkelõ
helyen leszünk a rangsorban. A má-
sik fontos terület a finanszírozás kér-
dése. Az értékek védelme, a keze-
lési feladatok pénzbe kerülnek, ami-
hez megfelelõ összegeket szükséges
biztosítani. Vannak olyan állami kö-
telezettségek, melyekhez a forrást a

költségvetésben kell tervezni, má-
sokat alap jelleggel, pályázati úton
célszerû évrõl évre biztosítani.
Ezekrõl részletekkel még nem szol-
gálhatok, hiszen a belsõ minisztéri-
umi egyeztetés szintjén tart a  tör vény -
elõkészítés folyamata, ami azonban
úgy vélem, hogy rövidesen eredmé-
nyekkel jár. 

– Véleménye szerint összeegyez-
tethetõek a Tokaji borvidék esetében
a kultúrtáj védelmével kapcsolatos
korlátozások az ott élõ emberek
megélhetésével?  

– Elméleti síkon egyszerûnek tûnik
a válasz, hiszen maga a kultúrtáj a
természet és az alkotó ember év-
százados együttmûködésének az
eredménye. Ez alapján pedig nem
kell mást tenni, mint folytatni az ed-
digi gyakorlatot, és akkor minden
rendben van. Természetesen nem va-
gyok ilyen naiv, és az UNESCO sem
gondolja azt, hogy az értékek kör-
nyezetében minden változatlan ma-
rad. Fontos kérdés az összegegyez-
tethetõség, vagyis az, hogy ami újon-
nan jön létre, az rövid és hosszú tá-
von se veszélyeztesse a világörökségi
értékeket. Valójában az volna az üd-
vös, ha az ilyen területeken organi-
kusan, a meglévõ értékekre alapoz-
va teremtõdnének meg a fenntartható
fejlõdés feltételei. Erre a Tokaji bor-
vidéken számos jó példa található.
A kívülrõl importált fejlesztéseknél
mindenképpen számba kell venni
azok lehetséges hatásait, azt, hogy
a tevékenység mennyire jelenthet ve-
szélyt az adott környezetre. A vál-
tozások ugyanis elérhetnek egy olyan
szintet, amikor már magát a törté-
nelmi tájat, annak lényegét érinti,
aminek ezáltal csökken az értéke. Ezt
mindenképpen el kell kerülni. Gyak-
ran találkozom olyan vélekedéssel –
nemcsak a Tokaji borvidéken –,
hogy a  világ örökségi védelem milyen
sok nehézséggel és hátránnyal jár.
Nem szeretnék senkit megbántani, de
emlékeztetnék: a Szerencsi Cukor-
gyár bezárásához ennek például
nem volt semmi köze. Ahhoz viszont
már lehet, hogy közösen megtalál-
juk, mivel lehetne pótolni az ilyen
kiesõ forrásokat. Ebben segítségre le-
het a világörökségi ismertség, a cím-
mel járó, mással nem pótolható
nemzetközi marketing. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Szerencsi vállalkozók a hagyományos újévi fogadáson.

A Rákóczi-vár színháztermében ja-
nuár 9-én megtartott eseményen Ró-
navölgyi Endréné vette számba a he-
lyi önkormányzat eredményeit és
szólt a 2009-es esztendõ terveirõl.
Mint elhangzott, tavaly dolgos és
eredményes, de nehézségektõl sem
mentes évet zártak. Számos olyan pá-
lyázatot sikerült elõkészíteni, ame-
lyek meghatározzák Szerencs to-
vábbi fejlõdését. Ezek elsõ eredmé-
nyei már beértek. A tavasz bekö-
szöntõvel elkezdõdik a Zrínyi és Szé-
chenyi utcák, valamint a Hunyadi
köz burkolatának és vízhálózatának
felújítása, térfigyelõ rendszert létesí-
tenek a városban a közterületek biz-
tonságának növelésére. Újabb épí-
tési telkeket alakítanak ki a Bocskai
úti sportpályán és a Laktanya utcá-
ban. A legnagyobb sikerként a Nap-
sugár és a Gyárkerti óvodák re-
konstrukcióját könyvelhetik el,
amelynek során félmilliárd forintos
támogatással biztosíthatnak méltó
körülményeket a jövõ nemzedék ta-
nításához és neveléséhez. 

A polgármester az elmúlt év súlyos
veszteségeként említette a 120 éves
Szerencsi Cukorgyár bezárását,
amelynek a megmentése érdekében
személyes közbenjárására a magyar
kormány a legmagasabb adható ál-
lami támogatást biztosította az alap-

anyag felvásárlásához. Az Európai
Unió által a termelés beszüntetésé-
ért fizetett jelentõs pénz azonban
vonzónak bizonyult a termelõknek,
ami az üzem felszámolásához ve-
zetett. A gyárbezárással a munka-
helyek megszûnésén túl az önkor-
mányzat adóbevételei is csökkennek.
A város gazdálkodásában az egyen-
súly megõrzéséhez szigorú takaré-
kosságra lesz szükség. Most sajnál-
ják igazán, hogy késedelmet szen-
ved a szalmatüzelésû erõmû meg-
építése, mert az idén már pótolhat-

ta volna a kiesõ pénzügyi forrásokat.
A polgármester kitért arra, hogy a vá-
ros kapujában épült két nagyáruház
aggodalommal töltötte el a helyi ke-
reskedõket. Amennyiben ezek a cé-
geknek nem a város adott volna el
földterületet, akkor valamelyik közeli
településen valósultak volna meg a
beruházások. Ez esetben Szerencs
nem számolhatott volna a telek vé-
telárával és a helyiadó-bevételekkel,
de a nagy áruházak hatása akkor is
érzõ dött volna. A polgármester re-
ményei szerint azonban a helyi ke-
reskedelmi szolgáltatásokban a ke-
reslet és a kínálat között egyensúlyi
helyzet alakul majd ki. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

KÖSZÖNET A HELYI VÁLLALKOZÓKNAK

Óévbúcsúztatóra és az újév kö-
szöntésére invitálta a helyben
 élõ ket december 31-én Szerencs
Város Önkormányzata és a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyv-
tár. 2008 utolsó perceiben Ró-
navölgyi Endréné üdvözölte a
Geisenheim téren és környéken
várakozókat. A polgármester meg-
köszönte a város lakóinak támo-
gatását, amely hozzájárult ahhoz,
hogy küzdelmes, de sikeres év zá-
rult Szerencs életében és bízha-
tunk abban, hogy összefogással
és az itt élõk segítségével ered-
ményes 2009-es esztendõ vár a
településre.

A polgármester újévi jókíván-
ságai után, a Himnusz hangjait
követõen megkezdõdött a ha-
gyományos tûzijáték, majd a vá-
ros lakói, baráti társaságok pezsgõt
bontva köszöntötték az új esz-
tendõt.

SZILVESZTER ÉJSZAKAI TÛZIJÁTÉK

Az idei esztendõ elején is újévköszöntõ fogadásra invitálta a város
polgármestere a településen mûködõ cégek vezetõit, a helyi kis- és kö-
zépvállalkozókat, az önkormányzat kitüntetettjeit, az intézmények, egy-
házak, társadalmi és civil szervezetek képviselõit. 

A szemek az éjféli fényeket figyelték.

KÉSZÜL A VILÁGÖRÖKSÉGI
TÖRVÉNY 

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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KÉSZÜL A VILÁGÖRÖKSÉGI
TÖRVÉNY 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Amennyiben ezekkel a lehetõsé-

gekkel jól élünk, középtávon sikerül
elõbbre lépni a munkahelyterem-
tésben. Ez kétségtelenül kreativitást
igényel, ahhoz hasonlót, mint amirõl
az elõdök a természeti és társadal-
mi környezethez való alkalmazko-
dásukkal már tanúbizonyságot tettek. 

– Lassan lejár a szerencsi szalma-
tüzelésû erõmû és a világörökség vi-
szonyát bemutató hatástanulmány el-
készítésének a határideje.  

– Lehet, hogy miközben beszélge-
tünk, már meg is érkezett a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatalba a vég-
legesített változatú dokumentum. Ez
alapul szolgál az UNESCO részére
készülõ jelentés elkészítéséhez, ami-
nek szintén közeleg a határideje.
Örömmel tapasztalom, hogy az utób-
bi idõszakban több helyi egyeztetés
is volt az ügyben, amelyek szintén a
világörökség megõrzését szolgálták.
Bizonyos vagyok abban, hogy a je-
lentés az idõbeni korlátok miatt nem-
csak megtörtént tényekrõl, hanem fo-
lyamatban lévõ intézkedésekrõl szól-

hat. Ezeknek a további alakulásáról
késõbb is adhat majd az Oktatási és
Kulturális Minisztérium tájékozta-
tást, még az elôtt, hogy az UNESCO
Világörökségi Bizottság a nyár köze-
pén napirendre tûzi a kérdést. 

– A hatástanulmány megállapítá-
sai Ön szerint befolyásolhatják-e a
szerencsi szalmatüzelésû erõmû
megépítését? 

– Úgy gondolom, hogy ez éppen
fordítva van. A hatástanulmány tar-
talma a világörökségre lehet kiha-
tással: a kultúrtáj veszélyeztetettsé-
gére vonatkozó megállapításait nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Mind-
ettôl függetlenül az erômû megva-
lósítási terve számos, a világ örök -
ség gel kapcsolatos szabályozási hi-
ányosságra hívta fel a figyelmet,
amelyeknek – éppen az említett tör-
vény megalkotásával – folyamatban
van az orvoslása. Ezzel párhuzamos
kérdés, hogy a szakértõi vizsgálat a
beruházással kapcsolatban esetleg
milyen intézkedésekre tesz javasla-
tot a döntéshozóknak.

Á. A.  

(Folytatás az 1. oldalról.)
Rónavölgyi Endréné kiemelte: a te-

lepülés életében mindig fontosnak tar-
tották a vállalkozókkal való kapcso-
lattartást, akiknek az anyagi és erköl-
csi támogatása nélkül a képviselõ-tes-
tület nem érhetne el sikereket Szerencs
fejlesztésében. Nem szerették volna
adóemeléssel terhelni a helyi gazdál-
kodókat, de a mûködés feltételeit meg
kellett teremteni. Továbbra is iparûzési
adó-mentességet biztosítanak nettó két
és félmillió forintos bevételig a kisvál-
lalkozásoknak, a 15 fõ alatt foglal-
koztatók pedig tízmillió forintos alap-
ból pályázat útján, új munkahelyek te-
remtéséhez juthatnak támogatáshoz. 

A polgármester kitért arra, hogy

2009-ben megtörténhet az egynapos
sebészet bevezetésével a rendelõinté-
zet bõvítése, folytatódhat a városköz-
pont rekonstrukciója, és megkezdõdik
a 37-es számú fõút átkelési szakaszá-
nak átépítése. Rónavölgyi Endréné
hangsúlyozta, hogy bízik abban, hogy
a közbeszerzéseken az elkövetkezõ
 idõszakban is el sõ sorban szerencsi
vállalkozók nyerik majd el az önkor-
mányzati beruházások kivitelezését.   

A köszöntõ után 4 For Dance együt-
tesnek a magyar néptánc elemeit vir-
tuóz ritmusjátékokkal ötvözõ mûsorát
tekinthette meg a közönség. A prog-
ram állófogadással zárult, ahol Heves
János alpolgármester kívánt sikeres új
esztendõt a helyi vállalkozóknak.

A szerencsi önkormányzat 2008.
december 11-i ülésén határozott ar-
ról, hogy kezdeményezi a Világörök-
ség Magyar Nemzeti Bizottságánál és
a Magyar Köztársaság kormányánál a
település közigazgatási területének a
Tokaji Történelmi Borvidék kultúrtáj
világörökségi területbõl történõ kivo-
nását. Indokként fogalmazódott meg,
hogy a kitüntetõ címmel járó kötött-
ségek a városnak és lakosainak arány-
talanul nagy hátrányt jelentenek. 

– Ez a döntés valójában segélykiáltás,
ami a halmozottan hátrányos helyzetû
térség fejlõdését, a munkahelyteremtést
akadályozó túlzott korlátokra hívja fel a
figyelmet – tájékoztatott az önkor-
mányzati ülést követõen kiadott közle-
ményében Rónavölgyi Endréné polgár-
mester. – A Tokaji borvidék 2002-ben
kultúrtáj kategóriában kapta meg a vi-
lágörökségi címet. A védelem alapját az
elmúlt ezer év alatt kialakult szõlõmûve-
lési hagyományok érintetlen, eredeti
formában történõ továbbélése indokol-
ta. Az eltelt idõszakban a várost elke-
rülték a befektetõk, ipari fejlesztés nem
történt, a rendszerváltás után a munka-
helyek száma drasztikusan csökkent, új
álláshelyek pedig alig létesültek. A sze-
rencsi kistérségben 20 százalék feletti,
míg a városban 8 százalék körüli a mun-
kanélküliség. Az elmúlt másfél év ese-
ményei ráirányították a figyelmet a vi-
lágörökséggel kapcsolatos szabályozás
hiányosságaira. A jogerõs építési enge-

déllyel rendelkezõ szerencsi szalmatü-
zelésû erõmû terveit a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatallal történt egyeztetés
alapján készíttették el a beruházók. 

Az örökségvédelmi törvény csak  érin -
tõ legesen szabályozza a világörökségi
területek védelmét, a kezelési tervet pe-
dig nem minden önkormányzat fogad-
ta el, így jelenlegi formájában nem is
alkalmas szabályozásra, mivel az elõ -
írások nem épültek be a települések ren-
dezési terveibe. Az elmúlt idõszak el-
lentmondásos helyzete hívta fel a fi-
gyelmet a hazai világörökségi törvény
elõkészítésére és a kezelési terv módo-
sításának a szükségességére, amelyrõl
az idén õszre ígértek egyeztetést az ön-
kormányzatokkal. A konzultáció azon-
ban ezekben a témákban is elmaradt.
– Megszületett viszont Borsod-Abaúj-
Zemplén megye területrendezési terve,
amely a 2008 nyarán módosított or-
szágos területrendezési tervvel csak
részben összhangban Szerencsre és a
környezõ településekre olyan termé-
szeti/táji/örökségvédelmi övezeti beso-
rolásokat állapít meg, amelyek jelent-
õsen korlátozzák a térség további fej-
lesztési lehetõségeit – emelte ki a pol-
gármester. A megyei terv elõírásai a vé-
delmi övezetekre (puffer terület, mag-
terület, ökológia-folyosó, tájképvédelmi
terület, borvidéki térség, Natura 2000
védelmi terület, fokozottan érzékeny te-
lepülési terület, történeti táj) vonatkozóan
az országos szabályozáson túlmenõ,
többletelõírásokat tartalmaz. Ilyen pél-

dául, hogy „ökológiai hálózat területén
a tájvédelmi övezetben, továbbá a vi-
lágörökségi és borvidéki területeken
térségi jelentõségû erõmû nem létesít-
hetõ”. A tervben a településeket érintõ
elõírások, javaslatok, ajánlások széles
köre együttesen már jelentõsen – a po-
tenciális befektetõket távol tartó mér-
tékben – korlátozza a gazdaság továb-
bi fejlesztését. 

– Meggyõzõdésünk – tette hozzá a
polgármester –, hogy térségünkben a
települések fejlõdését nem lehet csu-
pán szõlészetre-borászatra, turizmus-
ra, egyes mezõgazdasági ágazatokra,
valamint a táj-, illetve ökogazdálkodásra
alapozni. Az elmúlt idõszak bizonyí-
totta, hogy a lakosság megélhetését ezek
az ágazatok önmagukban nem tudják
biztosítani, ehhez a természeti kör-
nyezethez illeszkedõ, az emberek
egészségét nem veszélyeztetõ ipar is
szükséges. Sajnos, a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás Tanácsa, vala-
mint a települések megyei területren-
dezési tervvel kapcsolatos észrevéte-
leinek a többségét a döntéshozók nem
vették figyelembe. Az elfogadott sza-
bályozással kivették a kezünkbõl an-
nak lehetõségét, hogy a nagy munka-
nélküliséggel küzdõ, hátrányos helyzetû
térség a felemelkedés útjára térhessen. 

– Kijelentjük, hogy elhivatottak va-
gyunk értékeink védelme mellett, nem
szándékozunk a környezetünket rom-
boló fejlesztéseket megvalósítani – tar-
talmazza a polgármesteri közlemény.
– Szerencsnek a cukorgyára és a cso-
koládégyára hozott világhírnevet. A
százhúsz évvel ezelõtt megépített, a tér-
ségben soha nem látott fejlõdést elin-
dító és a 2008-ban bezárt Szerencsi Cu-
korgyár igazolja, hogy jelentõs ipari lé-
tesítmények léte sem gátolta és befo-
lyásolta a tokaji bor minõségét és a vi-
lágörökségi címet. Az elmúlt hónapok
eseményeit értékelve azonban a sze-
rencsi önkormányzat nem látott más utat
arra, hogy a település történelmi ha-
gyományain alapuló és a térség felzár-
kóztatására irányuló fejlesztéseket meg-
valósítson, mint kezdeményezze terü-
letének törlését a Tokaji történelmi bor-
vidék kultúrtáj világörökségi helyszín
pufferzónájából – hangsúlyozta közle-
ményében Szerencs polgármestere. 

VILÁGÖRÖKSÉG ÉS SEGÉLYKIÁLTÁS 

Civil szervezet létrehozásáról tartot-
tak fórumot január 5-én Ondon. A je-
lenléti ív aláírásával több mint ötven
helybéli biztosította támogatásáról a he-
lyi közösség érdekeit szolgáló egyesü-
let életre hívását. 

A kezdeményezõk – Tóth Csaba, Nik-
házi György, Lengyel Lajos, Molnár Ti-
bor – a program meghívója szerint ala-
kuló ülésre invitálták a településrész la-
kóit. Az idõsek otthonát zsúfolásig
megtöltötték az érdeklõdõk, amiben bi-
zonyára szerepe volt annak az ondiak
körében elterjedt hírnek, hogy a prog-
ramon valójában a településrész Sze-
rencsrõl történõ leválásáról lesz szó és
az új civil szervezet is ezt a célt szol-
gálja majd. 

A helyszínen azonban kiderült: az
egyesület valójában a hagyományok
õrzésében, a közösség építésben kíván
szerepet vállalni. Ond lakhatóbbá té-
telét tûzné ki célul, amelynek terüle-
teit a felolvasott alapszabály-tervezet
tizenkilenc pontjában foglalta össze. A
kezdeményezõk cáfolták, hogy a civil

szervezet Ond önállóságának kivívá-
sa érdekében alakulna, mint mondták,
az ehhez szükséges népszavazásra
akár egyetlen helyi lakos is tehet kez-
deményezést. Danyi László önkor-
mányzati képviselõt meg is szólították
ez ügyben, aki válaszában kiemelte:
az utóbbi húsz évben közel egymilli-
árd forint értékben valósultak meg be-
ruházások Ondon, és Szerencs része-
ként további komoly fejlesztések is vár-
hatók. A kevesebb mint hatszáz fõs la-
kosával a mai viszonyok között a falu
nem tudná fenntartani az intézményeit,
köztük az óvodát és az iskolát. Ezért
nem ért egyet az önállósodással, az
egyesület létrehozását azonban támo-
gatja. A fórumon ezzel ellentétes vé-
lemény is megfogalmazódott, azonban
a leválás ügye valójában nem került
felszínre. Abban viszont megegyezés
született, hogy a szervezõk készítsék
elõ az egyesület alakuló ülésének
megtartását, amiben a jelenlévõk ja-
vaslata alapján Juhász Tiborné és 
Jolsvay János is bekapcsolódik.  

EGYESÜLET AZ ÉLHETÕBB ONDÉRT

Az önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetési és adókoncepciójáról tar-
tott fórumot 2008. december 17-én
a Rákóczi-vár lovagtermében a vá-
ros polgármestere. 

Rónavölgyi Endréné tájékoztató-
jában szólt az önkormányzat által

az elmúlt idõszakban megvalósított
intézményi átszervezésekrõl, ame-
lyek eredményeként a korábbi költ-
ségvetési hiányt jelentõsen lefarag-
va éves szinten 140 millió forint
megtakarítást sikerült elérni. A vá-
ros gazdálkodásában fontos szere-
pe lenne a szerencsi szalmatüzelésû
erõmûtõl remélt 200 millió forintos
helyi adónak. A beruházás azonban
még várat magára, a Szerencsi Cu-
korgyár bezárásából és a pénzügyi
világválság kedvezõtlen hatásaiból
adódó bevételkiesés újabb intéz-
kedéseket tesz szükségessé a
mûködõképesség megõrzése érde-
kében. A polgármester kiemelte: az
elkövetkezõ esztendõben szigorú
gazdálkodásra van szükség, azon-
ban nem tervezik a szolgáltatások
mennyiségének és minõségének
csökkentését, mert azok a város la-
kóinak a javát szolgálják. Az ön-
kormányzat a kiadások mérséklése
mellett a bevételeinek növelésével
tudja megteremteni a pénzügyi
egyensúlyt. Az iparûzési adónál
nem terveznek változtatást. Az épít-
ményadó 450 négyzetméter felett
11 százalékkal emelkedne, ami ré-
vén elsõsorban a nagyobb cégektõl
jutna többletforráshoz a város. A
változás a szerencsi vállalkozások
93 százalékát egyáltalán nem érin-
tené. A telekadó 8 százalékos eme-
lése pedig mindössze 23 gazdasá-

gi társaságra róna nagyobb terhet,
miközben a lakosság által fize-
tendõ kommunális adó változatlan
mértékû maradna. Rónavölgyi End-
réné hozzátette: az önkormányzat
2,5 millió forintos nettó árbevéte-
lig továbbra is mentesíti a kisvál-
lalkozásokat az iparûzési adó meg-
fizetése alól és a munkahelyterem-
tést tízmillió forintos alap létreho-
zásával támogatják, ahonnan pá-
lyázat útján igényelhetõ pénz a
késõbbiekben meghatározandó fel-
tételek mellett.      

A felszólaló vállalkozók forga-
lomcsökkenésrõl, a megrendelések
visszaesésérõl számoltak be. Volt,
akinek felére, másoknak a harmadára
zsugorodott az éves árbevétele, ami
a foglalkoztatottak számát is befo-
lyásolta. Ugyanakkor az ország nyu-
gati részén mûködõ gazdasági tár-
saságokhoz képest Szerencsen sok
helyi adót fizetnek, ami tovább ne-
hezíti a helyzetüket. Elhangzott,
hogy vannak, akik a rendelkezésükre
álló területükbõl csak egy kis részt
használnak fel vállalkozási célra,
amit a telekadónál figyelembe kel-
lene venni. Az ipari park fejleszté-
se helyes törekvés, de a gazdálko-
dókat már nem lehet tovább terhel-
ni. Egyetértés volt abban, hogy új
munkahelyekre van szükség, amiben
az államnak is szerepet kell vállal-
nia.

KÖSZÖNET 
A HELYI VÁLLALKOZÓKNAK

KONZULTÁCIÓ A HELYI ADÓKRÓL 

Összesen 46 önkéntes véradó ré-
szesült elismerésben azon az ün-
nepségen, amit 2008. december 12-
én rendezett meg a Népházban a Ma-
gyar Vöröskereszt Szerencsi Terüle-
ti Szervezete. A programot a Szerencsi
Általános Iskola drámatagozatos di-
ákjainak mûsora nyitotta meg, majd
a rendszeres véradókat Bobkó Géza
köszöntötte. A helyi Vöröskereszt
elnöke beszédében többek között az
önzetlen segítségnyújtás fontosságát
hangsúlyozta. Az ünnepi gondolatok
után Kiss Lajosné titkár az elmúlt
években végzett munkája elismeré-
seként adta át a Magyar Vöröskereszt
oklevelét Bobkó Gézának. Hatvan-
szoros véradásért Lesinszki Lajos,
ötvenszeres segítségnyújtásért pedig
Buri Kálmán vett át oklevelet és
tárgyjutalmat. Az ünnepi eseményen
további negyvennégy önkéntes kapott
oklevelet harmincszoros, húszszoros
és tízszeres véradásért.

ELISMERÉS AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉGÉRT

Lesinszki Lajosnak (a fotón balra) hatvanszoros véradásért járt az
elismerés. 



TÁNCOS MULATSÁG A GIMNÁ-
ZIUMBAN. A szerencsi Bocskai István
Gimnázium szülõi munkaközössége
2009. január 24-én tartja hagyományos
farsangi bálját. A belépõjegy – mely tar-
talmazza a vacsora árát – az iskola tit-
kárságán 3000 Ft-ért elõvételben kap-
ható. Zenét a NEON zenekar szolgál-
tatja. 

BOLYAI-BÁL. A Szerencsi Általános
Iskola Bolyai épületének szülõi mun-
kaközössége 2009. február 7-én ren-
dezi meg hagyományos farsangi bál-
ját, melyre szeretettel vár minden ked-
ves érdeklõdõt! Jegyek kaphatók az is-
kola titkárságán. 

A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA. Az el-
múlt esztendõhöz képest a korábban
tervezett 18 százalék helyett 10 szá-
zalékkal emelkedtek a szemétszállítá-
si díjak a Szerencs Térségi Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltató Kft.-hez
tartozó településeken. Az idei esz-
tendõben a 60 literes edények ürítésé-
ért és ilyen ûrtartalmú zsákok elvitelé-
ért alkalmanként nettó 293 forintot, a
120 literesekért 356 forintot kell fizet-
ni. Az 1100 literes konténereknél az új
díj 3267 Ft. 

SEGÍTETT A NYÁRUTÓ KLUB. Az
elmúlt esztendõ végén a szerencsi

Nyárutó Klub hirdetett ruha- és já-
tékgyûjtést a városban. A civil szerve-
zet tagjai az akció keretében több
mint hetven zsáknyi használati tárgyat
adtak át december elején a helyi csa-
ládsegítõ és gyermekjóléti szolgálat
munkatársainak. Ezt követõen az ado-
mányokból a polgármesteri hivatal Rá-
kóczi út 63. szám alatti épületében vá-
logathattak a szerencsi rászoruló csa-
ládok, majd az Ondi Idõsek Klubjában
tartottak ruhaosztást a szolgálat mun-
katársai.

HELYIADÓ-VÁLTOZÁSOK. Három
helyi adó mértékét módosította de cem-
ber 22-ei rendkívüli ülésén a szeren-
csi önkormányzat. A vállalkozások
építményadójának mértéke 450 négy-
zetméterig megegyezik az elõzõ évi-
vel, 451 négyzetméter felett 11%-os az
emelés, azaz évente négyzetméteren-
ként belterületen 1160 Ft-ot, külterü-
leten 760 Ft-ot kell fizetni. A telekadó
mértéke négyzetméterenként 231,6
Ft/év helyett 250 Ft/év lett. Ez 8%-os
emelkedést jelent a jelenleg érintett 23
adóalany esetében. Az idegenforgalmi
adó vendégéjszakánként 347,5 Ft-ról
380 Ft-ra módosult.  

PROGRAMVÁLTÁS AZ ADÓHI-
VATALNÁL. Az adóhivatal honlapjá-
ról az idei év január 1-tõl elérhetõ be-

vallás, adatszolgáltatás és adatbeje-
lentõ lap kitöltése kizárólag az új
AbevJava program segítségével le-
hetséges. A korábban használatos
Abellel szemben az új szoftver bár-
mely operációs rendszerrel mûkö-
dik, számos újdonságot tartalmaz az
egyszerûbb adatbevitel érdekében.
Az Abev a 2009. év elõtti, korábbi
nyomtatványok elévülési idején belül
továbbra is használható, de azt a  jö -
võ ben már nem fejlesztik. Az Abev-
Java program v1.1.3 verziója kihe-
lyezésre került, az adóhivatal hon-
lapján a kitölthetõ nyomtatványokkal
együtt a Letöltések/Nyomtatványki-
töltõ programok menüpont alatt ta-
lálható, ahol a telepítés és a haszná-
lat megkönnyítése érdekében hasznos
tájékoztatók olvashatók. 

VÍZDÍJÁRAK. A lakossági vízdíjak
négy százalékkal, a közületi hat szá-
zalékkal emelkedtek január 1-jével
Szerencsen. A GW-Borsodvíz Kft.  elõ -
terjesztése alapján a háztartásoknak egy
köbméter vízért nettó 410 forintot, a
közületeknek 443 forintot kell fizetni.
A csatornahasználat díja nettó 551 fo-
rint köbméterenként, ami az elõzõ árak-
hoz hasonlóan ugyancsak nem tartal-
mazza a vízterhelési díjat és a forgal-
mi adót. A lakosoknak ez utóbbi szol-
gáltatásért kevesebbet kell majd fizet-
nie a tárcaközi bizottság által késõbb
meghatározandó állami támogatás ösz-
szegével. 

Az önkormányzat tagjai a testü-
let 2008. december11-ei és decem-
ber 22-ei ülésén az alábbiak szerint
rendelkeztek a képviselõi alapjuk fel-
használásáról. 

Suskó Viktor kéthavi összeget a vá-
rosi sportegyesületnek, öthavi alapot
a gondozási központnak ajánlott fel,
Kalina Lajos kilenchavi összeget a vá-
rosi óvoda hátsó bejáratánál lévõ, utak
által határolt terelõszigetre köztéri cso-
bogó kialakítására. Uray Attilá né két-
havi összeget a Városi Nyugdíjas
Klubnak, hathavi alapot  sza bad -
idõparkok, szalonnasütõk,  ülõ padok
kialakítására 4-es választókörzetben.

Egy-egy havi összeget a görög kato-
likus, a római katolikus és a református
egyházaknak, egyhavi alapot a He-
gyalja Pedagógus Kórusnak. Fekete Jó-
zsef egy-egyhavi összeget az Oázis
Ifjúsági Egyesületnek, az általános is-
kola Bolyai épülete Diáksport Egye-
sületének, az általános iskola Rákóc-
zi épületének, a Gyárkerti óvodának,
a gondozóháznak és a Hegy alja Pe-
dagógus Kórusért Alapítványnak. Va-
szily Miklós a december havi ösz-
szegbõl 20 ezer forintot a Hegyalja
Pedagógus Kórusnak, 30 ezer forin-
tot az általános iskola Rákóczi Zsig-
mond Iskolasegítõ Alapítványnak.
Hidegkúti Ákos két-kéthavi összeget
a Kiss Attila Alapítványnak és a Sze-
rencsi Rászorultakért Alapítványnak,
Gál András pedig egyhavi összeget a
szerencsi református egyháznak. 
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MI A VÉLEMÉNYE... 
ARRÓL, HOGY A TOKAJ-HEGYALJAI TELEPÜLÉSEK AZ IPAR FEJLESZTÉSE

ÉRDEKÉBEN A VILÁGÖRÖKSÉGI CÍMRÕL IS LEMONDANÁNAK?
Szabó György, országgyûlési képviselõ:
– A világörökségi címrõl, amire büszke lehet a
térség, hiba lenne lemondani. Én hiszek abban,
hogy ennek a vidéknek erõs kitörési pontja az
idegenforgalom, amit támogat ez a cím. Ugyan-
akkor van a kérdésnek egy másik oldala is. Meg-
értem a polgármestereket, akik úgy vélik: talán
indokolatlan korlátozások jelennek meg azokon
a településeken is, amelyeknek a világörökségi
cím elnyerése elõtt is voltak ipari hagyományai.
Szerintem ezek összeegyeztethetõk a világörök-
séggel. Azt gondolom, hogy a fejlesztéseket egyenként kell megítélni.
Vegyük példaként az elsõ szerencsi szalmatüzelésû erõmûvet, ami már
jogerõs építési engedéllyel rendelkezik. Én feltételezem, hogy a ható-
ságok, amelyek megítélik, hogy az adott tájba beilleszthetõ-e egy ilyen
beruházás, azok tisztességesen, szakmai szempontokat figyelembe véve
hozták meg döntésüket. Emellett bízom abban is, hogy az e témában
készülõ tanulmány is pozitív eredménnyel zárul. Meggyõzõdésem, hogy
Szerencs ipari hagyományait folytatni kell. 
Világörökségi cím ide, vagy oda, ez a vidék az ország leghátrányosabb
térségei közé tartozik, nem utolsósorban azért, mert kevés a munkahely
a környéken. Nem hiszem, hogy felelõsen gondolkodók megengedhe-
tik maguknak, hogy munkahelyekrõl mondjanak le, ha egy ipari beru-
házás beilleszthetõ a térség természeti és történelmi értékei közé.

Fejérdy Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal elnökhelyettese:
– Senki nem örül egy ilyen lépésnek. Ezt a szo-
morú fejleményt én a jelzés kategóriába sorolom,
hiszen ez csak akkor volna elõremutató döntés,
ha ettõl kezdve azonnal jobb helyzetbe kerül-
nének az említett települések. Úgy gondolom, ez
nem így van. Ugyanakkor a most megindult po-
zitív folyamatok miatt – amelyek a világörökség
elõnyeit fogják erõsíteni –, ezeket a települése-
ket paradox helyzetben látom, hiszen akkor õk

saját akaratuk szerint már nem részesülhetnének a cím adta elõnyökbõl.
Véleményem szerint ez egy furcsa csapda. Hozzáteszem, hogy mivel a
világörökségi egyezmény partnere az állam, azaz a mindenkori kormány,
így az önkormányzatok ilyen irányú lépése a jogi helyzeten nem vál-
toztat. Természetesen ezzel nem akarom kicsinyíteni a helyi önkor-
mányzatok döntésének jelzésértékét.

Bogacskó Józsefné, hegybíró:
– A Tokaji borvidék kultúrtáj kategóriában vált a
világörökség részévé, ami a hagyományok tisz-
teletén alapult. Sajnos, a mai szabályozás miatt
az itt élõ emberek nem kapnak megfelelõ támo-
gatást ahhoz, hogy a tradicionális értékeket meg-
õrizzék a jövõ generációjának. Úgy vélem, hogy
a megoldást nem a kilépés jelenti, hanem az, hogy
a térség lakói, az önkormányzatok külön pénz-
ügyi forrásokban részesüljenek a fejlesztéshez. A
többletfeladatokra biztosított összegbõl talán si-
kerülhet fenntartani a kultúrtájat, megõrizni a hagyományokat, új mun-
kahelyeket létrehozni és fellendíteni a helyi gazdaságot.

Szilágyiné Baán Anna, kamarai titkár:
– Tudomásom szerint a világörökségbõl történõ
kilépésrõl nem hozhatnak döntést az önkor-
mányzatok, a címet csak elveszíteni lehet. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara általában támogatja az adott térsé-
gekben az ipar fejlesztését, új beruházók meg-
telepedését, a munkahelyteremtést. A napokban
megélt európai gázválság ráirányította a figyel-
met a megújuló energiaforrások felhasználásának
jelentõségére, ez a terület az elkövetkezõ idõ -

szakban bizonyosan nagyobb hangsúlyt kap. Az ilyen jellegû fejleszté-
seket azonban csak ott szabad megvalósítani, ahol a mûködésükbõl fa-
kadó környezeti hatások nem teszik a térség számára károssá a beru-
házást. Ez a világörökségi területekre fokozottan igaz.      

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Kender István, Sztahovics Bence, Smál Szabolcs, Király

Dávid, Erdélyi Zoé Erika, Jakab Gergõ Csaba, Lukács Léna, Katlan Dóra
Anikó, Trikó Lili, Farkas Kornél. 

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Ben Tímea – Holczreiter Zoltán, Lakatos Mari-

anna – Radics Dániel, Lukács Ilona – Budai János. 
Elhunytak: Sashalmi Jánosné (Csordás Margit) 73 éves, Bátoriné Ma-

gyar Etelka 59 éves. 

* A Szerencs környéki települések
„Hegyalja Kapuja” Mozgáskorláto-
zottak Egyesület ezúton megköszö-
ni mindazoknak, akik 2007. évi jö-
vedelemadójuk 1%-ával támogat-
ták az egyesületet. Az ebbõl szár-
mazó 148 870 forintot az egyesület
alapító okiratában meghatározott
mûködésre használjuk fel. Segítõ kész
támogatásukat megköszönjük és kér-
jük, továbbra is támogassák egyesü-
letünket, melynek adószáma:
18403680-1-05. 

* A Szerencsi Tehetségekért Ala-
pítvány javára felajánlott személyi jö-

vedelemadó 1%-a 2007-ben közel
250 ezer forint volt. Ezt az összeget
a nyelvvizsgát tett tanulók támoga-
tására, valamint szaktárgyi verse-
nyek nevezési díjára és utazási kia-
dásaira, nyelvi nyári szaktábor költ-
ségeinek egy részére, továbbá a ta-
nárok különbözõ tehetséggondozó
konferenciáin való részvételéhez
nyújtott pénzügyi támogatásra hasz-
náltuk fel. Köszönjük a felajánláso-
kat és kérjük, idén is támogassák az
alapítványunkat, melynek adószáma:
18412444-1-05. 

* A szerencsi Bocskai István Gim-

názium Alapítványa ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik 2008-
ban adójuk 1%-ával támogatták ala-
pítványunk mûködését. A befolyt
összeget az alapító okiratban fog-
laltaknak megfelelõen használjuk
fel. Kérjük, továbbra is támogassák
alapítványunkat. Adószámunk:
18412877-1-05. 

Gál András, a kuratórium elnöke. 
* A Karmel Alapítvány megköszöni

kedves támogatóinknak a segítséget,
és ezúton kívánunk mindenkinek si-
kerekben gazdag, boldog új évet!
Együtt többet segíthetünk!

KÖSZÖNET AZ EGY SZÁZALÉKÉRT

A Szerencsi Hírek elõfizetõi itt egy
öntapadós matricát találnak, amely
postaládájukra kiragasztva a pontos
kézbesítést segíti. Reméljük, ezzel is
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az új -
ság, megjelenése után idejében el jus -
son olvasóinkhoz. A szerkesztõség

SZERENCSI HÍREK 
ELÕFIZETÕ 

2009  

ELÕFIZETÕINK
FIGYELMÉBE!

KÉPVISELÕIALAP-FELAJÁNLÁSOK 

Négy évvel ezelõtt, 2005. január
19-én hunyt el tragikus hirtelen-
séggel Kulcsár Anita, a szerencsi
származású világklasszis sportoló, az
olimpiai ezüstérmes magyar kézi-
labda-válogatott tagja, akit 2004-ben
a világ legjobb nõi kézilabdázójává
választottak.

A világklasszis beállós éveken át
alapembernek számított a váloga-
tottban. A 2000-es olimpia után lett
a nemzeti együttes elsõ számú be-
állósa. Már az azévi, romániai Eu-
rópa-bajnokságon nagyon jól szere-
pelt, de a legemlékezetesebb alakí-

tását a 2003-as horvátországi világ-
bajnokság hozta, ahol szinte képte-
len volt hibázni, amikor gólhelyzet-
be került. 165 alkalommal lépett pá-
lyára nemzeti színû mezben.  

Szerencs Város Polgármesteri Hi-
vatala megemlékezést szervez 2009.
január 16-án, pénteken 14 órától a
Szerencsi Általános Iskolában Kulcsár
Anita emléktáblájánál (Szerencs, Rá-
kóczi Zs. tér 1.). Közremûködnek a
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény tanárai,
diákjai. Kulcsár Anita emlékét fel-
idézi: Ráczné Váradi Éva igazgató-
helyettes.

KULCSÁR ANITA EMLÉKÉRE 
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TANÁR VAGYOK, MENTS KI INNEN!
A szerencsi gimnáziumban az el-

múlt esztendõben 2008. december
20-án tartották a hagyományos Bocs-
kai Nap programját. A pénteki ese-
mény elõtt a 11. évfolyamos osztá-
lyok kampányt folytattak a diáksereg
szimpátiájának a megnyerésére. A
versenynek komoly tétje volt, hiszen
a téli szünet elõtti utolsó tanítási na-
pon a nyertesek vehették át néhány
órára az irányítást a középiskolában.
Pénteken az óraközi szünetekben va-
lamennyien mûsorral mutatkoztak
be, számos vidám pillanatot szerez-
ve a diáktársaknak. 

Szombaton reggel az elsõ csengõ -
szót követõen Gál András üdvözölte
a gimnázium tanulóifjúságát, majd is-
mertették az eredményt: a rendésze-
ti képzésben részesülõ osztály „Tanár
vagyok, ments ki innen!” elnevezésû
választási kampányát értékelték a leg-
sikeresebbnek. A leadott 665 érvényes
szavazatból 273 voksot begyûjtõ kö-
zösség nevében Hirkó Márk vette át

az intézmény jelképes kulcsát a fõi-
gazgatótól. A középiskola kórusa ka-
rácsonyi mûsorral készült, amit tán-
cos produkciók színesítettek. 

Bemutatkoztak a kilencedik évfo-
lyamosok, majd a végzõsök szalag -

avatóra készült összeállítása követ-
kezett. A programok sorából nem hi-
ányozhattak a vidám vetélkedõk és
a pecúravató sem. Az osztályok töb-
bek között süteményekkel és teákkal
látták vendégül egymást.

Intézményvezetõi évzáró értekez-
letet tartottak 2008. december 17-én
az általános iskola Rákóczi épületé-
nek konferenciatermében. Bodnárné
Göndör Magdolna az önkormány-
zathoz tartozó intézmények elmúlt

egy évét értékelve eredményesnek
minõsítette a pedagógusok oktató-
nevelõ munkáját, amit a továbbta-
nulási adatok is igazolnak. A pol-
gármesteri hivatal osztályvezetõje is-
mertette, hogy a szerencsi általános

iskolások és gimnazisták mintegy
nyolcvan százaléka lesz középisko-
lás, illetve kerül egyetemekre vagy
fõiskolákra.  

A szerencsi intézmények különbözõ
pályázatokon több mint 43 millió fo-
rintot nyertek, amit a szakmai tevé-
kenység színvonalának emelésére és
a tárgyi feltételek javítására használ-
tak fel. 

A tanácskozáson szó esett arról, hogy
a jövõ évi gazdálkodást az idei esz-
tendõ szintjén tervezhetik az intéz-
mények, a közüzemi díjak emelkedését
takarékossággal kell kompenzálni. Az
iskolatej-akció folytatása a központi tá-
mogatás csökkenése miatt a korábbi-
nál nagyobb önkormányzati hozzájá-
rulást igényel. Elhangzott, hogy 2008-
ban biztosított volt a pénz a mûkö-
déshez, ami mellett több, elõre nem
tervezett fejlesztés megvalósítására is
lehetõség nyílt. Az intézményvezetõk
rövid értékeléseibõl kiderült, hogy a
szerencsi diákok az idén is eredmé-
nyesen szerepeltek a különbözõ tan-
tárgyi versenyeken. Népszerûek a kü-
lönbözõ mûvészeti képzések és a pe-
dagógusok munkáját segítõ szakem-
berek is lelkiismeretesen dolgoztak. A
városi kulturális központ és könyvtár
pedig az elmúlt idõszakban a kistér-
ség mûvelõdési és közgyûjteményi
központja lett.   

A lillafüredi Mikulást 2008-ban már
harmadszor látogatták meg a Szeren-
csi Általános Iskola Rákóczi épületé-
ben tanuló gyerekek. Termete, életko-
ra, gyönyörû hófehér szakálla semmit
nem változott az évek alatt, és most is
úgy tudott örülni nekünk, mint koráb-
ban.

Az alkalomra feldíszített kisvonat
fülkéjében a két krampusz már han-
gulatilag elõkészítette a gyerekeket a Mi-
kulással való találkozásra. Rajta kívül
azonban Süsü, a sárkány és a mese töb-
bi szereplõi is vártak ránk az állomá-

son. Megsimogathattuk a kedves figu-
ra szép ruháját, megcsodálhattuk a nagy
fejét, és közben felelevenedtek a sokak
által ismert betétdalok. Találkoztak a
gyerekek a szépséges királylánnyal és
a királyfival, aki megvívott Süsüvel. 

A kalandos út végén a rénszarvasok
által húzott szánból a pirosruhás apó
kiosztotta az ajándékcsomagokat, majd
a Mikulás-kapun áthaladva hagytuk el
a mesék birodalmát.

Reméljük, hogy jövõre is jegyet vált-
hatunk a Mikulásvonatra!

Kitta Józsefné

Egészségünkért 

TÁPLÁLKOZÁSUNK 
ÉS A TEÁZÁS

A folyadék pótlására szer-
vezetünknek nemcsak a nyá-
ri kánikulában, de a hideg téli
hónapokban is szüksége van.

A teázás nagy múltra tekint
vissza, régen és ma is nép-
szerûek a teaházak, ahol az
emberek élvezhetik az ital elfogyasz-
tásának különleges hangulatát és szer-
vezetünkre gyakorolt jótékony hatását.

A valódi tea alapja a teacserje leve-
le. Készítésekor a levélben lévõ enzi-
mek aktiválódnak, a növényi rész oxi-
dálódik, folyamatosan barnul, a ben-
ne lévõ klorofill lebomlik. A feldolgo-
zás során a következõ lépés, hogy rö-
videbb vagy hosszabb idõ után meg-
állítják az oxidációs folyamatot és így
keletkezik a fehér, a zöld, illetve a fe-
kete tea. A fehér teánál a levelek nem
oxidálódnak, mert közvetlenül a le-
szedés után megállítják a folyamatot.
A zöld teánál rövid ideig tart az oxi-
dáció, eredménye a jellegzetes íz és a
szín. A fekete tea esetében jelentõs oxi-
dáció éri a leveleket, ennek eredmé-
nye a sajátos színe, illata és aromája.
A gyümölcsteákat és a gyógyteákat is
teának nevezzük, de ezek valójában
gyümölcsökbõl és azok virágaiból, il-
letve növényekbõl készített fõzetek. Ma
nagyon elterjedt a zöld tea fogyasztá-
sa a jelentõs antioxidáns-tartalma mi-
att is. Emellett természetesen koffein is
található benne. Az antioxidánsok a
szervezetben keletkezõ, vagy a külvi-
lágból bekerülõ egészségkárosító sza-
bad gyökök ellen védenek. Csökken-
tik a daganatos, a szív és érrendszeri
megbetegedések kialakulásának ve-
szélyét, lassítják a sejtek és szövetek öre-
gedésének folyamatát. 

A zöld teát készítésekor csak forró
vízbe kell tenni, aminek a hõmérsék-
lete ne legyen több 70-80 oC-nál. A fe-
kete teánál a víznek 100 oC-osnak kell
lennie, azzal kell leforrázni. A teákat
ízesíthetjük cukorral, mézzel, citrom-
mal, de konyakkal, rummal és tejjel is
készíthetõ, ízlés szerint. Amellett, hogy
a teázás élményt nyújt, a gyógyteák még
egyes betegségek megelõzésében és ke-
zelésében is szerepet játszhatnak. A reg-
gel elfogyasztott tea frissítõ hatással le-
het, koffeintartalma miatt felélénkülünk
tõle, a délutáni, esti idõszakban pedig

a koffeinmentes fajtákat érde-
mes elõnyben részesíteni.
Egyes gyógynövényekbõl ké-
szült forrázatoknak, illetve
fõzeteknek nyugtató, stresz-
szoldó hatása is van. 

Egy-két gyógynövény hatá-
sa teaként készítve:

Hársfatea: nyugtató hatása mellett
stresszoldó, csökkenti a fejfájást, a fe-
szültséget, a meghûlésre, az influenza
okozta panaszokra is jó hatású.

Kamilla: régóta alkalmazzák gyo-
morrontás kezelésére, az idegek meg-
nyugtatására, gyulladás csökkentésére.

Levendulavirág: a belõle készült tea
nyugtató hatású, lefekvéskor fogyaszt-
va segíti az elalvást.

Rozmaring: teája élénkítõ, frissítõ ha-
tású, reggel éppúgy fogyasztható, mint
amikor az ember fogytán érzi az ener-
giáját.

Menta: fûszer és gyógynövény, fris-
sítõ, élénkítõ, hûsítõ hatása van.

A borsmentából készült fõzet az
emésztést elõsegítõ, az epeproblémák
megoldásának kitûnõ szere.

A teák, legyenek azok tealevélbõl ké-
szült forrázatok vagy fõzetek, vagy
gyümölcsökbõl, gyógynövényekbõl ké-
szült teapótlók, a szervezetünk számára
nagyon hasznosak. Biztosítják a meg-
felelõ folyadékot, élvezeti értékkel bír-
nak, a gyógyteák pedig csökkenthetik
a betegséggel vagy szervezetünk egyes
zavaraival jelentkezõ tüneteket. Hasz-
náljuk ki és élvezzük az elõnyeit,
egészségünkre gyakorolt jótékony ha-
tásait! Váradi Ferencné 

dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb január 26-án) a szerencsi ren-
delõintézetben Váradi Ferencné segít-
séget nyújt a személyre szabott diéta
kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû idõpontot egyeztetni.

KISOKOSOK A GIMNÁZIUMBAN 
A szerencsi Bocskai István Gim-

názium másodszor rendezte meg be-
iskolázási körzetében a „Hegyaljai
Kisokos” elnevezésû matematika-
versenyt a hatodikos és a nyolcadi-
kos diákok részére. A kétfordulós tu-
dáspróba keretében a tanév elején
azokba az iskolákba küldtek fel-
adatsorokat, ahonnan tanulók szok-
tak érkezni a gimnáziumba. A leg-
jobban teljesítõk közül 24 fiatalt
hívtak be a középiskolában 2008.
december 10-én megrendezett má-

sodik fordulóra. A legtávolabbról
Göncrõl, Rakamazról és Tolcsváról
érkeztek diákok. Egy óra állt ren-
delkezésre a bizonyításra. A ver-
senyzõk maradéktalanul kihasznál-
ták az idõkeretet, majd megtekintet-
ték az iskola korszerû, jól felszerelt
földrajz-, biológia-, fizika-, történe-
lem- és számítástechnika szaktan-
termeit. Ezután bemutató órán vet-
tek részt a diákok, ahol a legmo-
dernebb interaktív
táblával ismerked-
hettek. Eközben a
gimnázium mate-
matika tanárai kija-
vították a verseny-
dolgozatokat, így a
bemutató óra után
eredményt is hirdet-
hettek.

A nyolcadikos ta-
nulók sorrendje:1.
Sánta Marcell – Sze-
rencs, 2. Keller Tün-
de – Szerencs, 3.
Varga Dénes – Tar-

cal. A hatodikos tanulók eredménye:
1. Soltész Regina – Tolcsva, 2. Plasz-
kó Noel László – Abaújszántó, 3. Bar-
tus Dániel – Gönc. 

Az elsõ helyezett tízezer forint, a
második hatezer forint, a harmadik
háromezer forint értékû jutalomban
részesült, a nyolcadikos dobogós
helyezettek automatikusan felvételt
nyernek a gimnázium bármelyik, ta-
gozatos osztályába.

Újabb lehetõséget kaptak a Bocs-
kai gimnázium tanulói 2008. no-
vember 25-én a szórakozásra. 

Hosszas buszozás után megér-
keztünk a budapesti Ruttkai Éva
Színházba, ahol egy speciális, angol
karácsonyi történettel kápráztatták el
a színészek a diákokat, melynek
címe Christmas Carol (karácsonyi
ének) volt. A színdarab egy nagyon
érdekes történetet dolgoz fel. Egy
idõs, gazdag férfirõl szólt, aki nagyon
önzõ és fukar. Emiatt egy tündér je-
lent meg elõtte és elvitte õt vissza-
emlékezni a múltba, megmutatta
neki a jelenét is és a zord jövõt. A
fõszereplõ pedig ezt látván, átérté-
keli az életet és megváltozik. Ezt kö-
vetõen egy boldog motívummal zá-
rult a történet. Az  elõ adás után az
egyik fõvárosi plazában múlatták az

idõt a diákok. Ezúton szeretném
megköszönni magam és a résztvevõ
diákok nevében az iskola vezetõsé-
gének, hogy hozzájárultak a költsé-
gekhez és hozzásegítettek minket eh-
hez a nagyszerû programhoz. 

Takács Cintia (9. KG)

A pecúravató is része a hagyományos eseménynek. 

ÉVET ZÁRTAK AZ INTÉZMÉNYVEZETÕK 

Munkában a kis matematikusok. 

SÜSÜ A MIKULÁSVONATON

BUDAPESTI SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

AJÁNDÉKOK AZ ANYAOTTHONNAK 
A Bocskai gimnázium diákjai

2008. december 18-án ajándékok-
kal lepték meg a Zempléni Refor-
mátus Egyházmegye Vissi Átmene-
ti Anyaotthonának lakóit. 

A gimnáziumban már hagyomány,
hogy az iskola dolgozói és tanulói
adományokat gyûjtenek, hogy aján-
dékaikkal örömet szerezzenek a ne-

hezebb sorsú embereknek. Az anya-
otthon huszonöt lakójának gondosan
válogatták össze az osztályok a kü-
lönbözõ játékokat, sportszereket és
gyümölcsöket, önkéntes adakozásból
fedezve a költségeket. A szerencsi
gimnázium meglepetését Elek Gab-
riella, az anyaotthon vezetõje vette
át és juttatta el a gondozottaknak a
szeretet ünnepén.

Rovatunk megjelenését 
az Oroszlán gyógyszertár támogatja. 

(Amatôr felvétel.)
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A SPORTEGYESÜLET ELMÚLT ÉVE 
Biztonságos gazdálkodás és kie-

melkedõ versenyeredmények jelle-
mezték az elmúlt évben a városi
sportegyesületet. A szûkösebb pénz-
ügyi helyzetben is sikerült biztosí-
tani a szakosztályok mûködésének
feltételeit – hangsúlyozta Kormos
Sándor elnök a civil szervezet elmúlt
év végi tanácskozásán.  

A sportegyesület mûködéséhez
szükséges pénz felét a települési ön-
kormányzat biztosítja, amit az ügyve-
zetés és a szakosztályok pályázatok-
ból és szponzori támogatásokból egé-
szítenek ki – hangzott el a tanácsko-
záson. Cseppely János ügyvezetõ is-
mertette, hogy az idei büdzsé várha-
tó végösszege meghaladja majd a 12
millió forintot.  A civil szervezet több
mint ötszáz igazolt versenyzõnek
biztosít tíz különbözõ sportágban ed-
zési lehetõséget. Az elmúlt évben több
csapat is magasabb osztályban foly-
tatta a bajnoki szereplést. Így került
fel az NB III-ba a nõi kézilabdacsa-
pat, amely tisztességesen helytáll az
erõs mezõnyben. Az asztalitenisze-
zôk teljesítménye messze felülmúlja
az  elõ zetes várakozásokat. A népes
tagságú úszószakosztály számos ver-
senyt szervez és a fiatalok máshol
megtartott rangos viadalokon sze-
reztek aranyérmet és értékes helye-
zéseket. A karatézók kinõtték a Ta-
tay sporttelep edzõtermét, miközben
a versenyzõik a nemzetközi mezõny-
ben is szép eredményeket érnek el.
A labdarúgócsapatnál sikeres edzõ -
váltás történt, az együttes szeretne fel-
kerülni a megyei másodosztályba. A
tanácskozáson elhangzott, hogy a
teniszezõket három fiatal versenyzõ
képviseli a megyei, országos és regi-
onális viadalokon. A birkózóedzése-
ket 40 fiatal látogatja, az óvodások-
tól egészen a középiskolás korosz-
tályokig, eredményeikkel országos
hírnevet szerezve a szerencsi sport-
életnek. Ugyanezen az úton járnak a
súlyemelõk, akik közül többen telje-
sítményük alapján tagjai lettek az
utánpótlás válogatott keretnek. A me-
gyei bajnokságokban szereplõ sakk -

csapatokban az idõ sebb játékosok
mellett egyre nagyobb szerep hárul
a fiatal generációra, többen rendkí-
vüli tehetségrõl tesznek tanúbizony-
ságot. Az idei bajnokságban a férfi ko-
sárlabdacsapat a megyei bajnokság-
ban szerepel, de jövõre újra az NB
II-ben lép majd pályára az együttes.

A tanácskozáson szóba került, hogy
a városi sportcsarnokban évek óta
nem mûködik megfelelõen az ered-
ményjelzõ tábla, amit meg kellene ja-
vítani. 2009-ben immár harmadik
alkalommal rendeznek sportbált Sze-
rencsen, amelynek bevétele idén is
az utánpótlás-nevelést szolgálja. 

SZÁZMILLIÁRD FORINT 
A RÉGIÓ FEJLESZTÉSÉRE

A 2008-as esztendõben az Észak-
magyarországi Regionális Fejleszté-
si Tanács havonta ülésezett. A ta-
nácskozásokon közel száz napiren-
di pontot tárgyalt meg a grémium és
százmilliárd forint pályázati összeg
elosztásáról döntöttek – hangzott el
Miskolcon a 2008. december 19-én
megtartott sajtótájékoztatón.

A fejlesztéspolitikai, munkaügyi,
foglalkoztatáspolitikai és fejlesztési-
képzési ügyek minél sikeresebb meg-
valósítása érdekében, az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács, az Észak-magyarországi Re-
gionális Munkaügyi Tanács és az
Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési és Képzési Bizottság képvi-
selõi megállapodást írtak alá. A do-
kumentum többek között tartalmaz-
za az együttmûködés legfontosabb
formáit és területeit, például a terü-
letfejlesztéssel, a foglalkoztatáspoli-
tikával és a szakképzéssel kapcso-
latos pályázati kiírások tervezésénél.
Szabó György, a regionális fejlesz-
tési tanács elnöke a 2008-as esztendõ
munkáját értékelve kitért arra, hogy
több mint harminc hazai pályázati
csomagot hirdettek meg 80 milliárd
forint értékben. Miután már a támo-
gatási szerzõdéseket is megkötötték
a nyertesekkel, a 2009-es esztendõ
a projektek megvalósításának az éve
lesz. Az elnök hozzátette: a gazda-
ságfejlesztési programokban kie-
melkedõen jól szerepelt Borsod-
Abaúj-Zemplén megye, ahol a kis-
és középvállalkozások az átlagosnál
több forráshoz jutottak. Szabó
György fontosnak tartotta, hogy a re-
gionális fejlesztési tanács szakmai
alapokon végezte a munkáját. Ezt bi-
zonyítja, hogy a döntéseik több mint
kilencven százalékát konszenzussal
hozták. 

Lapunk kérdésére válaszolva az el-
nök ismertette: a gazdasági recesz -
szió kedvezõtlen hatásainak ellen-
súlyozására a rendelkezésre álló
források egy részét a vállalkozások
számára csoportosítják át. Az eddi-
giekkel ellentétben nemcsak ipari
parkok, hanem egyedi gazdálkodók
telephelyfejlesztéseinek támogatá-
sára is lehetõség nyílik. A nagy be-
ruházók letelepedését pedig akár
egymilliárd forinttal is segíthetik. Jut
pénz kis- és közepes vállalkozá-
soknak munkahelymegtartásra.
Emellett fontosnak tartják, hogy a
döntési folyamatok felgyorsításával
minél hamarabb elkez dõd hessenek
a nagy infrastrukturális beruházások,
amelyek segítik a foglalkoztatást és
a gazdaság számos szereplõjének
bevételt jelentenek.       

A sajtótájékoztatón ismertették az
Észak-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett, a Köz-

oktatás Térségi Fejlesztése címû pá-
lyázat második fordulójának ered-
ményét. Az elsõ fordulóban 2008
nyarán már 33 településnek nyolc-
milliárd forintot ítéltek meg a bírálók.
A tavaly decemberben hozott dön-
tés alapján 20 kistérségben 31 tele-
pülés használhatott fel hasonló ösz-
szeget, óvodák, alap- és középfokú
iskolák, valamint kollégiumok fel-
újítására és bõvítésére. A szerencsi
kistérségbõl Tállya község önkor-
mányzata az óvoda épületének az át-
alakítására 167 millió forintot kapott,
míg a szerencsi önkormányzat fél-
milliárd forintból korszerûsítheti az
óvodai intézményegységeket. A ter-
vek szerint megtörténik a Gyárkerti
és a Napsugár óvodák teljes felújítá-
sa és bõvítése. Az elõbbi létesítmény
egyik épületszárnyára új szintet húz-
nak, míg a városközpontban lévõ in-
tézmény helyiségei tornaszobával
bõvülnek és lebontják az udvari épü-
letet. A Csalogány óvoda a jövõben
a mûvészeti képzés helyszíne lesz,
miután elkészül az új tetõ, megtör-
ténik a homlokzat felújítása, itt hang-
szigetelt zenei próbatermeket alakí-
tanak ki. S. L.

A SZOLGÁLTATÓ ADÓHATÓSÁG
Új középtávú terv szerint végzi te-

vékenységét az elkövetkezõ idõ -
szakban az Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatal. A változtatások a
testület szolgáltató jellegének erõ -
sítését szolgálják – hangzott el az
APEH Észak-magyarországi Regio-
nális Igazgatóságának 2008. de cem-
ber 16-ai sajtótájékoztatóján. 

„Szolgáltató adóhatóság” – ez a
címet kapta az APEH 2012-ig tartó
középtávú stratégiai terve, amelynek
célja, hogy a becsületes adófizetõk -
nek biztonságot, kiszámíthatóságot
és minél gyorsabb, egyszerûbb és
hatékonyabb ügyintézést biztosít-
sanak – emelte ki tájékoztatójában
Nagy László regionális igazgató (fo-
tónkon). – Fontosnak tartjuk, hogy

az állampolgárok jobban megértsék
a közteherviselés jelentõségét és el-
fogadják, hogy az adófizetés nem-
csak az állammal szemben teljesí-
tendõ kötelezettség, hanem a tár-
sadalom zavartalan mûködésének a
feltétele is. A kiemelt törekvések kö-
zött szerepel a magasabb szintû
szolgáltatásokkal a tisztességes adó-
fizetõk jogkövetõ magatartásának el-
õsegítése. Ennek érdekében az el-
következõ idõszakban fejlesztik a
kistérségi ügyfélszolgálati tevé-
kenységet, az adminisztrációs ter-
hek csökkentése érdekében teljes
körûvé teszik az elektronikus ügy-
intézést, a regionális ügyféltájé-
koztatási központokat alkalmassá te-
szik internet alapú hang- és video-
hívások és adatküldések fogadásá-
ra. Az APEH a jövõben is a törvény
teljes szigorával lép fel azokkal
szemben, akik az adójogszabályok
szándékos megszegésével kárt okoz-
nak a társadalomnak. A hatékony-
ság javítása érdekében megújítják el-
lenõrzési módszereiket, becslési
rendszert dolgoznak ki a fekete- és
szürkegazdaság méretének a meg-
állapítására. Tovább folytatódnak a
vagyonosodási vizsgálatok. A haté-
konyság növelése érdekében spe-
ciális revizori egységeket hoznak lét-
re a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
kötelezettségek, a nagy vagyonnal
rendelkezõ magánszemélyek el-
lenõrzésére. A változások az adó-
hatóság szervezetét sem hagyják
érintetlenül: többek között korszer-
ûsítik az ügyviteli folyamatokat és
az emberi erõforrásokkal történõ
gazdálkodásban növelik a haté-
konyságot.   Á. A.

A nõi kézilabdacsapat tisztességesen helytállt az erõs mezõnyben.    

Az új Gyárkerti óvoda látványterve.

Az elmúlt esz-
tendõ második fe-
lében a gazdasági
világválsággal pár-
huzamosan Ma-
gyarországon is je-
lentkezõ krízis-
helyzet a térségben
is erõteljesen éreztette a hatását – is-
mertette Bihall Tamás. Az adóhivatallal
közösen készített elemzésük alapján
a kis- és középvállalkozói szektorban
mintegy 15 milliárd forinttal csökkent
a fejlesztésre fordítható források nagy-
sága. A felszámolási és csõdeljárások
drasztikus mértékben megemelkedtek
és a vállalatok életében a készletnö-
vekedések és a likviditási problémák
széleskörû jelenséggé váltak.   

A BOKIK elnöke kiemelte: a világ-
háborúk óta nem volt példa arra, hogy
Amerikában, Ázsiában és Európába
egyszerre legyen recesszió, ami nap-
jainkban érvényesül. Ez a helyzet, va-
lamint a hazai gazdaság állapota egy
rendkívül nehéz esztendõt képét ve-
títi elõre. 

A válságból való kilábalás egyik le-
hetséges eszköze a helyi értékek vé-
delme lehet, ami a kamara által rég -

óta szorgalmazott „vedd és védd” fi-
lozófia érvényre jutásával valósulhat
meg. Fontos, hogy az elkövetkezõ  idõ -
szak infrastrukturális nagyberuházá-
sainál elsõsorban a térségben mûködõ
vállalkozások jussanak munkához,

mint ahogy az Európa nyugati orszá-
gaiban szokás. Ugyanakkor szükség
van egy olyan országos szintû gaz-
daságfejlesztési program kidolgozá-
sára, amely hosszabb távon képes
megteremteni a növekedés feltétele-
it, ami munkahelyeket teremt. Mind-
ehhez alapul pedig az oktatás szol-
gál. A BOKIK-nak jelentõs jogosítvá-
nyai vannak a szakképzés területén,
aminek a rendszerét szeretnék a kor
követelményeihez, a gazdaság igé-
nyeihez igazítani. 

FELSZÁMOLÁSOK ÉS CSÕDELJÁRÁSOK
A hazai termékek elõnyben részesítése, a hatékony gazdaságfejlesztés,

valamint a magas színvonalú képzés lehetnek a válságkezelés sikeres esz-
közei – emelte ki köszöntõjében Bihall Tamás elnök (képünkön) azon a
hagyományos január 6-ai fogadáson, amelyet a megye prominens szemé-
lyiségeinek és együttmûködõ partnereinek szervezett a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK).   

Elsõ alkalommal rendezett Sze-
rencsen Ezoterikus és Természet-
gyógyász Fesztivált a Halász Kft., a
Merkuridiák Alapítvány és a helyi
Energia Stúdió. A 2008. december 14-
ei eseménynek a Bocskai gimnázium
adott otthont, ahol a test és a lélek
karbantartásáról is gondoskodtak a
szervezõk. Az elõbbihez kapcsoló-
dóan többek között vérnyomás- és
vércukorszint-mérések, gyógype-
dikûr, táplálkozási tanácsadás várta
az érdeklõdõket. Különbözõ elõ -
adások színesítették a programot az
alternatív gyógyítás lehetõségeirõl és
a grafológiáról, ami – mint elhang-
zott – segít megismerni önmagunkat.
Amíg a felnõttek a foglalkozásokon
vettek részt, vagy éppen a standok kö-
zött nézelõdtek, addig a gyermekek

a szakemberek által vezetett játszó-
házban töltötték az idõt. A szervezõk
sikeresnek ítélték meg az elsõ sze-
rencsi Ezoterikus és Természetgyó-
gyász Fesztivált, a rendezvényre több
százan látogattak el.

A LÉLEK ÉS A TEST EGÉSZSÉGÉÉRT

Tenyérelemzés és kártyajóslás.
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JANUÁR
�Új eszközt adtak át január 18-án a

szerencsi rendelõintézetben. A másfél
millió forintos terheléses EKG-beren-
dezés vásárlását a Szerencsi Polgári
Együttmûködés Egyesület egy korábbi
200 ezer forintos báli bevétellel támo-
gatta.
� A Tokaj Történelmi Borvidék Kul-

túrtáj Világörökségi Terület kezelési
tervének kiegészítését kezdeményezte
január 17-ei ülésén a Szerencs és Kör-
nyéke Fejlõdéséért Egyesület. A civil
szervezet szerint olyan szabályozásra
van szükség, amely a meglévõ értékek
megõrzése mellett konkrétan megha-
tározza az iparfejlesztés lehetõségeit a
fokozott védelmet igénylõ térségben. 
� Az év elsõ napjaiban ismét bir-

tokba vették az árusok és a vásárlók a
szerencsi zöldséges piacot. A város sa-
ját forrásából megvalósított fejlesztésnek
köszönhetõen elkészült az új tetõszer-
kezet és kihelyezték az elárusító stan-
dokat is. 

FEBRUÁR
� Állománygyûlésen mutatta be a

Szerencsi Rendõrkapitányság új meg-
bízott vezetõjét február 1-jén Vereckei
Csaba, megyei rendõrfõkapitány, aki az
új vezetõ kinevezéséig Szabó Aladár
alezredest bízta meg a kapitányság irá-
nyításával.  
� Húszéves a magyarországi két-

tannyelvû oktatás. A jubileumról a Sze-
rencsi Általános Iskolában is megem-
lékeztek, hiszen a Rákóczi épületben
éppen nyolc esztendõvel ezelõtt indult
el ez a képzési forma. 
� Kiss Gáborné nyugállományba vo-

nulása után új fiókigazgató került a sze-
rencsi OTP élére. Nagy-Sándor Bélát,
a pénzintézet korábbi regionális mar-
keting- és értékesítési vezetõjét nevez-
te ki a tulajdonos a pozícióba. 
� Szerencs képviselõ-testülete feb-

ruár 14-ei ülésén tárgyalta a város
2008. évre szóló költségvetését. Az új
pénzügyi tervet több mint 3,5 milliárd
forintos bevételi és kiadási fõösszeggel
fogadta el az önkormányzat. 
� Lakossági felmérést készíttetett a

Medián Közvélemény- és Piackutató In-
tézettel a szalmatüzelésû erõmû sze-
rencsi fogadtatásáról a BHD Hõerõmû
Zrt. A 2008. február 8-a és 10-e között
négyszáz felnõtt megkérdezésével el-
végzett reprezentatív vizsgálat megál-
lapításai között szerepel többek között,
hogy a szerencsi lakosság összességé-
ben erõmûpárti, hiszen a válaszadók
67 százaléka támogatja a beruházást
a 29 százalékra tehetõ ellenzõkkel
szemben.
� 2008 februárjáig nem jutottak

 egyez  ségre a magyarországi feldolgo-
zók és az alapanyag-elõállítók a cu-
korrépa felvásárlási áráról. Mindez azt
eredményezheti, hogy közel két év-
század után megszûnhet a cukorgyár-
tás hazánkban. 

MÁRCIUS
� A térség mezõgazdasági terme-

lõi nem tudják biztosítani a Szerencsi
Cukorgyár alapanyag-ellátását. A Mát-
ra Cukor Zrt.-hez március 10-ig a szük-
séges répamennyiségnek alig több mint
egynegyedére, összesen 198 ezer ton-
na növény termelésére érkezett szán-
déknyilatkozat a gazdáktól. Ennek is-
meretében 2008. március 10-én 12 óra

után néhány perccel meghozta dönté-
sét az igazgatóság: a cég befejezi Ma-
gyarországon a cukor elõállítását és be-
zárja a 120 éves szerencsi gyárát. 
� A vizitdíjról, a kórházi napidíjról

és a tandíjról tartottak népszavazást már-
cius 9-én. A szerencsi szavazókörök-
ben a részvételi arányok néhány tized-
del szinte egész nap meghaladták az or-
szágos adatot, urnazárásra azonban
0,9 tizeddel elmaradt az 50,49 száza-
léktól. A 8134 választópolgárból 4034-
en vettek részt az eredményes népsza-
vazáson. A kórházi napidíjra vonatko-
zó kérdésre az érvényesen szavazók
84,24 százaléka, a vizitdíjnál 82,9 szá-
zalékuk válaszolt igennel. A tandíj be-
vezetésének eltörlésével a voksolók
83,88 százaléka értett egyet Szerencsen.
� Közel kétszáz gyülekezeti tiszt-

ségviselõ részvételével szervezte meg
a presbiteri konferenciát a Zempléni Re-
formátus Egyházmegye. A március 7-
én és 8-án Szerencsen megtartott talál-
kozóra a Bodrogközbõl, a Hegyközbõl,
Hegyaljáról, a Taktaközbõl és a Ha-
rangod vidékérõl érkeztek a meghívot-
tak.
� Bemutatkozó látogatást tett a sze-

rencsi városházán március 26-án Mar-
tin Scott, a Nestlé Hungária Kft. Sze-
rencs/Diósgyõr Gyárának igazgatója. A
37 éves menedzser Skóciából érkezett
Szerencsre, és április 1-jével a nyugál-
lományba vonuló Jean-Christophe
Meis-t váltotta az igazgatói székben.
� Állami kitüntetésben részesült a

nemzeti ünnep alkalmából Kunder
Gyuláné. A szerencsi Bocskai gimná-
zium nyugalmazott gazdaságvezetõjé-
nek március 14-én Budapesten Hiller
István oktatási és kulturális miniszter adta
át a Magyar Köztársaság Ezüst Érdem-
keresztjét. 
� Tizedik alkalommal szervezett

közoktatási szakmai napot március 20-
án a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás. 
� Kiváló eredményt értek el a sze-

rencsi súlyemelõk a március 20–22. kö-
zött Kecskeméten megrendezett súlye-
melõ diákolimpiai döntõn. A 77 kilog-
rammos fiúk között Balla Dávid a do-
bogó harmadik fokára állhatott fel. A 45
kilogrammosok között dobogóra lépõ
Zsebesi Bálint ezüstérmet szerzett. A ser-
dülõk 85 kilogrammos súlycsoportjában
Czibik Tamás hetven kilogrammos sza-
kítással és 85 kilogrammos lökéssel, ösz-
szetettben 155 kilogrammot teljesítve
szerzett diákolimpiai bajnoki címet.
Árvay Balázs a 94 kilogrammos súly-
csoportban a korábbi országos csúcsot
4 kilogrammal megjavítva lett országos
diákolimpiai bajnok. 

ÁPRILIS
� Jubileumi közgyûlést tartott ápri-

lis 2–4. között Szerencsen a Városi Jegy-
zõk Egyesülete. A háromnapos esemé-
nyen megválasztották a szakmai szer-
vezet tisztségviselõit. A tagság egyhan-
gú szavazattal újabb négy esztendõre
elnökké választotta Bíró László szeren-
csi fõjegyzõt.
� Együttmûködési megállapodást kö-

tött áprilisban a BHD Hõerõmû Zrt. és
a Mátra Cukor Zrt. Szerencsi Cukor-
gyárának szakszervezeti bizottsága. A
két fél közös feladatként fogalmazta
meg, hogy a bezárt élelmiszeripari
üzem dolgozói közül minél többnek biz-
tosítsanak munkát az épülõ szalmatü-
zelésû erõmûben, illetve a létesít-
ményhez kapcsolódó üzemekben. 
� Hetedik alkalommal érkeztek vál-

lalkozók a Bocskai gimnáziumba, hogy
tájékozódjanak az intézménynek befi-
zetett szakképzési hozzájárulás fel-
használásáról. Az elmúlt esztendõben
26 millió forint érkezett ilyen céllal a
szerencsi középiskolába. 

� Az épülõ szalmatüzelésû erõmû
megépítéséért tartottak demonstrációt
április 11-én Szerencsen. A három he-
lyi civil egyesület és érdekvédelmi szer-
vezet által kezdeményezett szimpátia-
tüntetésen kb. négyszázan gyûltek össze
a cukorgyárral szemközti parkolóban,
ezzel is bizonyítva a beruházás társa-
dalmi támogatottságát.
� Az elmúlt évek hagyományait kö-

vetve 2008. április 20-án megemlé-
keztek Szerencsen az 1605-ös fejede-
lemválasztó országgyûlésrõl. A Város
Napja programsorozat keretében a gim-
náziumban felavatták a Bocskai-koro-
nát, Ekker Róbert alkotását. A Rákóczi-
várban megtartott emlékmûsor után
pedig a képviselõ-testület ünnepi ülé-
sén átadták többek között a helyi ön-
kormányzat által adományozott kitün-
tetéseket. 
� A Szerencsi Városi Kulturális Köz-

pont és Könyvtár az elmúlt évben is ta-
lálkozóra hívta az ország tárogatósait.
Az április elsõ hétvégéjén megrende-
zett háromnapos programra idén közel
százan érkeztek a Rákóczi-várba.
� A Szerencsi Borbarátok Köre és

a város önkormányzata április 18-án a
Népházban rendezte meg a harmadik
pálinka- és bormustrát. A nemes nedûk
versenyére összesen 52 palack bor ér-
kezett, pálinkából 17 mintával nevez-
tek a termelõk.
� Nyílt, országúti kerékpárverseny

helyszíne volt április 19-én a város és
a kistérség több települése. A nemzet-
közi sporteseményen a Szerencs Kupáért
öt kategóriában közel hetvenen pat-
tantak nyeregbe, hogy teljesítsék az el-
õírt távokat. 
� A holokauszt áldozataira emlé-

keztek április 16-án Szerencsen. Az Ár-
pád-hegyen avatták fel azt a márvány-
táblát, amit a település önkormányza-
ta állított az egykor a településen élõ
zsidó áldozatok tiszteletére. 
� Elbontották az egykori szerencsi

határõr laktanya területén, a rendel-
õintézet szomszédságában lévõ lõteret.
Az önkormányzat tervei szerint itt és a
szomszédos területen építési telkeket
alakítanak ki a jövõben.

MÁJUS
� A 2008. május 1-jén megrende-

zett ballagási ünnepségen 185 tanuló
intett búcsút a szerencsi Bocskai István
Gimnázium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskolának, másnap a Szerencsi Szak-
képzõ Iskolában 113 végzõs hallgató
köszönt el az alma matertõl. 
� Új rendõrkapitány kezdte meg

munkáját május 1-jén Szerencsen. A
mérnök diplomával, jogász végzett-
séggel és a Rendõrtiszti Fõiskola bûnü-
gyi szakán szerzett képesítéssel érkezõ
Bogyay Ferenc alezredes pályázat út-
ján nyerte el a tisztséget.
� Szerencs két középfokú oktatási

intézményében május 5-étõl meg-
kezdõdtek az írásbeli érettségi vizsgák.
A magyar, matematika és történelem fel-
adatok megoldása után az idegen nyel-
vekbõl megszerzett tudásukról adtak
számot a végzõs diákok.
� A nõk számára rendeztek egész-

séghetet május 13–16. között Szeren-
csen. Négy nap alatt számos szabadidõs
program, tájékoztató elõadás és
szûrõvizsgálat várta az érdeklõdõket,
amelyeken összesen több mint ezer
résztvevõt regisztráltak a szervezõk.
� Befejezte a termelést szerencsi üze-

mében az UWITA Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Kht. A helyi telepvezetõ a
továbbiakban családi vállalkozás kere-
tében biztosított munkát a megváltozott
munkaképességû embereknek.
� Kocsis István, a Magyar Villamos

Mûvek Zrt. vezérigazgatója május 15-
ei, szerencsi látogatásán megerõsítette,

hogy a cég szakmai befektetõként ven-
ne részt a szerencsi ipari parkban épülõ
elsõ szalmatüzelésû erõmû megvalósí-
tásában.
� A Szerencsi Városüzemeltetõ Kht.

elsõsorban a közintézmények környé-
kén festette fel május közepén azokat
az útburkolati jeleket, melyek a moz-
gásukban korlátozottak részére jelölnek
ki parkolóhelyeket a város területén. A
jövõben ezeken a helyeken csak érvé-
nyes igazolvánnyal várakozhatnak a jo-
gosultak.
� Nyolcvanöt esztendeje annak,

hogy megalakult a Szerencsi Cukorgyár
Férfikara. Az együttes az utóbbi két év-
ben a város fenntartásába került, azó-
ta a Szerencsi Férfikar nevet viselõ da-
los közösség május 24-én a Rákóczi-
vár színháztermében ünnepelte jubile-
umát.
� Bejelentette nyugállományba vo-

nulását a Szerencsi Általános Iskola és
Mûvészetoktatási Intézmény igazgató-
ja. Kulcsár Sándorné 2007-tõl vezeti az
összevont intézményt, azonban 2008-
ban volt húsz esztendeje annak, hogy
megválasztották a Rákóczi Zsigmond Ál-
talános Iskola igazgatójának.
� A magyar társadalomban ta-

pasztalható kedvezõtlen jelenségekre
hívta fel a figyelmet a „A szerencsi kis-
térség a társadalom jobbá tételéért”
címû dokumentum, amit május 23-án
megtartott rendkívüli ülésén fogadott el
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Tanácsa. A kéréseket és az elvárá-
sokat is megfogalmazó munkaanyagot
május 26-án délután a parlamentben
vette át a polgármesterek képviselõitõl
Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés el-
nöke.
� A parlament Környezetvédelmi

Bizottsága tartott kihelyezett ülést má-
jus 28-án Szerencsen. A tanácskozáson
Borsod-Abaúj-Zemplén megye kör-
nyezetvédelmi témái szerepeltek napi-
renden. A képviselõk tájékozódtak a vi-
lágörökség védelmével kapcsolatos tör-
vény elõkészítésérõl és a város ipari park-
jában épülõ szalmatüzelésû erõmûrõl.

JÚNIUS
� Szerencs volt a házigazdája a lu-

xemburgi Hesperange és a németországi
Malchin testvérvárosokkal közösen
szervezett V. Europart Nemzetközi If-
júsági Találkozónak. Július 5. és 8. kö-
zött fúvószenekari koncerteken és sport-
versenyeken találkoztak egymással a há-
rom nemzet fiataljai, miközben a vá-
rosok mûvészei közös kiállításon mu-
tatkoztak be a nagyközönségnek.    
� A negyedik Zempléni Eurorégiós

Gazdanapokat június elején rendezték
meg Szerencsen. Az eseményen közel
kilencven standon 118 kiállító mutat-
kozott be a városi sportcsarnokban és
a Rákóczi út forgalom elõl elzárt sza-
kaszán. 
� Ünnepi díszbe öltözött június 14-

én a helyi alapfokú oktatási intézmény
mindkét épülete. Ezen a napon ren-
dezték meg a Szerencsi Általános Iskola
öt nyolcadikos osztályának ballagási ün-
nepét. 
� Építészeti Nívódíjban részesítet-

te a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium a volt szerencsi községi
fürdõ felújításában közremûködõket. A
rangos elismerést június 13-án Buda-
pesten Fegyverneky Sándor országos
fõépítész adta át a város képviseletében
jelen lévõ Heves János alpolgármes-
ternek, Salamin Fe renc tervezõnek és
Boros Istvánnak, a kivitelezõ Szerencsi
Szivárvány Ép. Kft. ügyvezetõ igazga-
tójának.
� Az ország középfokú oktatási in-

tézményeihez hasonlóan június 16-ától
a Bocskai gimnáziumban és a Szeren-
csi Szakképzõ Iskolában is meg-

kezdõdtek a középszintû szóbeli érett-
ségik. Az idén a városban összesen több
mint háromszáz diák jelent meg a vizs-
gabizottságok elõtt.
� Nagy Imre halálának ötvenedik

évfordulójára emlékeztek június 16-án
Szerencsen. A Magyarország egykori mi-
niszterelnökét ábrázoló szobornál meg-
tartott ünnepségen Schlosserné Bátho -
ry Piroska szavalata után Heves János
idézte fel a mártírhalált halt kormányfõ
alakját.
� A Szerencsi Általános Iskola

mint egy ezer tanulója számára júni-
us 15-én ért véget a 2007/2008-as ok-
tatási esztendõ. Az ünnepélyes évzá-
rót idén a városi sportcsarnokban
rendezték meg, ahol mindkét épület
diákjai felsorakoztak, hogy az ese-
mény végén átvehessék jól a megér-
demelt bizonyítványokat.
� Miskolcon, a Megyeháza dísz-

termében vették át arany diplomájukat
június 28-án Balogh Sándorné, Borbély
Lajosné és Hudák Pálné nyugdíjas pe-
dagógusok. A szintén szerencsi Zem-
lényi Béláné rubindiplomás tanítónõt
Rónavölgyi Endréné polgármester ott-
honában köszöntötte.
� Ötödik alkalommal szervezett csa-

ládi tábort Szerencsen a Kolompos
együttes. A június 21–29. közötti prog-
ram idején közel négyszázötven gyer-
mek és szülõ ismerkedett városunkban
a magyar népi kultúrával.   
� Ismét tartalmas programokkal vár-

ta az érdeklõdõket a június 29-ei Ondi
Falunap. Az események kora délután a
helyi sportpályán kezdõdtek, ahol sport-
versenyek, látványos bemutatók és ne-
ves sztárvendégek köszöntötték a vá-
rosrész lakosságát. 
� Házkutatást tartott a rendõrség jú-

nius 29-én a szerencsi polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõjének lakásán és munkahe-
lyén, ami után õrizetbe vették a 46 éves
férfit. A gyanú szerint a szerencsi Cs. B.
valótlan tartalmú hatósági határozatok
kiállításával közremûködött a szociál-
politikai támogatások jogtalan folyósí-
tásában. 

JÚLIUS
� Illegális szeszgyárra bukkantak

a pénzügyõrök július 2-án Bekecsen.
Az ügyben két helyi lakossal és egy
alföldi illetõségû személlyel szemben
indult büntetõeljárás. A két bekecsi
családi ház portájáról többek között
321 liter tiszta szesz, 3000 liter is-
meretlen eredetû szeszesital, külön-
féle aromák, nagy mennyiségû cukor
és cukorcefre került elõ és egy éppen
mûködés alatt álló tiltott pálinkafõzõ
berendezést is találtak.
� Bíró István önkormányzati kép-

viselõ idén elsõ alkalommal, július 26-
án a hagyományteremtés céljával ren-
dezte meg a fecskési városrész családi
napját. Az egész napos program ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt kelle-
mes szórakozást nyújtott.
� Hazai forrású decentralizált ön-

kormányzati fejlesztési programok tá-
mogatásáról döntött július 18-ai ülésén
az Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács. A testület a helyható-
ságok által igényelt beruházások meg-
valósítására közel négymilliárd forint
hozzájárulást biztosít. Szerencs útfel-
újításokhoz, építési telkek közmûvesí-
téséhez és térfigyelõ rendszer kiépíté-
séhez jut pénzügyi forráshoz.

AUGUSZTUS
� Szabó Lászlóné lett augusztus

1-jétõl a szerencsi polgármesteri hi-
vatal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályának vezetõje.

(Folytatás a 10. oldalon.)

EZ TÖRTÉNT A 2008-AS ESZTENDÕBEN SZERENCSEN
A Szerencsi Hírek az elmúlt esz-

tendõben összesen 21 alkalommal
jelent meg a városban és a környezõ
településeken. Az alábbi összeállí-
tásunkban az év legfontosabb ese-
ményeit, híreit gyûjtöttük csokorba. 



Utolsó munkaterv szerinti ülését tar-
totta 2008. december 11-én a polgár-
mesteri hivatal tanácstermében a sze-
rencsi önkormányzat. 

Az elsõ napirendi pont keretében a
helyi középiskolai kollégiumban vég-
zett oktató-nevelõ munkáról tájéko-
zódtak a képviselõk. Csider Andor in-
tézményvezetõ ismertette: az elmúlt 15
esztendõben folyamatos fejlõdés jelle-
mezte a kollégiumot, ahol a tanulás fel-
tételeinek a biztosítása mellett igye-
keznek családias körülményeket te-
remteni a diákoknak. Egy közelmúltban
elvégzett felmérés eredményei azt mu-
tatják, hogy a szülõk és a fiatalok egya-
ránt elégedettek az intézmény szolgál-
tatásaival, a pedagógusok tevékenysé-
gével. Egeli Zsolt az ügyrendi és okta-
tási bizottság nevében elfogadásra ja-
vasolta a tájékoztatót, elismeréssel szól-
va az ott dolgozók munkájáról. A kép-
viselõ megjegyezte, hogy a jövõben a
tárgyi feltételek javítására kell töreked-
ni. Koncz Ferenc szerint jó döntés volt
a kollégiumvezetõ egykori kinevezése,
hiszen Csider Andor személye összenõtt
az intézménnyel. Sipos Attila úgy vél-
te: a tájékoztatóból is kitûnt, hogy a kol-
légium munkatársai a gyermekek és a
szülõk megelégedettségére végzik fel-
adatukat. Korondi Klára örömmel nyug-
tázta, hogy a diákok nem félnek a kol-
légiumban, és bizalommal fordulnak a
tanárokhoz. Hiányolta ugyanakkor az
etikai nevelést, amire a mai világban
nagy szükség volna. Kalina Lajos meg-
jegyezte, hogy sokszor lát gyerekeket a
kollégium kapuja elõtt a késõ esti órá-
kig üldögélni, dohányozni. Uray Atti-
láné szerint a tájékoztatóból is kiderült,
hogy az intézményvezetõ mened-
zserszemlélettel igazgatja a kollégiumot.
Vaszily Miklós ismertette, hogy a vá-
rosüzemeltetõ társaság virághagymái a
kollégium pincéjében telelnek, ami
nagy segítség a kertészetnek. Heves Já-
nos alpolgármester kiemelte: a kollégi-
um színfoltja a városnak, egyike annak
a sok intézménynek, ami jól mûködik
Szerencsen. Csider Andor válaszként el-
mondta: a kollégium elõtt késõ este ül-
dögélõ fiatalok nem az intézmény di-
ákjai, hanem a környezõ bérházakban
lakó fiatalok. Az illemtanra nagy hang-
súlyt helyeznek a pedagógiai munkában,
csakúgy, mint az egészséges életmód-
ra és a helyes táplálkozásra nevelésre.
Rónavölgyi Endréné polgármester egye-
tértett azzal, hogy a szerencsi kollégi-
umban rendkívül színvonalas és ered-
ményes munkát végeznek. Az intézmény
a város körzetközponti szerepét erõsíti,
és hangsúlyt helyez gazdálkodásában a
saját bevételekre. A kollégiumot to-
vább kell fejleszteni, amit a kistérségi ta-
nács is támogat azzal, hogy az elsõ hely-
re sorolta ennek a célnak a megvalósí-
tását szolgáló pályázatot. A létesítmény
a város turisztikai életében is fontos sze-
repet tölt be szállás és étkezés biztosí-
tásával. A tájékoztatót az önkormány-
zat Kalina Lajos tartózkodása mellett el-
fogadta.

A következõ napirendi pont a kép-
viselõ-testület 2009. évi munkatervének
elfogadása volt.  Egeli Zsolt az ügyren-
di és oktatási bizottság nevében az  elõ -
terjesztéshez több módosító javaslatot
tett. Ezek között szerepelt a képviselõk
törvényi kötelezettségbõl adódó to-
vábbképzésének a megvitatása és hogy
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
(CKÖ) munkájáról szóló tájékoztatóhoz
kapcsolódóan tájékozódjanak a sze-
rencsi roma integrációról. Tûzzék na-
pirendre a térség, illetve a város foglal-
koztatási helyzetét. Takács István a
pénzügyi és városfejlesztési, Sipos At-
tila pedig a szociális és egészségügyi bi-
zottság nevében javasolta elfogadásra
az eredeti munkatervet. Sipos Attila kép-

viselõi javaslatként fogalmazta meg,
hogy a roma integrációval a CKÖ be-
számolója foglalkozzon. Visi Ferenc sze-
rint ezt a kérdést nem kell feszegetni,
mert csak széthúzást eredményezne a
városban. A bûnözõket azonban meg
kell büntetni, amiben nincs szerepe a
származásnak, etnikai hovatartozás-
nak. Takács István azt indítványozta,
hogy szeptember mellett márciusban is
váltsanak szót a városfejlesztésrõl és a
beruházásokról, hogy lássák, minként
indul az év. Heves János az intézmé-
nyek évenkénti beszámolóját hiányol-
ta a tervezetbõl. Egeli Zsolt arra hívta
fel a figyelmet, hogy a CKÖ-t 53 helyi
választópolgár alapította, miközben a
városban mintegy hatszáz roma lakos
él. A pozitív diszkriminációt a jogalko-
tó is tudomásul veszi, az államnak és
az önkormányzatoknak komoly erõfe-
szítéseket kell tenni, mert az országban
rendkívül feszültté váló helyzet magá-
tól nem oldódik meg. Ne dugják a fe-
jüket a homokba, mert annak néhány
év múlva súlyos következményei le-
hetnek. Koncz Ferenc szerint a város-
lakók körében nincsenek problémák, de
hétvégeken egyes szórakozóhelyeken,
illetve a vasútállomáson már jelent-
keznek gondok. Ezért fontos, hogy szót
ejtsenek azokról a jelenségekrõl, ame-
lyek több városkörnyéki településen már
súlyos problémaként jelentkeznek. Si-
pos Attila mindenkit óvatosságra intett,
mert félõ, hogy maguk csinálnak ro-
makérdést ott, ahol ez valójában nem
merült fel. Marosvölgyi János, a szerencsi
CKÖ elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy érvényes együttmûködési megál-
lapodásuk van a városi önkormány-
zattal, amiben szerepel, hogy évente-
kétévente beszámolnak a települési
képviselõ-testületnek a tevékenysé-
gükrõl. 

Bíró István szerint megromlott a köz-
biztonság Szerencsen, a szülõk nyu-
godtan már nem engedhetik ki a gye-
rekeiket szórakozni a városba. Fekete
József szólt arról, hogy Szerencs eseté-
ben nem súlyos a helyzet, az itteni roma
lakosság integrálódott. A bûncselek-
ményeket jellemzõen nem a helyiek, ha-
nem a környékbeli lakosok követik el. 

Rónavölgyi Endréné azt javasolta,
hogy a foglalkoztatás helyzetét városi
szinten tekintsék át. A települési és a ci-
gány kisebbségi önkormányzat között
létrejött együttmûködési megállapodás
lefedi azokat a területeket, amelyek fel-
merültek a hozzászólásokban, ezért a
CKÖ tájékoztatója ennek a figyelembe
vételével készüljön el, amihez a pol-
gármesteri hivatal segítséget nyújt. A tes-
tület Heves János tartózkodásával – aki-
nek a javaslata, hogy évenként tekint-
sék át az önkormányzati intézmények
munkáját, nem került be az elõterjesz-
tésbe – jóváhagyta az önkormányzat
2009-es munkatervét. 

MEGÚJULHAT
A KÁBELTELEVÍZÓS HÁLÓZAT 
Elfogadta az önkormányzat a Sze-

rencsi Többcélú Kistérségi Társulás má-
sodik féléves munkájáról készített tájé-
koztatót és határoztak a simai ifjúsági
tábor fejlesztését szolgáló pályázat be-
nyújtásáról. A tervezett beruházás ér-
téke 60 millió forint, amihez a város 50
millió forint támogatást igényel. Három
„nem” szavazattal, három tartózkodás
mellett módosította az önkormányzat a
településszerkezeti terv kábeltévére vo-
natkozó rendelkezését annak érdeké-
ben, hogy a szolgáltató korszerû, a kor
követelményeinek megfelelõ új háló-
zatot létesíthessen a településen. Erre a
célra a társaság a mûemléki környe-
zetnek számító területeket kivéve a meg-
lévõ póznák igénybevételével légká-
beleket létesíthet. A döntést megelõzõen

Szabó Lászlóné, a polgármesteri hiva-
tal építésügyi és városfejlesztési osz-
tályvezetõje arra hívta fel a figyelmet,
hogy új oszlopok létesítésére nincs le-
hetõség, kizárólag a már meglévõ
ÉMÁSZ és a MATÁV-létesítmények
használhatók majd légkábel-telepítés-
re. Takács István, Egeli Zsolt és Sipos
Attila tájékoztatása alapján mindhárom
önkormányzati bizottság elfogadásra ja-
vasolta az elõterjesztést. Hidegkúti Ákos
nem támogatta, hogy a kábeltévé-fej-
lesztés légkábelen valósuljon meg. Az
volna jó, ha városszerte minden kábel
a földbe kerülne. Ez utóbbival Koncz
Ferenc is egyetértett, hozzátéve, hogy
tudomása szerint szerzõdés írja elõ, hogy
a városban a kábeltévé-hálózatnak a
földbe kell kerülnie. Visi Ferenc nem
támogatta az elõterjesztést, mert nem
tudni, hogy van-e elegendõ igény a la-
kosság részérõl a légkábelezésre. Bíró
István támogatta olyan korszerû háló-
zat kiépítését, ami a lakosság részére ma-
gasabb szintû szolgáltatást tesz lehetõ -
vé. Fekete József kiemelte, hogy a ter-
vezett beruházás a már meglévõ ká-
belhálózat korszerûsítését jelenti, amely
során a régi vezetékeket optikai kábel-
re cserélik. Vaszily Miklós szerint az  elõ -
terjesztés tartalmazza: csak ott lehet új
légkábel, ahol már egyébként is van. El
kell dönteni, hogy mivel okoznak na-
gyobb kellemetlenséget a lakosságnak,
azzal, ha feltúrják az aszfaltos utat, és
a javítás már nem lesz tökéletes, vagy
elfogadják a határozati javaslatban fog-
laltakat. A képviselõ-testület Hidegkú-
ti Ákos, Koncz Ferenc és Visi Ferenc el-
lenszavazatával, Takács István, Egeli
Zsolt és Korondi Klára tartózkodása mel-
lett elfogadta az elõterjesztést.  

Egyhangúlag született döntés a Lak-
tanya úti új építési telkek meghirdeté-
sérõl, amelyeket 2500 forintos induló
kikiáltási áron, licitálás útján kíván ér-
tékesíteni az önkormányzat. Hasonló
módon született határozat a volt Mun-
kás pályán kialakítandó építési tel-
kekrõl is, amelyeket zártsorúan kell majd
beépíteniük a leendõ tulajdonosoknak. 

NAPIRENDEN
A VILÁGÖRÖKSÉG

A következõ napirendi pontként Sze-
rencsnek a Tokaji Borvidék Kultúrtáj Vi-
lágörökségi Területbõl történõ kiválá-
sát szorgalmazó elõterjesztést vitatta meg
az önkormányzat. Rónavölgyi Endréné
ismertette: amikor 2002-ben a vidék el-
nyerte a világörökségi címet, a telepü-
lések nem igazán tudták, hogy ez majd
milyen elõnyökkel és hátrányokkal jár.
A szerencsi szalmatüzelésû erõmû be-
ruházása kapcsán szembesültek elõ ször
az iparfejlesztési korlátokkal, ami im-
már két éve folyó vitát eredményezett.
A létesítmény jogerõs építési enge-
déllyel rendelkezik, mégis hatástanul-
mány készül arról, hogy a beruházás
veszélyt jelent-e a világörökségi területre.
Emellett a közelmúltban elfogadott me-

gyei területrendezési terv még szûkebb
mezsgyét jelöl ki a város számára a mun-
kahelyteremtésre, tovább szigorítva az
országos területrendezési terv elõírása-
it.  Szerencs a cukor- és csokoládé-
gyártásról lett híres, kizárólag a borá-
szatból és a vendéglátásból az itt élõ
emberek soha nem tudtak megélni. A
polgármester kiemelte: a foglalkoztatá-
si helyzet javítására munkahelyteremtõ
beruházásokra volna szükség, amit
azonban a jelenlegi szabályozás je-
lentõsen korlátoz. Ezért kell mérlegre ten-
niük: érdeke-e Szerencsnek, hogy a vi-
lágörökség ütközõzónájához tartozzon,
amire ugyanolyan szabályozás vonat-
kozik, mint a magterületre. 

Egeli Zsolt az iránt érdeklõdött,
hogy a szervezeti és mûködési sza-
bályzat alapján a jegyzõi ellenjegy-
zésnek van-e köze a testületi határo-
zat érvényességéhez? Bíró László
jegyzõ erre nemmel válaszolt. Visi Fe-
renc szerint a világörökségi cím meg-
tiszteltetés. Nem érti a kezdeménye-
zést, mert a fejlesztési lehetõségek
ugyanúgy megvannak, mint eddig.  

Takács István elnök a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság nevében szól-
va kiemelte: az ülésükön elhangzott,
hogy a kilépés kérése valójában egy
segélykiáltás. A világörökségi címrõl
hajdanán országos szervek döntöttek,
ezzel azonban be is fejezték a területtel
való foglalkozást. A kötelezettségek
mellett azonban jogokat is biztosítani
kellene az itt élõ emberek megélheté-
se érdekében, amit az állam tehet meg.
Ilyen értelemben megérti a segélyki-
áltást, ugyanakkor jó lett volna, ha errõl
korábban egy rendkívüli ülésen kiké-
rik a képviselõk véleményét. Koncz Fe-
renc kiemelte: az idén nyáron a par-
lament által elfogadott országos terü-
letrendezési tervben nem szerepel a ke-
vesebb mint 50 megawatt teljesít-
ményû szerencsi szalmatüzelésû
erõmû. Ilyen kapacitásnál ez ugyan
nem is kötelezõ, de meg lehetett vol-
na tenni, ha arra lett volna megfelelõ
javaslat és politikai szándék. A megyei
terv az országos szabályozás alapján
készült és a jogerõs építési engedéllyel
rendelkezõ szerencsi szalmatüzelésû
erõmû felépítését – visszamenõleges
hatály hiányában – nem gátolja meg.
Ugyancsak nem korlátozza a megyei
terv a beépítésre szánt területek gaz-
dasági célú fejlesztését. A képviselõ ja-
vasolta: vegyék le a témát a napirendrõl
és arról késõbb megfelelõ elõkészítés
után tárgyaljanak. Danyi László arra
volt kíváncsi, hogy a megyei terület-
rendezési terv Szerencsen és térségé-
ben akadályozza-e mezõ gazdasági,
ipari létesítmények építését. Fekete Jó-
zsef megkérdezte: szerepel-e a szóban
forgó szabályozásban, hogy ökológiai
hálózat területén a tájképvédelmi öve-
zetben, továbbá a világörökségi és bor-
vidéki területen térségi jelentõségõ
erõmû nem létesíthetõ? Amennyiben
igen, regionális hatású  bio gáz-erõmûvet

sem lehet a fenti helyeken létrehozni.
Koncz Ferenc ismertette: ez a korlá-
tozás szerepel a megyei területrende-
zési tervben. Heves János nem értet-
te, miként kötheti ki a megyei önkor-
mányzat, hogy nem épülhet erõmû a
térségben. Az alpolgármester szerint
Szerencsen a világörökségi címbõl na-
gyon kevés embernek származott hasz-
na, az iparfejlesztés korlátozása azon-
ban hátrányt okoz a településen élõk-
nek.  

Egeli Zsolt egy rendezvényen el-
hangzottak alapján azt tette szóvá,
hogy az elmúlt húsz évben az egymást
váltó hazai kormányok nem voltak ké-
pesek a világörökséggel járó kötele-
zettségekhez való alkalmazkodáshoz se-
gítséget nyújtani az önkormányzatok-
nak. Napjainkban a cím több terhet je-
lent, mint amilyen elõnnyel jár, amit az
állam képviselõi is éreznek. A kilépés
kérése helyett azonban az országgyûlési
képviselõknek kellene közbenjárniuk
annak érdekében, hogy változás tör-
ténjen ezen a területen. Sipos Attila sze-
rint ez az ügy már régóta politikai kér-
dés – ami sajnálatos –, mert a politika
mindent tönkre tud tenni. Jó példa erre
a szalmatüzelésû erõmû ügye, ahol a
több tízmilliárd forintos beruházástól si-
került elrettenteni a befektetõt. A sze-
rencsi önkormányzat tagjainak össze
kellene fogni, kiállva az erõmû ügye
mellett. Kalina Lajos szerint a világ -
örökségi cím elnyerésekor nem volt vi-
lágos, hogy ez milyen kötöttségeket ró
az itt élõ embe rekre. Az elõterjesztés va-
lójában egy felhívás, amivel a lehe -
tõségeket megkötõ béklyók ellen tilta-
koznak. Suskó Viktor úgy vélte: a  világ -
örökségi cím elnyerésekor félrevezették
az önkormányzatokat. Azt hangoztat-
ták, hogy nagyszerû pályázatokon ve-
hetnek részt, de a kötöttségekrõl, pél-
dául az építészeti szabályok szigoro-
dásáról nem esett szó. A szerencsi ön-
kormányzat a mostani határozattal a  fej -
lõdéshez kér segítséget. Koncz Ferenc
szerint köznevetség tárgyává válhat
Szerencs, ha az önkormányzat a világ -
örökségbõl történõ kilépés mellett fog-
lal állást. A problémát a Balatonhoz ha-
sonlóan egy tokaji világörökségi fej-
lesztési terv elfogadása oldaná meg.  Hi-
degkúti Ákos kilépés esetén a világö-
rökséghez kapcsolódó korábbi szeren-
csi beruházások további sorsa felõl ér-
deklõdött. Takács István megfontoltságra
intette az önkormányzatot. A hatóságok
már foglalkoznak a világörökségi prob-
lémákkal, megfelelõ háttérdiplomáciá-
val itt kellene eredményeket elérni, nem
pedig mások helyett felvállalni a kelle-
metlenségeket. Fekete József szerint,
amíg határozatban nem nyomatékosít-
ják, hogy ez a világörökségi téma el van
rontva, addig ez csak szóbeszéd. Egy
mai európai cukorgyár teljesítménye
meghaladja a 10 megawattot, így je-
lenleg ilyen üzemet sem lehetne építe-
ni a térségben.

(Folytatás a 10. oldalon.)
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Megállapította a 2009. évi hulladékkezelési közszol-
gáltatási díjakat tavaly december 22-ei rendkívüli ülé-
sén a szerencsi önkormányzat. A döntés értelmében idén
a korábban meghatározott 18% helyett 10%-kal kell töb-
bet fizetni a városban a szemétszállításért. A kukák egy-
szeri ürítése 60 literes gyûjtõnél nettó 293 forintba, a
120 literes edénynél 356 forintba, míg 1100 literes kon-
téner esetében 3267 forintba kerül. 

Rendeletet alkotott a képviselõ-testület a 2009. évi he-
lyi adókról. Az új szabályozás három adónemnél jelent
változást. A vállalkozások építményadójának mértéke 450
négyzetméterig megegyezik az elõzõ évivel, 451 négy-
zetméter felett 11%-os az emelés, azaz évente négy-
zetméterenként belterületen 1160 Ft-ot, külterületen 760
Ft-ot kell fizetni. A telekadó mértéke négyzetméteren-
ként 231,6 Ft/év helyett 250 Ft/év lett. Ez 8%-os emel-

kedést jelent a jelenleg érintett 23 adóalany esetében.
Az idegenforgalmi adó vendégéjszakánként 347,5 Ft-ról
380 Ft-ra módosult. Tízmillió forintos alap létrehozásá-
ról is határozott az önkormányzat a 15 fõnél kevesebb
létszámot foglalkoztató helyi kisvállalkozások támoga-
tására. A pályázat részleteit a pénzügyi és városfejlesz-
tési bizottság dolgozza ki.

A közgyûléssé alakult képviselõ-testület döntött a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Kht. átalakításáról és egy új gaz-
dasági társaság létrehozásáról, amelyeknek pályázat út-
ján zárt ülésen megválasztották az ügyvezetõ igazgatóit.
A Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. esetében Cza-
kóné Szikszai Orsolya, míg a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft.-nél Tóth István nyerte el öt évre a megbízatást.

(A rendkívüli ülés egyes napirendi pontjainak vitájára
lapunk következõ számában visszatérünk – a szerk.)

SZEMÉTDÍJ- ÉS ADÓVÁLTOZÁSOK

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 



HALÁLOS
DOHÁNYZÁS 

Ketten vesztették életüket abban a
tûz esetben, ami december 25-én a kora
délutáni órákban történt a megye-
székhelyen. A tûzoltókat egy lángok-
ban álló miskolci ingatlanhoz riasz-
tották. A beavatkozást követõen a
szakértõ megállapította, hogy korábban
a lakásban tartózkodó 43 éves férfi és
37 éves nõ feltehetõleg az ágyban do-
hányzott és gyertyával világított, ame-
lyek következtében tûz keletkezett. A
rendõrségi eljárás során szándékos
gyújtogatásra, vagy idegenkezûségre
utaló adat nem merült fel.

ZÁLOGBA VITT BARÁTNÕ 
Az adóssága megfizetése elõl elsza-

ladó férfi barátnõjét vitte magával zá-
logba a hitelezõ. A lány azonban
SMS-ben értesítette hozzátartozóit,
akik szóltak a rendõröknek. A kölcsön
folyósítója január 6-án vonta kérdõre
azt a férfit, aki nem egyenlítette ki tar-
tozását. Az adós azonban fizetés he-
lyett elfutott a találkozóról. Ezzel egy
idõben érkezett meg a helyszínre a me-
netrend szerinti buszjárat, amirõl leszállt
a tartozással rendelkezõ férfi barátnõje,
akit a gyanúsított az autójába tuszkolt,
majd elhajtott vele. Az elhurcolt lány
azonban egy óvatlan pillanatban SMS-
ben értesítette hozzátartozóit, akik
azonnal bejelentést tettek a rendõrsé-
gen. A kazincbarcikai rendõrök elren-

delték a környékbeli útvonalak lezá-
rását, ellenõrzését. Bánhorváti közelé-
ben a járõrök rövid idõn belül elfog-
ták a férfit, aki állítása szerint nem tud-
ta, hogy bûncselekményt követ el. Az
ügyben személyi szabadság megsér-
tésének gyanúja miatt indult eljárás.

MOZDONYTÛZ TOKAJBAN 
Az InterCity mozdonyának géphá-

zában keletkezett tûz december 27-én,
amire a tokaji vasútállomáson figyelt
fel a mozdonyvezetõ. Feltehetõen
mûszaki meghibásodás miatt kábel-
kötegek és villamos tekercsek gyul-
ladtak meg, sûrû füsttel árasztva el a
jármû helyiségeit. A lángokat habsu-
gárral és poroltóval fékezték meg a sze-
rencsi tûzoltók. A káresemény során
személyi sérülés nem történt, a sze-
relvény mintegy másfél órás késéssel
folytatta az útját. 
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RENDÔRSÉGI HÍREK

Az elmúlt évben is komoly károkat okoztak Szerencsen és környé-
kén a tolvajok. Különösen a Taktaközben szaporodnak napról-napra
az esetek, félelmet keltve az emberekben. Az ismeretlen tettesek ál-
tal elvitt értékek, a pusztítás és az õrzés-védelem kényszerû többlet-
kiadásai napjainkban már a vállalkozások versenyképességét is ve-
szélyeztetik. A bûnelkövetõk pedig a telephelyekrõl és a határból min-
dent elvisznek, amik értékesítésre alkalmasak vagy mindennapi élet-
vitelükhöz szükségesnek találnak. Az elmúlt esztendõ elsõ felében  leg -
inkább a fém- és üzemanyaglopások keserítették meg a cégek életét,
amelyek sorozatos jellege olykor már az elkövetõi kör szervezettsé-
gére utal. Sajnos, az esetek száma 2008 utolsó negyedévében tovább
emelkedett, ami különösen elkeserítõ a jövõre nézve. Az idényjellegû
lopások között a betakarítás elõtti idõszakban szinte már ipari mére-
teket ölt a kukoricatáblák megdézsmálása, a hideg idõ beköszöntével
pedig háztartási energiahordozóvá alakulnak a kerékpárok, amelyek-
kel naponta akár több köbméter fát is hazaszállítanak az erdõterüle-
tek önkényes pusztítói. Ilyenkor többszörös a kár, hiszen nemcsak az
árbevétel-kieséssel, hanem a jogszabály által elõírt újratelepítés költ-
ségével is számolnia kell a gazdálkodóknak. Egész évben kelendõek
a különbözõ fémek, színesfémek és lassan már nincs olyan érték, ami
biztonságban lenne a taktaközi településeken és azok határában. A
vállalkozásoknak okozott kárt az érintettek milliós nagyságrendûre be-
csülik. Volt, hogy egyetlen esetben másfél millió forinttal tették sze-
gényebbé áldozatukat a bûnelkövetõk. A közelmúltban már az is  elõ -
fordult, hogy élõ állatot szúrtak le egy társaságnál, amelybõl az érté-
kesebb húsokat kikanyarították, a jószág többi részét pedig a helyszí-
nen hagyták.  Az Európai Unió nyugati felében elképzelhetetlen, hogy
valaki a saját erdõinek védelmére kényszerüljön, vagy állattenyészté-
si telepein vagyonõrt alkalmazzon. A vállalkozások ugyan próbálják
a bûncselekményeket megelõzni, vagy megakadályozni, de hatékony
támogatás nélkül az elkövetõi kör állandó jelenléte miatt ez sajnos
sokszor szélmalomharcnak bizonyul. Tehát a megelõzés szûkebb kör-
nyezetünkben is ma még hiú ábrándnak tûnik. Csipetnyi megnyug-
vást hozhatna, szubjektív biztonságérzetünket picit erõsítené, ha az
elkövetõk kezén kattanna a bilincs. Tudom: egyrészt erre csekély az
esély, másrészt az ilyen esetekben kiszabott büntetést az esetleges le-
bukás fényében is vállalják a tettesek. Róka fogta csuka! Van, aki már
árammal védené megdolgozott kertjének zöldségét-gyümölcsét a
dézsmálóktól. A megyeszékhely lakótelepein a városõrség lendült ak-
cióba. Szerencsen is rövidesen kamerák pásztázzák a közterületeket,
a sertéstelepeket fegyveres õr védi, a vadászok puskával a vállukon a
rapsicokat figyelik a lesben, az erdészek kétcsövûvel haladnak a fa-
vágók nyomában és a motorfûrészek hangja után, a lakóházak tulaj-
donosai pedig maroklõfegyvereiket – vagy gáz- és riasztópisztolyukat
– csõre töltve hajtják álomra a fejüket. Ha az állam nem képes a tu-
lajdon védelmére, polgárainak a biztonságát nem tudja garantálni, ak-
kor a harc rövidesen megkez dõdik.

Sárkány László

SEMMI SINCS
BIZTONSÁGBAN A közúti közlekedés szempontjából

kedvezõnek értékelte az elmúlt évet
2008. decemberi 17-ei ülésén a Sze-
rencsi Területi Balesetmegelõzési Bi-
zottság.

Kevesebb személy sé-
rült meg az utakon és
csökkent az anyagi káros
balesetek száma is. Az
idén a tehergépjármûve-
zetõk számíthatnak szi-

gorúbb ellenõrzésekre.
A tanácskozáson Keresztesi János (fo-

tónkon), a Szerencsi Rendõrkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztályve-
zetõje kiemelte: az elmúlt évben to-
vább folytatódott a kedvezõ tenden-
cia, amely szerint évrõl évre keve-
sebben sérülnek meg közúti baleset-
ben Szerencsen és környékén. A ha-
lálos kimenetelû ütközések száma a
felére, 4-rõl 2-re mérséklõdött. 

Bár a közlekedés tárgyi feltételei –
elsõsorban az utak állapota – tovább-
ra sem javultak, azonban a követke-
zetesebb és célszerûbb rendõri fellé-
pésnek, a rendszeres ellenõrzéseknek,
a jogszabályi változásoknak, valamint
a hatékony balesetmegelõzési tevé-
kenységnek köszönhetõen sikerült a fi-

gyelemreméltó eredményeket meg-
õrizni. 

A baleseteket okozók többsége gép-
kocsivezetõ, az okok között még min-
dig a gyorshajtás a vezetõ, ittasságot
a sofõrök 15 százalékánál állapítottak
meg. A tanácskozáson elhangzott,
hogy emelkedett a tehergépjármûvek
által okozott balesetek száma is annak
ellenére, hogy vidékünkön csökkent
a kõ és megszûnt a cukorrépa szállí-
tása. Ugyanakkor növekedett Sátoral-
jaújhely felõl a tehergépjármûvek szá-
ma, a lengyel, szlovák és a volt szov-
jet tagköztársaságból érkezõ kamionok
pedig a 37-es és 38-as utakon, Bod-
rogkeresztúr és Tokaj irányába hagy-
ják el a Nyírség felé a Szerencsi
Rendõrkapitányság területét. Éppen
ezért a 2009-es esztendõben a ható-
ságok összehangolt ellenõrzéseire
gyakrabban számíthatnak a tehergép-
jármûvek vezetõi.

A tanácskozáson szóba került, hogy
jelentõsen módosultak a közúti köz-
lekedést szabályozó normák. A gya-
logosok, a kerékpárosok, valamint az
állati erõvel vont jármûvek vezetõi la-
kott területen kívül kötelesek látható-
sági mellényt viselni. Szigorodott az
elõéleti pontrendszer és az ittas ve-

zetõkkel kapcsolatos eljárás. A leg-
markánsabb változás az objektív fe-
lelõsség elvén alapuló üzembentartói
felelõsség bevezetése volt, amely alap-
ján a hatóság szabálysértések esetén
jelentõs összegû közigazgatási bírsá-
got szabott ki. A tanácskozás részt vevõi
az új jogszabály hibájául rótták fel,
hogy a tehetõsebb jármûvezetõk kö-
rében nem éri el a kívánt visszatartó
hatást, mert számukra nem jelent gon-
dot egy-egy nagyobb összegû bünte-
tés kifizetése.                          S. L.

KEVESEBB BALESET
A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE ÚTJAIN

A szökés, elrejtõzés az eljárás megnehezítésének, bizonyítékok megsem-
misítésének veszélye miatt újabb kilencven nappal meghosszabbította az ügyész-
ség javaslatára a bíróság 2009. január 2-án a szerencsi polgármesteri hivatal
volt építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõjének elõzetes letartóztatását
– tájékoztatta lapunkat Szabó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíró-
ság szóvivõje. A rendõrség még 2008. június 29-én vette bûnügyi õrizetbe a
46 éves köztisztviselõt, mert a nyomozó hatóság adatai alapján alapos a gya-
nú arra, hogy valótlan tartalmú hatósági határozatok kiállításával közremûködött
a Szerencs környéki településeken lakásépítéseknél felhasználható, vissza nem
térítendõ szociálpolitikai állami támogatások jogtalan folyósításában. Az osz-
tályvezetõt 2008. július 2-án csalás bûntette és más bûncselekmények elkö-
vetésének alapos gyanúja miatt helyezte elõzetes letartóztatásba a bíróság. A
nyomozást a Miskolci Nyomozó Ügyészség végzi vezetõ beosztású dolgozó
által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, jelentõs kárt okozó csalás meg-
alapozott gyanúja miatt.

TÍZ HÓNAPRA HOSSZABBÍTOTT
ELÔZETES LETARTÓZTATÁS

Szerencsen a Rákóczi út 89. szám
elõtti fának rohant 2008. december
26-án délután egy személygépkocsi.
A helyi lakos által vezetett Ford Fo-
cus a MÁV-állomás felõl haladt a bel-
város felé. Az autó sofõrje az Ondi
úti közlekedési lámpával ellátott ke-
resztezõdést elhagyva elõzésbe kez-
dett, amikor az egyik kerék gumi-
abroncsának a defektje miatt el-
vesztette uralmát a jármûve felett és
a menetirány szerinti jobb oldalon
lévõ fának ütközött. Személyi sérü-
lés szerencsére nem történt, az anya-
gi kár azonban megközelíti az egy-
millió forintot. A helyszínen alkal-
mazott alkoholszonda nem  színezõ -
dött el.

Öt, személyi sérüléssel járó köz-
lekedési baleset történt december
29-én Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében. Az ütközések okai fõként a
megváltozott téli út- és látási vi-
szonyoknak meg nem felelõ közle-
kedés, valamint az elsõbbségi jog
meg nem adása volt.

A miskolci József Attila út Metro
áruház elõtti útszakaszán ugyanezen
a napon 10.45 órakor a helyközi tö-
megközlekedési vállalat menetrend
szerinti autóbusza a külsõ, egyene-
sen haladó forgalmi sávjában Fel-
sõzsolca irányába közlekedett. Eköz-
ben a belsõ forgalmi sávból elé be-
soroló, ismeretlen forgalmi rendszá-
mú, piros színû személygépjármû las-
sított, majd megállt. Az autóbusz ve-
zetõje, hogy az elõtte megálló sze-

mélygépkocsival az ütközést elke-
rülje, hirtelen fékezett, amitõl az au-
tóbusz utasterében tartózkodók kö-
zül egy 68 éves nõ súlyosan, míg egy
49 éves férfi, valamint egy 22 éves
nõ és 1 éves kislánya könnyebben
megsérült. A rendõrség ezúton kéri
azon személyek jelentkezését, akik
a közlekedési balesetet látták, vagy

azokról érdemleges információval
tudnak szolgálni. Jelentkezni lehet
személyesen a Miskolci Rendõrka-
pitányság Közlekedésrendészeti Osz-
tályán, telefonon munkaidõben a
46/514-528 közvetlenül hívható szá-
mon, vagy a 46/514-511/25-28 mel-
léken, továbbá munkaidõn kívül a
107-es hívószámon.

SZEMTANÚKAT KERES A RENDÕRSÉG 

A családi háza elõtt a járdán fek-
ve találtak rá január 12-én hajnal-
ban Mezõzomboron egy 81 éves
egyedül élõ asszonyra. A testén bán-
talmazási nyomokat viselõ, kihû -
léshez közeli állapotban lévõ sér-
tett kórházba szállítás közben el-
hunyt. Az ügyben a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Rend õr-fõ ka -
pitányság forrónyomos csoportja
végezte a helyszíni szemlét és a ta-
númeghallgatásokat. A fõkapitány-
ság kommunikációs irodája lapunk
kérdésére válaszolva közölte: a
rendelkezésre álló adatok alapján
feltételezhetõ, hogy a sértett  bûn -

cselekmény áldozata
lett. A rendõrség halált
okozó testi sértés miatt
indított eljárást. A tet-
tes(ek) felderítését köz-
vetlenül  elô segítô sze-
mélynek a megyei ren-
dôrfôkapitány 500 ezer
forint díjat tûzött ki.
Bejelentés tehetô a
46/514-579-es telefo-
non illetve az ingyenes
107-es, 112-es segély-
kérô számokon.

EMBERÖLÉS MEZÕZOMBORON

DEFEKT ELÕZÉS
KÖZBEN

Borsod-Abaúj-Zemplén megye te-
rületén öt nap alatt összesen hét sze-
mélyi sérüléssel járó, valamint egy ha-
lálos közlekedési baleset történt. 2008.
december 31-e és 2009. január 4-e
között összesen 11 vezetõi engedélyt
vettek el a helyszínen – elsõsorban it-
tas vezetés miatt – a rendõrök. A hét
személyi sérüléssel járó közlekedési
balesetbõl egy volt halálos, három sú-
lyos, míg három könnyû sérülésekkel
járt. A halálos baleset december 31-

én történt Hernádnémetiben. A ren-
delkezésre álló adatok szerint egy 26
éves sofõr autójával elsodort egy há-
zaspárt, akik közül a 44 éves nõ a hely-
színen, míg 48 éves férje másnapra
kórházban halt meg.  A szilveszteri
eseményekhez tartozik, hogy az év
utolsó napján Sátoraljaújhelyen egy
személygépkocsit loptak el ismeret-
lenek. A kár eléri az 500 ezer forin-
tot. B.-A.-Z. megyében az elmúlt év-
ben összesen 66 autólopás történt.

ÖT NAP BALESETI MÉRLEGE



Éljen a tánc, éljen a jókedv,
Szívünknek drága balzsama,

Mámorban érjen, virradjon ránk
A farsang elsõ hajnala.

Február a farsangi mulatságok hó-
napja, a vidám események, bálok
idõszaka. Világszerte a jelmezes-
maszkos felvonulásokról nevezetes
e télidõ. Hazánkban azonban nem
a karneváli jellegû felvonulások vol-
tak a jellemzõek a századfordulón,
hanem a házról házra járó köszön-
tõk, meg a kisebb csoportokban ko-
pogtató jelmezesek. A farsang volt a
tréfásan számonkérés ideje, ilyenkor
figyelmeztették a pártában mara-
dottakat és alkalmat adott kicsúfo-
lásukra. Ekkor mindenki kiszállt tár-
sadalmi szerepébõl: a polgárné dí-
vának maszkírozta magát, az urak
maharadzsának, a félvilági nagyvi-
láginak, a napidíjas fogalmazók ha-
jóskapitánynak öltöztek. Ez az éj-
szaka mindent elrejtett és mindent
megmutatott. Egyes farsangi bálnak
híre és bukéja volt, mint a pókhálós
tokaji aszúnak.

Az álarcos, úgymond „bohócz-
estélyeket” kezdetben nem fogadták
szívesen a szerencsiek. A cukorgyá-
ri tisztikar által meghirdetett jel-
mezbálon csak azok vehettek részt,
akik komikus föveget és álarcot vi-
selnek. A polgárok úgy vélték, így
igen kis körre fog szorítkozni a részt-
vevõk száma, de a jelmezestély ke-
délyesre sikerült. A karneválherceg
bevonulásáról és a jelmezekrõl a ko-
rabeli sajtó is beszámolt: „A bevo-
nulás alkalmával elöl ment a cirkusz,
melyben az elefánt húzta a díszko-
csit. Jöttek utána az iskolás gyer-
mekek táskáikkal, aztán a népfelke-
lõ ezred, mely egyike volt a legér-
dekesebbeknek, megemlítésre mél-
tó még a két jegesmedve, a két bo-
hóc, egy néger. Köszönetünket fe-
jezzük ki a hölgyeknek, kik egysze-
rû és igen ízléses öltözékeikkel a mu-
latságot egész városias nívóra emel-
ték, annak dacára, hogy Szerencsen
ilyen álarcos mulatság 17 év óta nem
volt.” A különbözõ jelmezes alakok
11 óráig találgatták egymás kilétét,
s mikor végre lekerült az álarc, fény
derült a titokra, a 28 pár alkotta né-
gyes-tánc elkezdõdött.    

A Szerencsi Kerékpáregylet farsangi
bálja az álarcot nélkülözte ugyan, ám
pompában telt el anno a Nagy Szál-
loda báltermében. A fal négy olda-
lát zöld lombfüzérek keretezték, pi-
ros és fehér tüllfonat a tükrök körül,
melyet rózsaszín csokor kötött egy-
be. A hölgyek a narancslugasok alatt
enyelegtek az udvarias rendezõkkel,

de tiszteletet követelve azon tested-
zõ mulatság kedvelõitõl, akik nem-
csak a kerékpár gyors futamait szok-
ták lábukkal irányítani, hanem a szí-
vekhez szóló zene ütemeit is köve-
tik és belopták magukat a nõi lel-
kekbe. Alul a lépcsõkön kerékpár
mellett két-két alabárdos egyenruhás
kengyelfutó üdvözölte az érkezõket.
Díszes egyenruháikban jelentek meg
a férfiak, a nõk a hóvirág színében
pompáztak, itt-ott egy-egy zöld le-
vélke is vegyült közé, mintegy je-

lezve, hogy a tavasz erõsen utat tör
a jég fagyán. 

A századforduló emberével együtt
a szerencsi polgárt is szinte elvará-
zsolta a farsangi bálok bûvköre. A
máskülönben takarékos, dolgos, jó-
zan észjárású embereket a farsang,
mintha bûbája volna, valósággal
megbabonázza. A kisiparosok, ke-
reskedõk, akiket esetleg adóhátralék
miatt a végrehajtás fenyegetett, a sze-
rény fizetésû hivatalnokok, akik meg-
éreztek minden fillérnyi plusz költ-
séget, nem tudtak ellenállni felesé-
geik, eladósorban lévõ lányaik só-
hajainak, s az estélyekre a szüksé-
ges pénzt elõteremtették. Ám ham-

vazószerda után eljött a kiábrándu-
lás órája: az eladósorban lévõ lány
ujjára nem húzta föl a karikagyûrût
senki, és megkezdõdött a kuporga-
tás, a nélkülözés ideje és csak ke-
vésbé enyhítette a csalódást az, hogy
„jól mulattunk a farsangon”. Sokan
úgy vélték, a farsang arra való, hogy
a munkában eltöltött esztendõ után
víg mulatsággal kárpótoljuk magun-
kat, de nem azon az áron, hogy a
társadalmi követelmények szem elõtt
tartását figyelmen kívül hagyva a ba-

jainkat tetézzük. 
Mára csak nosztalgiával em-

legethetõ a szerencsi cukor-
gyári tisztviselõk farsangja,
melyet még a háborús viszo-
nyok között is megtartottak. A
csatazaj harmadik évében, a
gyári tiszti kaszinóban ren-
dezték a szerencsi szóhasz-
nálat szerint „kampány-bál”-
nak mondott, a „jobb” idõkre
emlékeztetõ, hagyományos
estélyt. A változatos és ötletes
mûsor keretében Ruzsiczky
Katóka és Kaliczky Gabriella
tréfás jelenetet adtak elõ, nagy
sikert aratott a tangó tánc is,
és a mûsort kellemes konfe-
rálás fûzte egybe. Az estély
hangulatát a gyáriak Korinta
tánczenekara, valamint Bordás
Jenõ cigányprímás bandája
tette változatossá. 

A vízkereszttõl húshagyóig
tartó farsangot bõgõtemetéssel
fejezték be. A zenészek az
utolsó bálon a nagybõgõt fel-

ravatalozták, tréfás gyászbeszéd után
„eltemették”, mivel a nagyböjtben
már tilos volt muzsikálni, bált ren-
dezni, lakodalmat tartani, mondván
„húsvétig nem szólhat a muzsika!”
Legyen víg és kedélyes az idei far-
sang is, s mulatozzunk annyit,
amennyi jól esik, de ne tévesszük
szem elõl a reális szempontokat. Ez-
zel a kis farsangi nosztalgiával és az-
zal a kívánsággal üdvözlöm az ol-
vasókat az idei farsangkor, amellyel
két évszázaddal korábban egymást
köszöntötték a levélírók:

„Friss táncot kívánok kegyelme-
teknek!”

O. Z. M.
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Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalkozó
kedvû olvasóinktól most arra kérünk
választ, hogy melyik utca található
a fényképen? A megfejtéseket janu-
ár 23-ig várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-
ben a 20/940-2066-os számra. A he-
lyes választ beküldõk között 2000 fo-
rintos vásárlási utalványt sorsolunk
ki.

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

lommal Erdélyi Károlyné, Szerencs,
Bartók B. út 5. szám alatti olva-
sónknak és a 30/637-6382-es tele-
fonszámról SMS-t küldõ játékosnak
kedvezett. Nyereményüket január
20–23. között, munkaidõben vehe-
tik át a szerkesztõségben. 

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

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

SZERENCSI FARSANGOK, VÍG MULATSÁGOK

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûj -
teményébõl. 

GONDOKKAL TERHELT
VILÁGÖRÖKSÉG

A négy világörökségi település ki-
lépésének kilátásba helyezése három
tényezõ hatására következett be. A
térségünkben közel 300 milliárd fo-
rint összértékben tervezett energeti-
kai jellegû beruházások, mint az
energiatározós, illetve szalmatüzelésû
erõmû, nagyon csípik a szõlõ nagy-
birtokosok és a B.-A.-Z. Me gyei Köz-
gyûlés szemét. Nem is értem, hogy
miért, hiszen szinte nincs is füstje. Ez-
zel szemben mintegy 400-500 fõ ré-
szére biztosítanának munkahelyeket
és több település részére adóbevételt.
Ezeket a természetbarát technológi-
ákat a világ sok részén alkalmazzák
akár nemzeti parkok közvetlen kö-
zelében is. Vitathatatlan, hogy eny-
hítene a munkanélküliségen, és ha-
tására talán emelkedne napszám díja
is. Úgy érzem, ez nem olyan nagy
baj.

A másik dolog: a Tokaji Borvidék
Kultúrtáj Világörökség Kezelési Ter-
ve figyelmen kívül hagyta, hogy
Szerencsen 120 éve már országos je-
lentõségû élelmiszeripari gyárak
mûködnek, és a térségben az ipari
parkok befektetõt vonzottak.

A kezelési terv szerint úgy tûnik,
mintha csak szõlõbirtokok és egy né-
hány kõbánya lenne az egész vidé-
ken. El kell ismerni a bortermelés
fontosságát és a kialakult termelési
kultúrát, de a lakosságnak mintegy
5%-át foglalkoztatják ebben a szek-
torban. Mi legyen a többiekkel, ha
az iparfejlesztés lehetõsége kizárt?
Ne felejtsük el, hogy van itt több,
mint egy évszázados ipari kultúra is,
melynek megtartásáért is felelõség-
gel tartozunk az utókornak. Ez ne-
velte ki a gyári munkások és vezetõk
generációit, melynek eredménye-
ként jelentõs számú, magasan  kvali -
fikált szakembergárda áll rendelke-
zésre még egy darabig.

A Szerencsi Cukorgyár bezárását
mindannyian traumaként éltük meg,
melyet nem tudtunk befolyásolni
sem helyi szimpátiatüntetéssel, sem
parlamenti beavatkozással. Az Eu-
rópai Unió csengõ forintjai elfeled-
tették a cukorrépa-termelés fontos-
ságát és ennek következtében a cu-
koripar elsorvasztását. A hatása ka-
tasztrofális lenne mind a közvetle-
nül és közvetetten érintett közel
300 fõ kenyérkereset nélküli dolgo-
zó, mind a tervezett adóbevétel nél-
kül maradt város számára. Kataszt-
rofális lenne, ha nem lépnénk elõre

és nem próbálnánk a kiesõ jöve-
delmek pótlása érdekében, akár a vi-
lágörökségbõl történõ kilépés szán-
dékának a kilátásba helyezését is,
amennyiben ez fejlesztési céljainkat
akadályozza. Világosan látni kell,
hogy a tervezett beruházások nem
jelentenek semmiféle ökológiai több-
letterhelést, sõt összhatását tekintve
– figyelembe véve a cukorgyár be-
zárásának hatásait –, mind a leve -
gõbe történõ emissziós kibocsátás,
mind a közutak forgalmi terhelése
jelentõsen csökken. Ezáltal váro-
sunk levegõje továbbra is kiváló
 minõ ségû marad.

Mindazonáltal remélem, hogy nem
kerül sor a világörökséggel való sza-
kításra, ha a döntéshozók a dolgu-
kat észérvek és tények alapján teszik
és nem hangulati elemek befolyása
alatt döntenek.

Takács Zoltán
A Szerencs és Környéke 

Fejlõdéséért Egyesület elnöke
A Szerencsi Csokoládégyár 

ny. fõmérnöke

A HÍRNÉV VÉDELMÉBEN
Sajtóközleményben adott hangot a

Fidelitas Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Választmánya és szerencsi cso-
portja azon véleményének, miszerint
nem értenek egyet Szerencs és má-
sik nyolc település világörökségi te-
rületbõl való kilépésével. Szerintük
a világban példa nélküli eset ve-
szélybe sodorhatja egész Tokaj-Hegy -
alja világörökségi címét, a térség jó
hírnevét és az egész ország megíté-
lését.  

A Fidelitas nem találta  meg -
gyõzõnek az érintett polgármesterek
érveit, mert az általuk hangoztatott
20%-os munkanélküliségre nem
adna megoldást a Szerencsre terve-
zett 40 milliárd forintból felépülõ  bio -
massza erõmû. Egyetlen ilyen beru-
házásért nem volna szabad lemon-
dani errõl a történelmi jelentõségû
címrõl. Álláspontjuk szerint félreve-
zetõ a megállapítás, amely szerint vi-
lágörökségi területen semmilyen ipa-
ri létesítmény nem épülhet, hiszen
a szóban forgó erõmû is jogerõs épí-
tési engedéllyel rendelkezik. A Fi-
delitas megyei választmánya és sze-
rencsi csoportja szerint a kilépés
nemcsak Szerencs és a többi nyolc
település hírnevét csorbítaná, de
egész Magyarország megítélését ront-
hatja, még nagyobb károkat okozva
ezzel a térségnek és az országnak
egyaránt.

ÉRVEK, VÉLEMÉNYEK

Az éltetõ forrás címû antológiát
Gaál Ernõ ajánlotta a jelenlévõk fi-
gyelmébe, hangsúlyozva, hogy a

kötet Vass Albert születésének 100.
évfordulója, valamint a Biblia éve al-
kalmából látott napvilágot. Mint el-

hangzott: szövegek és versek gyûjte-
ményét tartalmazza az antológia,
amely összesen 59 alkotó mûvét tárja
az olvasó elé. Bodnárné Göndör
Magdolna köszöntõjében arról szólt,
hogy a Biblia és a reneszánsz évé-
ben mindenki gazdagodott ezzel a
kiadvánnyal, amely méltó módon
emlékezik meg többek között Vass
Albert munkásságáról. A szerencsi
polgármesteri hivatal oktatási, köz-
mûvelõdési és városmarketing osz-
tályának vezetõje beszédében kie-
melte, hogy a mûvész mindenben a
szebbet látja, a mûvészet pedig az
életet teszi teljesebbé. 

Az antológiában olvasható ver-
sekbõl adtak ízelítõt a szerencsi
Bocskai gimnázium diákjai, majd be-
mutatták a közönségnek néhai
Lindák Mihályról, a Hegyaljai
Alkotók Tár sulásának alapító elnö-
kérõl készült festményt, Szabó
Sándor alkotását.

VERSEK GYÛJTEMÉNYE: ÉLTETÕ FORRÁS

Meghívott vendégek a kötet bemutatóján. 

A Hegyaljai Alkotók Társulásának legújabb kiadványát mutatták be 2008.
december 11-én a szerencsi Rákó czi-várban.
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EZ TÖRTÉNT A 2008-AS ESZTENDÕBEN SZERENCSEN

(Folytatás a 7. oldalról.)
Bíró István felidézte: az erõmû el-

lenzõi korábban a mikroklíma vélel-
mezett változására és a közutak álla-
potára hivatkoztak. A cukorgyár bezá-
rása óta pedig a világörökségi címbe ka-
paszkodnak. Most az új megyei terü-
letrendezési tervvel az esély is elveszett,
hogy munkahelyteremtõ beruházás tör-
ténjen a városban és környékén. A vi-
lágörökség így az emberek jövõjét ne-
gatívan befolyásolja. Vaszily Miklós
szerint felhívással kell élni a kormány
felé, hogy problémák vannak. A leg-
fontosabb a foglalkoztatási helyzet ja-
vítása. Danyi László fontosnak tartotta
leszögezni, hogy az elõterjesztés a vi-
lágörökségi területbõl, nem pedig a tör-
ténelmi borvidékbõl történõ kiválást tar-
talmazza.  

Rónavölgyi Endréné szerint a kép-
viselõ-testület a város fejlesztésére tett
esküt, amit többek között a munka-
helyteremtés támogatásával teljesít-
hetnek. Szerencsen a múltban is je-
lentõs volt az ipar szerepe, eltérõen a
világörökségi területhez tartozó többi
településtõl.  A világörökségi címért
nem harcoltak, ezt megkapták. Igaz,
nem is tiltakoztak ellene, mert nem tud-
ták, hogy ez mivel is jár valójában. Sze-
rencsnek létérdeke, hogy a városban
a foglalkoztatást javító beruházások tör-
ténjenek. Az országos szabályozásnál
szigorúbb megyei területrendezési terv
ezt akadályozza. A most hatályos  elõ -
írások alapján a Szerencsi Cukorgyá-
rat nem lehetne újjáépíteni az épület-
együttes tömege és a kéménynek ma-

gassága alapján sem. A korlátozások
együttesen elriasztják a potenciális be-
fektetõket, a megyei területrendezési
terv készítésekor a szerencsi kistérség
települései javaslatainak egy részét fi-
gyelmen kívül hagyták. A polgármes-
ter szerint, amelyik településnek elõn-
nyel jár a világörökség, az maradjon
benne, ahol viszont a gúzsba kötésként
értékelik, ott lépjenek ki belõle. A vi-
lágörökségi területre nincsenek külön
források, az elmúlt idõszak szerencsi
beruházásai európai uniós és hazai pá-
lyázati támogatásokból valósultak meg.
A polgármester kérte a képviselõket: ha
valóban munkahelyeket szeretnének,
akkor vegyék komolyan az elõterjesz-
tést. Az önkormányzat Egeli Zsolt,
Koncz Ferenc, Korondi Klára, Takács
István és Visi Ferenc ellenszavazatá-
val (Hidegkúti Ákos idõközben távo-
zott az ülésrõl – a szerk.) az alábbi ha-
tározatot hozta. 

Tekintettel arra, hogy a világöröksé-
gi címmel járó kötöttségek Szerencs vá-
rosára és lakosaira aránytalanul nagy hát-
rányt jelentenek, kérik a döntésre jo-
gosult szervektõl – a Világörökség Ma-
gyar Nemzeti Bizottságától és a Magyar
Köztársaság kormányától – Szerencs vá-
ros közigazgatási területének a Tokaji
Történelmi Borvidék kultúrtáj világö-
rökségi területébõl történõ kivonását. 

EMELKEDÕ VÍZ-
ÉS CSATORNADÍJAK 

Kiss Attila, a GW-Borsodvíz Kft. to-
kaji üzemvezetõje ismertette: az ivóví-

zért fizetendõ összegnél a cég elérte az
állami támogatás küszöbértékét. Ezért
a szolgáltatásért jövõre a lakosságtól
négy százalékkal, míg a közületek ese-
tében hat százalékkal kérnek többet. Ez
utóbbi díjemelés mérték érvényesülne
a szennyvíz esetében is, ahol a lakos-
ság költségeinek a csökkentésére álla-
mi hozzájárulást igényelnek. Kiss Atti-
la ismertette: a cég 2000-tõl a bevéte-
lei 15 százalékát hálózatrekonstrukci-
ós célokra fordítja. Ilyen feladatokra
2009-re 260 millió forint szerepel elõ -
irányzatként, amibõl Szerencs is része-
sedni fog. Az elkövetkezõ idõszakban
pedig 4 milliárd forint értékû vízmi -
nõséget javító beruházást valósítanak
meg, amihez az egymilliárd forintos ön-
részt is a társaság biztosítja a  bevételei -
bõl. Emellett a 20 százalék körüli ener-
giaár-emelkedések költségét is ki kell
gazdálkodniuk. Takács István elnök a
pénzügyi és városfejlesztési bizottság vé-
leményét tolmácsolva nem javasolta a
víz- és csatornadíjak emelését. Bíró Ist-
ván kiemelte: ebben az esetben ugyan-
az a helyzet, mint a szemétdíjnál. Ha
nem fogadják el az emelést, az önkor-
mányzatnak kell kiegészíteni a hiány-
zó összeget, amit a helyiadó-bevéte-
lekbõl kellene teljesíteniük. Ugyanak-
kor Szerencsen jelentõs víziközmû-fej-
lesztések történtek az elmúlt idõszak-
ban, amire a jövõben is számíthatnak.
A képviselõ elfogadásra javasolta az inf-
lációhoz közeli 4 százalékos díjeme-
lést. Egeli Zsolt kifogásolta, hogy az ülés
reggelén kapták meg az elõterjesztést.
Szóvá tette, hogy a Kórház közben gya-

koriak a csõtörések, ami felveti a ve-
zetékrekonstrukció szükségességét. A
képviselõ szerint a cég számos jelét adta
a várossal való korrekt együttmûkö-
désnek, amit az önkormányzatnak vi-
szonoznia kell. Uray Attiláné sokallta
a 43 százalékos hálózati veszteséget,
amit a szolgáltató a lakossággal fizettet
meg. Kérte, hogy a cég gyakoroljon ön-
mérsékletet. Visi Ferenc szóvá tette, hogy
a Pincesoron még nem történt meg a
csatornázás, amit minél hamarabb pó-
tolni szükséges. Fekete József szerint a
költségösszefüggések alapján nem biz-
tos, hogy megalapozott a díjemelés mér-
téke. A csõtörések utáni burkolat-hely-
reállítás is a cég feladatai közé tartozik,
ami azonban gyakran vontatottan tel-
jesül. Heves János szerint kedvezõ
helyzetben van a szolgáltató, amikor
megteheti, hogy egyoldalúan megha-
tározza díjat. Ez a vállalkozói szférában
nem így mûködik. Az alpolgármester ta-
karékosabb mûködés mellett a díj-
emelés elmaradását támogatta. Danyi
László arra volt kíváncsi, hogy az ondi
fõutca felújítása kapcsán a GW-Bor-
sodvíz Kft. kíván-e ivóvízhálózat-cserét
végezni és milyen lépéseket terveznek
a csatornából áradó bûz megszünteté-
sére. 

Kiss Attila ismertette, hogy tíz év alatt
közel felére csökkent az általa irányí-
tott dolgozói létszám, miközben a fel-
adataik a szennyvízhálózat bõvülése mi-
att növekedtek. A cég az elmúlt idõ -
szakban minden lehetséges területen
maximális mértékben takarékoskodott,
ami a díjemelések mértékében is meg-

nyilvánult. Szerencsen a Pincesoron van
szennyvízhálózat, csak az ingatlanok
nincsenek rákötve a vezetékre. Az
üzemvezetõ kiemelte: a tulajdonos ön-
kormányzatoknak soha nem kellett tá-
mogatni a saját tulajdonukban lévõ szol-
gáltató céget, amely a beruházásokhoz
szükséges összegeket jó gazda módjá-
ra igyekszik elõteremteni. Nem diktál-
ják az árakat, hanem költségalapú dí-
jat állapítanak meg. Nem akarnak töb-
bet beszedni, ami a mûködéshez és a
tervezett fejlesztésekhez szükséges. Az
ondi fõutcai vezeték nem szerepel a rö-
vidtávú rekonstrukciós tervben. A csa-
tornabûz nem az egész városra kiterje-
dõen, hanem egyes területeken jelent-
kezik. Az Ondi úton kifejezetten kriti-
kus a helyzet. 

A testület a 2009. évi lakossági víz-
díj négy százalékos emelését Danyi
László és Uray Attiláné ellenszavaza-
tával, Heves János és Suskó Viktor tar-
tózkodása mellett, a közületi díj hat-
százalékos változását Danyi László,
Heves János, Uray Attiláné és Suskó
Viktor ellenszavazatával, Takács István
tartózkodása mellett fogadta el. A
szennyvízdíj a közületeknek ugyan-
csak 6 százalékkal kerül majd többe,
amivel Danyi László, Heves János és
Uray Attiláné ellenszavazatával, Ta-
kács István és Korondi Klára tartóz-
kodása mellett értett egyet az önkor-
mányzat. A lakossági csatornadíjakhoz
a város a szolgáltatón keresztül álla-
mi támogatást igényel a tárcaközi bi-
zottságtól.  

Á. A.–S. L.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

(Folytatás a 6. oldalról.)
A szakember a debreceni Ybl Mik-

lós Építõipari Fõiskolán szerzett maga-
sépítõ mérnöki diplomát, majd 1998.
január 1-jétõl a szerencsi polgármeste-
ri hivatal munkatársa.
� Az ország legnagyobb csokiszobra,

édességek, mesterség-bemutatók, étel,
ital, kulturális programok várták az elsõ
Szerencsi Csokoládéfesztiválra érkezõ
vendégeket. Nagy volt az érdeklõdés a
Kiss Attila Alapítvány által szervezett au-
gusztus 24-ei rendezvény iránt. 
� Szent István királyra emlékeztek

augusztus 20-án Szerencsen. Rónavöl-
gyi Endréné polgármester köszöntõje
után a történelmi egyházak helyi kép-
viselõi megszentelték és megáldották a
nemzetiszín szalaggal átkötött új ke-
nyeret.
� 2008-ban is tartalmas progra-

mokkal várta az érdeklõdõket a Váro-
si Kulturális Központ és Könyvtár által
szervezett kulturális eseménysorozat. A
Szerencsi Nyár keretében kórushang-
verseny, táncos, zenés szórakoztató
mûsorok, színházi elõadások, divatbe-
mutató és rock-koncert szórakoztatta a
közönséget.
� Az elmúlt évben is megrendez-

ték az immár hagyományos Afrika Na-
pot Szerencsen. Az augusztus 9-ei
program központi témája az egzotikus
kontinens jövõbeni energiaellátása volt,
amelyrõl konferencia keretében ta-
nácskoztak a diplomaták, tudósok és üz-
letemberek.
� A MÁV-START Zrt. által beveze-

tett internetes jegyvásárlási rendszer se-
gít ségével már a szerencsi utazók akár
otthon is megválthatják menetjegyüket
a vasúttársaság belföldi járataira. Augusz -
tus 7-étõl a helyi pályaudvaron is  átvehe -
tõk az interneten megvásárolt jegyek.
� Negyedik alkalommal szervez-

ték meg a Zemplén Kupa nemzetközi
egyéni sakkversenyt augusztus 20–24.
között Szerencsen. Az idei, sorrendben
tizennyolcadik viadalon több mint száz

versenyzõ ült asztalhoz a gyõzelem
megszerzéséért.

SZEPTEMBER
� Szeptemberben a Szerencsi Ál-

talános Iskolában és a Bocskai gimná-
ziumban közel kétezer diák ült be a pad-
ba. A helyi oktatási és nevelési intéz-
ményekben a gondos elõkészületeknek
köszönhetõen zökkenõ nélkül  elkezdõ -
dött a tanév.
� A világ futballcsillagainak dedi-

kált fotóiból nyílt kiállítás szeptember
5-én a szerencsi Rákóczi-várban. A tár-
lat Molnár István gyûjteményét mutat-
ta be, aki 1975-tõl él különleges szen-
vedélyének, azóta öt kontinens hetven
országából mintegy hétezer híres fut-
ballista dedikált fotóját sikerült meg-
szereznie.
� Fennállásának második évfordu-

lóját ünnepelte szeptemberben a sze-
rencsi Gyémántkapu Idõsek Otthona.
A Csalogány utcai létesítmény szolgál-
tatásai iránt jelentõs igény mutatkozik. 
� A nyári idõszakban – különösen

kánikulai napokon – erõteljes bûz
árasztotta el Szerencset. A kellemetlen
szag forrásáról számos változat kerin-
gett a városban élõk között. Szeptem-
berben a polgármesteri hivatal, a köz-
egészségügyi és a környezetvédelmi ha-
tóságok is vizsgálódtak az ügyben.
� Távozott szeptemberben a sze-

rencsi labdarúgó csapattól Osváth Lász-
ló edzõ, aki a jövõben a megyei II. osz-
tály Keleti csoportjában szereplõ Olasz-
liszka FC együttesének szakmai mun-
káját irányítja. A tréner két évvel ezelõtt
került az SZVSE focistái hoz, ahol fel-
nõtt és az utánpótlás együtteseknél
egyaránt ellátta az edzõi feladatokat.
Utódja Takács László lett.
� Tizenkettedik alkalommal szer-

vez tek állásbörzét az Észak-magyaror-
szá gi Munkaügyi Központ szerencsi és
tokaji kirendeltségei. A városi sportcsar -
nokban szeptember 26-án megtartott

eseményen megjelent kilencszáz érdek -
lõdõ 280 állásajánlatból válogathatott.
� Tartalmas eseménysorral készült

a nyugdíjas korosztály köszöntésére a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Szerencsi Idõsek Otthona.
Az idõsek hetei a szeptember 23-ai meg-
nyitóján több mint tíz programot ígér-
tek az otthon lakóinak, melyek várha-
tóan október 21-éig nyújtanak kikap-
csolódást számukra.

OKTÓBER
� A cukorgyárbezárások miatt ne-

héz helyzetbe került térségek megsegí-
tését szolgáló Nemzeti Diverzifikációs
Programról tartottak konzultációkat ok-
tóber 2-án a polgármesteri hivatalban. 
� Az Afrikai – Magyar Egyesület ven-

dégeként októberben Szerencsen járt
Vujity Trvtko. Az ismert televíziós ri-
porter az idén nyáron Szomáliából ki-
menekített, magyar apától származó Né-
meth Szamira Szerencsen tartózkodó két
testvéréhez érkezett látogatóba. 
� Betörõk portyáztak októberben

Szerencsen. Másfél hónap alatt tizen-
egyszer törtek be ismeretlenek családi
házakba a Szerencsi Rendõrkapitány-
ság mûködési területén, Szerencsen, Ti-
szalúcon, Abaújszántón és Bekecsen. 
� A cukorkiszerelés és a mokka-

cukor-készítés is befejezõdött október
15-én a Mátra Cukor Zrt. szerencsi te-
lephelyén. Eddig tartott az idén tavas-
szal bezárt gyár csomagolóüzemében
a rendelkezésre álló hazai és import-
cukor-készletek feldolgozása. A termé-
kek közül a kisszemû mokka kocka-
cukor 1946-tól gyártották.
� Az elmúlt évek hagyományait foly-

tatva októberben ismét találkozóra in-
vitálta a Szerencsrõl elszármazottakat
a város polgármestere. A hagyományos
programra az ország különbözõ térsé-
geibõl érkeztek vendégek, hogy meg-
ismerkedjenek a város életében az el-
múlt esztendõben történt változásokkal.

NOVEMBER
� A szerencsi Bocskai gimnázium-

ban november 7-én tartották a szalag a -
vató ünnepséget. Az érettségi elõtt álló di-
ákok színvonalas egyéni és társas mûsor-
számokkal készültek az alkalomra. 
� A Szerencsi Cukorgyár bezárá-

sával létrejött szociális tervben a Mát-
ra Cukor Zrt. vállalta, hogy az üzem te-
rületén létrehoz egy emlékparkot. A sze-
rencsi Prizma Kft. az irodaépület és az
egykori orvosi rendelõ közötti terület ren-
dezésével, a föld alatt elhelyezkedõ ve-
zetékek áthelyezésével kezdte meg a
munkát. A tervezéssel Ekker Róbertet
bízta meg a cég vezetése. 
� Felavatták az új temetõkerítést.

Heves János alpolgármester másfél évi
képviselõi alapját és tiszteletdíját aján-
lotta fel az építésre, az így rendelkezésre
álló 2,5 millió forinthoz a város továb-
bi hatmillió forinttal járult hozzá. 
� A szerencsi Nyárutó Klub no-

vemberben ünnepelte fennállásának
tízéves évfordulóját. Ebbõl az alka-
lomból rendeztek jubileumi összejö-
vetelt november 14-én a középiskolai
kollégium étkezdéjében, ahol a város
vezetõi, önkormányzati képviselõk, in-
tézményvezetõk, és civil szervezetek kö-
szöntötték a klub tagjait.
� Egyéves születésnapját ünnepel-

te november 11-én az egy esztendõvel
ezelõtt felavatott Szerencsi Fürdõ és
Wellnessház. Az eseményen Heves Já-
nos leleplezte az épület bejáratánál el-
helyezett márványtáblákat. Az egyik a
Községi Fürdõ 1910-es építésének ál-
lít emléket, míg vele szemben a 2007-
es beruházáshoz kapcsolódóan az épít-
tetõ, a tervezõ és a kivitelezõ kõbe vé-
sett neve marad fenn az utókornak.
� Közmeghallgatáson tájékozódtak

a helyi önkormányzat idei évben vég-
zett munkájáról november 27-én és 28-
án Szerencs és Ond lakói. A fórumo-
kon számos, a település életét érintõ kér-
désre kaptak választ az érdeklõdõk. 

� Megnyitotta kapuját november 28-
án a szerencsi Tesco áruház. A város
Miskolc felõli kapujában található hi-
permarketben mintegy 22 ezer áru-
cikkbõl válogathatnak a vásárlók.  

DECEMBER
� Ünnepi programokkal zárta a Ti-

száninneni Református Egyház de c-
ember 6–7-én Szerencsen a Biblia éve
alkalmából szervezett rendezvényso-
rozatát. A kétnapos eseményen meg-
emlékeztek Rákóczi Zsigmond halálá-
nak 400. évfordulójáról, a fejedelem
munkásságát az általa építtetett Rákóc-
zi-vár lovagtermében, történettudomá-
nyi elõadásokon idézték fel a szakem-
berek. A református templom bejáratá-
nál állították fel Rákóczi Zsigmond
tölgyfa szobrát, Égerházi László erd-
õbényei fafaragó munkáját.
� Az Országgyûlés elfogadta az Or-

szágos Területrendezési Terv módosí-
tását, majd novemberben a közgyûlés
döntött Borsod-Abaúj-Zemplén megye
területrendezési tervérõl. Ez utóbbi do-
kumentum társadalmi vitájában fogal-
mazódott meg a szerencsi kistérség tár-
sulási tanácsának ülésén, hogy a további
szigorítások már komoly gátat szabnak
a térség fejlõdésének. December ele-
jén Szerencs, Tállya és Bodrogkisfalud
polgármesterei sajtótájékoztatón jelen-
tették be, hogy kilátásba helyezik kilé-
pésüket a világörökségi területbõl.
� Szerencs Város Önkormányza-

tának december 11-ei ülésén a testü-
let tekintettel határozatot hozott: te-
kintettel arra, hogy a világörökségi cím-
mel járó kötöttségek Szerencsre és la-
kosaira aránytalanul nagy hátrányt je-
lentenek, kérik a döntésre jogosult
szervektõl – a Világörökség Magyar
Nemzeti Bizottságától és a Magyar Köz-
társaság Kormányától – Szerencs vá-
ros közigazgatási területének a Tokaji
történelmi borvidék kultúrtáj világö-
rökségi területébõl történõ kivonását.



A település önállóvá válásának  húsz -
éves évfordulóját ünnepelték január 6-
án a taktaközi községben. Két évti-
zeddel ezelõtt, 1989. január 6-án Tak-
takenézen megalakult a községi tanács,
ezáltal megszûnt a település addigi társ-
község státusza.

A fenti nap délelõttjén
a székhelyközség, Prügy
házasságkötõ termében
mondták ki 18 év
együttlét után a telepü-
lés önállóságát. E törté-
nelmi pillanatokra és a
két évtized eseményei-
re emlékeztek 2009. ja-
nuár 6-án a taktakené-
zi mûvelõdési házban.
Molnár Tibor polgár-
mester a múltat idézve
megemlítette, hogy az
általános iskola peda-
gógusaként Kánya Mik-
lós kollégájával történt
beszélgetések során
sokszor felvetõdött a község önállósá-
gának gondolata. A terveket tett követ-
te, majd 1989-ben a Magyar Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa deklarálta: Tak-
takenézen megalakulhat a községi ta-
nács, elnöke pedig az akkor 28 éves
Molnár Tibor lett. 1200 fõs településrõl
sikerült megállítani az elvándorlást,
mára száz fõvel emelkedett a lakosok

száma. Az eltelt két évtized alatt több
sikeres fejlesztés valósult meg a köz-
ségben: 1991-ben emlékhely készült az
I. és II. világháborúban elhunytak tisz-
teletére, ugyanebben az évben pedig
megújult a helyi általános iskola és óvo-

da is, amelyek korábban egymástól tá-
vol, mostoha körülmények között
mûködtek. Száz település összefogásá-
val 1996-ra Taktakenézen is kiépült a
gázhálózat, majd egy évvel késõbb a
helyi futballpálya felújításának örülhettek
a helybéli sportkedvelõk. 1998-ban
emlékligetet avattak a kenéziek, amely-
nek közepén István király bronz mell-

szobra látható. A leromlott állagú mûvel-
õdési házat is sikerült felújítani, a ko-
rábban szerény körülmények között
mûködõ egycsoportos óvoda, konyha,
ebédlõ rekonstrukcióját 2001-ben ün-
nepelte a község. Az évek során egyre

gyarapodott az óvodában
nevelkedõ és az iskolá-
ban tanuló gyerekek szá-
ma, így újabb fejleszté-
sekre volt szükség. Ehhez
nyújtott segítséget 2005-
ben a Regionális Opera-
tív Program, amelynek tá-
mogatásával 125 millió
forintból korszerû neve-
lési intézmény épült fej-
lesztõ- és csoportszo-
bákkal, tornaszobával,
valamint a hozzá tarto-
zó helyiségekkel.

E projekt keretében az
iskola számítógépes
szak tanteremmel,  könyv -
tárral, és további két tan-
teremmel bõvült, továb-

bá kicserélték a nyílászárók egy részét,
és a hidegburkolás mellett külsejében
is megszépült a Petõfi Sándor Általános
Iskola és Óvoda. 

A korábban sáros, és sokszor járha-
tatlan belterületi utak közül 13 szilárd
burkolatot kapott, majd a település fej-
lesztésének újabb jelentõs állomásaként
2005-ben avatták fel az Egészségházat,
ahol a felnõtt-gyermek háziorvosi ren-
delõ, a védõnõ, a családsegítõ szolgá-
lat és a fiókgyógyszertár kapott helyet.
Ugyancsak ebben az évben adták át a
felújított polgármesteri hivatal épületét.
Több évig tartott a taktakenézi temetõ
rekonstrukciója, amelynek során 2008-
ra megújult a ravatalozó tetõszerkeze-
te, a külsõ homlokzat, késõbb a nyug-
helyeket övezõ kerítést építették újjá.
Lambériázták a létesítmény belsõ tere-
it, és díszburkolattal látták el az oda-
vezetõ utat. 

A január 6-ai évfordulón Szabó Fe-
renc jegyzõ és a község lakói köszön-
ték meg Molnár Tibor polgármesternek
az eltelt két évtizedben a település  fej -
lesztésének érdekében végzett elköte-
lezett és önzetlen munkáját. A  mûve -
lõ dési házban bemutatott kiállításon do-
kumentumok, jegyzõkönyvek, serle-
gek, oklevelek, újságcikkek, meghí-
vók, fényképek, plakettek idézték fel
Taktakenéz legújabb kori történetének
legfontosabb eseményeit.

S. L.
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Tizenöt millió forint pályázati tá-
mogatással négy fûthetõ buszvárót
építettek a közelmúltban Monokon.
A korszerû, a helyi polgármester sza-
vaival élve a 21. század igényeinek
megfelelõ létesítményeket december
20-án avatták fel a zempléni tele-
pülésen. 

A szalag átvágása elõtt Szepessy
Zsolt László beszédében fontosnak
nevezte, hogy a vidéki emberek is
megfelelõ körülmények között vár-
hassák a buszt. Ehhez teremtették
meg a méltó feltételeket Monokon,
ahol a lakosság nagy része busszal
jut el a munkahelyére. Így nem tel-
nek tétlenül az utazás elõtti percek:

komfortos körülmények között le-
hetõség van telefonálásra, internetes
ügyintézésre vagy a világháló bön-
gészésére. A kábeltelevízión ke-
resztül a falu híreivel is megismer-
kedhetnek az érdeklõdõk.  

Az avatás ünnepi pillanatai után
a község lakói birtokba vették a Kos-
suth házzal szemközt épült létesít-
ményt, ami a jövõben idegenfor-
galmi célokat is szolgál, hiszen a
községbe érkezõ turisták is igénybe
vehetik. A polgármester fontosnak
tartotta, hogy a településen élõk
megõrizzék az új értékeket. Az eset-
leges rongálók leleplezéséhez biz-
tonsági kamerák nyújtanak majd se-
gítséget.

A monoki képviselõ-testület döntött arról, hogy az önkormányzat gaz-
dálkodásáról szóló adatokat havonta megjelenteti a község kábeltelevíziós
hálózatának képújságán – tájékoztatta lapunkat a település polgármestere.
Szepessy Zsolt László kiemelte, hogy a helyhatóság ezzel is biztosítja, hogy
az érdeklõdõk folyamatosan figyelemmel kísérhessék a közpénzek fel-
használását, az önkormányzat költségvetésének a teljesítését.

Jelentkezzen Ön is, jelentkezz Te
is a monoki farsangi „Ki mit tud?” ve-
télkedõre 2009. február 13-án 16 órai
kezdettel a Mûvelõdési Házban. A
nyertesek ajándékot és lehetõ séget
kapnak szereplésre más települése-
ken is! Az alábbi kategóriákból le-
het választhatni egyéni és társas for-

mában: tánc, könnyûzene, komoly-
zene, népzene, népdal, színjáték, hu-
mor, vers, próza, különleges képes-
ség, egyéb.  Minden produkciót szí-
vesen fogadunk!

Jelentkezni Györgyné Újvári Má-
riánál a 30/626-19-77-es telefon-
számon lehet.

A mûszaki átadást követõen ün-
nepélyes keretek között felavatták
2008. december 8-án a mobilház-
gyárat Megyaszón.

Az új üzem az elmúlt esztendõben
az Észak-magyarországi régió leg-
nagyobb, közel kétszázmillió forint
értékû munkahelyteremtõ beruhá-
zása. Az ezer négyzetméteres csar-
nok építését 2008. augusztusban

kezdte el a Privát
Egyéni Cég. Az
acélváz-szerkezetes
épület négy hónap
alatt elkészült, ami -
rõl a szakhatósá-
gok képviselõi is
meggyõzõdtek. Az
Európában  egye -
dül álló technológi-
ára alapozott mo-
bilházgyár felépíté-
séhez sikeres mun-
kahelyteremtést
 elõ segítõ pályázat
e redményeként
104 millió forint tá-
mogatást használ-
hattak fel a beruhá-
zók. A termelés
2009. január elején indul az üzem-
ben – ismertette  Kiss László, a be-
ruházó társaság ügyvezetõje. Mint el-
hangzott, a megrendelések felfutásáig
54-en dolgoznak az új megyaszói
üzemben, majd várhatóan  jövõ

márciusban 74 fõre bõvül a lét-
szám. A tulajdonosok tervei szerint
a közeljövõben újabb csarnokot épí-
tenek a már meglévõ létesítmény
mellé, duplájára növelve a meglévõ
gyártókapacitást.

Taktakenéz

AZ ÖNÁLLÓSÁG HÚSZ ESZTENDEJE

A kiállításon elhelyezett fotók és dokumentumok emlékeket
idéztek a helybéliekben.

Monok

INTERNET ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ
A BUSZVÁRÓBAN

Szepessy Zsolt monoki polgármester (jobbról a második) avatta fel
az új buszvárókat.

A KÖLTSÉGVETÉS ADATAI
A KÉPÚJSÁGON

KI MIT TUD-FELHÍVÁS

Az Észak-magyarországi Regioná-
lis Operatív Program mintegy 16
millió forintos támogatásával az el-
múlt év végén megújult a mezõ -
zombori polgármesteri hivatal és a
szomszédos orvosi rendelõ.

A sikeres pályázat eredményeként
úgynevezett fizikai és info-kommuni-
kációs fejlesztést valósítottak meg a két
épületben: mozgáskorlátozottak ré-
szére építettek új parkolókat, rámpá-
kat, akadálymentes mellékhelyisége-
ket alakítottak ki és a gyengén látók-
nak, illetve a hallássérülteknek ve-
zetõsávokat, tájékoztató jelzéseket
helyeztek el.  Az ünnepélyes átadá-
son Biró Ferenc, a település polgár-

mestere mondott köszönetet mind-
azoknak, akik segítséget nyújtottak ah-
hoz, hogy a projekt megvalósuljon. Fi-
csor Ádám, a Miniszterelnöki Hiva-
tal államtitkára gratulált a helyi ön-
kormányzatnak azért, mert a számos
megoldandó feladat között elsõ hely-
re rangsorolta a fejlesztést, ami a
mozgáskorlátozottak mellett az itt élõ
idõs embereknek is megkönnyíti a hét-
köznapjait. 

A beruházás befejezését jelképezõ
nemzetiszín szalag átvágása után a je-
lenlévõk megtekintették a jó minõ -
ségben elvégzett munkát. A polgár-
mesteri hivatal után az orvosi  rendelõ -
ben Kiss András Péter háziorvos ka-
lauzolta a vendégeket.

Mezõzombor

AKADÁLYMENTES KÖZÉPÜLETEK

Biró Ferenc (balra) és Ficsor Ádám  közösen vágták át az avatást
jelképezõ nemzetiszín szalagot.

Megyaszó

MUNKAHELYEK A HÁZGYÁRBAN

Az üzem tulajdonosai már a bõvítésen gondol -
kodnak. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa  de -
cem ber 19-ei ülésén elfogadta a 2012-ig szóló sportstra-
tégiáját. A dokumentum a jövõ évtõl egyik alapfeltétele
a részvételnek az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium sportpályázatain. A napirend tárgyalása során
elhangzott, hogy a településeken mûködõ egyesületek egy-
re nehezebben tudják befizetni a különbözõ bajnoksá-
gok nevezési díjait. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy
kistérségi szinten szervezzenek különbözõ sportágakban
versenyeket. Módosította a tanács a társulás 2008. évi költ-
ségvetését, amelynek a fõösszege a bevételek emelkedé-
se miatt több mint 299 millió forintra emelkedett. Miután

Monok az elmúlt idõszakban rendezte elmaradt tagdíj-
tartozását, a tanács tagjai támogatták, hogy a község is
bekapcsolódjon a mozgókönyvtári szolgáltatásba. A tár-
sulás tudomásul vette, hogy Vajtó János taktaszadai pol-
gármester lemondott a testület elnökhelyettesi tisztségérõl.

A tanács idei elsõ ülését január 9-én tartotta a város
polgármesteri hivatalában. A tanácskozáson az érintett
települések polgármesterei döntöttek arról, hogy pályáznak
a téli közmunkaprogram folytatására. A kiírás szerint a
nyerteseknek az év elsõ hónapjában a foglalkoztatottak
szerzõdésének a meghosszabbítására március 31-ig lesz
lehetõségük.

KÉTHÓNAPOS SZERZÕDÉSHOSSZABBÍTÁS
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb február 4-én 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb január 21-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb ja-
nuár 28-án.

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
csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi
munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb február 2-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Vass Réka
hadnagy – minden hónap elsõ hét-
fõjén, legközelebb február 2-án 9–
12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hét-
fõn és csütörtökön 8–15.30 óráig Pa-
lik Zsuzsanna fõhadnagy, enge-
délyügyi 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

Január 12–18.: Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–16 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig. Szerencs (Tesco): hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.

Január 19–25.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–19 óráig. Alba (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szomba-

ton 8–12 óráig. Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Szerencs (Tesco): hét-
fõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.

Január 26 – február 1.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombat 8–
12 óráig.  Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig. Szerencs (ügyeletes, Tesco):
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap
8–19 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.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áru-

ház. Tel.: 47/560-002.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.

Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd:
13–15.30 óráig, szerda és csütörtök:
9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.)  Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök
8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94.  Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013. Nyitva tartás
hétfõtõl péntekig 12–18 óráig, szom-
baton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
JANUÁR

27. Prügy; 29. Tarcal

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

Január 16.: II. körzet ( Móré László). Tel.: 47/362-225.
Január 23.: III. körzet (Sütõ Szilveszter).  Tel.: 47/362-638.
Január 30.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.

SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS
INDULÓ VONATOK

4:05: Miskolc-Tiszai $o; 4:10 Nyíregyháza $o; 4:13 Sá-
toraljaújhely $o; 4:17 Abaújszántó $o; 4:45 Bp.-Keleti pu.;
5:13 Sátoraljaújhely o; 5:15 Debrecen $o; 5:45 Miskolc-
Tiszai $o; 6:02 Bp.-Keleti pu. + IC TVK; 6:15 Nyíregyháza
$o; 6:13 Sátoraljaújhely $o; 6:15 Miskolc-Tiszai pu. $o;
6:17 Abaújszántó $o; 6:30 Miskolc-Tiszai $o; 6:45
(Keszth.)-Nagyk. =; 6:55 Bp.-Nyugati pu. H+ IC Hajdú; 7:12
Bp.-Keleti pu. j96+o IC Füzér; 7:15 Nyíregyháza $o; 7:13 Sá-
toraljaújhely $o; 7:45 Miskolc-Tiszai $o; 7:59 Bp.-Nyugati
pu. + IC Délibáb; 8:02 Bp.-Keleti pu. + IC Tokaj; 8:15
Nyíregy háza $o; 8:13 Sátoraljaújhely $o; 8:17 Abaújszántó
$o; 8:45 Bp.-Keleti pu.; 9:13 Sátoraljaújhely; 9:15 Nyíregy-
háza $o; 9:45 Miskolc-Tiszai pu. $o; 9:59 Bp.-Nyugati pu.
+ IC Dália; 10:02 Bp.-Keleti pu. + IC Holló; 10:15 Nyíregy-
háza $o; 10:17 Abaújszántó $o; 10:45 Bp.-Keleti pu.; 11:13
Sátoraljaújhely; 11:15 Nyíregyháza $o; 11:45 Miskolc-Tiszai
$o; 11:59 Bp.-Nyugati pu. + IC Jázmin; 12:02 Bp.-Keleti pu.;
+ICPáva; 12:15 Nyíregyháza $o; 12:13 Sátoraljaújhely $o;
12:17 Abaújszántó $o; 12:45 Bp.-Keleti pu.; 13:13 Sátoral-
jaújhely; 13:15 Nyíregyháza $o; 13:45 Miskolc-Tiszai pu.
$o; 13:59 Bp.-Nyugati pu. + IC Kamilla; 14:02 Bp.-Keleti pu.
+ IC Rigó; 14:15 Nyíregyháza $o; 14:13 Sátoraljaújhely $o;
14:17 Abaújszántó $o; 14:45 Bp.-Keleti pu.; 15:13 Sátoral-
jaújhely; 15:15 Nyíregyháza $o; 15:17 Miskolc-Tiszai $o;
15:45 Miskolc-Tiszai $o; 15:59 Bp.-Nyugati pu. + IC Rózsa;
16:02 Bp.-Keleti pu. +IC Kócsag; 16:15 Nyíregyháza $o;
16:13 Sátoraljaújhely $o; 16:17 Abaújszántó $o; 16:45 Bp.-
Keleti pu.; 17:13 Sátoraljaújhely; 17:17 Bp.-Keleti pu. U$+ IC
Zempl.; 17:15 Nyíregyháza $o; 17:45 Miskolc-Tiszai $o;
17:48 Sátoraljaújhely S $o =; 17:59 Bp.-Nyugati pu. +IC-
Tulipán; 18:02 Bp.-Keleti pu. + IC Vércse; 18:15 Nyíregyháza
$o; 18:17 Bp.-Keleti pu. ^$o; 18:13 Sátoraljaújhely $o;
18:17 Abaújszántó $o; 18:45 Bp.-Keleti pu.; 19:13 Sátoral-
jaújhely; 19:15 Nyíregyháza $o; 19:45 Miskolc-Tiszai $o;
19:59 Debrecen + IC Tokaj; 20:02 Miskolc-Tiszai + IC Hajdú;
20:15 Nyíregyháza $o; 20:13 Sátoraljaújhely $o; 20:17
Abaújszántó $o; 20:45 Sátoraljaújhely S+ IC Füzér; 20:47
Miskolc-Tiszai o; 21:13 Sátoraljaújhely =; 21:15 Nyíregyháza
$o; 22:15 Miskolc-Tiszai $o; 22:15 Nyíregyháza $o; 22:17
Abaújszántó $o; 22:24 Sátoraljaújhely $o; 23:36 Nyíregy-
háza ( ) $o

ÉRKEZÕ VONATOK

4:03 (Nyíregyháza) $o; 4:35 Nyíregyháza $o; 4:43 Sátoral-
jaújhely; 5:11 Miskolc-Tiszai o; 5:37 Abaújszántó; 5:40 Nyír-
egyháza $o; 5:43 Sátoraljaújhely $o; 6:01 Nyíregyháza + IC
TVK; 6:11 Miskolc-Tiszai $o; 6:40 Nyíregyháza $o; 6:43 Sá-
toraljaújhely =; 6:49 Miskolc-Tiszai pu. ; 6:54 Miskolc-
Tiszai H+ IC Hajdú; 7:11 Sátoraljaújhely j96+o IC Füzér; 7:11
Miskolc-Tiszai $o; 7:37 Abaújszántó; 7:40 (Szolnok - P.

ladány) $o; 7:43 Sátoraljaújhely; 7:58 Miskolc-Tiszai pu. +
IC Délibáb; 8:01 Debrecen + IC Tokaj; 8:11 Miskolc-Tiszai pu.
$o; 8:40 Nyíregyháza; 8:43 Sátoraljaújhely; 9:11 Bp.-Keleti
pu.; 9:37 Abaújszántó; 9:40 Nyíregyháza $o; 9:58 Bp.-Keleti
pu. + IC Dália; 10:01 Bp.-Nyugati pu. + IC Holló; 10:11
Miskolc-Tiszai pu. $o; 10:40  Nyír egy háza; 10:43 Sátoral-
jaújhely; 11:11 Bp.-Keleti pu.; 11:37 Abaújszántó; 11:40 Nyír-
egyháza $o; 11:43 Sátoraljaújhely; 11:58 Bp.-Keleti pu. + IC
Jázmin; 12:01 Bp.-Nyugati pu. + IC Páva; 12:11 Miskolc-Tiszai
pu. $o; 12:40 Nyíregyháza; 12:43 Sátoraljaújhely; 13:11 Bp.-
Keleti pu. 13:37 Abaújszántó; 13:40 Nyíregyháza $o; 13:43
Sátoraljaújhely; 13:58 Bp.-Keleti pu. + IC Kamilla; 14:01 Bp.-
Nyugati pu. + IC Rigó; 14:11 Miskolc-Tiszai pu. $o; 14:40
Nyíregyháza; 14:43 Sátoraljaújhely; 14:49 Miskolc-Tiszai ;
15:11 Bp.-Keleti pu., 15:37 Abaújszántó; 15:40 Nyíregyháza
$o; 15:43 Sátoraljaújhely; 15:50 Miskolc-Tiszai pu.; 15:58
Bp.-Keleti pu. + IC Rózsa; 16:01 Bp.-Nyugati pu., + IC Kócsag;
16:11 Miskolc-Tiszai $o; 16:40 Nyíregyháza; 16:43 Sátoral-
jaújhely; 17:11 Bp.-Keleti pu.; 17:12 Sátoraljaújhely U$+IC
Zempl.; 17:37 Abaújszántó; 17:40 Nyíregyháza $o; 17:43 Sá-
toraljaújhely; 17:45 Bp.-Keleti pu. S$o=; 17:58 Bp.-Keleti
pu. + IC Tulipán; 18:01 Bp.-Nyugati pu. + IC Vércse;
18:11Miskolc-Tiszai pu. $o; 18:13 Sátoraljaújhely ^$o;
18:40 Nyíregyháza; 18:43 Sátoraljaújhely; 19:11 Bp.-Keleti pu.;
19:37 Abaújszántó; 19:40 Nyíregyháza $o; 19:43 Sátoral-
jaújhely; 19:58 Bp.-Keleti pu. + IC Tokaj; 20:01 Bp.-Nyugati
pu. +IC Hajdú; 20:11 Miskolc-Tiszai pu. $o; 20:40 Nyíregy-
háza; 20:42 Bp.-Keleti pu. S+IC Füzér; 20:43 Sátoraljaújhely
o; 21:11 (Keszth.)-Nagyk. =; 21:37 Abaújszántó; 21:40 Nyír-
egyháza $o; 21:43 Sátoraljaújhely; 22:11 Miskolc-Tiszai pu.
$o; 23:23 Sátoraljaújhely; 23:34 Miskolc-Tiszai pu. $o;
23:42 Nyíregyháza.

Jelmagyarázat:

Vastagon szedett: IC és gyorsvonatok
+: Helyjegyköteles
$: Csak 2. osztályú kocsikkal közlekedik;
o: nemdohányzó vonat
=: Belföldi forgalomban kerékpár az arra alkalmas –
kerékpárszállító vagy többcélú térrel rendelkezô –
kocsiban elhelyezhetô

: Közl.: munkanap
H: Nem közl.: vasárnap és ünnepnap

: Közl.: munkanap és vasárnapi köz le kedési rend szerint;
^: Közl.: vasárnapi közlekedési rend szerint;
S: Közl.: XII. 20-ig és I. 5-tôl VI. 15-ig, valamint IX. 1-tôl
pénteki közlekedési rend szerint
U: XII. 20-ig és I. 4-tôl VI. 14-ig, valamint IX. 1-tôl vasárnapi
közlekedési rend szerint
j96: Közl.: I. 17-tôl VI. 13-ig és IX. 5-tôl szombati napokon;
valamint V. 1-én, X. 23-án, de nem közlekedik V. 2-án
és X. 24-én.

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA
SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS MEGÁLLÓHELYRÕL 2008. DECEMBER 14-TÔL

VONATOK ÉRKEZÉSE ÉS INDULÁSA 2008. DECEMBER 14-TÔL

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

D14.00, I14.15, M14.52, M16.30
Bekecs, posta X4.05, M4.30, M5.15, M5.35, M5.47, X6.00,

6.10, O6.20, M6.30, M7.20, M7.30, 7.45, Z10.00,
X10.10, X10.50, 11.35, M12.40, Z12.45, M12.50,
M13.25, I13.52, M14.15, X14.25, 14.55, 15.50,
X16.20, M16.30, D17.15, M17.45, 18.00, Z19.45,
20.00, M20.05, M22.15,

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

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

14.55, X16.20, M17.45, Z19.45
Golop Rátkán át WO6.05, I6.09, X7.45, M9.15, X10.05, O11.30,

X12.50, M14.00, +14.00, I14.15, X14.52, M16.30,
X17.15, M22.15

Golop Monokon át X6.00, +7.45, M13.25, 15.50, +17.15 
Legyesbénye, aut.vt. M4.30, M5.35, M5.47, 6.10, M7.30, 7.45, Z10.00,

X10.10, 11.35, Z12.45, M12.50, I13.52, M14.15,
14.55, D15.50, X16.20, D17.15, M17.45, Z18.00,
Z19.45, M20.05, M22.15

Legyesbénye, monoki elág. X4.05, M4.30, M5.35, M5.47, X6.00, 6.10, M7.30,
7.45, Z10.00, X10.10, 11.35, M12.40, Z12.45,
M12.50, M13.25, I13.52, M14.15, 14.55, 15.50,
X16.20, D17.15, M17.45, 18.00, Z19.45, 20.00,
M20.05, M22.15

Mád, Kossuth u. 72–74. M16.23, M18.15 
Mád, aut. ford. M5.40, WM6.40, X9.15, M16.23, M18.15
Megyaszó, aut. vt. M4.30, M5.35, X6.10, M7.30, X10.10, 11.35,

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

Mezôzombor, Rákóczi u. M5.40, WM6.40, I7.10, X9.15, M16.23, M18.15
Miskolc, aut.áll. M4.30, M5.35, X6.10, M6.30, M7.30, X10.10,

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

Z12.45, M13.25, 14.55, 15.50, D17.15, 18.00,
20.00, M22.15

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

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

Prügy I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, O6.00,
WT 6.05, M6.35, I7.06, 7.40, 10.15, X11.00,
12.30, M14.15, 14.35, M15.50, JV 15.50,
17.15, 19.50, 22.15 

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

Sóstófalva X6.10, M7.30, X10.10, 14.55, X16.20, Z19.45
Szerencs, Hidegvölgy u. I6.25, WM6.50, M9.15, X10.05, I13.20, M13.52,

M14.15, M14.55, M17.21, M20.00
Szerencs, Malomtanya ford. M15.50
Szerencs, malom X4.05, M4.30, M5.15, M5.35, M5.47, X6.00,

6.10, O6.20, I6.25, M6.30, WM6.50, M7.20,
M7.30, 7.45, M9.15, Z10.00, X10.05, X10.10,
X10.50, 11.35, M12.40, Z12.45, M12.50, I13.20,
M13.25, M13.52, M14.15, X14.25, 14.55, 15.50,
X16.20, M16.30, D17.15, M17.21, M17.45,
18.00, Z19.45, 20.00, M20.05, M22.15 

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

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

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

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

Tokaj, Idôsek Otthona I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, WT6.05, 7.40,
X10.15, 12.30, 14.35 

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

Tokaj, vá. I5.50, WT6.05
Újcsanálos O6.10, M7.30, X10.10, 14.55, X16.20,

M17.45, Z19.45

Jelmagyarázat: + = munkaszüneti napokon; D = szabadnap kivételével naponta; I = isko-
lai elôadások napján; M = munkanapokon; O = szabadnapokon; X = munkaszüneti
napok kivételével naponta; Z = szabad- és munkaszüneti napokon; A+ = munkaszüneti
napokon, de nem közlekedik XII. 24-én és 31-én; JV = hetek elsô iskolai napját megelôzô
munkaszüneti nap; WM = tanszünetben munkanapokon; WO = szabadnapokon,
valamint tanszünetben munkanapokon; WT = munkaszüneti napokon, valamint tan-
szünetben munkanapokon.
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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

Pizzéria
Paradiso

Akciós pizzák:

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

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.

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

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!

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

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
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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. 

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

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

BOWLING CLUB
2009. január 17-én PÓTSZILVESZTER a Bowling Clubban!
Gyere el és ünnepeljük meg együtt az új évet egy hatalmas

RETRO BULIVAL! 1-et fizet, 2-t vihet! Kalinka vodka, 
„Kedv hozó” Pálházai pálinka, Fütyülõs almalé AKCIÓS ÁRON!

(Az akció a készlet erejéig tart.)
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

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.

FIGYELEM!
A Rutin Kft. 

minden hónapban SZEMÉLYGÉPKOCSI 
VEZETÔ TANFOLYAMOT INDÍT.

* Gyorsított tanfolyamok
* Diákoknak, tanároknak engedmény
* 8x részletfizetés csak nálunk van!!

1. részlet diákoknak és felnôtteknek 10 000 Ft.

Tanfolyam indítási ideje: 2009. január 27. (kedd) 15 óra
február 4. (szerda) 16 óra. 

Jelentkezés helye: Szerencs (posta mellett). 
Telefon: Rácz Péter – 20/771-7600, 47/362-859. 

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

AUTÓSISKOLA



HÁZIMOZI FELAJÁNLÁSBÓL 
Ezúton szeretnénk megköszönni

Csesznyik Zoltánnak a szívbõl jövõ
támogatását, melyet az Alapszolgál-
tatási Központ által gondozott idõ -
seknek nyújtott. Az adományból egy
komplex házimozirendszert vásá-
roltunk. A készüléket a szerencsi
klubhelyiségükben helyeztük el, ahol
az Idõskorúak Gondozóháza is
mûködik. A napközben itt tartózko-
dóknak és az intézmény átmeneti la-
kóinak egyaránt nagy örömet szer-
zett jótékonyságával, hiszen most
már biztosított a feltétel különbözõ
felvételek, filmek lejátszására. Ezzel
a szabadidõ hasznos eltöltésére nyí-
lik újabb lehetõség, ami szórakozást
és tanulást egyaránt jelenthet. A jó-
tékonykodó Csesznyik Zoltánnak jó
egészséget, sikeres, örömteli új esz-
tendõt kíván az Alapszolgáltatási
Központ minden dolgozója és ellá-
tottja.

Sipos Attila, igazgató 

KARÁCSONYI AJÁNDÉK 
A SZERETET JEGYÉBEN 

Mint minden családnál az egész
világon, úgy nálunk, romáknál is a
legnagyobb és legkedvesebb ünnep
a karácsony, Jézus születése. A 2008-
as esztendõ azért is emlékezetes,
mert ekkor volt a Biblia éve és Rá-
kóczi Zsigmond halálának 400. év-
fordulója. A városunkban ezen ese-
mények jegyében megtartott ren-
dezvények méltó alapot képeztek
arra, hogy lélekben és testben egya-
ránt megtisztulva felkészüljünk a ka-
rácsony megünneplésére.

A gyermek érkezése az anyagi
helyzettõl függetlenül nagy esemény
a család életében. Így volt ez Jézus
születésénél is, aki bár szegénység-
be született, szeretete és hite tette õt
naggyá a világon.

A romáknál a karácsony ünnepe
a család összetartozását, a szerete-
tet és a békességet jelképezi, éppen
úgy, mint a keresztény közösségek-
ben.

Karácsonykor a felgyorsult vilá-
gunkban egy kicsit megállunk, meg-
pihenünk, felnõtt és gyermek egya-
ránt várva azt a csodálatos megle-
petést, amit Jézus hoz el a kará-
csonyfa alá. És õ el is hozza min-

denkinek a szívébe, lelkébe azt a sze-
retetet, békességet és az összetarto-
zást, amire olyan sokan vágyunk.

Azt gondolom, ezt tettük mi, a sze-
rencsi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat (CKÖ) tagjai is, amikor 180
szerencsi család karácsonyi ünnepét
tettük egy kicsit meghittebbé, szere-
tetteljessé azáltal, hogy étkezési utal-
vány és szaloncukor ajándékozásá-
val segítettünk embertársainkon. Eh-
hez nem nélkülözhettük, hogy Ró-
navölgyi Endréné polgármester és a
települési önkormányzat önzetlenül
támogassa kezdeményezésünket. Kö-
szönet érte!

A 2009. évre minden roma pol-
gárunknak, Szerencs város lakossá-
gának kívánunk békés, boldog, örö-
mökben gazdag új évet!

Marosvölgyi János 
CKÖ-elnök

SEGÍTÕINK 
ÉS KERESZTJEINK

A hírek pénzügyi és gazdasági vi-
lágválságról szólnak. Amikor azon-
ban megállunk a benzinkutakon, a
boltokban, a plazákban, a nagy be-
vásárlóközpontokban, elbizonyta-
lanodunk, akár a kisgyerek az óvo-
da ajtajában. A válsággal sújtott
emberek tömege tankol és tolja te-
letömött kosarát a bevásárlóköz-
pontok fényesre mo-
sott padlózatán. A vá-
sárlás, a költekezés
persze miért is lenne
bûn, hiszen amióta
piacgazdaság van,
mások elõállítanak,
mi fogyasztunk. Itt az
emberi lélek lélekte-
lensége az, ami iga-
zán meg tudja döb-
benteni az embert.
Hétvégén az egyik he-
lyi bevásárlóközpont
és a Vöröskereszt ka-
ritatív programot szer-
vezett a rászoruló csa-
ládok, elsõsorban
gyermekek megsegí-
tésére. Diákok vállal-
ták, hogy szórólapo-
kat osztanak, kedves
és kulturált hangnem-

ben felvilágosítanak, s mindezek
után jó szívvel és köszönettel fo-
gadják az esetleges felajánlásokat. Itt
történt meg az, amire alapjában
véve számíthatunk, de mégis el-
gondolkodtatja az embert. Hiszen ez
nem koldulás, ez nem valamiféle
szemtelen kéregetés, itt az emberi lé-
lekben lapuló jóságra, önzetlenség-
re lehet számítani. S mégis addig,
amíg ezreket, tízezreket fizettek a
pénztáraknál, igen csak soványkán
maradt a másiknak annyira fontos
kosárkába és a pénzes üvegdoboz-
ba. Volt, aki felháborodva torkollta
le a diákokat, hogy hagyjanak neki
békén, s volt, aki annak ellenére,
hogy látta, milyen célt szolgál a prog-
ram, hanyag eleganciával tolta to-
vább a kosarát. Legjobban a promi-
nensek hozzáállása döbbentett meg,
hiszen nekik nem sok egy-kétszáz fo-
rint, vagy éppen egy szelet csoko-
ládé. Akiknek pedig küzdelem min-
dennap, annak pedig ez szinte maga
az élet. Cipeljük mindannyian ke-
resztjeinket. Talán már a Vöröske-
resztjeinket is. Köszönjük mind-
azoknak, akik mindezt másképpen
gondolták, s köszönjük a diákoknak,
akik sokszor önmagukat élcelõdések
céltáblájaként vállalták, hogy segí-
tenek a rászorulóknak a szeretet ün-
nepén. Bernát János             
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Dolgozókat keresnek
Újonnan nyíló szerencsi Skoda és Seat Márkaszerviz

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

autószerelõ, 
autóvillamossági szerelõ, autómosó, 
környezetvédelmi tanúsítványadó.
Fényképpel ellátott, kézzel írott önéletrajzot az alábbi címre várjuk: 

Skoda Szerencs 3900 Szerencs, Arad út 1. Tel.: 20/260-8363. 

Békés, boldog új esztendõt kívánok Vass Albert gondolataival
minden jóakaratú magyar embernek!

„Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be
oda a napfényt…A civódás, a pártoskodás nemzetébõl változza-
tok át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól kezd-
ve veletek lesz Isten. Megmaradásunknak, megmaradásotoknak,
a magyar sors jobbrafordulásának ez az egyetlen lehetõsége:”

Uray Attiláné, képviselõ 

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.

Biztonságiõr-tanfolyam indul
Szerencsen

Megnyitó idõpontja: 2009. január 20. (kedd) 17 óra.
Helye: Bocskai gimnázium, Szerencs, Ondi út 1. 

FEGYVERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS
RÉSZLETFIZETÉSI ÉS EGYÉB KEDVEZMÉNYEK

Hívására ingyenes tájékoztatót küldünk! 

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett je-
lentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a
közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postací-
münk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL

Jelentkezés és további információ:
Szkárosi Kft. (akkreditált felnõttképzési intézmény)
Nyilvántartásba vételi szám: 05-0134-05 AL: 1120

Telefon: 46/352-499, 70/3870-438. 

Ancsi és Vivi is nevetve adakozott. 

Az Ön Márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft.
3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.

Tel.: 47/563-201, 563-202 � Fax: 47/563-207 mobil: 30/9982-077
e-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net � honlapunk: www.suzukiszerencs.hu

Nyitva tartás: hétfõ–péntek 7–17, szombat 8–12.*
* Ha Ön ettõl eltérõ idõpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

*A kedvezmény mértéke autótípusonként változhat.

Suzukik széles választéka, 
Ford, Renault, Opel, Maruti.

Kedvezmény 1 millió? Igen, lehet.
Hívjon ne maradjon le róla!
� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI UTALVÁNYOK BESZÁMÍTÁSA 

magas áron

� Benzines vagy dízel üzemû személygépkocsik

� Bankoktól visszavett szalonautók tele tankkal

� Megbízható automata váltós autó

� Műszaki vizsgáztatás, zöldkártya, kárfelvétel, 
kárrendezés,javítás

� Használt gépkocsiját beszámítjuk, akár hitellel terheltet is*

TESZTAUTÓK ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL
KORLÁTOZOTT DARABSZÁMBAN!
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– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú, 2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb családi házat beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (1-2)

– Szerencsen társasház 3. emeletén kétszobás, fel-
újított lakás garázzsal együtt eladó. Érd.: 30/3222-
374, 20/973-1533. (1-2)

– Bekecs, Honvéd út 19. sz. alatt (fõúton) 1225 m2-
es telken, háromszobás, kertes családi ház mellék-
épületekkel eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.: 47/368-024.
(1-2)

– Szerencs, Csalogány út 36. szám alatti, 100 m2 kö-
rüli kertes családi ház melléképületekkel (garázs,
kamra, disznóól, baromfiudvar) eladó. Érd.: 20/533-
0642. (1-2)

– Szerencs, Ondi út 1/B szám alatti lakás eladó. Érd.:
30/2163282, 47/363-865. (1-2)

– Szerencs Ondi út 8. szám alatt 60 m2-es sarokházi
lakás eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.: 30/935-4601. (1-
2)

– Szerencs, Takta út 5. szám alatt háromszobás, össz-
komfortos családi ház reális áron eladó. Érd.:
20/464-8096. (1-2)

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

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

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

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

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

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Kétszobás társasházi öröklakás az óvodaparkban
eladó vagy februártól hosszú távra kiadó. Érd.:
20/5678-168. (1-2)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10
x10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó.
Részben alápincézett, fedett terasszal, az udvaron
ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167,
47/363-041. (1-2-3)
– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag abla-
kos, felújított, háromszobás (123 m2) sorházi lakás
eladó. Érd.: 47/361-384, 17 óra után, vagy 20/434-
7408. (1-2)

MEZÕGAZDASÁG
– Bodrogkeresztúr Dereszla dûlõben 5890 m2 (14
soros) kordonos szõlõ eladó. Tel.: 47/396-196 18 óra
után. (1-2)
– Jó állapotban lévõ boroshordók (1 db 215 l, 2 db
234 l) eladók. Érd.: 47/363-690. 
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (1)
– Ondon borospince, boroshordók, sózóteknõ,
szõlõdaráló, szõlõprés eladó. Érd.: 47/362-384 az
esti órákban. (1-2) 
– Mádon, a Magyar utcában borospince sürgõsen
eladó. Érdeklõdni: 20/9709-306. (1)

JÁRMÛ
– 1972-es évjáratú Pannónia T5 szürke motorkerék-
pár forgalmival, jó állapotban eladó. Ár: 
100 000 Ft. Érd.: 30/466-5636. (1-2)
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfe-
hér autó téli gumikkal 100 000 Ft-ért eladó. Tel.:
20/563-3852. (1)
– 1993-as évjáratú Maruti Suzuki, 2010 márciusáig
érvényes mûszakival, zöldkártyával, felszerelt, új téli
gumikkal eladó. Érd.: 20/3252-606-os telefonon. (1)

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

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié,
szõnyeg, íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041.
(1-2-3)
– Használt bútorok eladók. Érd.: 20/5678-168. (1-2)

VEGYES
– Színes televízió eladó. Ár: 12 000 Ft. Érd.: 70/351-
0039. 
– 2 x 1,5 és 2 x 1 m-es zártszelvény keretes garázsajtó,
2 db 10 hl lemezkád és 250 literes vontatható beton-
keverõ eladó. Érd.: 47/396-260, 30/9651-029. (1)

KIADÓ
– Szerencsen a Kossuth úton másfél szobás lakás
hosszú távra kiadó. Érd.: 70/375-7023. (1-2)

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 23-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

január 30., február 13.

500 forint

�

�

„Búcsú nélkül mentem én el tõletek
Nem búcsúzom, ma is élek köztetek.

Szíveteket ne eméssze fájdalom,
Vigasz legyen, hogy örökké álmodom.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

BÁTORINÉ MAGYAR ETELKA 
szerencsi lakos életének 59. évében elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a

temetésén megjelentek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

Lányai és családja 

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.

AK CIÓ!

Legyen 2009-ben is az UNIÓ COOP Zrt.
üzleteinek vásárlója!

� 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.

Minden UNIVERZÁLIS
és FÛTHETÔ

ÜLÉSHAZATBÓL 
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.

IN MEMORIAM 

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

„Elmúlt tíz év,
De én nem feledlek,
Ugyanúgy szeretlek.
Mert csak Te voltál, 

És Te leszel, még élek.”
Baloghné Mari 

EMLÉKEZÉS

„Két év telt el és ugyanúgy fáj, 
Amit gyógyítani nem lehet már. 

Kegyetlen halálod mély sebeket ejtett, 
Kevés ez az élet megsiratni TÉGED.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

BROGYÁNSZKI TIBOR
2006. december 21-i halálának évfordulójára. 

A gyászoló család 

IN MEMORIAM 

KULCSÁR ANITA
1976–2005.

„Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon még érted ég,
Egy fénykép, mely õrzi az emlékedet,

S egy út, mely elvette az éltedet.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 

Mindig veled leszünk az idõ bárhogy halad!”

Négy esztendeje annak, hogy tragikus autóbaleset-
ben 2005. január 19-én elhunyt a szerencsi
születésû Kulcsár Anita. A néhai sportolót 2004.
évben a világ legjobb nõi kézilabdázójának válasz-
tották. A 28 éves válogatott beállós 165 alkalom-
mal lépett pályára a nemzeti színû mezben,
amelyben Európa-bajnoki címet, olimpiai és világ-
bajnoki ezüstérmet szerzett. A világklasszis sportolót
2005. január 25-én Gyõrött, a Nádorvárosi Köz te -
me tõben helyezték örök nyugalomra. Szülõ vá ro sá -
ban, Szerencsen, az egykori általános iskolájának
aulájában a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. által
készíttetett dombormû elõtt tisztelõi minden évben

– Szerencs központi részén, kulturált környezet-
ben 2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gáz-
cirkó fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 12,6
M Ft. Érd.: 70/618-1054. (1-2)

Január 19-ig még akciós áron kaphatók 
az UNIÓ COOP Zrt. üzleteiben! 

Bükki kovászos parasztkenyér 1 kg szel., csom. Ceres Zrt. 199 Ft 
Sertéspárizsi 1 kg Debreceni Hús 429 Ft
Lecsókolbász 1 kg Debreceni Hús 429 Ft
Minna tejföl 12% 175 g 59 Ft

Egységár: 337 Ft/kg

COOP „B” rizs 1 kg 239 Ft
Keresse COOP, Maxi-COOP és Szupermarket áruházainkban 

a „COOP Jó Nekem!” termékcsaládból az alábbiakat: 
Csemegekaraj 100 g 349 Ft

Egységára: 3490 Ft/kg

Kaukázusi kefir 500 ml 189 Ft
Egységára: 378 Ft/l

Ételízesítõ 125 g 219 Ft
Egységára: 1752 Ft/kg

Gabonás omlós keksz 40 g 69 Ft



Vízszintes:
1. Paulo Coelho idézetének elsõ ré-

sze. 12. Ukrán település. 13. Továb-
bít. 14. Kettõs mássalhangzó. 15. ...
szex és más semmi, magyar film. 16.
Tiltott. 18. Disznó-lak. 20. A két vé-
gén szab. 22. Ásítás jelzi. 25. Égi, le-
vegõvel kapcsolatos elõtag. 28. Anya
párja. 29. ...-kanyar, történelmi hely-
szín. 30. Hétfõt követi. 32. Erdõ kö-

zepe! 35. Kicsinyítõképzõ. 36. Fõvá-
rosa: Bécs. 39. Török tiszti rang. 41.
Sportoló más klubhoz szerzõdik. 44.
Sógorasszony. 47. Egyszerû gép. 48.
Lizin (aminosav) rövidítése. 49. Fo-
lyadék. 50. Kilóktól megszabaduló. 52.
Ajánlat. 54. Pan .., amerikai légitársa-
ság volt. 55. Elektromos áram erõssé-
gének mértékegysége. 57. Római 51.
58. Az elején jelez! 60. Virág, vagy

templomi hangszer.
63. Liszt is kerülhet
bele. 65. Oxigén, itt-
rium. 66. Orsó. 69.
Kiejtett F! 70. Olim-
piai bajnok birkózó.

Függõleges:
2. Tömegközleke-

dési eszköz. 3. Az
idézet harmadik, be-
fejezõ része. 4. Üres
zsák! 5. Azonos ma-
gánhangzók. 6. Pá-
ratlan lakat! 7. Tan-
teremben írnak rá. 8.
... István, Sárospata-
kon született polito-
lógusunk. 9. Pizza-
szelet! 10. Tartozik.
11. Váltóáram rövi-
dítése. 15. Az idézet
második része. 17.
Az ábécé elsõ két
betûje. 19. Halluci-
nogén drog. 21. El-
lenérték. 23. Moha
hangzói. 24. Általá-
nos orvostudományi
kar röviden. 26. Testet nevel. 27. Fül-
...-gégészet. 31. Európai Unió röviden.
33. Tanuló utazhat vele. 34. Híres te-
niszezõ (Andre ...). 37. Kiejtett T! 38.
Asztácium. 39. ... mirigy (hipofízis). 40.
A távolabbi. 42. Szilveszter közepe! 43.
Napraforgóból nyerik. 45. Tagadás
szava. 46. Ady írói álneve. 51. Mosó-
pormárka. 53. Román terepjáró. 56.
Professzor rövidítve. 59. Nem a meg-
szokott. 61. Nitrogén, kén, urán. 62.
Énekhang. 64. Sándor Áron. 67. Ér-
deklõdését veszti. 68. Nátrium.

Sz. A. 

A 2008. december 16-ai kereszt-
rejtvény helyes megfejtése: Három -
királyok. A helyes megfejtést bekül -

dõk közül a szerencsések jutalma:
2000 Ft-os vásárlási utalvány: Hudák
Ferencné, Szerencs, Kossuth út 19/B.,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Kovács
Imre, Szerencs, Landler J. út 46.,
1000 Ft-os vásárlási utalvány: Sán-
dor Mihályné, Mezõzombor, Árpád
u. 36. A helyes megfejtést SMS-ben
beküldõk közül a 70/365-5047-es te-
lefonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek
a nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) január 20–23-a között vehetik
át. A január 16-ai keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
január 23. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra. 
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2009. január 16.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

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

írá so kat új ra kö zöl ni 

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

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

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

SZABAD

KOZMA ORSI: HIDE AND SEEK
Különleges meglepetésnek számít a

2007-ben szólókarriert kezdett éne-
kesnõ közelmúltban megjelent Hide
and Seek címû exkluzív, 10 dalt tar-
talmazó, elsõ önálló jazz albuma. 

Az elmúlt év decemberében látott
napvilágot az album, amelyen ritkán
hallott jazz standardek, saját szerze-
mények, valamint két magyar nyelvû
dal – Dés László „Vigyázz rám” és Koz-
ma Orsi „Két lehetõség” – kapott he-
lyet. A lemezen két különleges duett
is hallható: egy karácsonyi dal Szaló-
ki Ági népdalénekessel, valamint a
mostanában ismertté vált jazzénekes -
nõvel, Harcsa Veronikával. A dalok el-
készítésében olyan zenészek vettek
részt, mint Dés László, Cseke Gábor,
Hárs Viktor és Mohay András. A Hide
and Seek címû anyag igazi, könnyed
jazzalbum, amit a mûfaj kedvelõi
minden bizonnyal szívesen hallgatnak
majd. 

METALLICA:
DEATH MAGNETIC

Nem meglepõ, hogy a legendás
Metallica együttes legújabb stúdióal-
buma, a Death Magnetic a világ több
mint 30 országában az eladási listák
elsõ helyén nyitott. A 2008 szeptem-
berében megjelent Death Magnetic a
zenekar kilencedik nagylemeze, amely-
re öt évet kellett várniuk a rajongók-
nak, hiszen ezt megelõzõen 2003-ban

készült el a St. Anger címû anyag. Az
igazi Metallica-rajongókat nem kell
meggyõzni arról, hogy miért érdemes
meghallgatni ezt az albumot, de az bi-
zonyos, hogy a Death Magnetic egy-
fajta visszatérést jelent a banda 1980-
as évekbeli zenei világához.

BEYONCÉ
I Am... Sasha Fierce. A Destiny’s

Child, a Crazy In Love-val fémjelzett
Dangerously In Love címû elsõ szóló-
album, valamint a 2006-os listavezetõ
B’Day után Beyoncé Knowles újabb
nagy dobásra készül. A hazánkban is
többszörös aranylemezes elõadó har-
madik, dupla stúdióalbuma szuper sztár
producerek egész hadának közrem-
ûködésével készült. Az elsõ kislemez-
nek és klipnek az If I Were A Boy címû
közepes tempójú, slágergyanús dalt vá-
lasztották. Az új album két lemezbõl
áll, amelyek Beyoncé két énjét hiva-
tottak bemutatni, az I Am... korong a

valódi, smink alatt rejtõzõ érzékeny, ter-
mészetes nõt, míg a Sasha Fierce ko-
rong a színpadon szereplõ, bulizós, ér-
zéki, agresszívabb, szókimondóbb al-
teregóját hozza felszínre.

CHRISTINA AGUILERA
Keeps Gettin’ Better – A Decade Of

Hits. A szexi, szõke énekesnõ legna-
gyobb slágereinek gyûjteménye hallható
most egy csokorba kötve a Genie In A
Bottle-tól kezdve a Dirrtyn át a Candy-
manig. Három stúdióalbummal, egy
spanyol nyelvû és egy karácsonyi le-
mezzel, négy DVD-vel, 4 Grammy-díj-
jal és 28 millió eladott lemezzel a háta
mögött Christina Aguilera napjaink
egyik legkedveltebb elõadója a fiata-
lok körében, és hazánkban is többszörös
platinalemezes mûvész.  A greatest hits
lemezen két új dal is helyet kapott, me-
lyek közül a Keeps Gettin’ Better címût
választották az elsõ kislemez dalnak,
ami egyébként teljesen új képi- és hang-
zásvilágot hoz majd az énekesnõ ed-
digi karrierjében. A kiadvány további
érdekessége, hogy a Genie és Beauti-
ful címû dalok új verziói is hallhatók a
lemezen. 

HOBO
Az elmúlt év õszén hatalmas sikerû

koncertet adott a budapesti Papp Lász-
ló Arénában a legendás Hobo Blues
Band. A 30 éves évforduló tiszteleté-
re megrendezett koncert teljes hang-

anyaga már dupla CD-n is megjelent,
ami mellett a DVD-n otthonunkban te-
kinthetünk bele a 2008. szeptember 27-
ei koncert felvételeibe, kulisszatitkok
láthatók az esemény elõkészületeirõl,
beszélgetések a zenekar tagjaival.  

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Fehér és fekete. A helyes választ
beküldõk közül Németh Nóra, Sze-
rencs, Bajcsy-Zs. út 9. szám alatti ol-
vasónk 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ 30/541-5353-as tele-
fonszám tulajdonosa 1500 forintos
vásárlási utalványt nyert. A nyere-
mények a szerkesztõségben, mun-
kaidõben vehetõk át. Játékunk új kér-
dése: Mi a címe a Metallica 2008
szeptemberében megjelent új stú-
dióalbumának? A válaszokat postai
borítékban, vagy levelezõlapon jut-
tassák el szerkesztõségünk címére és
írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

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

NAGYSZÍNHÁZ

JANUÁR

16. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Upor bérlet
17. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet 
18. (vasárnap) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
20. (kedd) 19 óra: VÕLEGÉNY Karácsonyi bérlet
21. (szerda) 17 óra: VÕLEGÉNY Latabár ifj. bérlet
22. (csütörtök) 10 óra: A SEVILLAI BORBÉLY Nyílt próba

a magyar kultúra napja alkalmából
24. (szombat) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK Bérletszünet
26. (hétfõ) 18 óra: SZEMÉLYES VALÓSÁGUNK

Vendégünk: dr. Csernus Imre pszichiáter 
27. (kedd) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
28. (szerda) 17 óra: A MUZSIKA HANGJA Kossuth ifj. bérlet
29. (csütörtök) 18 óra: VÕLEGÉNY Herman ifj. bérlet
30. (péntek) 17 óra: A MUZSIKA HANGJA Laborfalvi ifj. bérlet
31. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Miskolci Páholy elõadás

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

Január 19. (hétfõ) 14 óra: Kistérségi szavalóverseny a magyar kultúra
napja alkalmából az általános iskolák felsõ tagozatos, valamint a kö-
zépiskolák VI/I-II. osztályos tanulói részére. A versenyen egy kötelezõ és
egy szabadon választott verssel lehet részt venni. A szabadon választott
mû elmondási ideje legfeljebb 3 perc. Kötelezõ vers: I. kategória (11–12
évesek): Szép Ernõ: Tiszapart, II. kategória (13–14 évesek): Károlyi Amy:
Az utód. Helyszín: Rákóczi-vár lovag- és kaszinótermei.

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA



Nyolc egyesület részvételével ren-
deztek megyei úszóversenyt de cem-
ber 13-án Szerencsen.

A városi sportegyesület úszószak-
osztálya által immár második alka-
lommal megszervezett Karácsony
Kupa résztvevõit Rónavölgyi Endré-
né polgármester köszöntötte, az ese-
ményt Koncz Ferenc megyei köz-
gyûlési alelnök nyitotta meg. A via-
dalon három úszásnemben összesen
121-en vágtak neki a távoknak. A
rendezvény megtartásához a város és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat nyújtott támogatást.
Az egyesületek versenyében tizen-
nyolc aranyéremmel a házigazdák
végeztek az élen, a helyi versenyzõk
közül Képes Panna és Tamás Ádám
mell-, gyors- és hátúszásban egyaránt
diadalmaskodott. 

Szerencsi éremszerzõk:
Képes Panna (3 arany), Vasvári Adél

(2 arany 1 bronz), Gergely Gréta (2
arany) Vasvári Alíz (2 arany), Majo-
ros Réka (1 ezüst), Farmosi Kata (2
bronz), Pálinkás Petra (2 bronz), Mé-
száros Eszter (2 bronz), Szaniszló Zsó-
fia (1 bronz), Ignácz Zsófia (1 bronz).

Tamás Ádám (3 arany), Kincses Pé-
ter (2 arany), Petrusovics Attila (2

arany), Farmosi Zsombor (1 arany,
1 bronz), Petró Dávid (1 arany), Pet-
rusovics Máté (1 ezüst, 1 bronz), Tö-

rök Balázs (1 ezüst), Rábai Bence (1
ezüst), Gál Szabolcs (1 ezüst), Csiz-
marik Balázs (1 ezüst), Pávelkó  At-
tila (1 ezüst), Kun Levente (2 bronz),
Kovács Bálint (1 bronz), Szaniszló
Bence (1 bronz).

Kos: III. 21. – IV. 20.
Hevességgel most semmire nem

megy. Gondolja végig, kitõl mit vár,
kinek mit mond, mert sem a  di -
csekvés, sem a rátartiság nem válik
hasznára. Ossza meg kollégáival a

gondokat – és késõbb az örömön is osztozhatnak.
A magánéletben is akkor jár jól, ha félreteszi a
hiúságát és megteszi az elsõ lépést a partnere felé.
A Vénusz arra ösztönzi, hogy titkos kalandba  keve -
redjen, hajtja a kíváncsiság. Az elõjelek ked-
vezõek. Olyan ajtókon jut be, ahol mások fen-
nakadtak. Igazán elégedett lehetne, mert a Vénusz
egy izgalmas titkos kalandot hoz az útjába. De
mintha félne a következményektõl. Az egyedülál-
lók sem tárhatják fel a világ elõtt a januárban in-
duló új kapcsolatukat, mert szerelmük erõsen
kötõdik valakihez, és egyelõre nem tudja eldön-
teni, kit válasszon.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A munkahelyén nagy a feszült-

ség. Ezúttal az a jobbik stratégia, ha
békejobbot nyújt a haragosainak és
közösen próbálnak úrrá lenni a
kialakult helyzeten, és nem egymás

ellen fordulva élezik tovább a helyzetet. A külsõ
körülmények még jó ideig nehezítik a dolgát, nem
kell önfejûséggel tovább rontani a helyzetét.
Összekötheti a kellemeset a hasznossal, a tanulást
az üzleti vállalkozással, csak szervezés kérdése az
egész, ugyanis a bolygóállások most épp ezeknek
kedveznek. Ha egyedülálló, akkor szilveszter óta
veszélybe került a függetlensége. Még akkor is, ha
csak telefonszám vagy e-mail cím cseréjére került
sor azzal a kedves valakivel, aki egész éjjel
szórakoztatta. A hónap közepére veszi a bátorsá-
got, és megkeresi. A folytatás már tökéletes lesz.
Hiszen õ csak erre várt.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A Mars és a Plútó nemcsak a

 szer telenségét fokozza, hanem a
balesetveszélyt is. Legyen kicsit
körültekintõbb, vegyen vissza a
lendületbõl. Baleset egyébként nem-

csak a közutakon és a háztartásban érheti, hanem
az emberi kapcsolataiban is. Fõleg ha új kalandot
keres, mert túl unalmasnak találja a családi fészket.
A hétköznapi gondok alaposan legyengíthetik
flörtölgetõ kedvét. Lehet, hogy az egész hete ma -
gyarázkodással telik, mert egy korábbi tévedését
igyekszik elsimítani. Esetleg betegállományba
menekül a felelõsség elõl. Van, hogy semmi nem
sikerül, máskor meg oda sem kell figyelnie, és a
dolgok szinte maguktól megoldódnak. Csak sokára
derül ki, hogy valaki nagyon is belenyúl a sorsá-
ba, a háttérbõl egyengeti az útját, talán még a kar-
rierjét is, mert sokkal mélyebbek az érzései, mint
ami kollégák között szokás.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Nem a világgal van baj, hanem

Önnel. Annyira akarja a gyõzelmet,
hogy közben semmi más nem
érdekli. És csodálkozik, hogy
magára marad. Az emberek nem

fordultak el Öntõl, csak megunták, hogy örökké ki-
fogások mögé bújik, és mindenkit elkerül. Hát most
békén hagyják. De ez a pálya széli állapot  igen -
csak idegesíti. Az unalmas, de biztonságos társat
nem adja fel a lángoló érzelmek kedvéért. Az utób-
bi idõben mindig akadt kifogása, hogy miért odáz-
za el tervei valóra váltását. Érzései, érzelmei,
hangulatai irányítják egész életét. Romantikus
alkat, szívesen gondoskodik másokról. De azért nem
ártana, ha idõnként saját magával is foglalkozna.
És nem úgy, hogy vitatkozik a párjával, vagy
kizsarolja, amire éppen vágyik. A lelki egyensúlyt
kellene végre megtalálnia.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
A Jupiter is ludas abban, hogy

túlzásokba esik. Könnyen magával
ragadja a hév, pedig most meg-
fontolt viselkedésre volna szükség.
A boldogság karnyújtásnyira, de ha

sietteti a dolgot, akkor mindent elszalaszthat. A
munkában is többre jut, ha minden lépését meg-
fontolja, s fõleg ha nem köti elképzeléseit idegenek
orrára. Ön a hódítás mestere. Most is sikerrel jár,
de épp attól jön zavarba. A szerencse mindenben
segíti, ami nagyobb közönség elõtt zajlik, önbiza-
lomban sem lesz hiány, de vigyázzon, nehogy el-
bízza magát, és öngólt rúgjon. Mivel mások
véleményébõl építi fel az önbecsülését, ezért él in-
tenzív társasági életet. Élvezi, ha csodálják, és min-
dent elkövet, hogy felhívja magára a figyelmet.
Január elsõ hetében azonban olyasvalaki érdek-
lõdését is felkelti, aki elõl inkább menekülne. De
lesz, aki „kimenti” szorult helyzetébõl.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Fölényességgel, gúnyos  megjegy -

zésekkel próbálja leplezni bizony-
talanságát. Csakhogy ezzel még
inkább ront a helyzetén. Így ugya-
nis azokra se számíthat, akik pedig

szívesen segítenének. Az a baj, hogy nemcsak a
munkahelyén visel álarcot, hanem a baráti tár-
saságban, sõt, otthon is. Miért fél megmutatni igazi
énjét? A titkolt érzelmek ezúttal annyira feszítik,
hogy talán nem is tudja magában tartani. Könnyen
kiadja titkait. Igazán sok energiával rendelkezik, amit
a hét közepén a Szûz-hold is erõsít, így rendkívüli
eredményeket érhet el. Új év – új élet! Fogadja meg,
hogy lakatot tesz a szájára, és nem kutat a párja
dolgai között. Szerelmi kapcsolatát ugyanis a saját
kishitûsége fogja szétrombolni. Már mindenkiben

vetélytársat lát, és a legszebb érzéseit is megmérgezi
a kétely. Ne csodálkozzon, ha a párja a válást fontol-
gatja.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Néhány napig magányra volna

szüksége ahhoz, hogy erõt gyûjt-
sön az új feladathoz, illetve hogy
tisztázza az érzéseit. Érdemes ugya-
nis számot vetnie eddigi életével,

hogy a múltat végiggondolva új úton indulhasson
tovább. Hiába próbál még önmagának is hazud-
ni, a tények attól még tények maradnak! Az ese -
mények változtatásra biztatják, s ha ellenáll, akkor
a körülmények kényszerítik rá, hogy kimozduljon
az eddigi holtpontról. Legyen bátran kez de -
ményezõ, a Jupiter ugyanis a segítségére siet,
különösen akkor, ha párválasztás elõtt áll. Az ed-
digi laza, flörtölgetõs korszak után most megál-
lapodhat. Ha családban él, a Jupiter helyzete ked-
vezõ irányba tereli az életét, a már megszürkülõ
érzések ismét felragyognak.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Az új év elsõ két hetében nem

találja a helyét az otthon falai között,
nem érzi jól magát a munkahelyén,
mert se itt, se ott nem teheti azt, amit
szeretne. Mindenkiben ellenfelet

lát, minden apróság feldühíti, s ami rosszabb: min-
dent félreért. Otthoni körülményei javulnak, terhei
enyhülnek, ráadásul az érzelmek az élet nagy kérdé-
seirõl is alaposan megváltoztatják a véleményét.
Azzal, hogy hatalmi szóval próbál elérni aprósá-
gokat, fölöslegesen elfecséreli a tekintélyét. Olyan
érzelmi töltéssel indul az új esztendõnek, hogy  szin -
te sugárzik lényébõl a szerelem. Ez a pozitív érzés
jó hatással van a munkájára, de az emberekhez
fûzõdõ kapcsolatára is. Sokkal elnézõbb, megértõbb,
és könnyen együtt tud dolgozni még az esetleges
vetélytársakkal is.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A munkahelyi feszültséget nem

kellene fokoznia örökös zsör tölõdés-
sel. A magánélete is össze ku -
szálódik. Nem tud dönteni, egysz-
erre szeretne mindenhonnan min-

den jót megkapni, így aztán a két (vagy több!) szék
közül a pad alatt találhatja magát. A szerelem csak
akkor lehet boldog, ha nemcsak elfogad, hanem ad
is. Ha ezt a hetet energiagyûjtésre használja, akkor
hamarosan a legmerészebb álmai is valóra válnak.
Szembe találkozik egy korábban elszalasztott
lehetõséggel. Az új esztendõ elsõ heteiben egy új
szerelem köti le minden energiáját, így megint hát-
térbe szorul a munka, sõt a család és a barátok is.
Ha házasságban él, a hitvese is a sor végére kerül
a titkos kapcsolat miatt. Könnyen kijön a sodrából,
veszekedõssé válik, a szerettei örülnek, ha nem látják. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Az élet szinte minden területén

könnyen érvényesítheti az akaratát.
Sõt, néhány olyan dologban is célt
ér, amit eddig mondani sem mert
a környezetének. Anyagi bizton-

ságát sem fenyegeti veszély, még a nehezedõ gaz-
dasági helyzetben is megtalálja a számításait. Az
érzelmeit nehezen fejezi ki, de a párja szavak nélkül
is megérti. Persze jól esne neki egy vallomás! Sok
hasznos információhoz jut, ha ezeket végiggondolja,
ráébred egy régóta húzódó ügy nagyon is egy szerû
megoldására. Szeretetvágya határtalan az új év  haj -
nalán. Szüksége van társra, akit elhalmozhat a  sze -
retetével. A Vénusz a segítségére lesz, hogy ki is
tudja mondani mindazt, amit érez. A párja  ugyan -
is tudja, hogy szereti, de ha ezt hallja is, az meg-
sokszorozza a benne szunnyadó érzéseket.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
A hónap elsõ felében mindenre

kétszer annyi energia kellett, mint
amennyit egyébként az ügy
megérdemelne. Erre mondja a népi
bölcsesség: „a rest kétszer fárad”.

Hiszen az idõ nagy részét azzal tölti, hogy elhárítsa
a teendõket, aztán kifut az idõbõl, marad a kap-
kodás. Mindez egy most induló szerelem miatt van
így. A sok zûrzavar után kezd kicsit magára talál-
ni, és már azt is tudja, ki mellett van a helye. Ne
hagyja magát provokálni, különösen a munkahe-
lyi biztonságát, eddig elért pozícióját veszélyezteti,
ha pukkancsként viselkedik. Az anyagiak eddig
ugyan nem érdekelték, de januárban olyan
lehetõséggel találja szembe magát, ami
pénzigényes. Lehet, hogy egy új otthon felépítése,
vagy egyéb befektetési lehetõség miatt hirtelen
pluszpénzre volna szüksége. Semmiképp ne a
családtól kérjen!

Halak: II. 20. – III. 20.
Régóta várt már arra, hogy a  sze -

rencse egy kicsit önre mosolyogjon.
Hát most itt a várva várt alkalom.
Ne szalassza el a lehetõséget.
Minden bizonnyal kedvezõ ajánla-

tot kap. A helyzet megérett arra, hogy elképzelé-
seit mások is megértsék. Ez az idõszak persze csak
akkor tökéletes, ha elébe megy az eseményeknek.
A romantikus érzések helyébe most egy kis rea litás
lopakodik. Ha a héten nem úgy forog a világ, ah-
ogyan szeretné, azért talán ön is felelõs lehet. Túl
pesszimistán áll a dolgokhoz. Érzelmi élete sokkal
mélyebb, mint a zodiákus többi szülöttéé. Nagyon
vágyik a szeretetre, ezért még az egyénisége fe-
ladására is képes. Az új évben ráébred majd, hogy
amit eddig szerelemnek hitt, csupán a megszokás
kényelme volt.
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HOROSZKÓP
január 16.  – január 30.

Eredményesen szerepeltek az utánpótlás or-
szágos bajnokságon az SZVSE súlyemelõ szak-
osztályának reménységei. A Nyíregyházán
december 5–6-án megrendezett viadalon ser-
dülõ korcsoportban léptek dobogóra a Feke-
te László szakedzõ által felkészített szerencsi
versenyzõk. 

A 45 kilogrammos súlycsoportban szereplõ
Zsebesi Bálint (képünkön) 100 kilogrammos össztelje-
sítménnyel megszerezte elsõ országos bajnoki címét. Tóth
Péter a 69 kilogrammosok mezõnyében hetedik lett. A
77 kilogrammos súlycsoportban Balla Dávid szép ver-
senyzéssel, 165 kilogrammos összteljesítménnyel a do-

bogó harmadik fokára állhatott fel. Két évvel
idõsebb versenytársak között állt helyt a 85
kilogrammos súlycsoportban Czibik Tamás, aki
összetettben 190 kilogrammot a feje fölé
emelve szerzett ezüstérmet. A legnehezebb
súlycsoportban Dudás Balázs 177 kilogram-
mos összteljesítménye ez alkalommal a ne-
gyedik helyet jelentette a szerencsi fiatalnak.
A csapatok pontversenyében az SZVSE a 27

szakosztály között a 11. helyen végzett. Mutatott telje-
sítménye alapján Zsebesi Bálint és Czibik Tamás meg-
hívást kapott a magyar serdülõ válogatott keretbe és mind-
ketten bekapcsolódnak az utánpótlás-nevelést szolgáló
Héraklész programba. 

Nagyarányú gyõzelmeket aratott
hazai találkozóin a város férfi kosár-
labdacsapata. A szerencsi együttes de -
cember 10-én és másnap egyaránt het-
ven pont körüli különbséggel bizonyult
jobbnak az ellenfelénél.  

*Szerdán a Földes-Miskolc ellen a
szerencsiek erõfölénye már a mérkõzés
kezdetén nyilvánvalóvá vált. A ven-
dégek mezõnybeli hátrányát érzékel-
tette, hogy az elsõ negyed közepéig ösz-
szesen két találatot szereztek. A hazai
csapat 10 perc játékidõ után 40–18 ará-
nyú vezetésre tett szert. A második tíz
percben sem változott meg a játék képe,
a félidõ vége elõtt 30 másodperc alatt
Gulyás László játékosai háromszor ta-
láltak a miskolciak gyûrûjébe. A for-
duló 70–30-as eredménye után az el-
lenfelek látványos hárompontos-do-

bóversenybe kezdtek. A legtöbb sze-
rencsi kosarat szerzõ Endrész Tamás
szemfülességét dicsérte, hogy a talál-
kozón szinte valamennyi lepattanó, ko-
sárból kicsorgó labdát õ szerezte meg,
és szükség esetén kijavította a befeje-
zéseket. Jánosi Tamás többször blok-
kolta a miskolci labdákat, Birk László
pedig öt sikeres hárompontos dobás-
sal tûnt ki a mezõnybõl. A találkozó
végeredménye 135–63 lett a szeren-
csiek javára. 

* Kiütésessel felérõ gyõzelemmel bi-
zonyított következô hazai találkozóján
a város férfi kosárlabdacsapata. Az
együttes a Szikszói Szikla gárdáját
120–53 arányban gyõzte le. A talál-
kozón a legeredményesebb szerencsi
játékosnak a fiatal ellenfelek ellen szi-
porkázó, összesen 35 pontot gyûjtõ Ko-
vács Sándor bizonyult.

Jól kezdõdött az idei esztendõ a
megyei I. osztályban a szerencsi
sakkcsapatnak. Az együttes a bajnoki
idény negyedik fordulójában hazai
pályán Tiszaújváros gárdája felett ér-
tékes gyõzelmet aratott. Kedvezõtlen
elõ jelekkel ültek asztalhoz a Nép-
házban január 4-én a házigazdák,
akiknek a soraiból egyetemi vizsgák
és munkahelyi elfoglaltságok miatt
négy meghatározó játékos hiányzott.
A jelenlévõk azonban átérezték a
mér kõ zés jelentõségét és különösen
a fiatalok kitûnõ szereplésének kö-
szönhetõen végül 6,5–5,5 arányú
szerencsi siker született. Ezzel az
eredménnyel az SZVSE csapata 26,5
ponttal a negyedik helyen várja a
folytatást a nyolc együttest felvo-
nultató mezõnyben. A Tiszaújváros
elleni találkozón nyert: Oleár Lász-
ló, Balogh Imre, Belinszky Sándor és
Tóth Levente. Döntetlen: Balogh
László, Újházi Dávid, Döme Aladár,
Csider Andor, Nagy Attila. 

Négy arany-, hét ezüst- és két bronzérmet szereztek az SZVSE sportolói a
december 6-án Kazincbarcikán gyermekeknek megrendezett szabadfogású
birkózóversenyen. Az öt klubot felvonultató viadalon Szerencset 13 fiatal
képviselte, akik grundbirkózásban és szabadfogásban egyaránt összemérték
erejüket és tudásukat a helybéli, valamit Telkibányáról, Abaújszántóról és
Balkányról érkezett versenytársakkal. Illésy László tanítványai közül ez al-
kalommal Kecskés Vanda, Molnár Olivér, Balázs Ákos és Kecskés Márton
állhatott fel a dobogó felsõ fokára. Csapatversenyben a szerencsiek a ve-
gyészvárosiak mögött a második helyen végeztek. 

ORSZÁGOS BAJNOK SÚLYEMELÕ

KARÁCSONY KUPA AZ USZODÁBAN

A legeredményesebb versenyzôk a szervezôkkel.

BIRKÓZÓ-SIKEREK 

ÉRTÉKES
GYÕZELEM

K.O. A KOSÁRMECCSEKEN
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. január 30-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…

BÚÉK 2009!

TISZTELT OLVASÓINK!
Az elmúlt egy esztendõben összesen

huszonegy alkalommal tettünk kisebb-
nagyobb sétát Szerencsen. Hagyomá-
nyainkhoz híven igyekeztünk foglalkozni
a szerkesztõségünkbe betérõ helybéli-
ek gondjaival, felhívtuk a figyelmet egy-
egy érdekesebb eseményre, utánajártunk
az embereket leginkább érdeklõ prob-
lémáknak, de érdeklõdtünk a pozitív vál-
tozások iránt is. Végigkísértük a telepü-
lés fejlõdését, az épületek megújulását,
az új létesítmények megvalósulását. Az
új esztendõben a korábbiakhoz hason-
lóan szeretnénk szolgálni olvasóinkat.
Reményeink szerint 2009-ben is be-
számolunk a város fejlõdésérõl és rá-
irányítjuk a figyelmet a hiányosságok-
ra, problémákra. Olvasóinktól pedig to-
vábbra is azt kérjük: tiszteljenek meg
bennünket leveleikkel, észrevételeik-
kel, hiszen tudják: a városban sétálva is
igaz: több szem többet lát!

ROBBANTOTTÁK
A MÉSZKEMENCÉT

A tavaly bezárt 120 éves Szerencsi Cu-
korgyár bontása 2008. december 17-én
újabb állomásához érkezett. A cukor-
gyártás folyamatában nélkülözhetetlen
építmény volt a mészégetõ torony,
amelyben a mészkövet koksszal, vala-
mint antracittal égették ki, hogy a cu-
korkioldáshoz használt égetett meszet
és szén-dioxid gázt kapjanak.

A közel 30 méter magas torony le-
bontását alapos elõkészítõ munka elõz-
te meg, a kivitelezõk végül a robbantás
mellett döntöttek. December 17-én ti-
zenkét óra elõtt egy perccel megszólalt
a mûvelet kezdetét jelzõ sziréna, majd
amikor az óra elütötte a delet, szinte egy
pillanat alatt leomlott a hatalmas épít-
mény.

FENYÕFA A KUKA MELLÉ
Az elmúlt évek gyakorlatához ha-

sonlóan az idén is térítésmentesen el-
szállítja a fenyõfákat a Szerencs Térsé-

gi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Kft. A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy
az ünnepek után a növényeket a járat-
napokon a kukák mellé helyezzék ki.

HÓLAPÁTOLÁS, 
JÉGMENTESÍTÉS

Az új esztendõ meghozta a várva várt
téli csapadékot, ami a tartós hideg mi-
att hosszú idõre fehérbe borította a tá-
jat. Felvetõdött a kérdés is: kinek a fel-
adata a hó eltakarítása? A városüze-
meltetõ cég végzi a közterületek tisztí-
tását a rendelkezésükre álló gépek és em-
beri erõ segítségével. Szerencs Város Ön-
kormányzatának köztisztasági tevé-
kenységérõl és a közterületek rendjérõl
szóló rendelete szerint azonban a tu-
lajdonos kötelessége gondoskodni az in-
gatlan elõtti járdaszakasz egy méter szé-
les sávjának hó- és síkosságmentesíté-
sérõl. A szabály azt is meghatározza,
hogy az említett gyalogutakról a havat,
ha szükséges, naponta többször is kell
takarítani: hóesés után azonnal, de leg-
késõbb reggel 7 óráig el kell végezni a
hó söprését. Tehát a lakóház vagy üz-
let tulajdonosának gondoskodniuk kell
az épület elõtti járdák tisztán tartásáról,
a közterületeken pedig, ahol az önkor-
mányzat a tulajdonos, a helyhatóság kö-
teles elvégeztetni ezt a feladatot.

DOLGOZÓKAT ALKALMAZNAK

Felépült a Lidl Magyarország Keres-
kedelmi Bt. új áruháza a város Miskolc
felõli kapujában. A bolt közelgõ meg-
nyitására utal, hogy a cég a napokban
megkezdte az üzlet munkatársainak to-
borzását. Mindezt az óév utolsó  napjai -
ban kihelyezett felirat is jelzi.

A tokaji világörökség aktuális kér-
déseirõl tárgyaltak január 7-én Mis-
kolcon, majd két nap múlva Tokajban
az érintett települések polgármesterei.
Miskolcra a B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat elnöke hívta egyeztetésre a
polgármestereiket, a Tisza-parti vá-
rosban pedig a Tokaji Történelmi Bor-
vidék Világörökség Egyesülete tartott
rendkívüli közgyûlést az elmúlt idõ -
szakban felmerült problémák megvi-
tatására. A résztvevõk mindkét fórumon
konszenzusra törekedtek.

A megyeházán
megtartott zártkörû
tanácskozást kö-
vetõ sajtótájékozta-
tón Ódor Ferenc
eredményesnek
ítélte a nézetek tisz-
tázását szolgáló
egyeztetést. Az ese-
ményre a megyei
közgyûlés elnöke
szerint azért volt
szükség, mert több
település a kilépés-
rõl hozott döntésé-
vel már a tokaji vi-
lágörökséget ve-
szélyezteti. A közgyûlés ennek elke-
rülése érdekében kész a közelmúltban
elfogadott megyei területrendezési
tervrõl további egyeztetésekre és a te-
lepülések véleményének figyelembe
vételével változtatásokra is hajlandó,
hogy a szabályozás a gazdaság élén-
kítését szolgálja. Szerencs polgár-
mestere segélykiáltásnak nevezte az
önkormányzat döntését arról, hogy
kezdeményezik a város törlését a vi-
lág örökség pufferzónájából. A tele-
pülés számára ugyanis kiemelt fon-
tosságú a munkahelyteremtés, a je-
lenlegi szabályozási környezet pedig
nem vállalkozásbarát és taszítja a be-
fektetõket. Rónavölgyi Endréné üd-
vözölte a megkezdett párbeszédet, ami
feltétele annak, hogy a települések az
érdekek egyeztetésével dolgozhassa-
nak együtt a térség felemelkedésért.
Májer János tokaji polgármester a vi-
lágörökségi kezelési tervrõl szólva
hangsúlyozta, hogy a dokumentum
nem iparellenes, azonban véleménye
szerint erõmûveknek nincs helye a kul-
túrtáj területén. Koncz Ferenc, a me-
gyei közgyûlés alelnöke úgy vélte,
hogy a központi költségvetésben kel-
lene elkülöníteni pénzt a borvidék vi-
lágörökségi területének a fejlesztésé-
re, aminek az elérésére a kormány-
párti képviselõknek van lehetõsége. 

A Tokaji Történelmi Borvidék  Világ -
örökségi Egyesület január 9-ei rendkí-
vüli közgyûlésének kezdetén parázs vita
robbant ki abból a javaslatból, hogy a
tanácskozás tervezett napirendi pont-
jait borászatok és civil szervezetek tag-
felvételével egészítsék ki. Ezt többen el-
lenezték, mert – mint elhangzott – ez-
zel aránytalanul megváltozhatna a ta-
nácskozáson az egyes ügyekben kü-
lönbözõ álláspontot képviselõk szava-
zati aránya. Végül a többség támogató
voksa ellenére az a döntés született, hogy

a tagfelvételekre a szervezet rendes ülé-
sén térnek vissza. 

Májer János egyesületi elnök meg-
nyitójában felelevenítette a világörök-
ségi cím 2002-es elnyerésének körül-
ményeit, hangsúlyozva, hogy ez a stá-
tusz kiemelt nemzetközi figyelmet biz-
tosít a borvidéknek, az itt mûködõ bo-
rászatoknak. Tokaj polgármestere sze-
rint a világörökségi helyszín körül ki-
alakult problémák kezelésében fontos
feladat hárul az államra a törvényi hát-
tér és a megfelelõ finanszírozás bizto-
sításában. A tanácskozás elõadói –
köztük Hámori József és Enyedi György
akadémikusok, és a cím odaítélésében
elévülhetetlen érdemekkel rendelkezõ
Tardy János – fontosnak tartották, hogy
a Tokaji borvidék ne veszítse el a  világ -
örökségi címet, ami – véleményük sze-
rint – a természeti környezettel, a szõlõ-
és borkultúrával harmonizáló ésszerû
iparfejlesztést nem akadályozza. Az érin-
tett települések és gazdasági társaságok
inkább aknázzák ki a kiemelt státusz-
ban rejlõ különleges lehetõségeket. Fe-
jérdy Tamás, a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal képviselõje ismertette,
hogy az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériumban folyamatban van a világö-
rökségi törvény elkészítése, amely a ter-
vek szerint 2010 januárjától szabályozná
a kiemelt értékeket. Ennek azonban nem

lesz visszamenõleges hatálya. A sze-
rencsi kistérség több települése az el-
múlt idõszakban már döntést hozott a
világörökségbõl történõ kilépésrõl, hogy
ezzel is felhívják a figyelmet a jelenle-
gi szabályozási rendszer tarthatatlan-
ságára. Az érintett polgármesterek han-
got adtak azon véleményüknek, hogy
a szigorú elõírások komoly gátat szab-
nak a munkahelyteremtésnek ott is, ahol
a lakosságnak csak egy kis részének biz-
tosít jövedelmet a szõlészet és a borá-
szat. A felszólalók szerint ezért mindenki

számára élhetõ környe-
zetet teremtõ világörök-
ségi törvényre és helyi
kezelési tervre van szük-
ség. 

Az egyesületi tagok
egyhangúlag hozott ha-
tározatuk alapján a he-
lyi értékek megóvása ér-
dekében felkérik az il-
letékes minisztériumot,
hogy a lehetõ legrövi-
debb idõ alatt készítsék
el és terjesszék a parla-
ment elé a világöröksé-
gi helyszínek védelmét,
megõrzését. A fejlõdést
is biztosító világöröksé-

gi törvény tervezetét pedig elõzetesen
küldjék meg véleményezésre az érin-
tett szervezetek képviselõinek. Az Or-
szággyûlés által elfogadott jogszabály
pedig szolgáljon alapjául egy átdolgo-
zott, a változásokhoz igazodó kötelezõ
érvényû kezelési tervnek. Az egyesület
többek között javasolja a kormánynak,
hogy minõsítse kiemelt térségnek a to-
kaji világörökséget. Készüljön el a tér-
ség fejlesztési programja, amelynek a
megvalósításához biztosítsanak külön
pályázati pénzügyi forrásokat és a kor-
látozásokból adódó hátrányok kom-
penzálására fordítson kiemelt figyelmet
a kormányzat. Az egyesület felkéri a
szaktárcát, hogy a szerencsi szalmatü-
zelésû erõmûvel kapcsolatosan elké-
szülõ hatástanulmány végleges szöve-
gét valamennyi világörökségi település
részére tegyék hozzáférhetõvé.  

A közgyûlést követõen Rónavölgyi
Endréné, Szerencs polgármestere la-
punknak nyilatkozva kiemelte: a város
önkormányzata továbbra is fenntartja a
tokaji világörökségbõl történõ kilépés-
rõl szóló döntését, azonban elsõsorban
ennek hatására a közelmúltban elindult
egyeztetési folyamatokra tekintettel azt
javasolja majd a képviselõ-testületnek,
hogy a határozat végrehajtását a tár-
gyalások idejére függessze fel.

S. L.–Á. A.

EGYEZTETÉSEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK
A TOKAJI VILÁGÖRÖKSÉGRÕL

A megyei közgyûlés vezetôi zárt ajtók mögött tárgyaltak a pol-
gármesterekkel.

Önkormányzati képviselõk tettek lá-
togatást december 12-én a Szerencsi
Bonbon Kft.-nél. Az 1996-ban létesí-
tett cég a Gyár utcai telephelyén és a
Nestlé Hungária Kft. szerencsi gyárá-
tól bérelt épületben készít édességeket.
A vendégeket Takács István, a kft.
ügyvezetõ igazgatója fogadta, bemu-
tatva az érdeklõdõknek a társaság ter-
melõ tevékenységét. Mint elhangzott,
a Szerencsi Bonbon Kft. 1996-ban jött
létre azzal a céllal, hogy a helyi édes-
séggyártás hagyományait megõrizze.
Készítenek többek között finom desz-
szerteket, cukor- és csokoládédrazsé-
kat, ami mellett karamelloldatok és ha-
gyományos puszedlik elõ állításával és
értékesítésével is foglalkoznak.

A Nestlé a helyi szakemberek tu-
dására alapozva a Bonbon Kft.-t bízta

meg a világcég által forgalmazott kézi
konyakmeggy gyártásával, amit évek óta
sikeresen végeznek. A társaság jelen-
leg 70 embernek biztosít munkát, azon-
ban a gyártókapacitásnak a bõvítésé-

vel további álláshelyek létrehozásával
javítanák a foglalkoztatást a városban
és térségében. A nagyüzemi gépek ter-
melésbe állításához azonban a cégnek
újabb helyiségekre volna szüksége.

KÉPVISELÕK LÁTOGATÁSA A BONBON KFT.-NÉL 

Takács István (jobbra) kalauzolta a képviselõ-testület tagjait a sze -
rencsi üzemben.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2009. 
január 30-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

január 23., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Út- és közmûépítés, vízi és egyéb 
mérnöki létesítmények kivitelezése.

MAGYAR 
ASZFALT

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

Eng.sz.: R-1787/1998

VELENCEI KARNEVÁL NONSTOP
2009. február 20–22. 

Indulás: Sátoraljaújhelyrõl.
Felszállás: Sárospatak, Szerencs, Miskolc, Budapest.

Jelentkezési határidõ: 2009. február 10-ig.
Részvételi díj: 16 900 Ft/fõ.
Az ár tartalmazza az utazást 

és az idegenvezetés költségét. 
Nem tartalmazza a kishajó díját és a belépõket.

Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás: 
1050 Ft /fõ/3 nap.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
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:
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
Sertés oldalas 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
Bõrös süldõhús (15–60 kg élõsúly) 840 Ft/kg 
Füstölt bordaporc 830 Ft/kg
Füstölt sertéscsülök 900 Ft/ kg

Lángolt parasztkolbász 890 Ft/kg
Parasztkolbász 890 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

AA  tteelleeppüüllééss  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  
llaakkoossáánnaakk  ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg,,   

bboollddoogg  úújj   éévveett   kkíívváánnookk!!   
SZABÓ GYÖRGY

országgyûlési képviselõ 
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