
A statisztikai adatok szerint tavaly
nem romlott a közbiztonság a Szeren-
csi Rendõrkapitányság mûködési terü-
letén. A felnövekvõ bûnözõi generáció
agresszivitása és néhány, a közelmúlt-
ban történt súlyos bûncselekmény azon-
ban félelemmel tölti el a helyben élõket.
A rendõrök fokozott közterületi jelen-
léttel és az elkövetõkkel szemben szi-
gorú intézkedéssel szeretnék helyreál-
lítani a lakosság szubjektív biztonság -
érzetét – nyilatkozta lapunknak Bogyay
Ferenc rendõrkapitány.  

– Milyen tendenciák érvényesültek
a bûnözésben az elmúlt évben a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság mûködési
területén? 

– Több bûncselekmény-kategóriában
országos szinten is élen jártunk a fel-
derítésben, gondolok például a szoc-
polos csalásoknak az elmúlt év tava-
szán történt felgöngyölítésére. Az elsõk
között voltunk, akik hatékonyan fel-
léptünk az uzsorázók ellen. Velük
szemben jellemzõen zsarolás miatt in-
dítottunk eljárást. Lehet, hogy ezeknek
az intézkedéseknek nem volt olyan saj-
tóvisszhangja, mint egyes polgármes-
terek megnyilatkozásainak, de mi nem
politikusok vagyunk, jobban szeretünk
a háttérben, csendben dolgozni. Ugyan-
akkor remélem, hogy az érintett kiste-
lepülésekrõl érkezõ pozitív visszajel-
zéseknek köszönhetõen az elért ered-
ményeink szélesebb körben is ismert-
té válnak. Szerencs lakói ezekbõl a jog-
sértésekbõl talán kevesebbet éreztek.
A közbiztonság értékelésénél azonban
nem hagyhatók figyelmen kívül azok
a súlyos esetek, amelyek az idén ja-
nuárban történtek: a mezõzombori
emberölés és a Fecskés városrészben
történt rablás. Ilyenkor hiába mutatja

a statisztika a javuló tendenciát az is-
mertté vált bûncselekmények számá-
ban és a lakosságot leginkább irritáló
esetek tetteseinek felderítésében.
Ugyanakkor komoly sikerként értékel-
hetõ, hogy míg a százezer lakosra jutó
bûncselekmények száma országos és
megyei szinten is négyezer körül ala-
kul, addig a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság mûködési területén alig haladja
meg a 2700-at. Ez olyan nagyságrendû
különbség, ami minõsíti a térség köz-
biztonságát. Ezt a kedvezõ képet azon-
ban árnyalja az elkövetõi brutalitás. Saj-
nos, a most feltörekvõ fiatal bûnözõi
generáció durva erõszakot alkalmaz,
ami joggal tölti el félelemmel az em-
bereket. 

– Növelte a bizonytalanságot Sze-
rencsen a tavalyi lakásbetörés-sorozat.

– Az elkövetõket azonban elfogtuk.
Ezek az esetek is ráirányították a fi-
gyelmet arra, hogy a tulajdonosoknak
maguknak is védeniük kell az értékei-
ket, mert a rendõri intézkedés már csak
az utolsó lehetõség. Örülök annak,
hogy a korábbi figyelemfelhívásom értõ
fülekre talált. Egyre több ingatlant sze-
relnek fel riasztóberendezésekkel, az új
lakásokba pedig már tervezik a biz-
tonsági rendszert. Ennek komoly meg-
elõzõ hatása lehet.  

– Milyen arányt képviselnek az el-
követõk között azok, akik nem elõ ször
kerülnek összeütközésbe a törvénnyel? 

– Összességében csökkenõ tenden-
ciát mutat a visszaesõk száma, ami rész-
ben a velük szembeni rendõri fellé-
pésnek köszönhetõ. Az õrizetbe vétel,
az elõzetes letartóztatás következetes
alkalmazása a bûnö zõk nek és a la-
kosságnak is jelzi, hogy a szerencsi ka-
pitányságon mi már korábban elkezd-
tük a zéró tolerancia elv alkalmazását.
Ezt bizonyítja, hogy míg két évvel
ezelõtt tíznél kevesebb elõzetes letar-
tóztatás történt az illetékességi terüle-
tünkön, addig tavaly harmincnyolc
esetben rendelte el a bíróság a kény-
szerintézkedést.

– Az emberek szubjektív biztonság -
érzetéhez alapvetõen hozzájárul, ha mi-
nél több egyenruhás rendõrt, minél
hosszabb ideig látnak a közterületeken.
Az elmúlt évben ebben mintha vissza-
lépés történt volna. 

– A rendõrök tavaly 97 101 órát töl-
töttek szolgálatban a közterületen, ami
6,8 százalékkal meghaladja az elõzõ évi
adatot. 

(Folytatás a 8. oldalon.)
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Az erômû építési területének elõkészítése már az elmúlt évben megtörtént.

A borvidék nemzetközi védelem
alatt álló értékeinek a veszélyezte-
tettségét a Szerencsre tervezett szal-
matüzelésû erõmû kapcsán vetették
fel borászati társaságok, civil szer-
vezetek. Az általuk az UNESCO-
hoz eljuttatott jelzések, valamint az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
tavaly januári tájékoztatása alapján
a nemzetközi szervezet a tokaji vi-
lágörökségrõl megõrzési állapotje-
lentést kért a magyar államtól, ame-
lyet elkészítése, elfogadása és Pá-
rizsba juttatása után február 2-án ho-
zott nyilvánosságra a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal. A dokumentum
összeállításának alapjául az ÖKO Zrt.
által készített és akadémikusok által
lektorált komplex világörökségi ha-
tástanulmány szolgált, amely a ká-
rosanyag-kibocsátás, forgalmi ter-
helés, vizuális hatás, valamint köz-
egészségügyi szempontok és a fel-
színborítások változása tükrében vet-
te számba az erõmû lehetséges ha-
tásait. 

A vizsgálat eredményének tükré-
ben fogalmazódtak meg az állapot-
jelentésben az erõmû-beruházáshoz
kapcsolódó megállapítások, megva-
lósíthatósági feltételek és ajánlások.           

Ezek között szerepel, hogy a nagy
teljesítményû erõmûbe a szalma be-

szállítása lehetõség szerint vasúton
történjen. Amennyiben ez nem való-
sulhat meg, úgy a közúti fuvarozás a
lehetõ legkisebb mértékben érintse a
világörökségi területet, azt elkerülve
déli és nyugati irányból történjen. A
javaslatok között szerepel, hogy a ter-
vezett beruházás tájba illesztése iga-

zodjék az épített és természeti kör-
nyezet adottságaihoz, amihez a tér-
ségre jellemzõ honos és koros növé-
nyeket alkalmazzanak. Az erõmûben
kerülni kell az energiafû-felhasználást,
tekintettel a növény több ponton még
tisztázatlan ökológiai hatására és le-
hetséges humán-egészségügyi kocká-
zatára. Az állapotjelentés szerint a fen-
tiek figyelembe vételével szerencsé-
sebb megoldás lenne a létesítmény üte-
mezett megvalósítása, úgy, hogy elõ -
ször csak az egyik erõmûvi blokk épül-
ne meg. 

(Folytatás a 7. oldalon.)

ELKÉSZÜLT A VILÁGÖRÖKSÉGI 
ÁLLAPOTJELENTÉS  

Az „Örök mozgásban” címet viselõ
táncest megnyitóján Cseppely János
sportlétesítmény-vezetõ arra hívta fel
a figyelmet, hogy a tánc szeretetére
nevelést már gyermekkorban el kell
kezdeni, amire jó példa a – sokak ál-
tal Cini néven ismert – Kovács An-
namária táncpedagógus által vezetett
csoport. Rónavölgyi Endréné örömét
fejezte ki, hogy a környezõ települé-
sek gyermekei részt vesznek az aktív
mozgásban. – Nekik lehetõségük van
arra, hogy a tánc kifejezõ eszközével
mondják el érzéseiket, gondolataikat
– fogalmazott Szerencs polgármeste-
re, aki virágcsokorral köszöntötte Ko-
vács Annamáriát, a csoport vezetõjét.

Varga László arra az idõszakra em-
lékezett, amikor alig 12 fõvel elindult
a táncképzés a nagyközségben. – Nap-
jainkban Taktaharkányban 75-80 gye-
rek jár rendszeresen a próbákra és Sze-
rencsen is egyre népszerûbb a Cini-Mini
Tánciskola – emelte ki Taktaharkány
polgármestere, aki szerint az elõadott
számok, a feldolgozott alkotások csak
másodlagosak, mert a legfontosabb,

hogy a taktaharkányi, szerencsi, takta-
szadai és bekecsi fiatalok baráti kö-
zösséget alkotva jól érzik magukat
egymás társaságában. A több mint két-
órás mûsorban közel száz szereplõ lé-
pett a sportcsarnok küzdõterén kiala-
kított színpadra. A fiatalok ízelítõt ad-
tak hip-hop, amerikai jazz, mazsorett,
modern show-tánc, rock’n roll, latin-
és standard tánc-repertoárjukból.

ÖRÖK MOZGÁSBAN –TÁNCEST A SPORTCSARNOKBAN

A magyar állam a február 1-jei határidõre megküldte az UNESCO-
nak a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtájról készített megõrzési ál-
lapotjelentést. A dokumentum megállapításai szerint a szerencsi szal-
matüzelésû erõmû bizonyos feltételek teljesülése esetén nem jelent ve-
szélyt a világörökségi területre.

A Rómeó és Júlia táncfeldolgozását is láthatta a közönség. 

A SZERENCSI RENDÕRÖK
ERÕSÍTENEK

Hatalmas sikert aratva, immár
második alkalommal rendezte
meg egész estés gálamûsorát feb-
ruár 7-én a Cini-Mini Táncisko-
la és a Taktaharkányi Mazsorett
és Formációs Tánccsoport. A Sze-
rencsi Városi Sportcsarnok zsú-
folásig megtelt lelátóján szülõk,
rokonok és ismerõsök figyelték a
közel száz fiatal fellépését.

Dr. Bogyay Ferenc.
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HEGYALJA FÉLMARATON 
SZERENCSEN

Kulturális programokkal színesített
országos, hosszútávfutó verseny
helyszíne lesz április 4-én Szerencs.
A várhatóan nagy érdeklõdésre szá-
mot tartó sportesemény elõkészü-
leteirõl tartottak elõzetes egyeztetõ
megbeszélést január 28-án a helyi
polgármesteri hivatalban. 

Daragó Lászlóné, a szervezõbi-
zottság elnöke többek között remé-
nyét fejezte ki, hogy az elmúlt év-
ben Sajószentpéteren megrendezett
verseny után az idén Szerencs foly-
tatja a hagyományt és méltó házi -
gazdája lesz az országos bajnokság
keretében meghirdetett Hegyalja
Nyílt Félmaratoni Futóversenynek. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
Szerencs támogatásáról biztosította
a szervezõket. Mint elhangzott, a vá-
ros igyekszik minden eszközzel se-
gíteni a sportesemény sikerét. Koncz
Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés alelnöke szerint
az elmúlt évben fantasztikus ren-
dezvénynek adott otthont a Pittypa-
latty völgy, de Szerencs és a környezõ
települések szépségére is ráirányít-
hatja az ország figyelmét a sport-
rendezvény.

Sulek Ágoston, a Magyar Atlétikai
Szövetség elnöke biztatónak nevez-

te a kibontakozni látszó összefogást,
amelynek köszönhetõen az április 
4-ei program a hazai atlétikai élet
egyik kiemelt eseménye lehet. A
tervek szerint a versenyzõk egy ré-
sze április 3-án érkezik Szerencsre,
majd másnap 10 órakor indul el a
mezõny a szerencsi várkert elõtt fel-
állított rajt dobogóról, hogy Ond –
Rátka – Tállya érintésével Szerencs-

re visszaérkezve teljesítse a mintegy
21 kilométeres félmaratoni távot. A
szervezõk legalább kettõszáz részt-
vevõre számítanak. A közönség szó-
rakoztatásáról is gondoskodnak majd
az áprilisi hétvégén, hiszen várhatóan
színes kulturális programok, a táj -
egység jellegzetességeit, gasztronó-
miáját bemutató rendezvények vár-
nak a résztvevõkre.

KAMARAI VIZIT A VÁLSÁG JEGYÉBEN
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara elnök-
sége tett látogatást január 26-án a
város polgármesterénél. A tanács-
kozás fõ témája a szerencsi vállal-
kozások támogatása és a munkahe-
lyek megõrzése volt.  

A kamara vezetõ tisztségviselõi – Bi-
hall Tamás elnök, Szalai József álta-
lános alelnök és Szilágyiné Baán Anna
titkár – a városok polgármestereivel

konzultálnak azokról a lehetõségekrõl,
amelyek segítségével az önkormány-
zatok támogatást nyújthatnak a kis- és
középvállalkozásoknak a pénzügyi és
gazdasági világválság átvészeléséhez.
A tanácskozáson Rónavölgyi Endréné
polgármester ismertette, hogy a sze-
rencsi önkormányzat a két és félmil-
lió forint nettó árbevételt el nem érõ
helyi vállalkozásoknak mentességet
biztosít az iparûzési adó alól. Emel-
lett az idén tízmillió forintos alapot

hoztak létre a tizenöt fõnél kisebb lét-
számot foglalkoztató cégek munka-
helyteremtésének támogatására. A
képviselõ-testület a város költségvetési
egyensúlya érdekében ugyan emelte
az építmény- és telekadókat, de a vál-
tozás nem érinti a kis- és középvál-
lalkozókat. A befektetõk Szerencsre
csalogatására pedig kiadványt készí-
tettek a várost bemutató filmmel és az
ipari célra hasznosítható területek be-
mutatásával.   

CIVIL SZERVEZET ONDÉRT 
Megalakult január 31-én az Ond

Közösségéért Egyesület. A civil szer-
vezet létrehozására életre hívott fó-
rumon összesen 39 helyi lakos írta
alá a jelenléti ívet. A levezetõ elnök
által ismertetett alapszabályt több
módosító javaslattal fogadták el a je-
lenlévõk. A vezetõség megválasztá-
sánál azonban rögtön változtatni
kellett a dokumentumon, mert az el-
nöki tisztségre jelölt Juhász Tiborné
és Tóth Csaba többszöri szavazás
után sem kapta meg a minõsített
többséget. Lengyel Lajos az egyesü-
let megalapítását kezdeményezõ
nyugdíjas rendõr, míg Danyi László

a faluban született pedagógus mel-
lett érvelt. Végül egyszerû többség-
gel Juhász Tiborné lett a vezetõje az
egyesületnek, amelynek az elnöksé-
gében Lengyel Lajos, Danyi László,
Tóth Csaba és Nikházi György ka-
pott helyet. Az ellenõrzõ bizottság
elnökének a jelenlévõk egybehang-
zó szavazatával Farkas Gézát vá-
lasztották, tagjai Maczkó Edit és
Molnár Tibor lettek. Az alakuló ülés
résztvevõi a hagyományõrzést és
közösségépítést célul tûzõ egyesület
havi tagdíját 200 forintban állapí-
tották meg, amit egy évre elõre kell
befizetni.

A lakosság biztonságérzetének
javítása érdekében a helyi pol-
gárõrség megerõsítése volt a célja
annak a tanácskozásnak, amelyet
február 5-ére hívott össze hivatalá-
ba a város polgármestere. 

Rónavölgyi Endréné a bûnözés vis-
szaszorításában az összefogás fon -
tosságát hangsúlyozta. A helyi önko-
rmányzat a rendõrség és a polgárõrség
támogatása mellett térfigyelõ kamerák
telepítésével is igye kszik növelni a
közterületek biztonságát a városban.
A polgármester kiemelte, hogy az
utóbbi idõ szakban elsõsorban a
környezõ településekrõl érkezõ vásár-
lók miatt az egyik helyi áruházban el-
szaporodtak a lopások. Bíró László
 jegy zõ ismertette: az áldatlan ál-
lapotok megszüntetése érdekében a
szerencsi polgármesteri hivatal  szi -
gorítja a bírságolási gyakorlatát. Juhász
Béla, a helyi polgárõr-egyesület elnöke
kiemelte, hogy munkatársaival az
 üz letben és környékén a késõ délutáni
órákban figyelõszolgálatot tartanak a
tolvajok lefülelésére. Bogyay Ferenc
szerencsi rendõrkapitány arról szólt,

hogy a bûnüldözõk a közterületi
jogsér té sek nél a zéró tolerancia elvét
alkal maz zák és támogatják a lakosság
biztonságát szolgáló önszerve zõ dé -
seket. A fórumon elhangzott, hogy
Ondon civil kezdeményezésként
faluõrség alakult, amelynek Lengyel
Lajos lett a vezetõje. Bujdosó Ferenc
kistérségi megbízott a polgárõr-moz-
galom bûnmegelôzési eredményeirõl
számolt be, amelynek a figyelõ szol -
gálat mellett része a lakosság tájé koz-
tatása és az iskolai nevelésben való
részvétel. 

Az ondi faluõrséggel kapcsolatban
a polgármester ki emel te: jelentõsen
javulhatnának az önszervezõdõ
közösség mûködésének tárgyi fel -
tételei, ha önállóságukat megõrizve
csatlakoznának a sze ren csi polgárõr-
egyesülethez. 

A tanácskozás résztvevõi egyet -
értettek abban, hogy készüljön 
Szerencsre és Ond településrészre
vonatkozó közbiztonsági program,
amelynek a végrehajtásában együtt -
mûködnek az önkormányzat, a
rendõrség és az önkéntes szer -
vezetek.

Daragó Lászlóné (a fotón balra), a szervezõ bizottság elnöke bízik a
rendezvény sikerében. 

A hagyományõrzésért és a közösségépítésért jött létre az egyesület.  

Az áruházak környékén is figyelôszolgálatot látnak el a polgárôrök.

A KÖZBIZTONSÁG 
HELYI STRATÉGIÁJA

A regionális munkaügyi központok
kezelésében lévõ, „A munkahelyek
megõrzéséért” elnevezésû program
10 milliárd forintos keretösszegére
2009 végéig lehet kötelezettséget vál-
lalni a gazdasági visszaesés miatt lét-
számleépítésre kényszerülõ gazdál-

kodóknak többek között munkahely-
megõrzõ bértámogatásra, lehetõ ség
van képzéssel egybekötött részmun-
kaidõs foglalkoztatásra, új elhelyez-
kedés elõsegítésére. Az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítványhoz no-
vember 5-ig lehet pályázatot benyúj-

tani a rendelkezésre álló 5,95 milli-
árd forintra a foglalkoztatottság fenn-
tartására, az elbocsátással fenyegetett
dolgozók elhelyezkedését elõsegítõ
szolgáltatásokra, és az állásukat vesz-
tett emberek ismételt munkába állítá-
sára. A központi munkahelymegõrzõ
támogatási program 700 millió forin-
tos keretébõl a jelentõsebb létszámot
foglalkoztató cégek csoportos elbo-
csátása elõzhetõ meg. Húszmilliárd fo-
rint segíti elõ a részmunkaidõs foglal-
koztatás megvalósítását, amivel az át-
meneti teljesítménycsökkentésre kény-
szerülõ vállalkozások megõrizhetik
dolgozóikat. A Munkaerõpiaci Alap-
ból ötmilliárd forint fordítható kis- és
középvállalkozások járulékkedvez-
ményeire. Létszámbõvítés esetén egy
év teljes mentesség biztosítható. Ebbõl
az összegbõl kiemelten ösztönzik a
hátrányos helyzetû térségekben élõk
foglalkoztatását. Ugyancsak ötmilliárd
forint szerepel az alap foglalkoztatási
részének decentralizált keretében. 

Európai uniós forrásból 31,5 milli-
árd forint áll rendelkezésre a Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program pá-
lyázataira. A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium idei munkahelyteremtõ
csomagjában a vállalkozók 2,25 mil-
liárd forint erejéig pályázhatnak tá-
mogatásra a dolgozói létszám bõvíté-
séhez. Az egyes támogatási formákról
további információ és azok igénylé-
sének feltételeirõl részletes tájékozta-
tás a szerencsi munkaügyi kirendelt-
ségen kérhetõ. 

MUNKAHELYMEGTARTÓ PROGRAMOK 

ÕRZÉSRÕL, ERÕMÛÉPÍTÉSRÕL
A TAGGYÛLÉSEN

Soron következõ taggyûlését tartotta
február 2-án a szerencsi Ipari Park Kft.
Az eseményen Jakab János számolt
be a társaság 2008-as pénzügyi te-
vékenységérõl. Az ügyvezetõ igazgató
szerint, mivel a cégnek nincs jelentõs
árbevétele, így a gazdasági tevé-
kenység is könnyen áttekinthetõ. A
megbeszélés fõ témái közé tartozott
az ipari park területének õrzése. A je-
lenlévõk többsége megelégedéssel
szólt az eddigi szolgáltató munkájá-
ról, azonban elhangzott, hogy a te-
lepen mûködõ vállalkozások eltérõ
díjat fizetnek ezért a tevékenységért.
Abban legtöbben egyetértettek, hogy
a vagyonvédelemre szükség van, de
megfogalmazódott, hogy több cégtõl
kell árajánlatot kérni a feladat el-

végzésére, majd ezt követõen lehet
dönteni a legjobb és gazdaságos
megoldás mellett.

A szalmatüzelésû erõmûvet építõ
BHD Hõerõmû Zrt. képviseletében
Berecz János számolt be arról, hogy
a Magyar Villamos Mûvek Zrt. az el-
múlt évben döntött arról, hogy be-
fektetõként részt vesz a projektben,
amennyiben a világörökségi hatás-
tanulmány alátámasztja, hogy az
erõmû nem jelent veszélyt a címre.
A BHD Zrt. felügyelõ bizottságának
elnöke megjegyezte: a taggyûlés
napjáig még nem hozták nyilvános-
ságra a dokumentumot. Berecz János
reményét fejezte ki, hogy néhány hó-
napon belül folytatódhat az ipari
parkban a beruházás.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium meghirdette munkahelymegõrzõ
és munkahelyteremtõ programjait. Kilenc projekt keretében hazai és euró-
pai uniós pénzügyi forrásból összesen több mint nyolcvanmillió forint áll a
munkáltatók rendelkezésére a dolgozói létszám megtartására, illetve bõví-
tésére. 



CSILLAGÁSZ-VETÍTÉSEK. Az idei
esztendõt az UNESCO a Csillagászat
Nemzetközi Évének nyilvánította. A
Bocskai István Szerencsi Amatõr Csil-
lagászati Egyesület ebbõl az alkalom-
ból ingyenes ismeretterjesztõ elõadás-
sorozatot indít. A vetítéseket minden
második hétfõn 17 órától tartják a
fûtési szezon végéig a gimnázium
egyik földszinti termében, ezt követõen
a római katolikus mûvelõdési ház (volt
úttörõház) emeleti cserkésztermében.
Az „Õrült kozmológiák” címszó alatt
tervezett következõ témák: 

Február 23.: Feltámadás a hõhalál-
ból. Március 9.: Kalandok az Arany
atomban. Március 23.: Változó állan-
dók. 

FOGADÓÓRA A MENETREND -
RÕL. A jövõ évi vasúti és buszmenet-
rendek bevezetésének elõkészítése-
ként az idén is kistérségi szintû me-
netrendi értekezletet tartanak többek kö-
zött a Volán-társaságok, a MÁV-Start
Zrt., az érintett önkormányzatok és a
Regionális Közlekedésszervezési Iroda
(RKI) részvételével. A tanácskozás ered-
ményessége, az utazók igényeinek fel-

mérése érdekében az RKI a szerencsi
kistérségben is összegyûjti azokat a me-
netrendi észrevételeket, amelyek a vas-
úti és autóbuszos közlekedés színvo-
nalának emelését, a vonzóbb közös-
ségi közlekedést szolgálják. Az iroda
munkatársai február 17-én a szerencsi
polgármesteri hivatalban 12–18 óráig
fogadóórán várják a javaslattevõket. 

KÖNYVBEMUTATÓ BODROGKIS-
FALUDON. Bodnár Edit (Dite) Csil-
lagfény címû verses életkönyvének be-
mutatója lesz február 21-én (szomba-
ton) 18 órától a bodrogkisfaludi álta-
lános iskolában (Kossuth út 65.). A prog-
ramról információ a 20/9234-210-es te-
lefonszámon kérhetõ.  

PARTNERSÉG A FELZÁRKÓZTA-
TÁSBAN. A szerencsi kistérség fej-
lesztését, valamint az önkormányzatok,
vállalkozások és civil szervezetek
együttmûködésének erõsítését szolgál-
ja az a program, amelynek a nyitó ren-
dezvényét január 30-án tartották a pol-

gármesteri hivatal Rákó czi út 63. szám
alatti épületében. A 33 leghátrányosabb
hazai kistérség felzárkóztatását szolgáló
pályázaton elnyert támogatás felhasz-
nálásával az elkövetkezõ másfél évben
képzéseket, szakmai konzultációkat és
tájékoztató elõadásokat szerveznek a
partnerségben résztvevõ feleknek. A fó-
rumon az Észak-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség kistérsé-
gi koordinátorai a legfrissebb pályáza-
tokról tájékoztatták a jelenlévõket.  

SZEMÉT A BODROGON. Január
utolsó hetében az olvadással jelentõs
mennyiségû kommunális szemét ér-
kezett a Bodrogon Magyarországra. A
folyó felsõ, ukrajnai és szlovákiai sza-
kaszairól származó hulladék a jégtáb-
lák elolvadása után tovább haladt a fo-
lyón, majd a Tiszán folytatta a vízen
az útját. A partszéleken, valamint az
ártéri bokrokon és fákon fennakadt
mûanyag palackok sokasága azonban
mutatja a hulladék-elhelyezési hiá-
nyosságokat a Bodrog felsõ szakaszán.   
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MI A VÉLEMÉNYE AZ OND
KÖZÖSSÉGÉÉRT EGYESÜLETRÔL?
Juhász Tiborné elnök:
– Az egyesület a helyi közösségi élet fellendíté-
sét tûzte ki célul, amihez szellemi és anyagi esz-
közökre van szükség. Ennek érdekében szeret-
nénk megtalálni az együttmûködés lehetõségét
a városrészben mûködõ vállalkozókkal, poten-
ciális támogatóinkkal. Fontosnak tartjuk az Ond-
ról elszármazott híres emberek felkutatását a kap-
csolatfelvétel érdekében. Csak néhány példa a
vállalt feladatainkból: szeretnénk a falunap ha-
gyományát folytatni és azt új programokkal szí-
nesíteni. A biztonságos közlekedés érdekében a közintézményeknél, busz-
megállóknál gyalogátkelõhelyek létesítését tûztük ki célul. Könyvtári szol-
gáltatás biztosítása, hírlapolvasó, internet-pont, ügyfélkapu üzemelteté-
se is szerepel az elképzelések között. Az egészséges életmódra nevelés
érdekében közremûködünk a sportolási lehetõségek megteremtésében,
és el kívánjuk érni, hogy a mobil egészségügyi szûrõállomások a vá-
rosrészt is felkeressék. Mindezt azonban csak a helyben élõk segítségé-
vel valósíthatjuk meg, ezért kérem a városrész lakóit, hogy javaslataik-
kal, ötleteikkel, észrevételeikkel támogassák munkánkat.

Tóth Csaba elnökségi tag:
– Három évvel ezelõtt költöztem Ondra, de ak-
tív rendõrként korábban is szinte naponta meg-
fordultam a településen. Azt tapasztaltam, hogy
nincs igazi közösségi élet a faluban, ezért kez-
deményeztem és készítettem elõ három társam-
mal – Lengyel Lajossal, Nikházi Györggyel és Mol-
nár Tiborral – az egyesület megalakulását. Örü-
lök, hogy sikerült megmozdítani az embereket,
akik felelõsséget éreznek Ondért és egymásért.
Ez utóbbit mutatja, hogy a helyi polgárõrség meg-

szûnését követõ hosszú szünet után a faluõrség keretében újra férfiak
járják a településrész utcáit, vigyázva a lakosság nyugalmát. Nem vé-
letlen, hogy az egyesület céljai között sok más mellett ennek a civil kez-
deményezésnek a támogatása is szerepel.     

Lengyel Lajos elnökségi tag:
– Úgy gondoltuk néhányan, hogy a jelenlegi kö-
rülmények között – mivel egy szunnyadó tele-
pülés a miénk – ebbõl a húszéves Csipkerózsi-
ka-álomból fel kell ébredni és a helyben élõk-
nek is tenni kell Ondért. Talán a legutóbbi köz-
meghallgatás adta a kezdõ lökést, ami után pá-
ran összejöttünk és úgy éreztük, hogy a felvetett
problémák nem kerülnek orvoslásra. Az itt élõ
embereknek többször kell találkozniuk egymás-
sal, beszélgetésekre van szükség. Célunk, hogy
fellendítsük a közösségi életet, ami közelebb hozhatja az embereket
egymáshoz. Megpróbálunk indulni olyan pályázatokon, amelyek se-
gítségével pénzhez is juthat az egyesületen keresztül Ond. Az egyesü-
let keretein belül hoztuk létre a faluõrséget. Azért nem alakítottunk erre
a célra egy külön civil szervezetet, mert ez esetben anyagi nehézsége-
ink lettek volna, hiszen a lakosságtól további anyagi áldozatot nem vár-
hatunk, mert itt többségében szegény emberek élnek. A faluõrséget je-
lenleg magunk finanszírozzuk. Vettünk mellényeket, amit a szolgálat-
ban lévõk fognak használni. Korábban is volt hasonló kezdeményezés
Ondon, de a kezdeti lelkesedés nem tartott sokáig. Remélem, a mos-
tani hosszabb életû lesz.

Danyi László elnökségi tag:
– A településrész képviselõjeként és az elnök-
ség tagjaként egyetértek az alapszabályban
rögzített célokkal és feladatokkal. Az önkor-
mányzatban Szerencs és Ond gyarapodásáért
dolgozom. Ismerem az itt élõk problémáit, gond-
jait. A civil szervezet révén újabb lendületet kap-
hat a falu fejlõdése, amiben az elmúlt években
is jelentõs eredmények születtek. Most az egye-
sületi tagsággal közösen próbálunk elõbbre lép-
ni több a lakóközösséget érintõ ügyekben. Sze-

retném, ha közremûködésünkkel többek között megvalósulna az ön-
kormányzati ösztöndíjon felül a felsõoktatási intézményekben tanuló
ondi fiatalok támogatása, a faluból elszármazottak találkozójának meg-
szervezése. Fontosnak tartom, hogy a településünk történetérõl könyv
jelenjen meg. A gyerekek részére játszótereket építenénk és újítanánk
fel. Jó volna a fiataloknak sportolási lehetõséget biztosítani és egy pi-
henõparkot kialakítani. Mindezen egyesületi célok megvalósításához
kérem az ondi emberek segítõ támogatását és köszönöm a bizalmu-
kat.  

Megszületett a nagy mû. Elkészült a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal (KÖH) által megrendelt világörökségi ta-
nulmány, ami a szerencsi szalmatüzelésû erõmû lehetsé-
ges hatásait veszi számba. A neves tudósok, professzorok,
akadémikusok által lektorált anyag szolgált alapjául a Ré-
szes Magyar Állam által a Világörökség Bizottság párizsi köz-
pontjának készített, a Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtáj
megõrzési állapotjelentésének. A létesítmény ellenzõi és pár-
tolói egyaránt érdeklõdéssel várták a dokumentumot és a
felek között az elmúlt év közepén – amikor a Magyar Or-
szággyûlés Környezetvédelmi Bizottsága Szerencsen tartot-
ta ebben a témában az ülését – egyetértés volt abban, hogy
a tanulmányt és annak következtetéseit az ügyben érintett
felek tudomásul veszik, és ez szolgálhat alapul a meg-
egyezésnek. A világörökségi hatástanulmány nyilvánosságra
került részletei azonban csalódást okoztak a borászatok egyes
képviselõinek. Felháborodásának adott hangot Tokaj pol-
gármestere, aki miután megkapta az anyagot, el sem ment
a Világörökség Nemzeti Bizottságának budapesti ülésére. 
E helyett kijelentette, hogy erõmû nem épülhet ezen a vi-
déken! Sem szalmatüzelésû, sem kisebb teljesítményû! Sem-
milyen. Álláspontjáról azonnal értesítette az UNESCO-t, gyor-
san vendégül látta a jövõ nemzedékek országgyûlési biz-
tosát és kilátásba helyezte városa kilépését a világörökségbõl.
Milyen esemény történt, ami kiverte a biztosítékot és meg-
szakította azt a békés folyamatot, ami az idei év elején kez -
dõ dött a huszonnyolc település alkotta Tokaj Történelmi Bor-
vidék Világörökségi Egyesületben? Nos, ez a fránya jelen-
tés az oka mindennek, amit sokan vártak és az ellenzõk csa-
lódását okozta. Talán azért, mert a tudósok a vizsgálat alap-

ján nem azt írták le, amit õk vártak. Nevezetesen, hogy Sze-
rencsen nem épülhet szalmaerõmû, mert oda a világörök-
ségi cím. Sõt, a tanulmány készítõi odáig elmentek, hogy
összeegyeztethetõnek tartják a fejlesztést, az alkalmazott tech-
nológiát a világörökségi címmel! A KÖH elnöke nyilatko-
zatában erre még rátett egy lapáttal, amikor kifejtette, hogy
a szerencsinél súlyosabb esetekben sem volt példa arra, hogy
elvették volna a világörökségi címet, az erõmû építésének
az ügye pedig nem örökségvédelmi kérdés, a létesítmény
megépítését környezetvédelmi szempontból kellene meg-
ítélni. Ez utóbbit már megtette a környezetvédelmi hatóság,
hiszen megadta a létesítményre az engedélyét. Ennek tör-
vényességét korábban már az ügyészség is vizsgálta és nem
talált benne kifogást. Kiderült, hogy a szalmatüzelésû erõmû
nem veszélyezteti a kultúrtájat, a világörökségi címet és az
engedélyek birtokában tovább épülhet. Míg a beruházók
állásfoglalásokat kérnek, és azon dolgoznak, hogy minél töb-
bet teljesíteni tudjanak a hatástanulmány ajánlásaiból, a szom-
szédunkban vannak, akik azon mesterkednek, hogy talán
inkább mégis veszítsük el a címet. Kifogásolják az eljárást,
ismét a nyilvánossághoz fordulnak, elõhúzzák a tõketere-
besi erõmûvet, dioxinnal fenyegetnek. Visszamennek a múlt-
ba, miközben felettünk lassan eljár az idõ. Lebontják a cu-
korgyárat, a pénzügyi válság hatásai már a bõrünkön érez-
hetõk, a gazdasági recesszió miatt dolgozók tömege válik
munkanélkülivé, a befektetõk már az ország nyugati felébõl
is távoznak, nemhogy mifelénk jönnének. A téli gázkrízis
pedig rádöbbentett bennünket arra, hogy csak magunkra
számíthatunk. 

Sárkány László

CSAK MAGUNKRA SZÁMÍTHATUNK

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Király Dávid, Glonczi Martin, Takács Margaréta, Keresz-

tes Márton. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Elhunytak: Beke András 80 éves, Berdár Tibor 74 éves, Czimbalmos

Béláné (Balogh Olga) 68 éves, Dutkó János 63 éves, Rácz János 64
éves. 

Mûszakvezetõ raktáros (Szerencs),
„C” kategóriás tehergépkocsi-vezetõ
(Szerencs), karosszérialakatos (Sze-
rencs), elektronikai gépszerelõ (Sze-
rencs), pályázatíró (Szerencs), hirde-
tésszervezõ (Szerencs), autóvillamos-
sági szerelõ (Szerencs), autókozmeti-

kus (Szerencs), pék–cukrász (Szerencs),
autószerelõ (Szerencs), kõmûves (Be-
kecs), pék (Bekecs), vagyonõr (Mád),
történelemtanár (Tokaj). További in-
formáció: Észak-magyarországi Regi-
onális Munkaügyi Központ Szerencsi
Kirendeltsége, (tel.: 47/361-909).

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÉTEZER-ÖTSZÁZAN
A SZÛRÕBUSZON  

Decemberben és januárban öt hé-
tig állomásozott egy digitális tüdõszûrõ
busz Szerencsen. A kötelezõ vizsgá-
laton huszonkét nap alatt 2600 helyi
lakos jelent meg. A korszerû techni-
kának köszönhetõen a szûrõbuszon
készült képek a szerencsi tüdõgon-
dozó számítógépére kerültek, ahol
szakorvos értékeli a felvételeket és
dönt arról, hogy szükségesnek tart-e
további vizsgálatokat. Ebben a dok-
tort külön program segíti, melynek se-
gítségével néhány billentyû leütésé-
vel a kép rejtett részletei is megjele-
níthetõk. Problémára utaló gyanú ese-
tén az érintetteket írásban értesítik a
vizsgálati elõjegyzésrõl. Aki nem kap
ilyen beutalót, annak negatív lett a le-
lete. Errõl igazolás a munkaalkal-
masság bizonyításához, vagy jogosít-
vány megújításához a tüdõ gon -
dozóban válható ki. 

Felhívást intézett Borsod-Abaúj-
Zemplén megye lakosságához az ál-
lampolgári jogok országgyûlési biz-
tosa. Szabó Máté azoknak ígér se-
gítséget, akik valamely hatóságtól, il-
letve közszolgáltatótól az alapvetõ jo-
gaikkal összefüggésben sérelmet
szenvedtek. A bejelentések a hoz-
zájuk mellékelt iratok fénymásola-
taival március 13-ig dobhatók be az
erre a célra szolgáló panaszládába,
ami Szerencsen a polgármesteri hi-
vatalban található. A biztos ezeket
az ügyeket kivizsgálja, illetve ami
nem tartozik a hatáskörébe, azt az
illetékes hatósághoz továbbítja. A be-

adványok postán is feladhatók, illetve
a megadott határidõig személyes
meghallgatás is kérhetõ az ország-
gyûlési biztos hivatalában (1051 Bu-
dapest, Nádor út 22.). E-mailek kül-
désére a panasz@obh.hu internetes
címre van lehetõség. Hatáskör hiá-
nyában nem járhat el az ország-
gyûlési biztos, ha az adott ügyben
nem merítették ki a rendelkezésre
álló jogorvoslati lehetõségeket, az
eset 1989. október 23-a elõtt történt,
jogerõs határozatát egy évnél ré-
gebben hozta meg a hatóság, illet-
ve az ügy elbírálása az ügyészség
vagy a bíróság hatáskörébe tartozik.    

AZ OMBUDSMAN PANASZLÁDÁJA
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ETELKA NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI?
A nyugdíjas pe-

dagógusokat be-
mutató soroza-
tunk folytatódik.
Ezúttal a szerencsi
Fecskés városrész-
ben élõ Medve Ár-
pádnét (fotónkon)
látogattuk meg otthonában. Etelka
néni harminchét éves óvónõi pá-
lyafutásából 29 esztendõt töltött a
helyi Gyárkerti óvodában. Az in-
tézménybe egykor járó gyerekek, ma
már szülõk, nagyszülõk emlékeznek
kedves meséire, a játékos foglalko-
zásokra. 

Drótos Etelka 1945-ben született
Komlóskán. Édesapja cipész volt, és
heten voltak testvérek a falusi 
családban. Úgy tartották akkoriban,
hogy az út csak a faluig vezet, innen
csupán visszafelé mehetett az ember.
– Emlékszem, hogy az embereknek
akkoriban kevés pénzük volt, ter-
mészetben fizettek mindenért – idézi
fel gyermekkorát Etelka néni. – Még
villa nyunk sem volt. Petróleumlám-
pával világítottunk, úgy bújtam a
könyveket. Azokat is csak azért, mert
volt egy tanító bátyám, õ látott el en-
gem olvasnivalóval. A kis nemzetisé-
gi falut többségében ruszinok lakták,
de az iskolában nem volt ruszin
anyanyelvû tanár, így minket szlovákul
tanítottak. Én magyar anyanyelvûként
kénytelen voltam a szlovákot is el-
sajátítani. Ez annyira sikerült, hogy
amikor az általános iskola után tu-
domásomra jutott, hogy van egy szlo -
vák nyelvû gimnázium Budapesten,
oda jelentkeztem. Az érettségi után
Szarvasra kerültem, ahol szintén szlo -
vá kul végeztem az óvónõképzõ fõ -
iskolát. Késõbb kiderült, hogy továb-
bi életemben és munkám során soha
nem volt szükségem erre a nyelv-
tudásra. Nemrég a szomszédban
vendégeskedett egy szlovák néni, akit
meghívtam magamhoz, gondolván,
kipróbálom, hogy állok én a nyelvvel.
Sajnos, rá kellett döbbennem, hogy
sokat felejtettem az évek során. 

– Hogyan került Szerencsre?
– 1965-ben érkeztem a település-

re. Számomra az volt a fontos, hogy
a megyén belül maradjak, mivel a
szüleim Komlóskán laktak, én pedig
nem akartam távol lenni tõlük. Sze-
rencs közlekedési szempontból is jó
helynek bizonyult, bár akkoriban
még közel sem volt olyan szép a te-
lepülés, mint napjainkban. Szarvas
gyönyörû, tiszta kisváros volt, egye-
nes utcákkal, rendezett közterüle-
tekkel és ez után az akkori Szerencs
kissé lehangoló látványt keltett. Vé-

gül nagyon megszerettem. Az akko-
ri városi óvodába kerültem. Nagyon
régi, leromlott állapotú épületben vol-
tunk, siralmas körülmények között.
Csak példaként mondom: nem volt
asztalterítõ, zománcozott, lekopott tá-
nyérokból ettek a gyerekek. Mind-
ezek ellenére kiváló szakemberek
dolgoztak itt és emlékszem a remek
szakácsokra, akik csodálatos étele-
ket fõztek a konyhán. Engem is nagy
szeretettel fogadtak, amikor elkezd-
tem itt dolgozni. Talán azért is, mert
én voltam az elsõ, aki fõiskolai vég-
zettséggel érkezett az intézménybe.
Azokban az években alakult át Ma-
gyarországon az óvónõképzés. 

A kartársnõm, akinek a gyerme két
istápoltam olykor, úgy gondolta,
hogy a férjével elkísérnek engem egy
bálba, hiszen én azelõtt még soha
nem voltam ilyen rendezvényen. Itt
rögtön megismerkedtem Medve Ár-
páddal, akihez fél év múlva férjhez
mentem. Született két szép gyer-
mekünk: Attila és Zoltán. Már van
öt gyönyörû unokám. Mindketten na-
gyon családcentrikus emberek, az
édesapjuktól pedig megtanultak dol-
gozni, hiszen õ is igazi ezermester
volt. A családi házunk nagy részét
is õ építette. 

– Meddig dolgozott a városi óvo-
dában?

– Nem sokáig. Amikor megkezd-
ték a Gyárkerti óvoda építését, el-
határoztam, hogy ott szeretnék dol-
gozni. Közelebb volt az otthonom-
hoz is, hiszen ekkor már a Fecské-
sen laktunk és csábított a szebb kör-
nyezet. 1971-ben épült fel az új in-
tézmény, ahol a cukor- és a csoko-
ládégyár dolgozóinak a gyermekei
kedvezményes ellátásban részesül-
tek. Bázisóvoda volt a miénk, ami azt
jelenti, hogy a környék nevelési in-
tézményeibõl hozzánk jártak a kol-
légák tapasztalatcserére. Szívesen
tartottam a bemutató foglalkozáso-
kat. Sokszor éjszaka készültem a más-
napi programokra. Komlósi Lajosné
vezette az óvodát, aztán ott volt Spi-
sákné Marika, Takácsné Gyöngyike,
Szûcsné Lengyel Évike. Nagyon ked-
veltem õket! Összesen harminchét
évig dolgoztam, ebbõl 29 évet töl-
töttem ebben az intézményben.

Elõfordult, hogy harmincnyolc gye-
rek is volt egy csoportban. Sokan til-
takoztunk a vegyes csoportok beve-
zetése ellen. Most is azt vallom, hogy
egészségesebb, ha egykorú gyerekek
vannak egy közösségben. 

– Sok-sok szerencsi gyermek szí-
vesen emlékszik vissza Etelka néni-
re. Úgy tûnik, nem felejtik el. Minek
köszönhetõ ez?

– Ezt én nem tudom megmonda-
ni, de talán a szeretetben rejlik min-
dennek az alapja. Azt vallom, hogy
szeretetet csak az várjon másoktól,
aki maga is tud adni. Ez volt talán a
legszebb a hivatásomban. Emlék-
szem: hideg tél volt, reggel bejött ösz-
szefagyva a mezõzombori kisgyerek,
én magamhoz öleltem, hogy átme-
legítsem, majd megsimogatta a ke-
zemet és megkérdezte: ugye, te már
öreg vagy egy kicsit? Ma is él ben-
nem, amit akkor éreztem, mert sze-
retetbõl mondta!

Nemrég került a kezembe egy
fénykép az egyik régi csoportomról.
Kíváncsi voltam arra, hogy emlék-
szem-e még a nevükre. Mindegyi-
küké eszembe jutott. Egyszóval na-
gyon jó érzés arra gondolni, amikor
végigmegyek az utcán, megismerem
a sok-sok gyereket, szüleiket. Ma már
nem is tudnám máshol elképzelni az
életemet, hiszen itthon érzem ma-
gam. Innen is, onnan is integetnek
nekem, rám köszönnek, ami kicsit
olyan, mintha megsimogatna valaki.
Nem akarok közhellyel élni, de ha
még egyszer születnék, újból óvónõ
lennék, mert ez egy igazi nõies hi-
vatás, ami nekem való. 

Én legtöbbször az udvarra vittem
a gyerekeket, hiszen ott minden
adott volt a kicsik oktatásához. Lát-
hattuk, hogy az egyik fa magasabb
a másiknál, számolni lehetett a gesz-
tenyéket, vagy éppen a virágokat,
egyszóval a természet minden esz-
közt biztosított a fejlesztõ foglalko-
zásainkhoz. Szívesen meséltem ne-
kik. Rengeteg történetet tudtam és
volt olyan kolléganõm, aki a dél elõt-
tös mûszak után addig nem ment
haza, amíg végig nem hallgatta a déli
mesémet. 

– Harminc év után, 2000-ben
nyugdíjba vonult.

– Igen. Ma már itthon élem a min-
denapjaimat. Imádok kertészkedni,
de sajnos az utóbbi idõben volt egy
komoly betegségem és azóta sok
mindent másként látok. Jobban fi-
gyelek magamra és egyre gyakrab-
ban figyelmeztetek mindenkit arra,
hogy az élet nagyon rövid és a leg-
fontosabb dolog: szeretni kell egy-
mást! Nyáron ott a kert, télen sokat
olvasok, kézimunkázom, rejtvényt
fejtek. No meg a fiaim és az unokák.
Várom õket, és hála istenek, gyak-
ran meglátogatnak, olykor pedig én
megyek hozzájuk. A nagyobbik fiam
még ma is nagyon szeret játszani.
Szoktam is mondani neki, hogy egy
igazi nagy gyerek! Õ erre azt feleli:
akit az isten szeret, azt meghagyja
gyereknek! M. Z.

ISKOLAÉRETTSÉGRÕL AZ ÓVODÁBAN
A nagycsoportos gyermekek szü-

leinek szervezett fórumot január 26-
án a város három óvodája. Az álta-
lános iskola Rákóczi épületében
megtartott tájékoztató részvevõi az

iskolaérettség kritériumairól tájéko-
zódhattak. Az eseményen Dorgainé
Botos Hedvig, a szerencsi pedagó-
giai szakszolgálat vezetõje ismertet-
te, hogy az idén azok a gyerekek lép-

tek tanköteles korba, akik május 31-
ig betöltik a 6. életévüket. Az isko-
laérettségrõl a szülõ és az óvónõ
együttesen határoz. Amennyiben
köztük nincs egyetértés, a nevelési
tanácsadó javaslata az irányadó. Az
iskolakezdésrõl azonban minden
esetben az iskolaigazgató hozza
meg a döntést. A szakember kie-
melte, hogy a gyerek akkor válik al-
kalmassá a tanulás megkezdésére, ha
fizikai és pszichikai szempontból
egyaránt képes megfelelni az isko-
lai követelményeknek úgy, hogy
azok teljesítése a fejlõdését elõre-
mozdítja és a diákot nem károsítja.
Ehhez többek között megfelelõ tes-
ti fejlettségre, koncentrálóképesség-
re, gondolkodásra, megbízható fi-
gyelemre és munkára érettségre van
szükség. A gyerek érdekében az
óvodának, az oktatási intézménynek
és a szülõnek is egyetlen célja: az
optimális idõben történõ beiskolázás.

SZÉLMEGHAJTÁSÚ 
KALAPÁCSSZERKEZET

Három, hetedik és nyolcadikos ta-
nulóknak meghirdetett tanulmányi
verseny körzeti fordulóját tartották
február 4-én a Szerencsi Általános Is-
kola Rákóczi épületében. Techniká-
ból az energia-takarékossággal kap-
csolatos feladatokat oldottak meg a
háromfõs csapatok. A tesztlap kitöl-
tése után gyakorlatban is bizonyíta-
niuk kellett a fiataloknak. A megadott
leírás alapján szélmeghajtású kala-
pácsszerkezetet kellett összeállítani-
uk. Az életvitel-versenynek hazánk
kulturális öröksége és gasztronó -
miá ja volt a témája. A tesztlap ki-
töltése után a csapatok textíliából pa-
pírzsebkendõ-tartót terveztek és ké-
szítettek, amit népi motívumokkal dí-
szítettek. A Hevesy György kémiai
verseny kistérségi fordulójában a

több mint húsz résztvevõ központi-
lag kiadott feladatlapot töltött ki,
amely ugyancsak próbára tette a  fia -
talok tudását.    

Eredmények: 
Kémia 7. osztály: I. Nánási Alex

(Szerencs, Bolyai épület), II. Nagy
Olivér (Szerencs – Bolyai épület) ,
III. Nagy Péter (Szerencs – Bolyai
épület). 8. osztály: I. Lengyel István
(Szerencs – Bocskai gimnázium), II.
Mérész Máté (Szerencs – Bocskai
gimnázium). III. Juhász Emese (Ti-
szalúc). 

Technika: I. Szerencs – Rákóczi
épület. II. Megyaszó, III. Szerencs –
Bolyai épület. 

Életvitel: I. Szerencs – Rákóczi épü-
let. II. Megyaszó, III. Szerencs – Bo-
lyai épület.

ÜLÉSEZETT 
A TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET

A Szerencsi Testvérvá-
rosi Egyesület 2008-as
évre vonatkozó pénzügyi
beszámolóját fogadta el
február 4-ei ülésén. A
szervezet elmúlt évi 870
ezer forintos bevételének
jelentõs része tagdíjakból
és tagi hozzájárulásokból
származott. E mellett si-
került pályázniuk a Nem-
zeti Civil Alapprogramra
és a személyi jövedelem -
adó egy százalékos fel-
ajánlása is hozzájárult a
2008-as bevételekhez. A 2009-es esz-
tendõ munkatervérõl szólva elhangzott,
hogy a civil szervezet több kirándulást
szervez, amelynek részeként pün-
kösdkor 30 fõs csoport indul a né-

metországi Geisenheimbe. E mellett
gyalogtúra, pannonhalmai és gyõri
utazás, valamint egynapos nagyvára-
di látogatás szerepel e testvérvárosi
egyesület programjai között.

A városnapi rendezvénysorozatról
tartottak egyeztetõ megbeszélést feb-
ruár 4-én a város polgármesterével a
szervezésben érintett helyi intézmé-
nyek és az önkormányzati tulajdonú

társaságok vezetõi. Az idén jubileumot
ünnepel a település, hiszen 25 évvel
ezelõtt kapta meg ismét Szerencs a vá-
rosi címet. Rendhagyó módon az
1605-ös szerencsi országgyûlés elsõ

napján, április 17-én a re-
formátus templomi meg-
emlékezés és a képviselõ-
testület ülése nyitja az ün-
nepi események sorát. A
programok között mûvé-
szeti iskolások fellépése,
táncgála és sportrendez-
vény szerepel. Április 20-án
pedig immár hagyományo-
san a jól sportoló és jól ta-
nuló diákokat jutalmazzák
a város napja alkalmából.

A feladatok próbára tették a fiatalokat.

Hajdú Józsefné ismertette az idei év munkatervét.

A városnapi programok egyeztetése már
el kez dõdött.  

SZERENCSI JUBILEUMRA
KÉSZÜLVE  

Az iskolaérettségrõl a szülõk és az óvónõk közösen hoznak döntést.
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SODRÓDÓ MAGYAR
GAZDASÁG

Egy rossz foghoz hasonlította az or-
szág jelenlegi gazdasági helyzetét a
Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke, amelyrõl kiderült, hogy
lyukas, ám a beteg csak akkor ment
orvoshoz, amikor a fog már ment-
hetetlen volt. Parragh László az
Észak-magyarországi Kereskedelmi
és Iparkamarák Szövetsége január 30-
ai lillafüredi tanácskozásán arról
szólt, hogy a hazánkban egyre szé-
lesebb körben kibontakozó válság ke-
zelése határozott intézkedéseket kö-
vetel. A gazdasági élet szereplõinek
megsegítése mellett nem odázható
tovább a nagy elosztórendszerek át-
alakítása. Az elnök szerint keve-
sebb, de hatékonyabban mûködõ fel-
sõoktatási intézményre van szükség,
amelyek az európai uniós forrásokat
nem új épületekre, hanem a képzés
színvonalát javító beruházásokra for-
dítják. Valódi reformot kell végre-
hajtani az egészségügyben, fontos,
hogy hosszabb távon fenntarthatóvá
váljon a nyugdíjrendszer. Parragh
László szerint szigorítani kell a hoz-
záférést a szociális segélyekhez. Fon-
tos, hogy a fizetések számottevõen
magasabbak legyenek, mint az el-
lenszolgáltatás nélküli juttatások,
hogy érdemes legyen dolgozni. A
közigazgatási struktúra karcsúsítása
és az önkormányzati rendszer újra-

gondolása ugyancsak jelentõs meg-
takarítást eredményezne. Mindezek
mellett számottevõen csökkenteni
szükséges az élõmunka terheit, mert
a magas adók és járulékok hátrányt
jelentenek a világpiaci versenyben.
Az elnök kiemelte: kamara már több
alkalommal jelezte, hogy mit tart he-
lyesnek a válság kezelésére, ám a ja-
vaslatokra a döntéshozók alig fi-
gyeltek oda. Parragh László hamis il-
lúziónak nevezte, hogy a pénzügyi
válság nehezén már túl van az or-
szág, ezt megfelelõ intézkedések
nélkül gazdasági, majd társadalmi,
késõbb pedig politikai jellegû válság
követheti.

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az innovációt, a ku-
tatás-fejlesztést a gazdasági krízisben
sem szabad elhanyagolni, mert ez
biztosíthatja a jövõt. 

A rendezvényen adták át az Észak-
magyarországi Regionális Minõségi
Díjakat. A nagydíjat a MIVÍZ Miskolci
Vízmû Kft. kapta, szolgáltatói kate-
góriában a Lõrinci Egyesült Körzeti
Áfész részesült elismerésben, ipari
termelõi-vállalkozási kategóriában
a Hesi Heves megyei Sütõ- és  Édes -
ipari Kft.-t jutalmazták.

Á. A.

Vállalkozók figyelmébe

ÉV ELEJI ÚJDONSÁGOK
Az idei év elején több olyan adó-

jogszabály-változás lépett érvénybe,
amelyek elsõsorban a vállalkozások
részérõl igényelnek odafigyelést. A
módosítások egy része kedvezõen
érinti a magánszemélyeket és gaz-
dálkodókat, miközben a szigorítások
miatt tovább növekedtek az admi-
nisztrációs terhek – tájékoztatott la-
punk kérdésére válaszolva Nyíriné
Bárdosi Mária (fotónkon) okleveles
könyvvizsgáló.   

Idén a korábbinál átláthatóbb az
igénybe vehetõ adókedvezmények
rendszere és lehe tõség van egysze -
rûsített szja-bevallás választására,
amit az APEH állít össze az adózó
helyett. Újdonság a háztartási adó-
kedvezmény intézménye, amely
alapján többek között a lakásfelújí-
tással -és karbantartással, házi gon-
dozással kapcsolatos számlák érté-
kének 30 százaléka visszaigényelhetõ
a személyi jövedelem adóból. Ked-
vezõ, hogy a megszûnt a gazdálko-
dó szervezetek által biztosított ter-
mészetbeni juttatások eddigi 400
ezer forintos felsõ összeghatára, csak
az egyedi korlátok maradnak ér-
vényben. Ez a változás lehetõvé te-
szi a dolgozói járandóságok opti-

malizálását. Január 1-jétõl a vállal-
kozások házi pénztárának havi át-
lagos záróállománya nem haladhat-
ja meg az elõzõ évi árbevétel 1,2 szá-
zalékát. Amennyiben ez az összeg
kevesebb ötszázezer forintnál, akkor
a félmilliós értékhatár érvényesül. Ez
a rendelkezés az egyéni vállalko-
zókra nem vonatkozik. A cégautó
adórendszerében történt változtatás
alapján a költségelszámoláshoz a tu-
lajdonosnak havidíjat kell fizetni. En-
nek összege 1600 köbcentiméter
alatt 7000 forint, felette 15 000 fo-
rint. Ez a szabály a magántulajdo-

nosra is vonatkozik, ha a kocsit vál-
lalkozási célra is használják. A cég-
autóadó alól mentességet az bizto-
sít, ha kizárólag kiküldetési rendel-
vény alapján hivatali üzleti utazás
költségtérítése címén számolják el a
futott kilométer alapján a költséget.    

A gazdaság kifehérítését célzó in-
tézkedés, hogy a bankszámlanyitásra
kötelezett adózóknál az általuk
igénybe vett szolgáltatások ellenér-
tékét maximum 250 ezer forintig tel-
jesíthetik készpénzzel. Erre is érde-
mes odafigyelni, mert az adóható-
ság negyedmillió forintos korlát fe-
letti összegre 20 százalékos bírságot
szab ki.

A számviteli beszámolókat május
1-jétõl csak interneten, az ügyfélka-
pun keresztül lehet közzétenni, ami-
nek a díját a cégközlöny számlájá-
ra kell befizetni. Ez utóbbi elmara-
dása esetén az APEH adatszolgálta-
tása alapján a céget 15 napon belül
megszûntnek nyilvánítja. Akinek
nincs köztartozása, azok kérhetik fel-
vételüket az APEH adatbázisába. A
nyilvános listán szereplõ, fizetési
kötelezettségeiket határidõre teljesítõ
vállalkozásoknak közbeszerzések-
hez, pályázatokhoz nem kell külön
adóigazolást kérniük.

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom szervezésében Posta Imre
tartott elõadást február 7-én Sze-
rencsen. A „Magyarország jelene és
jövõje, az izraeli titkosszolgálatok
szerepe hazánkban” címmel meg-
hirdetett program elõtt a Köztársa-
sági Õrezred egykori pszichológu-
sa tájékoztatta a sajtó képviselõit. 

– Ébreszteni kell a magyarokat, eb-
ben a valójában csak papíron létezõ
országban. Napjaikban már min-
denki érzi a saját bõrén, hogy amit
õ a hazájának vélt, eladták, kiárusí-
tották – fogalmazott Posta Imre or-
szágjáró elõadás-sorozatának sze-

rencsi állomásán. Mint elhangzott,
 rég óta tart már a mesterségesen szí-
tott hazai konfliktus a magyarok és a
cigányság között. Ez utóbbi réteg is
egyre inkább ráébred arra, hogy õket
világhódítók használják fel, hogy
gyengítsék a magyarságot. Az elõadó
szerint Izrael arra törekszik, hogy ha-
zánkat kisajátítsa magának. – Célja-
ik elérése érdekében minden eszközt
bevetnek és semmi sem szent a szá-
mukra – tette hozzá. Posta Imre
hangsúlyozta: a jelenlegi politikusi,
gazdasági réteg asszisztál ehhez a tö-
rekvéshez, az agresszorok pedig gaz-
dasági eszközökkel, de ha kell, akár
erõszakkal is készek beavatkozni a

magyar belpolitikába,
napjainkra polgárhábo-
rús helyzet teremtve. Pos-
ta Imre szerint sokan már
ráébredtek arra, hogy egy
átvert nemzet a magyar-
ság, amelynek megha-
misították a történelmét
és belegázoltak az önér-
zetébe. Ebbõl a hely-
zetbõl nincs más kiút,
csak elõre – fogalmazott,
majd hozzá tette: jó len-
ne békés megoldást ta-
lálni, de erre már na-
gyon kevés az esély.

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

AZ ÍRÁS BESZÉL 
Bizonyára Önnel is elõfordult már,

amikor kezébe vette írását és mére-
gette, hogy elgondolkodott rajta: mi-
lyen szépen, esetleg milyen csúnyán
vetette papírra a közlendõ szöveget.
Megkérdezte ismerõsét, el tudja-e
olvasni az Ön kézírását, vagy éppen
fordítva: ránézett egy szövegre és ki-
jelentette, hogy ez milyen szép, jól
olvasható. Esetleg felháborodva nyug-
tázta: ezt a macskakaparást nem le-
het kibetûzni. S vajon elgondolkodott-
e azon, hogy miért ír valaki szépen,
sõt gyönyörûen, olvashatóan. Gyor-
san, sõt olyan gyorsan, hogy csak az
egész szöveget értelmezve bogozhatja
ki az egyes szavak betûkbe öntött for-
máját. Vagy a leírt szöveget többszöri
olvasás után sem tudja megérteni. 

Ha megengedi, és szán rá pár per-
cet, megismertetem Önt a kézírás
csodálatos világával, rejtelmeivel. A
kézírással, mely csak nekünk, em-
bereknek adatott meg. Gondolata-
inkat, közlendõinket e humán- és
egyedspecifikus adottság segítségé-
vel, teret és idõt áthidalva, mara-
dandó formában rögzíthetjük, átad-
hatjuk, hogy mások mondandója
hozzánk is eljusson. 

Beregi Tamásné grafológus 

VILÁGÖRÖKSÉG – IPAROSÍTÁS
– MUNKANÉLKÜLISÉG! 

A Szerencsi Hírekben volt olvas-
ható a következõ mondat, amely a
megyei területrendezési terv rendel-
kezéseit idézve kimondja: „A világ -
örökségi és borvidéki területen térségi
jelentõségû erõmû nem létesíthetõ.”
Egy reklámújságban a hirdetés kazánt
kínál a háztartások részére. Kiemeli,
hogy nem kell fát hasogatni, mert a
berendezés kisméretû szalmabálák el-
tüzelésére alkalmas. Teljesítménye
30–150 kW-ig terjed, füstcsõ-csatla-

kozása 170–250 mm-ig. Kérdésem a
következõ: ha  erõ mû ben nem lehet
elégetni a szalmabálát szigorú kör-
nyezetvédelmi szabályok betartása
mellett, akkor háztartásokban ezt
minden további nélkül meg lehet ten-
ni? Például, ha Szerencsen száz ilyen
kazán fog mûködni a füstgáz szûré-
se nélkül, akkor az menyivel jobb,
mint egy központi kémény, ami fel
van szerelve az elõírt környezetvé-
delmi berendezéssel? Ha egy ház-
tartási kazánra számítva kb. 150 da-
rab bálát veszek alapul, 100 kazán-
ra ez 100 x 150=15 000 darab. Ezt
a mennyiséget is valahol szállítani
kell. De nem erre a célra épített úton,
speciális jármûvekkel. Mindenki nyi-
latkozik, érvel, de azzal senki nem
foglalkozik, hogy több száz tonna
szõlõvesszõt jelenleg hogyan sem-
misítenek meg. A gyakorlat az, hogy
a világörökség zászlaját lobogtatva a
parcellák végén elégetik. Azt kérném,
ha lehet, engem is hívjanak meg a
soron következõ, az erõmû ügyével
foglalkozó értekezletre. 

A hagyományos szõlõmûvelésrõl
pedig csak annyit, hogy a korábbi írá-
somban eladásra szánt kétágú kapákra
még most sem jelentkezett senki. 

Murányi Imre
Szerencs, Magyar u. 23. 

A CUKORGYÁR BEZÁRÁSA 
ÉS A VILÁGÖRÖKSÉG

A helyi lap január 30-ai számában
megjelent, a polgármester évértéke -
lõ jéhez szeretnék néhány gondolatot
hozzáfûzni. Az elmúlt év januárjának
elsõ napjaiban egy férfi a piactér kör-
nyékén osztogatott a cukorgyár vé-
delmében megfogalmazott doku-
mentumokat. Kár, hogy a Szerencsi
Hírek nem kapott belõle, így ezek az
írások nem kerültek nyilvánosságra.
Én most a polgármesteri tájékoztató-

nak a cukorgyár lebontásával, illetve
annak elõzményeivel foglalkozó ré-
szével kívánok foglalkozni. Õseink ha-
gyatékát, ezt a gazdag múlttal ren-
delkezõ, gyönyörû üzemünket föl dig
rombolják. Több mint egy évszáza-
don át sok munkáskezet foglalkozta-
tott, jelentõs tömegek megélhetését
biztosította. Hiába védekezik a pol-
gármester, hogy a cukorgyár ügyét si-
került a kormány elé vinnie. Sajnos,
az eredményt ismerjük. Az lett volna
az igazi kiállás a gyár mellett, ha a
halálos ítélet kimondása után Szerencs
elsõ számú vezetõjeként az élére áll
a döntéssel szembeni tiltakozó el-
lenállásnak, hogy igenis nem enged-
jük a kenyérkeresetet adó gyárunk le-
rombolását. De sajnos Ön is a kisebb
ellenállás irányába mozdult. Egy-
szerû emberként nem értem, hogy a
szerzõdéskötések elmaradása miatt
miért kell az üzemnek nekiesni és
szétverni. A termelõknek is elfogad-
ható szerzõdéseket 120 évig miért tud-
ták biztosítani és miért pont most nem?
Nos, az igazi ok ismert: a nemzetkö-
zi nagytõke, a cukorlobby érdeke így
kívánta. Az elmúlt jó évtized alatt a
város ipara leépült, az üzemeket – cu-
kor- és csokoládégyárakat – felszá-
molták, pedig jelentõs munkaerõt
foglalkoztattak. Most pedig itt van a
világörökségi cím, ami elsõsorban a
nagytõke által felvásárolt jelentõs
 hegy aljai szõlõbirtokok érdekeit védi.
Mi, egyszerû emberek ezekbõl nem
sokat profitálunk. Ezzel a világörök-
ségi címmel a hegyaljai népek elõtt
az ipari fejlõdés lehetõségei mini-
málisra zsugorodtak. 

Részünkrõl a történtekért az elég-
tétel az volna, hogy a döntéshozók
teljes vagyonukkal felelnének a cse-
lekedeteikért, ha az utókor majd
esetleg úgy dönt, hogy ezeket az ese-
ményeket megvizsgálja. 
(Név és cím a szerkesztõségben)

A Mivíz Kft., a Lõrinci Egyesült Körzeti Áfész és a Hesi Heves Megyei
Sütõ- és  Édes ipari Kft. részesült minôségi díjban.

AZ ÁTVERT NEMZET 

Posta Imre (jobbra) és Holczman László, a
Jobbik mádi szervezetének elnöke a
sajtótájékoztatón.
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Idén is elindult a Budapest–Bamako
Rally, amelynek mezõnyében Balogh
Sándor vezetésével az Afrikai–Magyar
Egyesület (AHU) nagy értékû ajándé-
kot – három mentõautót és adomá-
nyokkal megrakott furgont juttatott el
Mali fõvárosába. A futam véget ért, min-
denki szerencsésen hazaérkezett és így
volt alkalmunk beszélgetni az út kö-
rülményeirõl, a civil szervezet terve-
irõl az AHU elnökével, a szerencsi Ba-
logh Sándorral (fotónkon).

– Talán sokan em-
lékeznek arra, hogy
ez már a harmadik
alkalom, hogy mi is
részt vettünk a futa-
mon – kezdte Balogh
Sándor. – Az elsõ
Bamako Rally egy-

fajta karitatív túrának indult, amikor a
közismert Villám Géza szervezésében
néhányan nekivágtak az afrikai autó-
útnak. Akkor kapott a korábbiaknál is
nagyobb nyilvánosságot a program,
amikor a Párizs–Dakar versenyt áthe-
lyezték Dél-Amerikába. Nos, így vált
nagy eseménnyé a bamakói túra, ame-
lyen idén már 220 autó és 650 ember
vett részt. Az AHU harmadik éve tag-
ja a nagy csapatnak. Az egyesület is ki-
veszi a részét a munkából, úgy tervez-
zük, hogy 2010-ben már mi szervez-
zük a futam teljes karitatív munkáját. 

– Idén három mentõautót vittek Ba-
makóba. 

– Igen, de hozzá kell tennem, hogy
az AHU mellett két szervezettel is
együttmûködtünk. Segített minket az Af-
rikáért Alapítvány, amelynek mi is tá-

mogatói vagyunk, illetve egy Charity
March nevû szervezet, amely idén 30
mentõautót vásárolt meg az Országos
Mentõszolgálat készletébõl és ezeket jut-
tatja el Afrikába. Ebbõl hármat mi vit-
tünk a Bamako Rally keretében, és az
egyik kocsi volánjánál Fábry Sándor ült.
No, azért nem mondom, hogy õ vezette
végig a 8600 kilométert, de hõsiesen
elüldögélt a hordágyon. 

– Miért pont Fábry Sándor?
– Szép dolog a jótékonykodás, de eh-

hez kell a média támogatása is. Ezt pe-
dig akkor tudjuk leginkább a magunk
oldalára állítani, ha híres emberek is részt
vesznek a munkában és felhívják a fi-
gyelmet egyesületünk törekvésére. Fábry
Sándor szívesen vállalta ezt a felada-
tot.

– Hová kerültek az adományok?
– Két mentõautót Malinak, azaz Ba-

mako városának ajánlottunk fel, egyet
pedig ugyanabban a mauritániai falu-
ban hagytunk, ahol tavaly az egyesü-
letünk támogatásával kutat fúrtunk a he-
lyieknek. Hatalmas ünnepség keretében
fogadtak minket és örömünkre szolgált
segíteni olyan embereken, akiknek a
Szahara közepén valóban nagy távol-
ságot kell megtenni a legközelebbi kór-
házig. 

– Korábban azt nyilatkozta, hogy az
AHU egyik nem titkolt célja elültetni a
verseny résztvevõiben az Afrika iránti
tiszteletet, szeretetet. Mennyire sikerült
ezt elérni? 

– E tekintetben kissé vegyes a kép.
Ahogy múlik az idõ, és már a negye-
dik, Bamakóba irányuló túra is véget ért,
megváltozott a közönség, a résztvevõk
összetétele. Maguk a versenyzõk is

rengeteg adományt visznek Afrikába.
Idén például egy 24 tonnás kamion is
elindult gyógyszerekkel és füzetekkel
megrakodva. Ezt a résztvevõk adták ösz-
sze, ami mellett mindenki hatalmas aján-
dékcsomagokkal terhelte meg a kocsi-
ját. Ezzel együtt én azt gondolom,
hogy az Afrika iránti érdeklõdés kicsit
mintha háttérbe szorulna és inkább ka-
landtúra jelleget öltött az esemény.
Egyre többen vannak olyanok is, akik
a szponzor iránti vadászat miatt indul-
nak el, tehát üzleti alapon néznek a fe-
kete kontinens felé. 

– Milyen tervei vannak az Afri-
kai–Magyar Egyesületnek? 

– Ha az olvasó végigkísérte tör-
ténetünket, tudja, hogy pontosan
három évvel ezelõtt alakultunk
meg Szerencsen. Innen indultunk
az országos ismertség felé, még-
pedig úgy, hogy rengeteg afrikai
vonatkozású programot, civil kez-
deményezést és számos hazai, Af-
rikával kapcsolatos kulturális ese-
ményt támogattunk. Terveinkrõl
szólva pedig elmondhatom – és itt
kicsit visszakanyarodok az elmúlt
hetek eseményeire –, hogy együtt -
mûködési szerzõdést kötöttünk Bama-
ko egyik árvaházával, ahová éppen az-
nap reggel hoztak be egy 13 napos cse-
csemõt, akinek szülés közben meghalt
az édesanyja. A kórházban a nagyma-
ma vette át a kisbabát és hat napig ván-
dorolt, hogy felkeresse az árvaházat.
Amikor mi megérkeztünk Fábry Sanyi
vezetésével, hogy adományokat adjunk
át ennek az intézménynek, kiderült,
hogy a reggeli órákban behozott cse-
csemõt pont Alexandernak nevezték el.

Megható élmény volt ez mindkettõnk-
nek, ezért Sándor és jómagam is jelké-
pesen örökbe fogadtuk a kicsit. Õt nagy-
sapkás Alexandernak, engem pedig
sapka nélküli Alexandernak aposztro-
fáltak az ottaniak. Fábryn volt egy nagy
szafarikalap, így tudtak bennünket meg-
különböztetni. 

Ezzel az árvaházzal tervezünk az idén
együttmûködést, illetve egy másik olyan
intézménnyel, ami szintén Bamakóban
van. Ez utóbbi a családon belüli erõszak
áldozataiként nyilvántartott gyerme -

kek megsegítését végzi. Mindezek mel-
lett iskolával és tanintézeti alapít-
vánnyal kötöttünk szerzõdést Mada-
gaszkáron, ahol 100 gyereket támoga-
tunk 2009-ben. Munkatársunk Bama-
kóból átutazott Dakarba, jelenleg is ott
tartózkodik, ahol egy szenegáli iskola
200 gyerekét tervezi virtuálisan örök-
be fogadni az AHU. Ez csupán néhány
szelet a terveink közül, de megemlít-
hetem azt is, hogy egyesületünk kez-
deményezésére 2008-ban megalakult
az Magyar–Afrikai Kereskedelmi Ka-
mara, aminek jómagam lettem a fõtit-
kára. Az AHU tevékenységébõl a gaz-
dasággal kapcsolatos teendõket átad-
juk az új szervezetnek. Az afrikai or-
szágokban, illetve magyar vállalkozók
között is egyre nagyobb igény van arra,
hogy helyreállítsuk a valaha létezett kö-
zös gazdasági együttmûködéseket. Em-
líthetném például akár a nigériai víz-
projekteket, vagy az asszuáni gátat, az
algériai áramfejlesztõ telepeket. A ma-
gyar iparnak számos kezdeményezé-
se volt a fekete kontinensre és renge-
teg szakember utazott ki, ami a rend-
szerváltás utáni külpolitikai irányvál-
tással megszûnt. Mivel az állam hely-
reállító szerepe ebben kicsi, ezért úgy
gondoljuk, hogy civil törekvésként kell
lépéseket tennünk. 

– Honnan sikerül támogatókat sze-
rezni a programjaikhoz?

– A korábbi években – amikor
mûködésünk kisebb léptékû volt –  elsõ -
sorban a tagok befizetései fedezték a
költségeket. Többek között az enyém
is. 2009-tõl azonban a szervezetünk
fejlõdött és az alapgyûjtésre is nagyobb
hangsúlyt fektetünk: példaként emlí-
tem, hogy jelenleg is fut egy nagy pro-
jektünk, a „Háború Gyermekei Segé-
lyakció”. Ehhez már csatlakozott több
tucat híresség is, akik befizettek egyen-
ként 30 ezer forintot, ami 10 gyermek
megmentéséhez elegendõ. Mellettük
pedig több száz honfitársunk ajánlott
fel 3000 forintot arra, hogy egy-egy
kongói menekültet megmentsünk. Re-
méljük, a számuk folyamatosan nö-
vekszik. Aktuális hír, hogy a napok-
ban indult el az elsõ négyfõs orvos-
csoport Kelet-Kongóba. A doktorok egy
hónapot töltenek egy város kórházá-
ban és a környezõ településeken, se-
gítve az egészségügyi ellátást. A misz-
szió 260 kilogramm egészségügyi fel-
szerelést, gyógyszereket vitt magával,
köszönhetõen az Egészségügyi Mi-
nisztérium és az Egészségügyi Kész-
letgazdálkodási Intézet gyors segítsé-
gének. 

– Kapcsolódnak-e az egyesület idei
programjai szülõvárosához, Szerencs-
hez? 

– Természetesen. Itt elsõsorban a kul-
turális tevékenységet emelném ki. A ter-
vek szerint áprilisban tárlatot rendezünk
a Világörökségi Kapuzat kiállító termé-
ben. Ez a fotókiállítás Gambiáról, Nyu-
gat-Afrika egyik gyöngyszemérõl szól.
Reményeim szerint a gambiai ENSZ
nagykövetet is sikerül majd a vendégeink
között üdvözölni, habár még a szerve-
zés elején tartunk. Tervezünk egy má-
sik bemutatót is a városban: a kelet-af-
rikai maszkokból álló vándorkiállítás in-
nen indul majd országos körútjára, és

természetesen a helyi közönség
láthatja elsõként a kivételes
gyûjteményt. Hagyományosan
augusztus elején rendezzük
meg a Szerencs Summit prog-
ramunkat, amire a korábbi
évekhez hasonlóan ismét sok
diplomatát várunk és London
egyik kerületének fekete pol-
gármestere is jelezte részvéte-
li szándékát. Ezzel talán az eu-
rópai uniós együttmûködés felé
is nyitni tud az egyesületünk. 

– Információim szerint a kö-
zelmúltban családi kezdemé-
nyezésre új alapítványt hoztak

létre Szerencsen. 
– Tíz éve annak, hogy édesapánk el-

hunyt, és ennek emlékére szerettünk vol-
na valamilyen ösztöndíjat, vagy az ok-
tatás-fejlesztéshez kapcsolódó progra-
mot indítani. Egyrészt azért, mert itt van
a kerek évforduló és már elég távol van
ahhoz, hogy érzelmek nélkül tudjuk ezt
megtenni. Személyes indokom is volt:
nem szeretném, ha a helyiek azt hin-
nék, hogy mi teljesen elszakadtunk a
várostól és csak Afrikával foglalkozunk.
Így hoztuk létre a Balogh Sándor Em-
lék Alapítványt, amelynek elnöke édes-
anyám, Balogh Sándorné. 

Terveink szerint helyi programokat
szervezünk, civil szervezeteket és az itt
élõ embereket, diákokat segítjük. Még
a munka kezdetén vagyunk, de már le-
vélben megkerestük a településen
mûködõ alapítványokat és kértük:
amennyiben támogatásra váró kezde-
ményezésük van, amihez az oktatás te-
rületén kapcsolódhat szervezetünk, je-
lezzék felénk és megpróbálunk együtt -
mûködni. Mi fõként ösztöndíjakra, tan-
könyvtámogatásra, esetleg jó képességû,
de szerény anyagi körülmények között
élõ gyerekek megsegítésére gondolunk,
akiknek ez ad lehetõséget arra, hogy sa-
ját szellemi képességeiket kibontakoz-
tassák. Ne fordulhasson elõ, hogy anya-
giak hiányában ne tudjon egy fiatal pél-
dául fõiskolára, egyetemre jelentkezni.
Programunk 2008 novemberében in-
dult. Eddig könyvtámogatást adtunk a
Gyárkerti óvodának, különbözõ ösz-
töndíjakat ítéltünk oda a Bocskai gim-
názium és az általános iskola néhány
tanulójának. Elindítottuk ezt a folya-
matot, de szívesen veszünk minden
olyan segítõ jó ötletet, ami tovább fej-
lesztheti a Balogh Sándor Emlék Ala-
pítvány tevékenységét.

M. Z.

BAMAKÓTÓL A SZAHARÁN KERESZTÜL SZERENCSIG

A bamakói árvaházban jel képesen örökbe fo-
gadták a kisgyermeket. 

ADMONITIO  I.
RÁKÓCZI ZSIGMOND HALÁLÁNAK 400. ÉVFORDULÓJÁRA

Kerek évfordulót tudhat magáénak
városunk. Négy évszázaddal ezelõtt,
1608. december 5-én hunyt el Fel-
sõvadászon a vár építtetõje, aki egy év-
tized alatt átformálta, fejlõdésnek in-
dította Szerencs mezõvárosát.

Ennek a napnak méltó megemléke-
zéssel adózott a református egyház, az
általa szervezett konferenciával és az al-
kalomra kiadott kiadvánnyal. Tovább
öregbítve a dinasztiaalapító hírnevét,
életútját végigkísérõ cikksorozattal adó-
zunk emléke elõtt. Mindezt rendhagyó
módon, élete végével, halálának, a vég-
tisztesség megadásának eseményeivel in-
dítjuk útnak. Rákóczi Zsigmond teme-
tése a kor szokásainak megfelelõen, ha-
lála után több héttel, 1609. január 21-
én volt. 

Életének utolsó éveit megkeserítette
az igen fájdalmas ízületi gyulladása, a
köszvény. Betegsége kialakulásában az
öröklésnek, illetve a helytelen élet-
módnak volt szerepe. Ez utóbbi esetben
a túlzottan bõséges, fehérjében gazdag
táplálkozás, húsfogyasztás lehetett a ki-
váltó ok. A mértéktelen alkoholfo-
gyasztás is vezethet a köszvény kiala-
kulásához, de errõl a fejedelem eseté-
ben nem beszélhetünk. Az évek óta vele
együtt élõ vitéz szolgája szerint is: „soha
nem látta volna õnagyságát italtól meg-
részegültnek lenni.” Leveleiben szinte
minden évben beszámol a tünetekrõl,
fájdalmairól, melyeket gyakran a sze-
rencsi gyógyvízzel is kúrált. Sógorának
írt levelében így ír magáról: „Doktor Pi-
perellus uramat kihozattam vala Kassá-
ról, két helyen megvágata. Tegnap vért
is vetete ki rajtam köpöllyel, mert ugyan
igen gonoszul voltam, ki miatt kegyel-
metek közibe sem mehettem.”1608
nyarán ugyan tünetmentes volt, hiszen
az õszi pozsonyi országgyûlésre és Má-
tyás fõherceg királlyá koronázására ké-
szült, de ott már nem tudott megjelen-
ni. Betegsége fokozatosan elhatalma-

sodott rajta, s szinte állandóan Szeren-
csen tartózkodott. Ekkor hívta meg a
tolcsvai lelkész fiát, a tarcali iskola ta-
nárát, Miskolci Csulyak Istvánt lelkész-
nek. Az új prédikátor nem sokat talál-
kozhatott munkaadójával, összesen két
prédikációt mondott a jelenlétében. A
temetésén beszéde azonban arra utal,
hogy ez alatt a rövid idõ alatt is sokat
társalogtak, amely diskurzusok során ala-
posan megismerhette patrónusa jellemét.
Úgy emlékezett rá, mint aki „elméjét
nagy és kiváltképpen való dolgoknak
gondolattyában foglalta.”

Rákóczi Zsigmondot, végakaratának
megfelelõen Szerencsen temették el, ott,
ahol prédikátora e szavakkal engedte el:
„menj be a te ágyasházadba, ki életed-
ben nyugalmadra csináltattál.” Beszé-
de naplójában megmaradt az utókor szá-
mára, és az általa fogalmazott latin és
magyar nyelvû versek kerültek a teme-
tési zászlóra is. 

A síremléket három fia, György, Zsig-
mond és Pál emeltették tíz évvel késõbb
a református templomban lévõ sírbolt fölé.
Ide helyezték át, a már több mint tíz év-
vel korábban elhunyt édesanyjuknak, Ge-
rendi Annának földi maradványait is. A
négyszögletû fekete márvány keretbe fog-
lalt vörös márvány szarkofág tetején a csa-
lád címere és Miskolci Csulyak István fo-
galmazta, latin nyelvû szövege olvasha-
tó. A tumba déli oldalán a tiszteletes úr
verse õrzi emlékét. A nyugati felén a fe-
jedelem arcképe egy idézettel: „Teben-
ned reméltem Uram, nem leszek porrá
mindörökké.” A keleti oldalra Gerendi
Anna képe került, északon pedig az aláb-
bi, latinul íródott jellemzése áll: „Itt
nyugszik végsõ lehelete után a békében
és háborúban gyõzedelmes Rákóczi
Zsigmond, Magyarország oszlopa, aki-
nek Eger csodálta szerencséjét, a császár
fõvezérének kies lángelméjét, Erdély ol-
talmazóját, a kegyetlen török pedig os-
torát, mi honfiak, az õ kegyes atyai in-
dulatát. Ezért Magyarország, Eger, csá-

szár, honfiak, érdemeihez illõen fizessetek
könnyeitekkel a haza atyjának.” 

Mint hazánk annyi érdemes fiának,
neki sem jutott az örök nyugalom osz-
tályrészül. A fejedelem nem nyugod-
hatott békében, hiszen az általa meg-
alapozott, majd késõbb virágzásnak in-
dult, politikai befolyással bíró Rákóczi-
família az évek során számos ellenfelet
szerzett magának. Eszterházy zsoldosai,
amikor 1644-ben Szerencset elfoglalták
a sírboltot feltörték, kifosztották: „Rákóczi
Zsigmond testét kihányták, és ami ezüst
és haszonra való koporsójok körül  talál -
tatott, azoktul sírjukat, koporsójukat
megfosztották” – írta a korabeli történet -
író, Szalárdy János. I. Rákóczi György
ne je, Lorántffy Zsuzsanna a megrongált
tumbát kijavíttatta, és széleit feketére fes-
tett fa kerettel megerõsíttette. A sírt az
újabb rongálások, fosztogatások után vé-
gül az 1848-as 10. zászlóalj honvédei
hozták rendbe. A kõurnát, mely a  feje -
de lem feltételezhetõ csontjait rejti, a zász-
ló alj tisztikara ajándékozta a templom-
nak.

A nemzetet próbára tevõ idõkben sem
csökkent az õsi kegyelet a fejedelem por-
ladozó maradványai elõtt, sõt inkább
megsokszorozódott. A világháború  évei -
ben porosz katonák, akik a Kárpátok-
ból Königsberg felé tartottak, megálltak
tisztelegni a törökverõ vitéz emléke
elõtt. Tisztek, átutazó külföldiek sora rót-
ta le kegyeletét a fejedelmi kriptában.
A városban idõzõ lengyel vasutasok
büszkén vallották és zarándokoltak el a
kriptához, mondván, hogy nekik is volt
Rákóczi vérbõl való királyuk. 1941-ben
a Szerencsen állomásozó honvédek is
hozzájárultak a sírbolt megújulásához:
cementlapokkal rakták ki, és a villanyt
is bevezették.

Embersége, becsületessége nemcsak
a honvédek, hanem valamennyiünk
számára mérvadó.

(Folytatjuk.)
O. Z. M.

ALAPÍTVÁNYI
TÁMOGATÁSOK

A Balogh Sándor Emlék Alapít-
vány kuratóriuma ebben az évben
az alábbi szervezeteknek, szemé-
lyeknek ítélt meg támogatásokat:
� Szerencsi Lurkó Alapítvány, Sze-
rencs (100 ezer forint értékû könyv-
csomag) � Demeter Beáta, Sze-
rencs (havi 10 ezer forint ösztön-
díj) � Horváth Roland, Bekecs (1
db számítógép) � Hudák Hajnal-
ka, Bekecs (havi 10 ezer forint ösz-
töndíj) � Nagy Lajos, Legyesbénye
(20 ezer forint értékû könyvcso-
mag) � Kiss Krisztina, Hidasnémeti
(havi 10 ezer forint ösztöndíj)



2009. FEBRUÁR 13.KÖZÉLET 7

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mûködés hatásait mintegy öt éven

keresztül monitorozhatnák a beruhá-
zó és a világörökségi helyszín kezelé-
sében érintett civil szervezetek. Az így
nyert tapasztalatok birtokában szület-
het majd döntés a második ütem meg-
valósításáról. A dokumentum megál-
lapítja: a jelentésben is szereplõ felté-
telek teljesülése esetén lehetõség mu-
tatkozik az örökségi értékek megõrzé-
sére és a beruházás szempontjainak
összehangolására.  

Mezõs Tamás, a
Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal
elnöke (fotónkon) a
Szerencsi Hírek-
nek nyilatkozva
megerõsí te t te ,
hogy álláspontjuk

szerint bizonyos feltételek teljesülése
esetén felépíthetõ az erõmû, az beil-
leszthetõ a világörökségbe. Mezõs Ta-
más szerint a jelentés legfontosabb meg-
állapítása alapvetõ problémaként a te-
rületnek a közúti forgalom növekedé-
sébõl adódó terhelését határozza meg,
ami az útvonal mentén a pollen-
szennyezés várható emelkedését jelenti.
Ez olyan közegészségügyi szempont,
amire mindenképpen fel kellett hívni-
uk a figyelmet.  A hivatalvezetõ ugyan-
akkor hozzátette, a létesítmény meg-
valósítását nem örökségvédelmi, ha-

nem környezetvédelmi és mezõgaz-
dasági aspektusból kell megítélni, ami
illetékes szakhatóságok kompetenciá-
ja. Amennyiben a korábban kiadott en-
gedélyek a környezeti hatástanulmány
tekintetében megalapozottak, akkor
nincs mit tenni, ha azonban nem, ak-
kor a most elkészült hatástanulmány
szellemében ezeket a dokumentumo-
kat újra kell gondolni.  Az elnök le-
szögezte: nem a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal kompetenciája annak
eldöntése, hogy az erõmû megvaló-
sítható-e vagy sem. Õk mindössze vi-
lágörökségi szempontból igyekeznek
védelmet biztosítani a borvidéki kul-
túrtájnak.

TELJESÍTETT
KÖRNYEZETVÉDELMI

ELÕÍRÁSOK  

A szalmatüzelésû erõmû megvaló-
sításához az egységes környezethasz-
nálati engedélyt 2007 tavaszán az
Észak-magyarországi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség adta ki. A hatóság a beru-
házás körül kirobbant vita  idõ szakában
még az év õszén közleményben erõ -
sítette meg, hogy környezetvédelmi
szempontból az erõmû korszerû, a kör-
nyezetvédelmi elõírásoknak megfe-
lelõ, a kibocsátott káros anyagot mi-

nimális szinten tartó erõmûnek számít,
amely hozzájárul a megújuló  energia -
forrás-felhasználás növeléséhez.   

ÉSSZERÛ
KOMPROMISSZUMOKAT  

Vegyes érzelmekkel fogadták a be-
ruházók az UNESCO-hoz benyújtott
világörökségi megõrzési állapotjelen-
tést, amelynek az ajánlásaiból ennek
ellenére igyekeznek minél többet tel-
jesíteni. Ugyanakkor nem látják, hogy
miként lehet a dokumentumban meg-
fogalmazottak szerint két ütemre bon-
tani a beruházást új engedélyezési el-
járás nélkül, azonban üdvözölték,
hogy az erõmûben alkalmazott tech-
nológiával szemben nem emelt kifo-
gást a hatástanulmány.     

Hujber Ottó, a
BHD Hõerõmû
Zrt. igazgatóságá-
nak elnöke (fotón-
kon) kiemelte: a
jelentés alaptala-
nul utal a szalma-
tüzelésû  erõ mû -

ben háztartási hulladék égetésére. Erre
ugyanis nem alkalmas a technológia
sem és nem is szerepel a Magyar Ener-
gia Hivatal engedélyében.  – A léte-
sítmény alapanyag-ellátására logiszti-
kai terv készült – ismertette Hujber Ottó
– amelyet az elmúlt év végén úgy mó-
dosítottunk, hogy a szállítások kevés-
bé érintsék a borvidéket. A számítások
szerint kilenc hónap alatt naponta ke-
vesebb mint 17 szerelvény halad majd
keresztül Tokajon, ami átlagosan ötven
percenként jelent egy-egy teherautót.
Emellett természetesen megvizsgáljuk
a vasúti szállítás lehetõségét is ott, ahol
ez gazdaságosan alkalmazható. Az
energiafû energetikai célú hasznosítá-
sát eredetileg nem terveztük, annak el-
lenére, hogy mezõ gazdasági eredetû
biomasszaként erre is vonatkozik az en-
gedélyünk. A lehetõséget azok a gaz-
dák vetették fel, akiknek alacsony
aranykorona-értékû területeik vannak,
amit másra igazán nem tudnak fel-
használni.  Ezt a magyar termékdíjas
növényt hazai állami kutatóintézetben
fejlesztették ki.  

– Az erõmû kétlépcsõs megépítésé-
nek ötlete több problémát is felvet –
hangsúlyozta Hujber Ottó. – Egyrészt
újra kellene terveztetni és engedé-
lyeztetni a létesítményt, ami a több-
letköltség mellett további  idõ beni ké-
sedelemmel járna. Állásfoglalást kérünk
az illetékes hatóságoktól és a javaslat-

tevõkkel is konzultálunk, hogy õk mi-
ként képzelték a magvalósítást.  Ameny-
nyiben egy hónapon belül nem érke-
zik a kérdéseinkre megnyugtató válasz,
tovább folytatjuk az 50 megawattos
erõmû megvalósítását, amire jogerõs
építési engedéllyel rendelkezünk. 

„NEM” MINDEN ERÕMÛRE! 
A Tokaji Borvidék Világörökségi

Egyesület elnöke nyílt levelében arra
kérte a Világörökségi Nemzeti Bizott-
ságot, hogy ne fogadjanak el olyan ál-
lapotmegõrzési jelentést, amely Tokaj-
Hegyalján bármilyen erõmû létesítését
engedélyezi. Ellenkezõ esetben Májer
János polgármesterként kilátásba he-
lyezte, hogy Tokaj kezdeményezni
fogja kilépését a világörökségbõl.

AZ ERÔMÛNEK ÉPÜLNI KELL
Rónavölgyi End-

 réné (fotónkon)
szerint az erõmû
alapanyag el lá -
tásával kapcsolatos
teljes képhez az is
hozzá tartozik,
hogy a bezárt Sze-

rencsi Cukorgyár termelési kvótája évi
700 ezer tonna alapanyag beszállítá-
sát tette szükségessé a 3-4 hónapos
kampányidõ szak alatt. Ez napi közel
6000 tonna cukorrépa érkezését je-
lentette közúton, szemben az erõmû
napi 750 tonnás igényével. Ez önma-
gában a helyi ipar miatti forgalom csök-
kenését mutatja. Ugyanakkor a tran-
zitforgalom erõsödése valóban szük-
ségessé teszi a közúthálózat fejleszté-
sét a szalmatüzelésû erõmû megvaló-
sulásától függetlenül. Meg gyõzõdé-
sünk, hogy a tervezett elkerülõ útnak
és az új Tisza-hídnak az építését fel kell
gyorsítani, de nem támogatjuk azokat
a nyomvonal-terveket, ami továbbra is
a borvidékre és a világörökségi mag-
területekre vezeti be a közúti forgalmat. 

– A szerencsi önkormányzat a ház-
tartási hulladék égetéséhez nem járult

hozzá. Ilyen tevékenységet a város köz-
igazgatási területén a  jövõ ben sem kí-
vánunk támogatni – szögezte le a pol-
gármester. Az erõmû kazánjai nem al-
kalmasak és nem is alakíthatók át erre
a tüzelõanyagra. A beruházásra fordí-
tandó közel 40 milliárd forint megté-
rülése csak hosszú távon biztosított, így
nem is vállalhatnak a tulajdonosok
olyan kockázatot, ami a folyamatos
üzemelést veszélyeztetné. 

– Az erõmû kapacitásának megvál-
toztatása gyakorlatilag új engedélyezési
eljárást vonna maga után – szögezte
le a polgármester. – A B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzat Területrendezési Ter-
ve alapján lehetetlen lenne az építési
engedély beszerzése, de a legjobb eset-
ben is többéves késedelmet jelentene
a megvalósításban. Az ajánlás ellen-
tétes a jogi normákkal is, hiszen jog-
erõs építési engedélyben foglaltak ér-
vényesítését kérdõjelezi meg. 

A Tokaji Történelmi Borvidék Kul-
túrtáj Világörökségi Egyesület elnö-
kének a napokban nyilvánosságra ke-
rült – az erõmû megépítését katego-
rikusan kizáró – levelének a tartalma
pedig egyértelmûen kizárja ezt a meg-
oldást – szögezte le Rónavölgyi End-
réné. – A komplex hatástanulmány iga-
zolta, hogy a megújuló energiafel-
használásra alapozó korszerû tech-
nológiának létjogosultsága van a vi-
lágörökségi területen. Bár a létesítmény
ellenzõi az elmúlt hónapokban kije-
lentették, hogy a független szakértõk
által készített hatástanulmányban fog-
laltak számukra irányadók, ennek el-
lenére a napokban kiderült, hogy
csak azt fogadnák el, ha nem épülne
meg Szerencsen a szalmatüzelésû
erõmû. Az álláspont ultimátumként te-
kinthetõ, hiszen nem a kölcsönös el-
õnyöket figyelembe vevõ megegyezés
irányába mutat. Visszavetheti a vilá-
g örökség kezelési tervének módosítása
a kitüntetõ cím megõrzése érdekében
az év elején a települések polgár-
mesterei között megkezdõdött pár-
beszédet.

Á. A.– S. L.

ELKÉSZÜLT A VILÁGÖRÖKSÉGI ÁLLAPOTJELENTÉS  

A helyi önkormányzat által fenn-
tartott intézmények vezetõi tartottak
megbeszélést február 3-án a polgár-
mesteri hivatalban. A tanácskozáson
tájékoztató hangzott el a 2009-es esz-
tendõ iskolai és óvodai indulásáról,
majd a város idei évre tervezett költ-
ségvetésérõl egyeztettek a résztvevõk.

Rónavölgyi Endréné arra hívta fel a
figyelmet, hogy az önkormányzat
pénzügyi helyzetének javítása érde-
kében 40-50 millió forintos megtaka-
rításra van szükség. A polgármester
többek között szólt az iskolákban a
város költségvetésébõl finanszírozott
õrzõ-védõ szolgálat megszûnésérõl,
ami hétmillió forintos többletkiadást
jelentett. Ezen a területen segítséget je-

lenthet a kiépülõ térfigyelõ rendszer,
valamint az oktatási és nevelési in-
tézményekbe telepített biztonsági ka-
merák. Az értekezleten szó volt a
mûvészeti képzésrõl, ami iránt ugyan
nem csökkent az igény, de ez a nem
kötelezõ feladat 17 millió forintjába
kerül az önkormányzatnak. A nép-
szerû tanszakok megtartása mellett nö-
velhetõk a bevételek és meg kell vizs-
gálni, melyek azok a szakterületek,
ahol kisebb az érdeklõdés. A polgár-
mester arra hívta fel a figyelmet, hogy
csak rendkívül szigorú takarékosság
mellett teremthetõ meg a város pénz-
ügyi tervének az egyensúlya, ami a
szabadidõs és sportlétesítmények
mûködésében is költséghatékonyságot
követel.

Még 2007 decemberében a Szerencs
Térségi Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltató (SZHK) Kft. taggyûlése ak-
ként döntött, hogy két lépcsõben, évi
18-18%-kal megemeli a szilárd tele-
püléshulladék szállítási költségeit, hogy
ezáltal elérje a „közgazdaságilag” in-
dokolt mértéket. Ennek keretében az
évi 3 millió forintos ügyvédi és könyv-
vizsgálói költséget 2008-ban 3,3 mil-
lió forintra tervezte emelni. Az ezzel
kapcsolatos közérdekû észrevételem
eltûnt az éterben, ezért 2008 novem-
berében levelet írtam Rónavölgyi End-
réné polgármesternek, s kértem: vizs-
gáltassa meg az ez évi elõterjesztést
még a taggyûlés döntése elõtt, hiszen
az SZHK Kft. taggyûlése által megál-
lapított díjemeléstõl a képviselõ-tes-
tületek csak akkor térhetnek el lefelé,
ha a különbözetet az önkormányzat
megfizeti, vagy hosszas pereskedés
után a bíróság más díjat állapítana meg.

(Természetesen addig is az emelt dí-
jat kellene fizetni.) Kifogásoltam, hogy
egy prügyi lakosnak ugyanez a szol-
gáltatás a 120 literes kukára vetítetten
évi 3 000 forinttal olcsóbb, holott on-
nan a szállítási útvonal hosszabb. (Ez
az állítás 2009-re is igaz.) Ehhez ké-
pest 2008. december 5-én az SZHK
Kft. taggyûlésén Szerencs és Legyes-
bénye képviselõje gond nélkül meg-
szavazta a 10%-os díjemelést, s az errõl
szóló elõterjesztés került a testületi ülés
napján az önkormányzati képviselõk
asztalára. Mivel általános felháboro-
dás fogadta e puccsszerû akciót, ezért
a szorult helyzetben lévõ polgármes-
ter elhalasztatta a döntést, hogy vizs-
gálódjon a pénzügyi bizottság egy
olyan dologról, ami már eleve eldön-
tetett december 5-én. A megismételt
napirendi pont tárgyalásánál a szol-
gáltató képviselõje a feltett kérdések
felére egyszerûen nem válaszolt, a

kényszerhelyzet megtette a magáét. A
többség az „igen” gombot nyomta,
egyedül maradtam a „nem” szavaza-
tommal. 

Arra tudom a választ, hogy a pol-
gári összefogás egyetlen képviselõje
sem lehet alkalmas, hogy egy ilyen tag-
gyûlésen képviselje a város lakosait,
érdekeinket. De hogy a koalíciót al-
kotó 11 képviselõre sem bízható egy
ilyen kérdés, azon már csodálkozom.
A szavakban vállalkozó- és lakosság-
barát önkormányzat a tetteiben miért
nem eszerint cselekszik? Vajon miért
mindig a szolgáltató érvei az erõseb-
bek? Az árbevételük felét elvesztõ kis-
vállalkozók, a  hiteleik kel kínlódó, le-
csúszó középosztály, a lakosság ér-
dekeit miért nem képviseli a város ön-
kormányzati többsége? Kérdezze meg
képviselõjétõl!

Egeli Zsolt 
önkormányzati képviselõ

Az idei esztendõ elsõ szerencsi kis-
babája január 2-án látta meg a nap-
világot.  Glonczi Martin 53 centi-
méterrel és 3 kiló 55 dekagramm
súllyal érkezett. A hagyományok
szerint a város polgármestere janu-

ár 26-án meglátogatta Glonczi Edi-
na és Balogh János gyermekét. Ró-
navölgyi Endréné a virágcsokor mel-
lett ajándékkosárral érkezett a város
új esztendõben született ifjú polgá-
rához.

Polgármesteri látogatás Glonczi Martinkánál.

AZ ÉV ELSÕ BABÁJA

Az intézményvezetôk egyeztettek az idei pénzügyi tervrôl.

Önkormányzati képviselõi hétköznapok 

SZEMÉTÜGY II.

KÖLTSÉGVETÉS
A TAKARÉKOSSÁG JEGYÉBEN
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RENDÔRSÉGI HÍREK
RÁKAPTAK A RABLÁSRA

A tizenkét és tizenhárom éves tak-
taszadai fiúk rokonlátogatásra indul-
tak Miskolcra. A két gyermekkorú úgy
gondolta, ha már a megyeszékhelyen
jár, valahonnan pénzt is kell szerez-
niük, és január 15-én megtámadtak
egy 67 éves idõs embert, akitõl erõ -
szakkal vették el a nála lévõ értéke-
ket. Az elsõ bûncselekmény sikerén
felbuzdulva ezt követõen több gyer-
mekkorú sértettet is megtámadtak ha-
sonló célok érdekében, majd megle-
hetõsen agresszív módon kéregettek
is a város utcáin. Mivel az elkövetõk
gyermekkorúak, így nem lehet õket
büntetõjogi felelõsségre vonni, azon-
ban tettük nem marad következmé-
nyek nélkül: a rendõrség értesíti a te-
rületileg illetékes települési önkor-
mányzat jegyzõjét, illetve a gyámhi-
vatalt, hogy vizsgálják felül a gyer-
mekek családi körülményeit és szük-
ség esetén tegyék meg a szükséges ha-
tósági intézkedéseket.

VITTE A DVD-LEJÁTSZÓT

* Január 20-án egy felsõdobszai köz-
intézménybõl elloptak egy közel 25
ezer forintot érõ DVD-lejátszót. A
bûncselekményt vélhetõen egy 16
éves nagykinizsi fiatalember követte el.

* Tiszaújváros egyik bevásárlóköz-
pontjában január 25-én egy férfi hat
üveg égetett szeszes ital palackjára rög-
zített áruvédelmi kódokat eltávolítot-
ta, majd megpróbálta az üvegeket ki-
csempészni az áruházból. Az elköve-
tõt tetten érték, vele szemben a Ti-
szaújvárosi Rendõrkapitányság lopás
miatt indított eljárást. 

* Miskolc belvárosában január 23-
án a déli órákban történt, hogy a 17 éves
ináncsi fiatalember egy hozzá hason-
ló korú sértettõl rabolta el mobiltele-
fonját. Az erõszakkal elvett készülék ér-
téke 40 ezer forint. A 17 éves gyanú-
sítottat a Miskolci Rendõrkapitányság
elfogta és õrizetbe vette, vele szemben
rablás miatt indítottak eljárást.

LOPÁS A VONATON
A sértettek többsége nem is gondolta,

hogy a jól szituált férfi elsõsorban a
náluk lévõ értékek miatt utazik a vo-
naton. A Miskolcról Budapestre indu-
ló gyorsvonatra szállt fel január 25-én
a délutáni órákban K. S., aki szétné-
zett és kisvártatva már egy utas kész-
pénzével és személyes irataival együtt
ugrott le a szerelvényrõl.  A megká-
rosított szerencsére azonnal értesítet-
te a rendõrséget. A járõrök még a Ti-
szai pályaudvaron elfogták a lopással
gyanúsítható 26 éves ózdi férfit.

RONGÁLÁS, BETÖRÉS

* Ismeretlen tettesek Girincs egyik
játszóterén az ott található játékvona-
tot eltörték, a tujákat kiszakították a
földbõl, és feldöntötték a kukákat. A
rongálással okozott kár, az elõzetes vé-
lemények szerint eléri a 80 ezer fo-
rintot. A kiérkezõ járõrök látókörébe
került egy fiatal- és egy gyermekkorú
fiú, akik kihallgatásuk során elismer-
ték a bûncselekmény elkövetését. A
hozzátartozók pedig vállalták a gye-
rekek által okozott kár megtérítését.    

* A Tiszatarjánban, az egyik lakó-
ház garázsát ismeretlen tettesek fel-
törték. A Mezõcsáti Rendõrõrs járõrei
és nyomozói végeztek helyszíni szem-
lét és mint kiderült: elektromos szer-
számgépeket vittek el a tolvajok min-
tegy 300 ezer forint értékben. A rend-
õrök megállapították, hogy a betörést
két mezõcsáti férfi követte el, akik ki-
hallgatásuk során beismerõ vallomást
tettek. 

* Tiszaújváros illetékességi területén
szolgálatot ellátó körzeti megbízottak
egy éjszakai járõrözés során Igrici
belterületén arra lettek figyelmesek,
hogy a lakóházak melletti árokrészen
elbújt egy fiatal férfi, aki a rendõrök
láttán menekülni próbált. A járõrök utá-
naeredtek és amikor megfogták, a fér-
fi ruházatán véres szennyezõdéseket
találtak, a zsákjában pedig több elvá-
gott nyakú tyúkot. Késõbb kiderült,
hogy egy közelben lakó 75 éves néni
melléképületébõl hiányoznak a szár-
nyasok. A Tiszaújvárosi Rendõrkapi-
tányság lopás miatt indított eljárást.

GYEREKTOLVAJOK 
Lopássorozat elkövetõit fogták el a

rendõrök Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, a tolvajok szinte mindent vit-
tek, ami kezük közé került. Négy fia-
tal- és egy gyermekkorúból álló tol-
vajcsapatot fülelt le az edelényi rend-
õrség a közelmúltban. Az ifjú bûnö-
zõk élelmiszereket, értéktárgyakat,
szerszámgépeket vittek magukkal csa-
ládi házakból, azok melléképületeibõl,
pincékbõl. Általában az esti órákban
követték el a bûncselekményeket, és
mindig gyalogosan távoztak a hely-
színrõl. A rendõrség a fokozott ellen-
õrzésnek köszönhetõen jutott a lo-
pássorozattal gyanúsítható fiatalok
nyomára, akik beismerték tettüket.

* A Sárospataki Rendõrkapitányság
lopás miatt indított eljárást B. Gy. sá-
rospataki férfival szemben, aki nyolc
kenyeret lopott el egy helyi üzem be-
kerített udvaráról. A január 23-án el-
követett bûncselekménnyel az elkövetõ
mintegy 2000 forintos kárt okozott.

CIGARETTASZÁLLÍTMÁNY
A CSOMAGTARTÓBAN

Egy közúti ellenõrzés során közel
háromezer doboz, külföldi zárjeggyel
ellátott cigarettát foglaltak le a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság autópálya alosztályának
járõrei. Az igazoltatás során a rend-
õröknek gyanússá váltak a Debre-
cenbõl Miskolcra tartó személygép-
kocsi utasai. A jármû átvizsgálásakor
a csomagtérbõl összesen 2830 doboz,
külföldi zárjeggyel ellátott füstölni
való került elõ. Az autó vezetõje be-
ismerte, hogy a dohányárut Miskol-
con szerette volna értékesíteni. Az
ügyben a Vám- és Pénzügyõrség foly-
tat vizsgálatot.

Átfogó szerkezeti és szervezeti át-
alakítások, több egyenruhás rendõr a
közterületeken, kutyás szolgálati egy-
ségek, a körzeti megbízotti hálózat
bõvítése, fegyveres biztonsági õrség és
készenléti egység létrehozása Miskol-
con – ezek a legfontosabb elemei an-
nak a komplex cselekvési programnak,
ami Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
a lakosság biztonságának az erõsíté-
sét szolgálja. A részletekrõl február 3-
án tájékoztatta a sajtó képviselõit Ve-
reckei Csaba, rendõrfõkapitány (fo-
tónkon).

Az ezredes ismertette, hogy az elmúlt
évek bûnözési statisztikai adatait ele-
mezve a rendõr-fõkapitányságok ösz-
szehasonlításában teljesítménye alap-
ján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
már több éve az élmezõnyhöz tarto-
zik, az elmúlt évben tovább javultak a
szakmai tevékenységet minõsítõ mu-
tatók. Ennek ellenére az utóbbi idõ -
szakban a lakosság kevésbé érzi biz-
tonságban magát. Az okok elsõsorban
társadalmi eredetûek, amit nem lehet
csupán rendõri eszközökkel – gumi-
bottal és bilinccsel – megoldani, de az
emberek szubjektív biztonságérzetének
a növelése érdekében szükségessé vál-
tak azonnali intézkedések és a hosszabb
távú feladatoknak a meghatározása. A
program végrehajtása az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium támoga-
tásával és az Országos Rendõr-fõka-
pitányság (ORFK) közremûködésével
február elsõ hetében megkezdõdött. A
határozott rendõri jelenlétnek a célja,
hogy a közterületeken több egyenru-
hás teljesítsen szolgálatot. A fõkapitány
a helyben meglévõ belsõ tartalékok fel-
tárásával és vezénylésekkel növeli a  jár -
ôrök létszámát a közbiztonság szem-
pontjából kritikus helyeken, hogy az
ott élõk biztonságát hatékonyabban ga-
rantálják. Ennek érdekében a közterü-
leteken azok a rendõrök is szolgálatot
teljesítenek, akik eddig nem láttak el
ilyen feladatot. Többek között a kiképzõ
központ beosztottai, a beavatkozó
egységek munkatársai, civil ruhás nyo-
mozók egészítik ki az egyenruhás ál-
lományt. Kevesebben dolgoznak majd
az irodákban, többen az utcákon, en-
nek érdekében kívánják csökkenteni a
tisztek arányát és növelni a tiszthe-

lyettesek számát. A szolgálati ágak át-
tekintése keretében például megszün-
tetik a Miskolci Rendõrkapitányságon
költségesen mûködõ lovas járõröket,
helyettük duplájára növelik a kutyás
szolgálati egységet, ami nem csupán
az állampolgárok, hanem az intézkedõ
rendõrök biztonságát is erõsíti. A kis-
térségekben a bûnmegelõzés érdeké-
ben a fõkapitányság egyeztetéseket kez-
deményez az önkormányzatokkal a
Szomszédok Egymásáért Mozgalom
 minõ ségi javítására és bevezetésére, a
különbözõ jelzõrendszerek technikai
bázisának a fejlesztésére. A 225 kör-
zeti megbízotti (KMB) helyen 220
rendõr teljesít szolgálatot, a hiányzó stá-
tuszokat rövidesen betöltik és a fõka-
pitány intézkedett, hogy a KMB-sek ki-
kerültek a csapatszolgálati századból,

így nem vezényelhetõk erre a fel-
adatra. Több hétre érkeztek szol-
gálatra a fõvárosból Miskolcra a
Készenléti Rendõrség beosztottai.
A célok között szerepel egy ön-
álló készenléti egység létrehozá-
sa Borsod-Abaúj-Zemp lén me-
gyében.

Vereckei Csaba szólt arról,
hogy a Magyar Köztársaság Rend -
õrsége objektumainak fegyveres
biztonsági õrzését szervezi és
koordinálja a fõkapitányság.  

Az ezredes hangsúlyozta, hogy
az intézkedéseknek köszönhe-
tõen több mint ötszáz rendõrrel
több teljesít majd szolgálatot az
utcákon. A zéró tolerancia  jegyé -
ben feszesebb és éberebb köz-
területi szolgálatot, érezhetõbb és

láthatóbb rendõri jelenlétet tapasztal-
hatnak az emberek. A rendõr a jog-
sértések felett nem hunyhat szemet, ki-
vétel nélkül intézkedni kell azokkal
szemben, akik megsértik a törvénye-
ket. A bûncselekmények elkövetõinek
pedig arra kell számítaniuk, hogy tet-
tük nem marad következmények nél-
kül.

– Alapvetõen nem a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság hozzáállása változott meg az el-
múlt napokban, hanem a lehetõ -
ségeink bõvültek, amit maximálisan
szeretnénk kihasználni a törvénytisz-
telõ állampolgárok megelégedésére, az
emberek biztonságának a növelésére
– jelentette ki a megyei rendõrfõkapi-
tány.

S. L.

FESZESEBB, ÉBEREBB
KÖZTERÜLETI SZOLGÁLAT

A SZERENCSI RENDÕRÖK
ERÕSÍTENEK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elmúlt esztendõ elején a ko-

rábbi létszámhiány megszûnt a ha-
tárõrök állományba állításával. Emel-
lett tény, hogy még tavaly is voltak
és az idén is lesznek nyugdíjazások
a testületnél. Itt gondot jelent, hogy
az eljárások lezárulásáig a távozók
helyére nem lehet új embert felven-
ni, ami csökkenti az utcákra vezé-
nyelhetõ létszámot. A nagyszabású
fõvárosi rendezvények biztosításában
a megyei csapatszolgálati század is
vezénylésre kerül, aminek szerencsi
tagjai is vannak. Napjainkban kör-
zeti megbízottat már nem osztanak
be az egységbe, ami biztosítja, hogy
a településeken legyen rendõr. 

A közelmúltban a fõvárosból érke-
zett készenléti egység nem csak Mis-
kolcon teljesít szolgálatot. Egy-egy sza-
kasz a vidéki kapitányságokat erõsí-
ti. Szerencsen és térségében is talál-
kozhatnak majd az emberek a kollé-
gákkal, akik határozottan fognak in-
tézkedni elsõsorban ott, ahol na-

gyobb számú rendõri jelenléttel lehet
eredményeket elérni. Átmenetileg
hozzánk vezényelték a megyei fõka-
pitányság bevetési szolgálatából azo-
kat, akiknek a lakóhelye az illeté-
kességi területünkön található. Több,
a fõvárosban dolgozó, de korábban
itt élõ rendõr kérte hozzánk az áthe-
lyezését, amire most lehetõséget kap-
nak. Így mire a készenléti egységeket
visszavezénylik majd Budapestre, ad-
digra nálunk is feltöltött lesz az állo-
mány. Ez is garanciája lehet annak,
hogy a jövõben is biztosítani tudjuk
a közterületeken a rendõri jelenlétet.
A közlekedésbiztonságban elért ered-
ményeink megtartását is célul tûztük
ki az idei évben. Ennek érdekében
ezen a területen is érvényesül a zéró
tolerancia. Különösen a gyorshajtók,
az ittasan volán mögé ülõk és a gya-
logos átkelõhelyeken áthaladóknak az
elsõbbség megadását elmulasztó
 jármû vezetõkre irányul nagyobb rend-
õri figyelem.

S. L.

A Magyar Köztársaság
Rendõrsége objektumainak
fegyveres biztonsági õrzé-
sére szervezett képzési prog-
ramot kísérleti jelleggel a
Borsod-Abaúj-Zemp lén Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság
koordinálja. A program a
közterületi jelenlét erõsíté-
sét szolgálja. A napokban
választották ki a jelentke -
zõket. A civilek a rendõrsé-
gi objektumok õrzését látják
majd el, felváltva azt a  mint -
egy félszáz rendõrt, akiket
közterületi szolgálatra ve-
zényelnek.

Vereckei Csaba, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság vezetõje február 5-én Miskolcon
tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyoz-
ta, hogy a magyarországi kistérségek
közbiztonsági helyzetének új alapokon
történõ biztosítására, valamint a köz-
rend megszilárdítására készített komp-
lex cselekvési programnak része a
közterületen szolgálatot teljesítõ szak-
képzett rendõrök számának a növelé-
se. E célok érdekében a Miskolci Ren-
dészeti Szakközépiskola a több száz je-
lentkezõbõl 100 fegyveres biztonsági
õr kiképzését végzi majd el. A jelen-
leg objektumõri feladatot ellátó, szak-
mailag képzett állomány pedig más
rendõri feladatra vezényelhetõ.

A munkaügyi központoktól kapott
elsõdleges tájékoztatás szerint a pá-
lyázati kiírásoknak több ezren felel-
nének meg, ezek megállapításakor fi-
gyelembe vették a rendõri pályára tör-
ténõ továbblépés lehetõségét is. A
képzést sikeresen elvégzõk Borsod-
Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár és
a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapi-
tányságokon teljesítenek majd szolgá-
latot, közalkalmazotti státuszban. 

Bagi István, a Miskolci Rendészeti
Szakközépiskola igazgatója szólt arról,
hogy a képzési modulok négyhóna-
posak, az elsõ március 2-án indul. A
tervek szerint az eredményes vizsgák
június végén lezárulnak, így július el-
sejével szakképzett állományt bocsát
ki a szakközépiskola. A képzésben ré-
szesülõk az OKJ szerinti fegyveres biz-
tonsági õr szakképesítést szereznek,
amelyek kiegészülnek rendõrszakmai
ismeretekkel. A Miskolci Rendészeti
Szakközépiskola által kidolgozott prog-
ram bentlakásos rendszerben történik. 

Vanczák Zoltán, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Humánigazgatási Szolgálat  vezetõ -
je  megjegyezte, hogy közel 500 je-
lentkezõ nyújtotta be pályázatát, akik
egészségügyi, pszichológiai alkalmas-
sági vizsgálatokon vesznek részt.

A fegyverviselési engedélyhez szük-
séges szûréseket is elvégzik a felvéte-
li eljárásban.  A 100 végzett hallgató-
ból 58-an Borsod-Abaúj-Zemp lén me-
gyében, még 21-21 fegyveres bizton-
sági õr Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében áll majd a rendõr-
ség szolgálatába.                     S. L.

FEGYVERES ÔRÖK KÉPZÉSE

A jelölteknek pszichológiai vizsgálatokon
is bizonyítaniuk kellett alkalmasságukat.



Amikor Borzavárt elhagytuk, a
sáros erdei ösvény helyett az asz-
faltutat választottuk. Majdnem
párhuzamosan haladt a kék jel-
zéssel, egy kicsit hosszabb, de ké-
nyelmesebb. Bár a kemény útpá-
lya megrezegteti a gyalogló ízü-
leteit, de egy esetleges bokafi-
camnál még mindig jobb.

Hamarosan feltûntek Zirc épü-
letei, a harmadszori teljesítés cél-
pontja. Eszembe jutott operatõr és
rendezõ barátom, Rockenbauer
Pál egykori munkatársa: Sáfrány Jó-
zsef. Õ forgatott már Kamcsatkán,
készített filmet Afrikában, ahol
begyûjtött egy maláriát, melybõl
szerencsésen kigyógyult. Legin-
kább természetfilmes, ezért úgy
gondoltam, hogy felhívom és „je-
lentem”, hogy hol vagyok, valamint
eldicsekszem neki, hogy néhány száz
méter és igényelhetem a harmadik jel-
vényt. Amikor felvette a mobilját, ki-
derült, hogy éppen útban van egy ta-
lálkozóra, melyet minden évben
megtartanak az egykori kéktúrás film
készítõi. Mindketten elcsodálkoz-
tunk a véletlen egybeesésen és kér-
tem, hogy üdvözölje a társaságot a
nevemben is, akik közül néhánnyal
találkoztam. Már a városban jártunk,
amikor csengett a telefonom. Kide-
rült, hogy a vonal másik végén Sin-
kó László van, az egykori film nar-
rátora. Vele ugyan még személyesen
nem találkoztam, de gratulált telje-
sítményemhez és megköszönte Sáf-
rány József által közvetített jókíván-
ságaimat, aki közben megérkezett a
találkozó helyszínére, amely Sinkó la-
kása volt. Ígéretet kaptam, hogy a leg-
közelebbi összejövetelükre meghív.

Aki Zircen jár, feltétlenül nézze
meg a város és a vasútvonal között el-
terülõ 18 hektáros arborétumot. III. Béla
vadaskertje volt itt. A tavat a Cuha pa-
tak felduzzasztásával alakították ki
1400 körül. A ciszterci szerzetesek
1795-ben bekerítették és rendezték a

területet. Ekkor épült a patak két
kõhídja is. Az elsõ térkép a parkról
1773-ból származik. A híres hársfasort
1809-ben telepítették és az arborétum
állományát 70%-ban õshonos fajok te-
szik ki. A terület 1951 óta védett.

Zirc elsõ említése 1199-bõl való,
de biztos, hogy korábban is laktak
már itt, ahol a bakonyi ispánság köz-
pontja lehetett. I. András királyunk a
mosoni csatából menekülve itt halt
meg 1060-ban. 1182-ben III. Béla
francia ciszterci szerzetesekkel apát-
ságot alapított. A török háborúk ide-
jén a szerzetesek és a lakosság is el-
menekült. 1712-tõl német családo-
kat telepítettek Zircre. A városban szü-
letett Reguly Antal finnugor nyelvész
(1819–1858), melyet emléktábla hir-
det a mai Rákóczi téren az 1766-ban,
barokk stílusban épült szülõházán.
1843–46 között néprajzi és nyelvé-
szeti anyagot gyûjtött nyelvrokona-
inknál (hanti, manysi) az Urálban.
Zirc nevezetessége a Bakonyi Ter-
mészettudományi Múzeum, amely a
hegység élõvilágát mutatja be, és az
apátság épületében kapott helyet.

A röviden bemutatott érdekessé-
geket és szépségeket érdemes felke-
resni.

A háborús események a cser-
készcsapat életét is átformálták. A fog-
lalkozások tematikájában új ismeret,
a légoltalmi kiképzés is megjelent. A
következõ évben gyarapodott honvé-
delmi ismeretekkel, illetve vöröske-
resztes tanfolyammal, amelyen a csa-
pattagok különpróbát tehettek. A be-
kecsi fogolytáborban lévõ menekült
gyermekeket az 1939/40-es tanévben
több alkalommal megvendégelték, he-
tente kétszer élelmet és ruhanemût vit-
tek számukra.

A csapat vezetõsége a cserkészek szá-
mának növekedésével gyarapodott.
Olyan személyiségeket választottak
erre a posztra, akinek az egyénisége
példaként hatott a köréje gyûlt fiatal-
ságra. Így lettek rajparancsnokok Mar-
ton László, valamint Pap Miklós, aki
1941-tõl a csapat parancsnokságát is
átvette. Elsõként az õ idejébõl, az
1943/44-es tanévrõl rendelkezünk in-
formációkkal a cserkészcsapat költ-
ségvetésérõl: az 1343 pengõs bevé-
telnek és a 754 pengõs kiadásnak az
egyenlegérõl, az 589 pengõrõl. A csa-
pat mûvelõdési területen folytatott te-
vékenysége is színesnek bizonyult.
Összegyûjtötték Prügyön, az õszi szán-
tások és ásások alkalmával a felszínre
került bronztárgyakat, agyagedényeket.
Szándékukban állt a bronzkori lele-
tekkel az iskolamúzeum régészeti osz-
tályát megalapozni, mivel anyagának
a begyûjtésében már addig is jelen tõsen
közremûködtek. A kezdeményezésü-
ket támogatta, segítette Petrikovits Lász-
ló orvos, aki mint rajparancsnok szá-
mos táborozásukon is részt vett és is-
mertetõ elõadásával tanította a „kis mu-
zeológusokat”. Nemcsak régészeti ku-
tatással ismerkedtek a cserkészek, íze-
lítõt kaptak a néprajzi falujárásból is.
A karácsonyi tábortûz mellett olyan
pásztorjátékot mutattak be, melynek
mondókáit, énekeit a környék közsé-
geibõl gyûjtötték össze. Kulturális  éle -
tük 1938-ban új elemmel bõvült, mi-
vel ebben az évben látott napvilágot
az általuk kiadott „Szerencsi Cser-
kész” címû iskolai újság. A megjelen-
tetett négy számban, az érdekes cik-
keket, verseket, rejtvényeket zömmel
a csapat tagjai szerkesztették és írták.
Elsõ csapatparancsnokuk, Farkass End-
re irányításával Szerencs és közvetlen
körzete nyelvhasználatából ösz-
szegyûjtötték a hibásan használt sza-
vakat és terjesztették annak helyes
hangzását.

Az alapítás évétõl kezdve Szerencsen
lendületes volt a cserkészmunka, a ke-
rület által meghirdetett valamennyi
versenyen megjelentek és sikeresen sze-
repeltek. Az elsõ évben bekapcsolód-
tak az országos kémkeresõ játékba, ahol
a kémet, Tar István vezetésével a má-
sodik õrs fogta el. A községnek és a
mozgalomnak is fontos országos mé-
retû rendezvényt, az õrsi akadályver-
senyt szervezték meg 1937-ben. A csa-
pat versenyõrse, Gönczi Ferenc ve-
zetõvel az élen helyezést ugyan nem
ért el, de minden feladatban becsüle-
tesen helytállt. A cserkészek létszá-
mának gyarapodása indokolttá tette,
hogy az országos õrsvezetõi tanfo-
lyamra Molnár Lajos, Lukács József, Pa-
lotás Géza cserkészeket beiskolázzák.
A Magyar Cserkész címû újság úgy-
nevezett villámpályázatán az Ond ve-
zér csapat több munkáját díjjal és di-
csérettel jutalmazták. Volt olyan ren-
dezvény, amelyen ennél nagyobb si-
kert értek el. Az 1941 õszén, a kassai
cserkészkerület által, Széchenyi István
gróf emlékére rendezett kerékpáros
járõrversenyen a szerencsiek meg-
nyerték az MCSSZ Nemzetvédelmi
Fõbizottságának vándordíját. A fel-

adat nem kevesebb volt, minthogy a
lakóhelytõl kiindulva és visszatérve, 120
kilométeren belül portyázni. A hét tag-
ból (Abonyi Rezsõ és Gyula, Malyár
László, Kundráth Sándor, Galgóczy
Ernõ, Kopp Károly és Simkó László) álló
õrs, viharos idõben indult kerékpárral
Göncruszkára, hogy ott a gyerekeknek
játék- és mesedélutánt tartsanak. Út-
közben a vizsolyi iskolában éjszaká-
zó cserkészek élményeiket a helyi új-
ságírónak is elbeszélték.

Táborozás nélkül nincs cserkészet.
Már az is túrának számított, ha a csa-
pat tagjai a várostól néhány kilométerre

a szomszéd települések határában, er-
deiben vagy az Árpád-hegyen sátorban
és együtt töltötték a szabadidejüket. Az
elsõ nagytábort 1935. augusztus elsõ
tíz napján, Vásárosnaményban a Tisza
partján ütötték fel, ami nagy izgalom
volt a cserkészek és parancsnokok szá-
mára is. A következõ év augusztusá-
ban 14 napig Alsódobszán, a Hernád
folyó partján táboroztak. A cserkésze-
ket a szülõkön kívül meglátogatta
Bódy Kornél, a II. kerület ügyvezetõ el-
nöke, aki dicsérte a tábor rendjét és a
fiúk viselkedését. Nagytábort 1937-ben
nem rendeztek, de az országos törté-
nelmi táborozásba bekapcsolódtak.
Ennek keretében a nyáron több, rövi-
debb mozgótáborozást tartottak a kö-
zeli történelmi helyek felkeresésével.
A rákövetkezõ év júniusában ismét a
Hernád folyó partjára vetõdtek, Belsõ -
bõcsön 10 napig sátoroztak. Ez alka-
lommal díszvendégük volt a község re-

formátus lelkésze, Hegyaljai Kis Géza.
Az ismert író és költõ elõadást tartott
a település helytörténeti érdekessége-
irõl, majd egy kirándulás alkalmával
megtekintették az õsi sajóládi kolostort
és templomot.

A háború elsõ évének júniusában az
Ond vezér cserkészcsapat visszatérve
a Hernádhoz, ismét a partján alakítot-
ta ki állótáborát. Különlegessé tette az
eseményt dr. Petrikovits László pa-
rancsnoki vezetõ jelenléte, akinek irá-
nyításával próbaásatásokat végeztek a
környéken. A háborús viszonyokra
való tekintettel 1940 nyarán csak két-
három napos mozgó táborra készül-
tek. A nehéz körülmények ellenére a
következõ nyáron, bár kicsiny lét-
számmal, de mégis megrendezték a
nagytábort a Bükk hegyeiben. A ha-
gyományoktól eltérõen nem a folyó
partján szervezett cserkésztábor kitûnõ
helyet és alkalmat nyújtott a termé-
szetismeretre, a sokoldalú cserkész-
munkára.

Ez a hegyi tábor csak egy kis kitérõ
volt, mert 1942 nyara a szerencsi cser-
készeket újra egy patak völgyében, ne-
vezetesen a Gönc melletti Vizeskútnál
találja. Egy évvel késõbb Kácsfürdõ kö-
zelében szervezték kéthetes nagytá-
borukat, melyen 14 cserkész tett fo-
gadalmat. A sátorozásban a monoki
Fábry Ignác cserkészcsapat tagjaival kö-
zösen erõsödtek, látogatták a környék
történelmi nevezetességeit. Csapatpa-
rancsnokukat, Pap Miklóst 1944-ben
a Tokaji Polgári Iskola igazgatójának
nevezték ki. Utolsó közös nagytábo-
rukat az abaúji Gargócbogdány és Re-
geteruszka közeli erdõs hegyoldalán ál-
lították fel. A 22 fõs csapat közelében
ütötték fel sátraikat a hernádtihanyi cser-
készfiúk is. A két tábor közös progra-
mokkal, olykor egymással versengve él-
degélt a vadonban.

A csapatparancsnok távoztával a
fegyelmezett, igazmondó, önbecsülõ,
hívõ, természetszeretõ, segítõkész fia-
taloknak a háború emberpusztító ere-
je miatt nem akadt új parancsnokuk.
Az 1946-os rendelet, melyben Rajk
László megszüntette a cserkészmoz-
galmat és helyette az úttörõk eszme-
rendszerét, táborát kezdte kialakítani,
az Ond vezér cserkészcsapat sorsát is
megpecsételte.

Orosz Kornél
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HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

CSERKÉSZÉLET TÍZ ÉVE SZERENCSEN II.
(1934–1944)

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalkozó
kedvû olvasóinktól most arra kérünk
választ, hogy melyik létesítmény
melletti járdán látható a babakocsi?
A megfejtéseket február 20-ig várjuk
postai levelezõlapon (3901 Sze-
rencs, pf.: 85.) vagy SMS-ben a
20/940-2066-os számra. A helyes vá-
laszt beküldõk között 2000 forintos
vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: az egykori gimnázium udvara.

A szerencse ez alkalommal Merczi
Gyula, Szerencs, Magyar út 31.
szám alatti olvasónknak és a 30/522-
8547-os telefonszámról SMS-t küldõ
játékosnak kedvezett. Nyereményü-
ket február 16–20. között, munka-
idõben vehetik 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!

Balatonhenye elhagyásakor még
szemerkélt az esõ. A felettünk lévõ,
egyre vékonyodó felhõréteget látva
abban reménykedtünk, hogy hama-
rosan kisüt a nap. A vágyunk rövid
idõ múlva teljesült és amikor elér-
tük a széles, murvás erdei utat, már
napfürdõzhettünk. Ez nagyon jól
esett, mert az esõs, nedves idõ nyá-
ron is kellemetlen tud lenni. 

A csicsói erdészház volt következõ
bélyegzõ helyünk. Az út bal oldalán
mesésen szép, parkosított terület kö-
zepén áll az erdészház. A látvány az
ihlet erejével hatott. A kerítésen be-
lül egy nagy németjuhász kutya tar-
tott bennünket szemmel, az egyéb-
ként néptelennek tûnõ területrõl.
Próbáltunk vele barátkozni, de ijed-
ten szaladt az épület felé. Az út jobb
szélén, az erdészházzal szemben
rönkbõl készült asztal és lócák, mel-
lettük egy nagy fán egy dobozkában
a túrabélyegzõ. Bélyegeztünk és mi-
vel ebédidõ volt, falatozni készül-
tünk. Ekkor ért bennünket a megle-
petés. Szinte egy nyájra való süldõ
macska jelent meg és õk nem vol-
tak olyan félõsek, mint a házõrzõ. Pil-
lanatok alatt mindenütt volt belõlük.
Jártak a hátizsákokon, a lócákon és
végül az asztalon kötöttek ki. Kény-
telenek voltunk adni nekik, hogy nyu-
godtan ehessünk, bár nekünk sem
volt bõséges ennivalónk. Az asztal
alá dobott falatokat morogva igye-
keztek behabzsolni, védve a másik-

tól. Régen láttam így macskát ke-
nyérhéjat enni, tehát nagyon éhesek
voltak. 

A sík területen fekvõ tálodi erdõben
folytatódik a túraút, de a röviddel
azelõtti esõ miatt az aszfaltutat vá-
lasztottuk, így aztán már messzirõl
láttuk utunk következõ állomását,
Nagyvázsonyt. Némi ismeret birto-
kában a nem elég tájékozott arra járó
hajlamos lehet arra, hogy keresse a
várat. Nem lesz sikeres a nézelõdés,
mert a vár a völgyben épült egy
bõvizû forrás mellett, mely egykor a
vízellátás szempontjából fontos volt.
A vár lakótornyát is csak egészen kö-
zelrõl lehet szemügyre venni. A ré-
gészeti leletek szerint már a kõ- és
bronzkorban is laktak a környéken.
A rómaiak idején két hadiút talál-
kozott itt. A várral kapcsolatban leg-
ismertebb név talán Kinizsi Pálé, a
nagyerejû molnárlegénybõl lett vi-
tézé. A Vezsenyi család kihalása után
Mátyás király 1472-ben neki ado-
mányozta a várat. Bár csak 22 évig
birtokolta, ennek ellenére lényege-
sen kibõvíttette és megerõsíttette. 

A vár közelében van egy kisebb
épületben a postamúzeum. Ha valaki
megnézi, nagyon valószínû olyan
gondolatokkal lép ki a küszöbén,
hogy ezt kár lett volna kihagyni. A
múzeum az egykori postakocsiló-
váltó állomásának emlékét is õrzi.

(Folytatjuk.)
Szádváry Gyula 
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Az Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatal Észak-
magyarországi Regioná-
lis Igazgatósága tavaly a
kiemelt adónemekbõl 330
milliárd forintot szedett
be, amely 4,1 százalékkal
meghaladta az elõzõ évi
teljesítményét. A növeke-
dési arány azonban el-
marad az országos ada-
toktól, ami elsõsorban a
régió gazdasági szerke-
zetének a sajátosságaira
vezethetõ vissza – hang-
zott el a február 4-én,
Miskolcon megtartott saj-
tótájékoztatón.

Az APEH értékelése
alap ján a bevételi terv tel-
jesülése a jogkövetõ magatartást ta-
núsító adózók befizetéseinek és az
adóhatóság intenzív végrehajtási és
ellenõrzõ tevékenységének kö-
szönhetõ. Nagy László regionális
igazgató (fotónkon) tájékoztatása
szerint az illetékességi területükön
a személyi jövedelemadó növeke-
dése meghaladja a tíz százalékot,
azonban az üzleti szféra összes be-
vételén belüli részaránya Észak-
Magyarországon lényegesen elma-

rad az országostól. Ugyanez a ten-
dencia érvényesül a befizetések
több mint felét adó társadalombiz-
tosítási járulékoknál. A gazdasági
pozíció szempontjából a régióban
Borsod-Abaúj-Zemplén megyével
szemben Heves megyéé jóval ked-
vezõbb, míg Nógrád megye adó-
teljesítménye lényegesen elmaradt
ettõl. Az adóhatóság tavaly több
mint 27 ezer ellenõrzést végzett, 35
százalékkal többet, mint 2007-ben.
A vizsgálatok a vagyonosodást, az
egészségügyi ellátás jogosultságát,
illetve a feketegazdaság visszaszo-
rítását célozták. Kevesebb vagyo-
nosodási ellenõrzést végzett az adó-
hivatal (460 db), azonban több eset-
ben zárult megállapítással a vizs-
gálat, ami azt mutatja, hogy egyre
inkább a nagyobb rejtett jövedel-
mûek kerülnek látókörbe. Összesen
kettõmilliárd forint adóhiányt tártak
fel a revizorok, amihez hasonló
összegû szankciót szabott ki az
adóhatóság. Az igazgatóság tervei
szerint a vizsgálatok idén is tovább
folytatódnak mindhárom területen,
és a legfõbb cél a 100 milliárdos hát-
ralék-állomány csökkentése. 

A regionális igazgatóság ügyfél-
szolgálatain 2008-ban közel 320 ez-
ren jelentek meg, 18 százalékkal
többen, mint az elõzõ esztendõben.
Ez a növekedés részben jogsza-
bályváltozások miatti kötelezettsé-
gekbõl adódott: õstermelõi adó-
szám igénylése, áfa-nyilatkozatok
benyújtása, illetve nem biztosított
magánszemélyek bejelentkezése.
Adózói kérésre 58 ezer adó-, jöve-
delem és  illetõ ségigazolást adtak ki.
Az idei esztendõben az APEH a
„Szolgáltató adóhatóság” szlogen
keretében a kistérségi ügyfélszol-
gálati helyek számának növelésén
túl – ami a tervek szerint Szerencsen
is megvalósul – fejleszti az elektro-
nikus ügyintézési lehetõségeket és
bõvítik az internetes honlapon meg-
jelenített információkat és adatbá-
zisokat.

Az adótudatosság, valamint a fia-
talok adózási ismereteinek a javítá-
sa érdekében RangAdó néven több-
fordulós vetélkedõt hirdettek. A ha-
tósági tevékenységen belül új el-
lenõrzési módszereket vezetnek be,
tökéletesítik a kockázatkezelésen
alapuló kiválasztási rendszert, vala-
mint speciális egységeket állítanak
fel például a kis- és középvállalko-
zások ellenõrzésére, a foglalkozta-
táshoz kötõdõ adókötelezettségek-
nek a vizsgálatára vagy éppen az
egészségügyi ellátásra való jogo-
sultság kontrolljára. Ez utóbbinál a
tavalyi évben 4498 vizsgálatot vé-
geztek a revizorok, amibõl 2800
esetben rendezõdött a jogviszony.

S. L.

2009. FEBRUÁR 13. MOZAIK10

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
a rendszerváltást követõen nem  erõ -
södött meg a gazdaság, emiatt a ki-
bontakozó világválság különösen
kiszolgáltatott helyzetben találja a
vállalkozásokat.

A helyi cégek, ezen keresztül a
meglévõ munkahelyek védelmét
szolgálja a B.-A.-Z. Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara által elindí-
tott „Vedd és védd!” mozgalom,
amelynek célja, hogy a lakosság a
térségben elõállított termékeket vá-
sárolja és a beruházások elnyerésé-
nél élvezzenek elõnyt azok, akik itt
adóznak és foglalkoztatnak. Errõl Bi-
hall Tamás, a köztestület elnöke (fo-
tónkon) beszélt a Szerencsi Híreknek
adott interjúban.     

– Milyen jelei mutatkoznak a me-
gyében a válságnak? 

– Szomorú aktualitása a kérdésnek
a BorsodChem Zrt. által a közel-
múltban bejelentett több mint ötszáz
fõs létszámleépítés. Nagy a baj. Saj-
nos, a mi térségünkben az elmúlt két
évtizedben elmaradt a foglalkozta-
tásban áttörést hozó munkahelyte-
remtõ beruházási dömping. A gaz-
daság teljesítõképessége minden lé-
nyeges mutatóban az országos átlag
alatt marad. Különösen fájdalmas,
hogy a beruházások között kirívó-
an alacsony a kutatás-fejlesztéssel
kapcsolatos ráfordítások aránya. Eb-
ben a helyzetben éri el a recesszió
a megyét, aminek ma még belátha-
tatlanok a következményei. Az már
most jól érzékelhetõ, hogy a válla-
latok többsége likviditási nehézsé-
gekkel küzd, a bankrendszer forrá-
sainak az elapadása kihat a gazda-
ság finanszírozására. Az értékesíté-
si lehe tõ ségek beszûkültek, a meg-
rendelés-állományok csökkentek. A
nyugat-európai országok igyekeznek
lezárni a piacaikat a külsõ verseny-
társak elõtt. Ennek a hatása nyil-
vánvalóan vállalatok csõdjében, fel-
számolásában, a foglalkoztatás szint-
jének jelentõs csökkenésében mu-
tatkozik majd meg, ami óhatatlanul
tovább viszi a problémákat az ön-
kormányzatok, a társadalom, a szo-
ciális gondoskodás területeire.
Ugyanakkor a kis- és középvállal-
kozások még kivárnak és csak utol-
só lehetõségként gondolnak a dol-
gozók elbocsátására. Nem tisztem a

riogatás, de a valós problémákról be-
szélni kell annak érdekében, hogy
azokkal szembe tudjunk nézni. Ezért
állítottuk össze tízpontos javaslat-
csomagunkat, ami a válság enyhí-
tésének helyi lehetõségeit szedi cso-
korba.  

– Melyek a legfontosabb javasla-
taik?

– Fontosnak tartjuk, hogy a na-
gyobb beruházásoknál, megrende-
léseknél, amelyekre pályázatot írnak
ki, a törvényi lehetõségeket figye-
lembe véve élvezzenek elõnyt a he-
lyi vállalkozások. Egy építkezésnél,
vagy szennyvízhálózat-fektetésnél
semmi nem indokolja, hogy a kivi-
telezés jogát egy fõvárosi vagy du-
nántúli vállalkozás nyerje el. Való-
színû, hogy a konkrét munkát ilyen-
kor is helyi cég végzi majd el ne-
gyedik-ötödik alvállalkozóként, tö-
redék összegért. A nehéz helyzet-
be jutott gazdasági társaságoknak
komoly segítséget jelenthet az ön-
kormányzati adók csökkentése, vagy
a több részletben fizetés lehetõsé-
ge. Tudom, hogy a települések sin-
csenek könnyû helyzetben, de a to-
vábbéléshez meg kell találni az
egyensúlyt. Örömmel hallottam a
szerencsi polgármesterrel folytatott
tárgyalásunk során, hogy a városban
a helyi építõipari cégek nyerik el a
beruházásokat és tízmillió forintos
pénzügyi alappal segítik a foglal-
koztatás javítását. Ugyancsak fon-
tos terület az oktatás, ami egy-
részrõl pazarló, másfelõl pedig ko-
moly szerkezeti problémákkal küzd.
A fiatalok többsége olyan szakmát
tanul, amire a gazdaságban nincs
szükség. Ezen sürgõsen változtatni
kell. A kamarára ebben fontos sze-
rep hárul, aminek reményeim sze-
rint meg is lesz a kézzelfogható ered-
ménye.    

– Hogyan látja a szerencsi kistér-
ség helyzetét? 

– Ennek a körzetnek az iparoso-
dottsága különösen a cukorgyár be-
zárása után alacsony szintû, ezért el-
engedhetetlen, hogy az itt lévõ cé-

gek megerõsítése valamilyen straté-
giai elképzelés mentén történjen.
Miközben azt is fontosnak tartom,
hogy az iparral szervesen együtt élõ
mezõgazdaságot komplex program
alapján kezeljék. Ki kell munkálni,
hogy a világörökség, a szõlészet, bo-
rászat és idegenforgalom mellett mi-
lyen teret lehet nyitni az iparfejlesz-
tés elõtt.  

– Mit javasol most a kamara a kis-
és középvállalkozásoknak, mit te-
gyenek ahhoz, hogy átvészelhessék
ezt a várhatóan nehéz idõszakot? 

– Az idei esztendõ a túlélés éve
lesz, ezért azt javaslom, hogy senki
ne kezdjen kockázatos, a ma látha-
tó saját lehetõségeket meghaladó fej-
lesztésbe akkor sem, ha erre csábí-
tó lehetõsége kínálkozik. Aki nem sa-
ját erõbõl beruház, az napjainkban
túlzott kockázatot vállal magára. Ke-
ressék a piacbõvítés lehetõségét, és
tartsanak kapcsolatot azokkal a szer-
vezetekkel – köztük az iparkamará-
val –, akiktõl baj esetén operatív se-
gítség kérhetõ. Szerencsen is van pél-
da arra, hogy egy korábbi feltételek
mellett igénybe vett pályázati támo-
gatás visszafizetése ellen lépünk fel,
mert napjainkban egészen mások a
körülmények, mint két-három évvel
ezelõtt. 

Árvay Attila 

Az Országos Munkaügyi  Fõ -
felügyelõség szakemberei vizsgála-
tot folytattak egy, a fõvárosban te-
vékenykedõ, de ténylegesen Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében mûködõ
õrzõ-védõ kft.-nél.

A felügyelõk úgy gondolták, hogy
az APEH-nek is lenne keresnivalója
az adott cégnél, ezért a hatóságok
közötti együttmûködés keretében
jelzést küldtek az adóhatóság észak-
magyarországi igazgatóságának. 

Adóellenõrök is tiszteletüket is tet-
ték a kft.-nél, de ott a munkaügyi vizs-
gálat nyomán már megszüntették a
hiányosságokat, így adó- és járulék-
tartozásukat zömében rendezték. A
revizoroknak azonban az alvállal-
kozók áttekintésekor feltûnt egy be-
téti társaság, melynek tulajdonosai
között a kft.-ben is érdekelt szemé-
lyekre találtak. A részletes vizsgálat
során a papírokból kiderült, hogy a
társaság több évig jelentõs bevétel-
hez jutott, de mindezeket nem val-
lotta be, és adófizetési kötelezettsé-
gét sem teljesítette. Tisztázódott az
is, hogy több helyszínen különbözõ

társaságok részére ténylegesen el-
végezték az õrzõ-védõ munkát, a
hiba csak az volt, hogy ezt nem be-
jelentett dolgozókkal tették. Az el-
lenõrzés során a revizorok a dolgo-
zók adatait bekérték a beltagtól, aki
azokat át is adta. Ekkor az adóel-
lenõrök közel 200 fõt írásban meg-
kerestek és nyilatkoztatták õket az ál-
lítólagos munkavégzésükrõl. Kiderült,
hogy a megkeresettek közül senki
sem ismerte a képviselõt, de még a
bt.-rõl sem hallottak, mivel a társa-
ságnak korábban nem végeztek mun-
kát. A bizonyítékok hatására a kép-
viselõ elismerte, hogy nem azok a
személyek végezték el az õrzés-vé-
delmet, akiknek az adatait átadta. A
beltag valótlan nyilatkozata csak gá-
tolta, de nem akadályozta meg az el-
lenõrzést abban, hogy a bt.-nél 394
millió járulék- és 45 millió forint áfa-
hiányt tárjon fel, mely után még 228
millió forint adóbírságot és 123 mil-
lió forint késedelmi pótlékot is elõírt
az adóhatóság. Az APEH a cég kép-
viselõje ellen adócsalás bûntettének
alapos gyanúja miatt büntetõfelje-
lentést tett. 

LÁTHATATLAN
ÕRZÕ-VÉDÕ DOLGOZÓK 

AZ ADÓHATÓSÁG
ELMÚLT EGY ÉVE

A KAMARA TÍZ PONTJA

VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLAT

– Hohó, szóval húsevô növényeket is tart!...

Február 1-jétõl nem érvényesek a
tavalyi kötelezõ biztosítások igazoló
kártyái. Azt az autóst, aki nem tudja
igazolni a rendõrnek, hogy befizette
az elsõ negyedéves biztosítását, meg-
büntetik. A helyszíni bírság 3–20 ezer
forint lehet, de szabálysértési feljelentés
esetén akár a 30 ezer forintot is elér-
heti a büntetés. Igazolásként szolgál-
hat a biztosítási kötvény és – a köt-
vényen szereplõ fedezeti idõszak le-
teltét követõen – az adott díjfizetési
idõszakra vonatkozó csekk vagy bi-
zonylat, illetve a biztosító által kiállí-
tott igazolólap. Azt az autóst, aki biz-
tosítás nélkül közlekedik, 100 ezer fo-
rintra is megbüntethetik és még az au-
tóját is kivonják a forgalomból. Kon-
dorosi Ferenc, az Új rend és szabad-
ság kormánybiztosa úgy véli, hogy a
gépjármû-felelõsségbiztosítás rendõri
ellenõrzésének jelenlegi gyakorlata a
jogállamiság követelményeitõl messze
áll. Mivel a jogszabályi háttér sem
egyértelmû, ezért a kormánybiztos
kezdeményezi a miniszterelnöknél a
gyakorlat felülvizsgálatát. 

ELLENÕRZIK
A KÖTELEZÔT
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Az elkövetkezõ két év-
ben jelentõs közmûfej-
lesztés valósulhat meg Be-
kecsen. Az Észak-ma-
gyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács min-
tegy 375 millió forinttal tá-
mogatja a belterületi víz-
rendezés megvalósulását.
A helyi önkormányzat
évekkel ezelõtt döntött arról, hogy
kiemelt feladatként kezeli a csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszer a kiépíté-
sét a településen – emelte ki la-
punknak nyilatkozva Béki József
polgármester (fotónkon). – Elkészít-
tettük a beruházás tervét és a bel-
vízrendezésre a vízügyi létesítési
engedélyt is megkaptuk. Támogatá-

si lehetõségre vártunk.
Tavaly a kétfordulós re-
gionális pályázat elsõ kö-
rében sikeresnek bizo-
nyultunk, így ha nagy
hiba nem történik, gya-
korlatilag a rendelkezé-
sünkre áll a pénz. A be-
ruházás teljes költsége
415 millió forint, amihez

mintegy 41 millió forint saját erõt kell
biztosítani az önkormányzatnak. Két
év alatt a községben burkolatot kap-
nak a vízelvezetõ árkok, amelyek egy
részét le is fedjük. Valamennyi ka-
pubejáró újjáépül, szintbe helyezett
átereszekkel. A változás eredmé-
nyeként jelentõsen megszépül a te-
lepülés arculata. 

Napjaink pénzügyi és reálgazda-
sági válsága az önkormányzatoknál
és a vállalkozásoknál is érezteti
kedvezõtlen hatását. A cégek ren-
delésállományának csökkenése mi-
att a kivethetõ iparûzési adó mér-
téke is jelentõsen változhat, melyet
a 2009. éves költségvetés tervezé-
sénél érdemes a realitásoknak meg-
felelõen figyelembe venni.

– Milyen nehézségekkel kell szem-
benéznie a mádi önkormányzat-
nak? – kérdeztük Gáthy Sándor al-
polgármestert. 

– A 2002-es megválasztásunkat kö-
vetõen megvizsgáltuk a település
gazdálkodását, átvilágítottuk az in-
tézmények mûködését. Ezt köve-
tõen vezettünk be egy takarékos,
 feladat orientált, szigorúan meghatá-
rozott keretek közötti intézmény-
gazdálkodást. Ezen vállalkozói szem-
lélet hatásai ma kedvezõen jelent-
keznek, de ennek ellenére a te-
 lepülés költségvetése forráshiányos,
melynek pótlása napjaink elsõ szá-
mú feladata. A képviselõ-testület
célja, hogy továbbra is mûködtesse
az önkormányzat valamennyi intéz-
ményét, megõrizze a mobilizálható
vagyo nát és fejlessze Mád egészét.

Ezen hármas feladatnak ez idáig a
település vezetése megfelelt, de nap-
jaink gazdasági körülményei az ed-
digieknél is nagyobb erõfeszítéseket
követelnek tõlünk. Törekszünk a
többletbevételekre, ésszerûen to-
vább csökkentjük a kiadásainkat és
a forráshiány ren dezését szolgáló pá-
lyázat sikerességétõl tesszük függõvé
azt, hogy szükséges-e további radi-
kális költségcsökkentés.

– A nehéz anyagi körülmények kö-
zött terveznek-e beruházásokat?  

– A szoros gazdálkodás ellenére
sem szeretnénk lemondani települé-
sünk további fejlesztésérõl. Az elmúlt
idõszakban több jelentõs beruházás
valósult meg lakóhelyünkön, me-
lyek eredménye kézzelfogható. To-
vább szeretnénk javítani az intéz-
mények mûködési feltételeit és a te-
lepülés infrastruktúráját. A mandá-
tumunk hátralévõ részében terveink
között szerepel az idegenforgalmat és
borturizmust elõsegítõ településköz-
pont-rekonstrukció, valamint a pa-
takmeder-szabályozás – mint na-
gyobb fejlesztés megvalósítása.

– Ön amellett, hogy Mád alpol-
gármestere, a helyi Ferroprofil Kft.
ügyvezetõ igazgatója.  

– A Ferroprofil Kft. vezetõjeként
már húsz éve dolgozunk a telepü-
lésen, közel 60 fõvel. Helybéli és
környékbeli szakembereknek bizto-
sítottunk eddig tisztességes megél-
hetési lehetõséget. Cégünk feltétel-
rendszerét, dolgozóink szakmai szín-
vonalát az eltelt évek alatt folya-

matosan fejlesztve tudtunk megfe-
lelni a jelenkor megrendelõi igé-
nyeinek. A piaci lehetõségek meg-
változtak, ma már döntõ többségben
uniós országok megrendelései töltik
ki kapacitásaink jelentõs részét. A re-
álgazdasági válságot sajnos mi is ér-
zékeljük. Bár jelentõs a  megrende-
lés-állományunk, de a teljes év ka-
pacitásait nem lesz könnyû lefedni.
A hazai lehetõségek erõsen lecsök-
kentek, a külföldi partnereink még
kivárnak megrendeléseikkel, bízva
az adott ország gazdaság élénkítõ in-
tézkedéseiben.

A visszaesõ ipar hatásai már meg-
jelentek a munkaerõpiacon, így a ko-

rábbi évek szakmunkáshiá-
nya megoldódni látszik. Saj-
nálatos, hogy ez egy gaz-
dasági recesszió közepette
történik, így várhatóan tér-
ségünkben is jelentõsen
nõni fog a munkanélküliek
száma.

Reméljük, hogy hazánk-
ban is megtörténik a gaz-
daság élénkítése, felpörge-
tése, az állami beruházások
beindítása, az uniós pályá-
zati lehetõségek kihaszná-
lása és a vállalkozók élõ -
mun ka-terheinek csökken-
tése. Amennyiben ez nem,
vagy csak késõn valósul
meg, úgy mi is és a hozzánk
hasonló kis- és középvál-
lalkozások is radikális in-
tézkedésekre kényszerül-
nek, de még a leépítés, meg-
szûnés lehetõsége is felme-
rülhet, melyet mindenkép-

pen szeretnénk elkerülni – azaz túl-
élni a válságot.

Nehéz idõszak elõtt vagyunk, mert
a véleményem szerint ez még nem a
gazdasági mélypont, de mint vállal-
kozó és közszereplõ, a családjáért, dol-
gozóiért, településéért felelõs vezetõ
úgy látom: együttgondolkodásra, ösz-
szefogásra, nyugalomra  és fôként a
kül- és belgazda ság növekedésére
van szükség a jövõnkhöz, megélhe-
tésünkhöz.  Egyé ni biztonság, jó köz-
érzet, mûködõ vállalkozások, fejlõdõ
települések, jól prosperáló gazdaság
nélkül nem képzelhetõk el. A jövõt il-
letõen ebben reménykedünk. 

Á. A.

Elfogadta a leghátrányosabb hely-
zetû kistérségek fejlesztési program-
jához kapcsolódó esélyegyenlõségi
helyzetelemzést a Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Tanácsa.

A testület február 6-ai ülésén több
polgármester is kritikát fogalmazott
meg a budapesti szakértõk által ösz-
szeállított dokumentumról. Vélemé-
nyük szerint az anyag nem a valós
állapotokat tükrözi és nem szól az
igazi problémákról. A helyzetelem-
zésre mégis szükség van, hiszen e
nélkül a kistérség nem juthat hozzá
az elkülönített pályázati támogatá-
sokhoz. 

Elsõ olvasatban tárgyalta meg a ta-
nács a kistérség 2009. évi költségve-
tését, aminek a fõösszege meghalad-
ja a 300 millió forintot. Kérésként fo-
galmazódott meg, hogy az elsõsorban
táblázatokat tartalmazó elõterjesztés
mellett egy részletes pénzügyi tervet
is kapjanak kézhez a polgármesterek,
ami tételesen tartalmazza a tervezett
kiadásokat. A tanácskozáson elhang-
zott: a költségvetés-tervezet jelenlegi
formájában megfelel a törvényi elõ -
írásoknak. Aki ennél mélyebben sze-
retne tájékozódni, annak kérésre el-
juttatják az ehhez szükséges adatokat. 

A tanácskozáson döntés született
arról, hogy a házi segítségnyújtás kis-

térségi szintû ellátásának keretében
az érintett településeken dolgozó
szakemberek átkerülnek a közös
munkaszervezetbe. Mint elhang-
zott, Prügy, Taktaharkány és Tisza-
lúc kimaradt a programból, így a há-
rom település esetében a kistérség
nem jogosult kiegészítõ normatíva
igénylésére. Az ülés utolsó napirendi
pontjaként egyetértettek a polgár-
mesterek abban, hogy a társulás
mozgókönyvtári szolgáltatás fej-
lesztését szolgáló pályázat sikere ér-
dekében a kistérség együttmûködé-
si megállapodást köt a szerencsi Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyv-
tárral.

Az elmúlt évben hazánk 33 leghát-
rányosabb helyzetû kistérségében el-
készültek azok a projektötletek, ame-
lyek alapján az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv, „Nem mondunk le sen-
kirõl” programja 2009–2013 között kö-
zel százmilliárd forint kiegészítõ pénz-
ügyi forrást nyújthat. Errõl tájékoztat-
ta a sajtó képviselõit január 28-án Mis-
kolcon Csanádi Ágnes, a Regionális
Fejlesztési Holding Zrt. vezérigazga-
tó-helyettese. A projekt érinti az Észak-
magyarországi régió 12 kistérségét, kö-

zöttük a szerencsit is, amelynek há-
rommilliárd forint áll majd rendelke-
zésére a programok megvalósítására.
Csanádi Ágnes szerint a pályázóknak
jók az esélyeik a pozitív elbírálásra.
Amennyiben így történik, Szerencsen
megvalósulhat majd a középiskolai kol-
légium, valamint a Tatay Zoltán Ifjú-
sági Sporttelep fejlesztése, a közpon-
ti orvosi ügyelet épületének teljes re-
konstrukciója, valamint a Szerencsi
Szakképzõ Iskola tornacsarnokának a
felújítása.

Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács januári ülésén dön-
tött a régió sajátosságait figyelembe vevõ válságkezelési terv összeállításá-
ról. A tanácsadó munkacsoport február 3-án tartotta alakuló ülését Miskol-
con. A tanácskozáson a szakemberek egyetértettek abban, hogy Magyar-
ország túl van a pénzügyi válság elsõ fázisán, azonban fel kell készülni egy
sokkal szélesebb körû gazdasági krízisre, ami legalább egy-másfél évig tart-
hat. A nehézségek kezeléseként a piacokat kell újra beindítani, a munka-
helyek megtartását szükséges ösztönözni, a fizetõképesség biztosításán túl
elõ kell segíteni, hogy hitelekhez juthassanak a vállalatok és a lakosság. A
régióban a hazai és az Európai Unió által támogatott fejlesztéseket folytat-
ni kell, mert a beruházások munkát adnak a vállalkozásoknak és az em-
bereknek.

Bekecs

VÍZELVEZETÕ
CSATORNARENDSZER ÉPÜL

Mád 

SZEMBEN A NEHÉZSÉGEKKEL 

A KISTÉRSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

NEM MONDANAK LE SENKIRÕL

Csanádi Ágnes (középen) szerint jó eséllyel számíthatnak a pályázók
a pozitív elbírálásra.

KÉSZÜL A VÁLSÁGKEZELÉSI TERV

PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK
CIVIL SZERVEZETEKNEK

Harsányi Györgyné: kedvezô feltételekkel igényelhetnek mû kö dé -
sükhöz pénzt a térség civil szereplõi.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás területén mûködõ egyesü-
letek, alapítványok képviselõi vettek
részt azon a fórumon, amit február
6-án tartottak a szerencsi polgár-
mesteri hivatal tanácstermében. 

A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
2009. évi pályázatairól Harsányi
Györgyné tájékoztatta a jelenlévõket.
Az NCA Észak-magyarországi Regio-
nális Kollégiumának tagja szerint idén
jó eséllyel igényelhetnek mûködésre
pénzt azok a szervezetek és alapít-
ványok, melyek már 2008. január 1-
je elõtt jogerõsen bírósági bejegyzés-
re kerültek. Harsányi Györgyné hang-
súlyozta, hogy regionális szinten 475
millió forint áll erre a célra rendelke-
zésre, és minimum 500 ezer, maxi-

mum hétmillió forintot igényelhet a
célcsoport. 

Juhászné Sipos Angéla az aktuális
kulturális pályázati kiírásokra hívta fel
a figyelmet. Az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség kis-
térségi koordinátora többek között
szólt az EU Kultúra keretprogramjának
2009-re szóló felhívásairól, valamint
a Nemzeti Kulturális Alapprogram pá-
lyázatairól, amely keretében kulturá-
lis tevékenységekre, hagyományõrzõ
programokra lehet pályázni, rendkívül
kedvezõ, mintegy 10-20%-os önrészt
igénylõ feltételekkel. A pályázatokról
bõvebb információ a www.nca.hu, a
www.kulturpont.hu/eukulturaprogram,
www.emagyarorszag.hu és kulturali-
sorokseg@norvegcivilalap.hu  honla-
pokon olvasható.

Gáthy Sándor: a nehezebb hely zetben
sem mondunk le Mád fej lesz tésérôl.
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI
OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb március 4-én 8–12 órá-
ig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb február 18-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
február 25-én.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb március 2-án 9–12 órá-
ig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb március 2-án
9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hét-
fõn és csütörtökön 8–15.30 óráig
Palik Zsuzsanna fõhadnagy, enge-
délyügyi fõelôadónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Február 9–15.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

Február 16–22.: Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat

7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–19 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

Február 23. – március 1.: Cent-
rum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szomba-
ton 8–12 óráig. Szerencs (ügyele-
tes): hétfõ–szombat 8–20 óráig, va-
sárnap 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.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

KÖRZETI
FÖLDHIVATAL

Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.
Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 

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

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztással,
valamint a gyógyszer-engedélye-
zéssel kapcsolatos ügyintézés: hét-
fõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pén-
teken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi 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.)  Hét-
fõ 8–18 óra, kedd, szerda és csü-
törtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõtõl péntekig

12–18 óráig, szombaton 14–16
óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

Február 13.: I. körzet (Rohály Judit), tel.: 47/362-638.
Február 20.: II. körzet (Móré László), tel.: 47/362-225.
Február 27.: III. körzet (Sütõ Szilveszter), tel.: 47/362-638.

Párizsban 2000.
február 4-én az elsõ
rákellenes világkong-
resszus résztvevõi vi-
lágméretû összefo-
gásra felszólító doku-

mentumot írtak alá. Ezt a napot en-
nek emlékére a rákellenes küzdelem
világnapjává nyilvánították.

Az immunrendszerünk a szerve-
zetünkben nap mint nap keletkezõ
rendellenes sejteket felismeri, képes
elpusztítani, így a betegség csak rit-
kán fejlõdik ki belõle.

Idõnként ezek a sejtek azonban
gyors szaporodásnak indulnak, a
szervezet nem képes ezt a folya-
matot megfékezni, elpusztítani a hi-
bás sejteket és így alakul ki a rette-
gett betegség, a karcinoma, vagyis
a rák.

A világon naponta mintegy húsz -
ezer, évente több mint hétmillió em-
ber hal meg e kór következtében!
Évente 11–12 millió új rákos meg-
betegedést fedeznek fel. Ez rette-
netesen nagy, ijesztõ számadat! A
rák elleni küzdelem, a gyógyítás a
társadalom és az emberiség közös
ügye! Mivel nagyrészt ismerjük a ki-
alakulás kockázatának tényezõit,
(a dohányzás, a táplálkozás, a hely-
telen életmód, a környezeti ártal-

mak), talán nem vagyunk teljesen te-
hetetlenek a kóros sejtburjánzással
szemben. Megfelelõ életmóddal, a
szûréseken való részvétellel a rák ki-
alakulásának a veszélye csökkent-
hetõ.

Felfedezni a betegséget a korai stá-
diumban csak annál az egyénnél le-
het, aki elmegy a szûrõvizsgálatok-
ra, így a társadalom mellett az
egyénnek is legalább ekkora a fe-
lelõssége. A WHO a megelõzés te-
rén két fõ kockázati tényezõre hív-
ja fel a figyelmet: a dohányzásra és
a táplálkozásra, mert minden har-
madik rákbetegség a dohányzás, a
helytelen táplálkozás és a moz-
gásszegény életmód következmé-
nye. Magyarországon az összes ha-
láleset egynegyedét a daganatos be-
tegségek okozzák. A vezetõ halálok
a tüdõrák, majd azt követi a vas-
tagbél és a végbélrák, az emlõ-, gyo-
mor- és a prosztatarák és nagy szám-
ban fordulnak elõ a szájüregi rákos
elváltozások is. A Nemzeti Rákelle-
nes Program célja, hogy 10 év alatt
10%-al csökkenjen a daganatos be-
tegségekbõl eredõ halálozások szá-
ma. Ezért fontos, hogy minden em-
ber gondolja végig ez életvitelét, táp-
lálkozását, életmódját, és ha szük-
séges, változtasson a betegség meg-
elõzésének érdekében. A szûrõvizs-

gálatokon való részvétel legyen kö-
telessége mindenkinek!

Ha valamilyen elváltozást észlel,
minél hamarabb forduljon orvoshoz!
Az idejében felismert rákbetegség
nagy számban eredményesen gyó-
gyítható. Az elhunytak fele meg-
menthetõ lenne, ha az elváltozást
idejében felfedeznék, a megfelelõ ke-
zelést idõben elkezdhetnék. A meg-
elõzés, a betegség idejében történõ
felismerése és kezelése az egyén és
a társadalom közös ügye! A mi kö-
zös ügyünk! 

Váradi Ferencné 
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb február 23-án) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

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

A daganatos betegségek napja-
inkban világméretû problémát je-
lentenek, de összefogással és
együttmûködéssel, közös erõvel a
rákkal szemben is felvehetjük a har-
cot.

A rák nem ismer határokat, ezért
mindenkinek foglalkozni kell vele a
maga helyén, és küzdeni ellene a sa-
ját eszközeivel. Mivel egyes orszá-
gok nem tudják felvenni a harcot el-
lene, szükség van az összefogásra,
kutatásra, prevencióra és a kezelé-
sek hatékonyabbá tételére.

Kilenc esztendõvel ezelõtt, 2000.
február 4-én Párizsban egyetértés
született a rákbetegségekkel kap-
csolatos tévhitek, stigmák felszámo-
lása mellett, melyet a Párizsi Char-
ta néven ismert okmányban foglal-
tak össze a konferencia résztvevõi.
A felek elkötelezték magukat, hogy
a charta céljainak támogatására vi-
lágméretû hálózatokat és szövetsé-
geket hívnak életre. Ígéretet tettek,
hogy biztosítják a célkitûzések meg-
valósítását. Azóta minden év febru-
ár 4-e a rák világnapja.

A világ rákellenes közösségei
2008-ban a Párizsi Chartára épülõ
Világ Rák Deklarációban hívták fel
a kormányok, szakmai szervezetek,
a magánszektor és a civil szerveze-
tek figyelmét arra, hogy azonnali lé-
pésekre van szükség a daganatos
megbetegedések okozta halálozások
csökkentésére. Pontos célokat fo-
galmaztak meg, amelyek megvaló-
sításával 2020-ra jelentõsen javulni
fog a rákbetegek túlélési aránya.

A deklaráció egyik legfontosabb
üzenete, hogy küzdeni kell a rizi-
kótényezõk ellen, csökkenteni kell a
világméretû dohány- és alkoholfo-
gyasztás szintjét, valamint harcolni
kell az elhízás és a daganatos be-
tegségek szempontjából szerepet ját-
szó fertõzések (HPV, HBV) csök-
kentése érdekében.

Jelenlegi tudásunk szerint a daga-
natos betegségek biztos kivédésére
nincs lehetõség, de a kockázati té-
nyezõk csökkentésével sokat tehetünk
egészségünk megõrzése érdekében.

Mivel a mindennapi életünket meg-
határozó jó és rossz szokásaink – táp-
lálkozási szokásaink, ízérzékelés, fi-
zikai aktivitás igénye – gyermekkor-
ban alakulnak ki, ezért már a kezde-
tektõl tudatosítani kell a rizikófakto-
rok ártalmasságát. Ebben a szülõknek,
nevelõknek, pedagógusoknak, a gyer-
mekeket körülvevõ tágabb környe-
zetnek van hatalmas felelõssége. Meg
kell értetni már az egészen fiatal  kor -
osztállyal is, hogy jelenlegi szokása-
ik, életformájuk meghatározza késõb-
bi egészségüket, és 20-30-40 évvel
késõbb jelentkezõ betegségek ellen te-
hetnek ma tudatosan. 

A Magyar Rákellenes Liga idén az
elsõdleges prevenció témakörét  elõ -
térbe helyezve kiemelten foglalkozik
azokkal a gyermekkori ártalmakkal
(elhízás, mozgásszegény életmód, ak-
tív és passzív dohányzás, napárta-
lom), amelyek felnõttkorban daga-
natos betegségekhez vezethetnek. A
gyermekkorban rögzült szokásaink
meghatározzák késõbbi egészsé-
günket.

A megelõzõ állapotra, rákbeteg-
ségre utaló jelek, tünetek, panaszok
figyelmen kívül hagyása és a félelem
általános emberi reakció, de ezek-
nek az oktatását nem lehet elég ko-
rán kezdeni. A korai felismerés kü-
lönösen fontos azoknál az ember-
eknél, akik életvitelük, foglalkozásuk,
környezetük, családi hajlamuk, tár-
sadalmi, gazdasági helyzetük miatt
veszélyeztetettek.

A túlsúly és az elhízás, a kóros mér-
tékû zsírlerakódás okozza többek kö-
zött a szív- és érrendszeri elváltozá-
sokat, az érelmeszesedést, az agyi ka-
tasztrófákat, a magas vérnyomást. Ke-
vésbé ismert tény, hogy növeli szá-
mos daganatos betegség kialakulá-
sának kockázatát is, valamint rontja
a gyógyulás esélyeit (a vastagbél,
emlõ, nyelõcsõ, petefészek, has-
nyálmirigy, epehólyag, vese rákos
megbetegedését).

Sokan azért nem foglalkoznak túl-
súlyukkal, mert adott pillanatban
nem éreznek semmilyen fájdalmat,
panaszt, így azzal áltatják magukat,
hogy ez nekik nem probléma. Az el-

hízás által okozott betegségek leg-
többje sajnos alattomos: évek alatt
alakul ki, sokáig nem okozva prob-
lémát. Ne szégyelljen segítséget kér-
ni! Elõször érdemes feltérképezni ét-
kezési szokásait, átgondolni, mennyi
idõt fordít testmozgásra, a fizikai ak-
tivitás milyen szerepet játszik életé -
ben. Apró célok kitûzésével cél-
szerû elkezdeni a változtatást, mert
így a sikerélmény újabb tettekre sar-
kallja. Aki egyik napról a másikra
akar életmódot váltani, annak na-
gyobb az esélye a kudarcra. Fõ
szempont legyen a bevitt és a fel-
használt energia ideális arányban tar-
tása, a kiegyensúlyozott, vegyes táp-
lálkozás megfelelõ idõtartamú célzott
testmozgással.

A Magyar Rákellenes Liga ingye-
nesen hívható lelkisegély-szolgálata
1990-ben jött létre. Segítséget nyúj-
tunk daganatos betegeknek és csa-
ládtagjaiknak, de bárkit meghallga-
tunk, aki hozzánk fordul problémá-
jával, és segítünk, hogy gondjával az
illetékes helyre juthasson. A szolgá-
lat fõ sajátossága az anonimitás: a hí-
vónak nem kell bemutatkoznia, és
ügyelõink sem mondhatják meg ne-
vüket, számmal azonosíthatók, így
könnyebb a probléma feltárása. Szol-
gálatunkhoz általános információ-
kéréssel is fordulhatnak, felvilágosí-
tást nyújtunk a korai felismeréssel, fi-
gyelmeztetõ jelekkel, szûrésekkel
kapcsolatosan. Munkatársaink hét -
fõtõl péntekig 9–19 óra között, szom-
baton 9–15 óráig várják hívásukat a
06-80/505-675-ös, ingyenes tele-
fonszámon.

Magyar Rákellenes Liga

A MA GYERMEKEI, A HOLNAP VILÁGA!

VÉRADÁS
FEBRUÁR 

17. (kedd): Bekecs.
18. (szerda): Taktaharkány.

26. (csütörtök)
7–11 óra: Szerencs – tûzoltóság, 

12–15 óra: Szerencs –
MÁV-állomás.
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Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.
A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

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

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!

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

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

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

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.
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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

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
BOCSKAI U. 36., Glonczi: 875 m2 területû, 2,5 szobás, komfortos családi ház. A
vételár kifizetésekor azonnal birtokba vehetõ. Irányár: 8 500 000 Ft. Telefon:
70/260-17-11.
ONDI ÚT 1/A. Tõkészky: mintegy 120 m2 alapterületû ikerházi lakás fele. Meg-
felelõség esetén beszámítanak elsõsorban szerencsi, legalább 1,5 szobás tár-
sasházi ingatlant. Irányár: 15 900 000 Ft. Telefon: 20/33-437-23.
KINIZSI ÚT 27. Mihalcsek Ernõ: 885 m2 telken 200 m2 padlófûtéses családi ház.
Beszámítanak miskolci, legalább 2 szobás társasházi ingatlant és szerencsi vagy
Szerencs környéki kisebb kertes ingatlant, esetleg komfortos, maximum 2 szobás
társasházi lakást. Irányár: 16 500 000 Ft. Telefon: 20/389-76-79, 47/363-424.
RÁKÓCZI U. 118., III. em. 10. ajtó: 55 m2 alapterületû társasházi lakás. Mág-
neskártyás bejárat. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 7 200 000 Ft. Tel.: 70/93-
131-71.
FELSÕPINCESOR 21.: 1198 m2 telken szintes családi ház. Megfelelõség esetén be-
számításra kerülhet szerencsi, teljesen felújított társasházi  lakás. Irányár: 
19 200 000 Ft. Telefon: 20/34-12-555.
GYÁR U. 5.  II. lh. 2. em. 1. ajtó: 57 m2 alapterületû társasházi lakás a hozzá tar-
tozó pincei 3 m2 tárolóval. Garázs az udvarban bérelhetõ. Irányár: 
7 500 000 Ft. Telefon: 20/546-24-80, 20/54-24-30.
NYÁR U. 2.: 628 m2 telken 55 m2 mûhely. Üzlethelyiségnek, szolgáltató háznak
alkalmas, de lakás is kialakítható benne. Irányár: 15 000 000 Ft. Telefon:
30/405-46-21.
BOCSKAI U. 15., Tóth János: 85 m2 alapterületû társasházi lakás. Megfelelõség
esetén beszámítanak szerencsi, bekecsi legalább 2 szobás, komfortos önálló ker-
tes ingatlant 8 MFt-ig. Irányár: 7 900 000 Ft. Telefon: 20/95-60-896, 70/967-
11-53.
BEKECS, KENDERFÖLD U. 11. ULMAN: 816 m2 telken 132 m2 alapterületû csa-
ládi ház. Megfelelõség esetén beszámítanak kisebb szerencsi, bekecsi vagy ondi
kertes ingatlant. Irányár: 14 200 000 Ft. Telefon: 70/25-80-606.
GÁBOR ÁRON U. 7.:, 1045 m2 területû telken, mintegy 110 m2 hasznos alapte-
rületû, komfortos családi ház. Elektromos kapunyitó, kamerás biztonsági rend-
szer. Irányár: 16 000 000 Ft. Telefon: 30/274-62-36.   
TÛZOLTÓ U. 13.: mintegy 216 m2-es összkomfortos családi ház. Hõszigetelt alap-
vakolat, LINDAB hullámpala. Beszámításra kerülhet szerencsi, legalább 1,5 szo-
baszámú, komfortos társasházi öröklakás. Irányár: 18 000 000 Ft. Telefon:
20/943-6169, 20/448-67-76.
TÁLLYA, DOBÓ ISTVÁN U. 8.: 3162 m2 telken, mintegy 114 m2 hasznos alapte-
rületû, összkomfortos családi ház. Azonnal beköltözhetõ. Az ingatlanban lévõ
bútorok a vételárban benne foglaltatnak. Irányár: 11 900 000 Ft. Telefon:
20/94-03-163, 46/385-818.
RÁTKA, PETÕFI U. 16.: 1224 m2 telken családi ház. Teljes berendezéssel együtt
is eladó, esetleg hosszabb távra BÉRBEADÓ. Üzleti célra is kiválóan alkalmas. Irá-
nyár: 9 900 000 Ft. Telefon: 30/29-81-070.
MÁD, KOSSUTH U. 19.: 2337 m2 telken családi ház két önálló épülettel. Egyik
épület jelenleg kocsmaként mûködik. Másik épület üzlethelyiség. Teljes beren-
dezéssel együtt is eladó, esetleg BÉRBEADÓ. Irányár: 11 000 000 Ft. Telefon:
20/518-60-49.
TARCAL, KÖNYVES KÁLMÁN U. 15. Sárossy István: mintegy 150 m2 hasznos alap-
területû lakóépületbõl, melléképületbõl, garázsból és gazdasági épületekbõl álló
ingatlan, 21 m borospinceággal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 9 900 000 Ft.
Telefon: 47/363-196, 70/592-74-39.
BODROGKERESZTÚR, DÓZSA U. 2.: 970 m2 telken 135 m2 családi ház. Beszá-
mítanak budapesti, csendes környéken, maximum négyemeletes épületben lévõ
lakást. Irányár: 18 500 000 Ft. Tel.: 20/91-52-634. Megtekinthetõség: 30/965-
10-29.
MEZÕZOMBOR, ÁRPÁD U. 16. Elek János: 753 m2 telken, 130 m2 alapterületû,
összkomfortos családi ház. Beszámításra kerülhet Szerencsen, vagy Miskolcon
legalább 2 szobás társasházi lakás. Irányár: 9 900 000 Ft. Telefon: 20/99-65-699.
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: 1029 m2 telken 90 m2 családi ház. Beszámítanak sze-
rencsi vagy Szerencs környékén lévõ kertes családi házat maximum 5-6 M Ft ér-
tékben. Irányár: 7 700 000 Ft. Tel.: 47/561-555.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: 276 négyszögöl telken 60 m2 alapterületû, fél-
komfortos családi ház. Hozzá tartozik 12 m2 pince és 20 m2 felújítandó borház.
Irányár: 2 500 000 Ft. Tel.: 47/561-555. 

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

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. 

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

BOWLING CLUB
Unod a szürke hétköznapokat? Tedd színesebbé nálunk! 

Ha még nem próbáltad ki a bowlingozást, itt az idő! 

Februárban a diákigazolvánnyal rendelkezôk 
kedvezményesen használhatják a bowlingpályát 2700 Ft

helyett 900 Ft-ért, minden nap 13–19 óráig.

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 47/561-141-es telefonszámon.

AKKUMULÁTOROK 
LEG… 

LEG… 
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés, 

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromos targonca-akkutelepek

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

Eng.sz.: R-1787/1998

SZOLGÁLTATÁSAINK:
� külföldi és belföldi egyéni és társasutazások szervezése

� valutaváltás
� üdülésicsekk-elfogadóhely

� utasbiztosítás
� repülôjegy-foglalás
� repülôtéri transzfer

Jelentkezés és bôvebb információ:

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!



Magyarország piacvezetõ utazási
irodája 2009 januárjában tartotta
nyári katalógusainak bemutatóját
Zalakaroson. Ezek a következõk: 1.

Mediterrán utazások repülõvel Klub,
Család, Strand 2009 Nyár. 2. Medi-
terrán utazások repülõvel De Luxe
szálláshelyek 2009 Nyár. 3. Szállo-
dák, panziók és apartmanok Strand
& Tenger 2009 Nyár. 4. Szállodák,
panziók és apartmanok Hegyvidék
& Tavak 2009 Nyár. 5. Belföldi
ajánlatok 2009 Nyár. 

A rendezvénynek az elsõ magyar-
országi klubszálloda, a Hotel Karos
Spa**** volt a helyszíne. A Necker-
mann közel 300 meghívott partneré-
nek több prezentációval segítette a ka-
talógusokban szereplõ újdonságok
megismerését. Legnagyobb vissz-
hangja a február 15-ig tartó 16%-os
kedvezménynek volt, mely az eddig
megjelent kínálatból korán foglaló uta-
soknak szól a külföldi ajánlatok árá-
ból. A bemutatón Béres Alexandra és

csapata mutatta be a Klub Oázis szál-
loda mindennapjait, játékos vetél-
kedõkkel, sportprogramokkal, kirán-
dulásokkal. Megismertették a részt-
vevõkkel hazánk legkisebb lélekszá-
mú városát, a gyógyvizérõl méltán hí-
res Zalakarost. Az ottani gyógyvíz leg-
jobb hatása a krónikus nõgyógyászati
és fogágy-megbetegedések gyógyítá-
sában, az idült ízületi gyulladások ese-
tében, az ortopédiai, idegsebészeti és
sebészeti utókezelésben igazolt. A kis-
balatoni kirándulás Fekete István:
Tüskevár címû film képeit villantotta
fel elõttünk, Matula bácsival. Sze-
rencsen a Zemplén Tourist Utazási Iro-
dában találhatók meg a Neckermann
Utazási Iroda teljes körû ajánlatai, ka-
talógusai. 

Ne késlekedjen! Foglaljon!
(X)
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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!

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

NECKERMANN 
KATALÓGUS-BEMUTATÓ 

Emelõkaros 
gépkocsi 
bérelhetõ. 
Munkavégzés 

11 m magasságig. 

Érd.: 20/9856-000. 

Biztonságiõr-tanfolyam indul
Szerencsen

Helye: Bocskai gimnázium, Szerencs, Ondi út 1. 

FEGYVERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS
RÉSZLETFIZETÉSI ÉS EGYÉB KEDVEZMÉNYEK

Hívására ingyenes tájékoztatót küldünk! 

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

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

� Bicskakulcsos központi zár
� 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 LED-des izzóból 
(szoffita, helyzetjelzô,

féklámpa)
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.

Várjuk 
ügyfeleinket 

a MOL-benzinkút
melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.
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VÁLLAL
– Új kazán készítését, régi felújítását vállalom. Tel.: 30/305-
8729. (3-4)

– Történelembõl korrepetálást, érettségire felkészítést, német
nyelvbõl érettségire és nyelvvizsgára felkészítést vállalok.
Tel.: 20/216-8189. (2-3)

– Angolból, magyarból és matematikából általános iskolások
korrepetálását vállalom. Tel.: 20/494-4590. (3)

VEGYES
– Ukrán pianínó eladó. Ár: 150 000 Ft. Tel.: 47/362-919. 

– Gyulán üdülhet 25 000 Ft-ért március 8-21-ig a Hõforrás
Üdülõszövetkezetben. Tel.: 20/474-3945. (3-4)

– 4 db keveset futott (3 hónap) 145/70 R13-as Continental
téli gumi és 9 tagú olajradiátor eladó. Érd.: 20/442-6705. (3)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Budapest IX. kerületében, a Lurdy-ház közelében, tégla-
építéses ház 2. emeletén levô lakásban szoba kiadó. Napsü-
tötte, erkélyes, felújított, gázkonvektoros, bútorozott,
gépesített. A házhoz elôkert, zárt udvar (parkoló) és pince
tartozik. Internet, kábeltévé van. Árban megegyezünk. Be-
költözhetô: március 1-jén. Érd: 20-9734-628.
– Miskolc, Gesztenyés utcai, elsõ emeleti, kétszobás, panel-
programos lakás eladó. Érd.: 70/362-1910. (3-4)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejáratú 2 +
4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra megfelelõ. Kisebb
házat, lakást beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (3-4)
– Bekecs, Honvéd út 176. szám alatt összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: 20/452-4725. (3-4)
– Bekecs, Honvéd út 19. sz. (fõúton) alatt 1225 m2-es telken,
háromszobás, konyhás, fürdõszobás kertes családi ház mel-
léképületekkel eladó. Ár: 7,8 M Ft. Érd.: 47/368-024. (3-4)
– Szerencs, Csalogány út 36. szám alatti, 100 m2 körüli ker-
tes családi ház melléképületekkel (garázs, kamra, disznóól,
baromfiudvar) eladó. Érd.: 20/533-0642. (3-4)
– Bekecs, Marx. K. u. 9/A. szám alatt 135 m2 alapterületû,
szintes családi ház gondozott kerttel és virágos elõkerttel
eladó. A földszinten garázs, nappali, konyha és étkezõ, az
emeleten 3 szoba és fürdõszoba. Fûtés: gáz + hangulatos
cserépkályha a nappaliban. Ár: megegyezés szerint. Érd.:
47/368-160, 20/933-9910. (3)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos,
3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es tel-
ken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben
tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. 
– Szerencsen az Ondi ú 8. szám alatti 38,2 m2-es szoba,
konyha, fürdõszoba, kamrás lakás eladó. Érd.: 70/946-
4024, 20/534-0275. (3)
– Balaton felvidéken, Badacsonytól 40 km-re, csendes falu-
ban háromszobás, részben felújított, százéves ház közel 2000
négyzetméteres telken 3,2 millió forintért sürgõsen eladó.
Érd. a 20/563-3852 telefonszámon Szerencsen. (3)
– Kétszobás társasházi öröklakás az óvodaparkban eladó
vagy februártól hosszú távra kiadó. Érd.: 20/5678-168. (3)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10
m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alá-
pincézett, fedett terasszal, az udvaron ásott kúttal. Irányár:
11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (3)

MEZÕGAZDASÁG
– Mádon a Vilmány dûlõben 0,5 ha furmint-hárslevelû szõ-
lõterület eladó. Érd.: 30/9834-830. (3-4) 
– Jó állapotban lévõ boroshordók (1 db 215 l, 2 db 234 l)
eladó. Érd.: 47/363-610. (3)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (3)

JÁRMÛ
1993-as évjáratú Maruti Suzuki, 2010 márciusáig érvényes
műszakival, zöldkártyával, felszerelt új téli gumikkal eladó.
Érd.: 20/3252-606. (3-4)
– Full extrás 325 TDS BMW, optikai és külsõ tuninggal, sö-
tétkék, keveset futott eladó. Érd.: 47/362-196. (3-4)
– Suzuki Swift 1.0 GS 2002. évjáratú, kék színû, garázsban
tartott, 36 000 km-rel, 2010-ig érvényes mûszakival eladó.
Érd.: 70/555-12-32. (3-4)
– Skoda Felicia 2001., fehér, garázsban tartott, 56 000 km,
vonóhorog, rádiós magnó, tetõcsomagtartó, plusz 4 db téli-
gumi felnivel. Érd.: 20/313-4131. (2-3)
– Lada Samara 1.3 1989. évi, háromajtós, krémfehér autó
téli gumikkal 100 000 Ft-ért eladó. Tel.: 20/563-3852. (3)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, szõnyeg,
íróasztal. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (3)

GÉP, SZERSZÁM
– 260 literes Zanussi hûtõláda, alig használt. Érd.: 30/266-
8287. (3-4)
– Színes televízió eladó. Ár: 12 000 Ft. Érd.: 70/351-0039.

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

– Elsõ emeleti, kétszobás, bútorozott, összkomfortos lakás
Szerencsen kiadó. Érd.: 20/972-2626. (3)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

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

– Szerencs központi részén, kulturált környezet-
ben 2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gáz-
cirkó fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 11,5
M Ft. Érd.: 70/618-1054. (3-4

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. február 20-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

február 27., március 14.

500 forint

�

�

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

Két-, három- és négyágyas szobák 
rövidebb és hosszabb távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

AK CIÓ!

Várjuk a hét minden napján településén 
a legközelebbi COOP üzletben!

Újabb hét végi akció az Unió COOP Zrt. 
valamennyi üzletében február 15-ig!

Normál kristálycukor 1 kg (fóliás) 189 Ft
Minna tejföl 20% 450 g 179 Ft

Egységára: 397,80 Ft/l

Sajtos baromfipárizsi 1 kg (Debreceni Hús) 699 Ft
Lángolt kolbász 1 kg (Sajóhús) 999 Ft
Rakott sertésfej 1 kg (Szerencsi Mg. Zrt.) 599 Ft

Tõkehúst árusító üzleteinkben: 
Sertés apróhús 70%-os 1 kg (Debreceni Hús) 699 Ft

Február 28-ig még akciós áron kaphatók: 
Minna UHT tej 1,5% 1 l 139 Ft
Minna túró 500 g 399 Ft

Egységára: 798 Ft/kg

Minna trappista sajt 1 kg 1099 Ft

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

(a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Kedvezményes 
vetõmagvásár

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

LEMOSÓ PERMETSZEREK, 
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

KERTI GÉPEK

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

(Konyhakerti növények, fûszer-
gyógynövények, virágmagvak, virághagymák,
dughagyma, hibridkukorica.)

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 



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

legény megmentése, Spielberg film-
je. 13. Kéte! 14. Ifjúsági magazin. 15.
Kevert DALI! 16. Délutánit követi! 18.
Üres tár! 19. Minõségileg elfogadha-
tatlan. 21. Svéd korona váltópénze. 23.
Lopva figyel. 24. Mindkét oldalon, rö-
viden. 25. Gimnáziumi tantárgy. 27.
Fél giga! 29. Költõ hangzói! 30. Ide-
gen férfinév. 32. Hazai porcelán-
márkanév. 36. Ásványvizérõl híres te-
lepülésünk. 37. Énekel. 38. Német vá-
ros. 41. Urán, nitrogén. 42. Nitro-
géntartalmú szénvegyület. 43. Távol-
ba. 44. Foltozni kell. 46. Ahhoz tar-

tozik. 47. Idegen nõi név. 48. Páros
mássalhangzónk. 50. Étel-... 52. Gaz-
dának fontos, hogy jó legyen. 54.
Deszka alapanyaga. 56. Tegnap után.
57. Ádám párja. 58. Azonos magán-
hangzók. 59.  Középen izzó!

Függõleges:
2. Indíték. 3. Sétál. 4. Neves ame-

rikai egyetem. 5. .. gros, nagyban. 6.
Angol igen! 7. Internetrõl megszerez.
8.  Propán-bután röviden. 9. Felfog.
10. Kuruzsló, csaló. 11. Televízió. 15.
Az idézet második, befejezõ része.
16. Erkölcs. 17. Könyv szerzõje. 20.
Japán és belga gépkocsik jelei. 22.

Tíz tizede! 26. Ahhoz
hasonló. 28. Becézett
Ilona. 31. Távolba. 33.
Becézett Sándor. 34.
Holland gépkocsik
jele. 35. Kevert CÉL!
36. Big..., londoni ne-
vezetesség. 39. ...
mail, légiposta. 40.
Gondolta. 42. Tokaji
borkülönlegesség. 43.
A közelebbi. 45. Olasz
egy! (UNO). 46. Gyü-
mölcs, vagy nõi név.
49. Páncélszekrény.
50. Innivaló. 51. Vér-
tanúk városa. 52.
Gond. 53. ...Maria.
55. Ezüst vegyjele. 56.
Duplán: egyik szülõ
becézve.

Sz. A. 

A január 30-ai ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: A mûvé-
szet fölfokozott élet,
boldogít és fölemészt.  

A helyes megfejtést
beküldõk közül a szerencsések jutal-
ma: 2000 Ft-os vásárlási utalvány: Fi-
lep Györgyné, Tiszalúc, Kölcsey út 19.,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Rezs-
dovics Ferenc, Szerencs, Rákóczi út
131/B., 1000 Ft-os vásárlási utalvány:
Ördög Józsefné, Szerencs, Felsõkert út
41. A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 70/655-7563-as tele-

fonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek a
nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) február 17–20. között vehetik át.
A február 13-ai keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: feb-
ruár 20. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik 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. február 13.

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

A SORSODÉRT TE FELELSZ

BRUCE SPRINGSTEEN:
WORKING ON A DREAM

A „FÕNÖK” legújabb albumán a
Golden Globe-díjas The Wrestler
címû filmbetétdal és Barack Oba-
ma kampányzenéje, a címadó Wor-
king On A Dream, valamint továb-
bi 11 fantasztikus felvétel hallható
az E-Street Band és Brendan O’Bri-
en producer közremûködésével. 

Bruce Springsteen 13 vadonatúj
dallal jelentkezik a 2007-es, rend-
kívül sikeres Magic címû lemez
után. A 16. stúdióalbum címadó da-
lát, a Working On A Dreamet elõ-
 ször Barack Obama egyik kam-
pányállomásán mutatta be, de a feb-
ruár 1-jén megrendezett Superbowl
döntõjének félidejében is elôadta ezt
a dalt. A korongon helyet kapott a
The Wrestler (A pankrátor) címû új
film Golden Globe-díjas betétdala
(The Wrestler) is. 

A kiadvány DVD-vel kiegészített
de luxe változatban is megjelent,
melyen egy 38 perces dokumen-
tumfilm látható a stúdiómunkála-
tokról. Az új lemez limitált meny-
nyiségben dupla bakeliten is nap-
világot lát. 

KYLIE MINOGUE
A Boombox címû mixlemezen a

„pop-ikon” klasszikussá vált  klub -
slágerei dübörögnek, új értelme-
zésben. Többek között a Chemical
Brothers, a Fisherspooner, Mylo,
vagy Sebastian Leger mixei sora-
koznak az albumon. A lemezen to-
vábbá olyan ritkaságok is találhatók,
mint a Can’t Get Blue Monday Out
of My Head, valamint a korábban
ki nem adott felvételek, mint a „The
One” (Bitrocka Remix) és a „Bo-
ombox” (LA Riots Remix). Kylie

2007 végén megjelent X címû stú-
dióalbuma a 2009-es Grammy je-
löltje elektronikus/dance kategóriá-
ban.

ÚJ DJ
A LÁTHATÁRON

Dj Gem-B, azaz Gembolya Csa-
ba 1996 óta foglalkozik zenéléssel.
Olyan budapesti szórakozóhelye-
ken játszotta dalait 2008-ban, mint
a Dokk Beach, Sensation, Symbol Bu-
dapest, Tabu, B Seven, vagy a Dokk
Cafe. 

A zenei stílusa az R’n’B és Funky.
Többsége összemixelve élõ DJ mix-
ben. Mûsorvezetõi megszólalások-
tól mentes, de hatalmas szignál-
parkkal rendelkezik, ráadásul az
országban egyedülálló módon kü-
lönbözõ filmrészletekbõl ismert
megszólalásokkal színesíti mûso-
rát, ami a hangzást még egyedibbé
teszi.

Ebben az évben a Private Moon
Records kiadó elsõ új arca Dj
Gem-B, remélve, hogy azokkal is
sikerül õt megismertetni, akik még
nem hallották/látták a rádiós mû-
sorokból és a klubéletbõl. Színes
egyénisége és kreativitása jó ha-
tással lehet a hazai popéletre, mi-

vel hamarosan, Cafe City nevû
csapatával egy albummal is je-
lentkezni fog.

HATÁS ALATT

Farsangi koncertet rendez február
28-án szombaton 18 órától a sze-
rencsi Hatás Alatt zenekar. Az im-
már második ROCK FARSANG nevû
eseménynek ezúttal a Meggyes Pan-
zió lesz a helyszíne. A koncertrõl bõ-
vebb információ olvasható az együt-
tes honlapján, a www.hatasalatt.hu
weboldalon.

NIGHTWISH-KONCERT
MAGYARORSZÁGON

Az 1996-ban alakult finn zenekar
nevét immár nem kell bemutatni a
hazai metalrajongók körében. Jó
hír, hogy a Dark Passion Play World
Turné közben rögzített anyagot tar-
talmazó új album márciusban kerül
a hazai boltok polcaira. A Made In
Hong Kong címet viselõ kiadvány
CD-jének track listája: 1. Bye Bye
Beautiful (live), 2. Whoever Brings
The Night (live), 3. Amaranth (live),
4. The Poet And The Pendulum (live),
5. Sahara (live), 6. The Islander
(live), 7. Last Of The Wilds (live), 8.
7 Days To The Wolves (live), 9. Es-

capist, 10. While Your Lips Are Still
Red, 11. Cadence Of Her Last Bre-
ath (demo version).

A másik remek hír, hogy az al-
bum megjelenése után a zenekar
turnéra indul, melynek során ha-
zánkba is ellátogatnak: április 4-én
19 órától élõben láthatják, hallhat-
ják a szerencsések a Nightwish
koncertjét Debrecenben, a Fõnix
Csarnokban.

JÁTÉK

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Fenyõ Iván, Szabó Kimmel
Tamás, Scherer Péter, Hegedûs D.
Géza, Valentin Titánia és Kiss Tün-
de. A helyes választ beküldõk kö-
zül Lesinszki Csaba, Szerencs, Gyár
út 7. szám alatti olvasónk 1500 fo-
rintos vásárlási utalványt nyert. A
helyes megfejtést SMS-ben bekül-
dõ 20/413-6805-os telefonszám tu-
lajdonosa 1500 forintos vásárlási
utalványt nyert. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben
vehetõk át. Játékunk új kérdése: Mi
a címe Bruce Springsteen új albu-
mának? A válaszokat postai borí-
tékban, vagy levelezõlapon juttas-
sák el szerkesztõségünk címére és
írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

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

NAGYSZÍNHÁZ

FEBRUÁR

13. (péntek) 15 óra: VÕLEGÉNY Kazinczy ifj. bérlet 
14. (szombat) 19 óra: VÕLEGÉNY Katona bérlet
17. (kedd) 15 óra: SZEGET SZEGGEL Bérletszünet
18. (szerda) 20 óra: PIAF PIAF Ráadás bérlet 8-kor
19. (csütörtök) 17 óra: PIAF PIAF Ráadás bérlet 5-kor
20. (péntek) 19 óra: KLEZMER-VARÁZS –

a Budapest Klezmer Band koncertje
22. (vasárnap) 19 óra: PORTUGÁL Bérletszünet
24. (kedd) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Bérletszünet
25. (szerda) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA Shakespeare ifj. bérlet
26. (csütörtök) 17 óra: A MUZSIKA HANGJA Zrínyi ifj. bérlet
27. (péntek) 19 óra: VÕLEGÉNY Földes ifj. bérlet
28. (szombat) 19 óra: VÕLEGÉNY Latinovits bérlet

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



TUSGYÕZELMEK
A BIRKÓZÓKNÁL

Szerencsi sportolók is szerepeltek
a január 24-én Budapesten megren-
dezett diák országos csapatbajnok-
ságban. Az SZVSE a Diósgyõri Bir-
kózó Klubbal közösen nevezett a 21
csapatot felvonultató mezõnybe. Az
együttes 11 tagjából 6 Szerencsrõl ér-
kezett a fõvárosba és miután vala-
mennyien szereztek tusgyõzelmet, je-
lentõsen hozzájárultak az összesí-
tésben elért 9. helyezéshez. Illésy
László tanítványai közül a legered-
ményesebbnek három kétvállas
gyõzelemmel a 28 kg-os súlycsoportú
Balázs Ákos bizonyult. A csapatot raj-
ta kívül Stefán Ádám (28 kg), Vinnai
Patrik (34 kg), Illésy Márton (41 kg),
Tokár László (845 kg) és Golopi Jó-
zsef (60 kg) erõsítette. Nõi nemzet-
közi válogató versenyen vett részt a
közelmúltban az 57 kg-os súlycso-
portú Tokár Beáta. A szerencsi spor-
toló négy mérkõzésbõl kettõt tussal,
egyet pontozással nyert meg. Mind-
össze az elõdöntõben maradt alul

pontkülönbséggel, így végül a har-
madik helyen végzett.

BÁL UTÁN
NEM MENT A JÁTÉK

Berente együttesét fogadta hazai
környezetben február 1-jén Szerencs
megyei elsõ osztályú sakkcsapata. A
találkozó a vendégek egypontos
gyõzelmével zárult.

A megyei sakk-csapatbajnokság
hatodik fordulójában kis különb-
ségû gyõzelemre készült a hazai
együttes. A hasonló játékerõt képvi-
selõ ellenfelek összecsapása a vára-
kozásoknak megfelelõen kiélezett
küzdelmet hozott. Az utolsó pilla-
natig kétséges volt a végeredmény.
A vendégek nagyobb rutinja és az
elõzõ napi sportbál szerencsi részt-
vevõinek rosszabb koncentrálóké-
pessége végül a mérleget Berente ja-
vára billentette, akik 6,5–5,5 arány-
ban nyertek. A helyi játékosok kö-
zül gyõzelmet Döme Aladár és Új-
házi Dávid ért el, döntetlenre Ág Nor-
bert, Oleár László, ifjabb Balogh

Imre, Balogh László, Samók Csaba,
Csider Andor és Tóth Levente mér -
kõzött. 

JUTALMAZTÁK
A SIKERES SPORTOLÓKAT 
Harmadik alkalommal rendezett

bált január 31-én a Bocskai gimná-
zium aulájában Szerencs Város
Sportegyesülete. A bál keretében tíz
fiatalt jutalmaztak, akik az elmúlt esz-
tendõben kiemelkedõ teljesítménnyel
öregbítették Szerencs és a sport-
egyesület hírnevét. Elismerésben ré-
szesültek az edzõk is. Az alkalomra
készült plaketteket és okleveleket ez
alkalommal az úszó Gergely Gréta,
a karatézó Tóth Réka, a kosárlabdá-
zó Nagy Petra, a kézilabdázó Véber
Kitti, a labdarúgó Takács Máté, a sak-
kozó Samók Csaba, a pingpongozó
Stadler Tamás, a birkózó Kertész At-
tila és a teniszezõ Fábián Luca ér-
demelte ki. Trénerként Farmosi Ist-
ván, Varga Csaba, Nagy Lajos, Má-
riusz Breazu, Takács László, Balogh
Imre, Illésy László, Fekete László és
Takács István részesült elismerésben. 

KOSÁRLABDA-MÉRKÔZÉSEK

Szerencs Város Sportegyesületének
kosárlabda-szakosztálya a 2008–
2009-es bajnokság tavaszi idényében
a következô mérkôzéseket játssza:
február 20., 17.30 óra: Szerencs–
Sátoraljaújhely (városi sportcsarnok);
február 27, 18 óra: Szikszói Szikla–
Szerencs; március 6., 17.30 óra:
Szerencs–Tiszaújváros (városi sport-
csarnok); március 10., 19.15 óra: Föl-
des-Miskolc–Szerencs; március 20.,
17.40 óra, Miskolci Sportiskola–Sze-
rencs.

Kos: III. 21. – IV. 20.
A Kos jegybe érõ Vénusz és

a vele nagyon kedvezõen kap-
csolódó Mars aktivizálja az
amúgy is mozgékony Kosokat.

Tetteire a türelmetlenség lesz jellemzõ. Kár
volna elkapkodni bármit is, mert nem biztos,
hogy akkor lesz nyerõ, ha elsõként ér a
célba. Másodikként már hasznosítani tudja
az elõtte járók tapasztalatait. A karrierharc
helyett áldozzon inkább a szerelemnek, az
elszalasztott boldogságot késõbb aligha
tudja bepótolni! A Kosban járó Vénusz elva-
rázsolhatja, alig ismer önmagára, olyan ér-
zelmessé válik. Az egyhangú, monoton
feladatok könnyen kiborítják, ezért szívesen
besegít másoknak. Még jótékonysági akció
megszervezésébe is beszáll. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Olyan új, a munkájával is

összefüggõ lehetõségekkel ta-
lálkozik, amelyek valami mó -
don átalakítják a baráti körét,

illetve a családi kapcsolatait is. Aktívan be-
kapcsolódik minden közösségi programba,
talán még jótékonysági rendezvényen is részt
vesz, esetleg szervez ilyet, hogy másoknak
segítsen. De ne feledkezzen meg saját magá-
ról se: törõdjön többet az egészségével, él-
vezze az élet apró örömeit. Nem szívesen
tárja fel az érzéseit, még az sem tud róla, aki-
ért hevesebben dobog a szíve. Érdekes, új
korszak elõtt áll. Ezt a hetet fordítsa erõgyûj-
tésre, tájékozódásra, mérje fel környezetében
az erõviszonyokat, lehetõségeket.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Bánjon csínján az ígéretek-

kel, ugyanis a külsõ körülmé-
nyek hátrányosan  befo lyá sol ják
a terveit, ráadásul nagy lelkese-

désében nem biztos, hogy jól méri fel a saját
teljesítõképességének határait. A kudarc nem-
csak anyagi hátrányt jelent, hanem erkölcsi
veszteséget is. A párkapcsolatban elsõsorban
azokat érheti csalódás, akik egyszerre kétfelé
kötelezték el magukat. Szerdán-csütörtökön
érdekes találkozások teszik izgalmassá az
életét, emlékezetes élménye lehet egy Nyi-
lassal. Ismét erõpróba elé kerül, kemény kihí-
vás várja, elsõsorban azért, mert több vitás
kérdést is rendeznie kell. 

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Régóta várt egy új lehetõ-

ségre, amikor végre kitörhet a
megszokott környezetbõl,
esetleg új munkát vállalhat.

Február közepétõl már egészen új irányban
folytathatja majd az életét. Az volna jó, ha
saját maga kezdeményezne, és nem várná
meg, amíg a körülmények késztetik a vál-
tásra. Terveirõl, ötleteirõl csak szûk családi
körben beszéljen! Minden gondolatát az
igazi utáni vágy köti le. Talán nem is sejti,
hogy egy barátságnak vélt kapcsolatból bon-
takozik ki a várva várt szerelem. Minden
energiáját arra fordítja, hogy a teendõket ho-
gyan hárítsa át másra. Pedig ennyi erõvel
akár már meg is oldhatná.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Bár úgy gondolta, hogy a

hónap elején lustálkodik majd
egy kicsit, de a báli szezon, a
baráti összejövetelek rengeteg

estéjét, éjszakáját elrabolják, és még arra
sem jut ideje, hogy egyszer alaposan kia-
ludja magát, ugyanis a munkahelyén is
olyan feladatokat kap, amiknek túl rövid a
határideje, és a párja is nagyon számít arra,
hogy többet foglalkozik vele. Szívügyekben
most önre mosolyog a szerencse. Úgy érzi:
jó lenne örökre fenntartani ezt az állapotot.
A héten tényleg semmi nem borítja fel a ter-
veit. Aki kér, annak adatik – most álljon elõ
az ötleteivel, és nyert ügye van. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
A februári bolygók segítsé-

gére lesznek, hogy kiléphessen
a hétköznapok mókuskereké-
bõl. Olyan tényekkel szembe-

sül, amelyek elsõ pillanatban talán
fájdalmasan érintik, de végül is jó alkalmat te-
remtenek a váltásra. Kesergésre semmi ok,
mert megtapasztalja majd a „minden rosszban
van valami jó” örök igazságát: az új körülmé-
nyek között fedezi fel majd a boldogságot.
Nehezen tudja kifejezni az érzéseit. Máskor
csipkelõdéssel ütötte el zavarát, most viszont
fél, hogy épp ezzel ijeszti el a másikat. Fontos

szerepet kapnak a részfeladatok. Bár nem látja
át az egészet, mégis eredményt ér el.

Mérleg: IX. 24.– X. 23.
Elsõsorban a pénzügyeiben

hozhat kedvezõ változást a
február. Nyitott szemmel kell
járnia, hogy észrevegye a le-

hetõségeket. A hónap közepén kár volna fá-
radtságra hivatkozva lemondani egy
meghívást, vagy egy nagyon kedvezõnek
ígérkezõ utazást. Mert ezzel nemcsak a pár-
jának szerezhet örömöt, de az útjába kerülõ
új ismerõsök közt terveihez is talál segítõket.
Ha új kapcsolatot kezdeményezett, ne so-
káig várjon érzelmei megvallásával, mert té-
tovaságával rossz színben tûnhet fel. Túl sok
támadási felületet hagyott ellenfeleinek, amit
õk szépen ki is használnak a hét közepén.

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
A véletlenek most egy kicsit

ön ellen dolgoznak. Hiába ké-
szíti elõ a dolgokat, mindig tör-
ténik valami, ami alaposan

felborítja a szépen kigondolt terveit. Különö-
sen a partnere okoz olyan meglepetéseket,
amik miatt felszalad a vérnyomása. A hónap
közepén lesz néhány nap, amikor ismét egy-
másra találnak (persze, ha önben is megvan
a kompromisszumkészség). Túlbecsüli part-
nere értékeit, és többet érez a kapcsolatuk-
ban. Cserben hagyja az, akire nagyon
számított. Sebaj, egyedül jobban boldogul. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Olyan emberekkel kénytelen

órákat, napokat eltölteni, akik
nem igazán tudják lekötni a fi-
gyelmét. Mielõtt felrúgna min-

 dent, gondolja végig, mit veszíthet. A bolygók
arra utalnak, hogy nagyon is fontos lesz az in-
formáció, amit most hall, vagy az a papír,
amit hamarosan kézhez vehet. Érzel mi viha-
rok dúlnak most a lelkében. Gondola tait új is-
merõse köti le, de régi partnerét sem szeretné
elveszíteni. Felelõsségteljes megbízatást aján-
lanak önnek, amihez koncent rálásra volna
szükség, csakhogy erre most képtelen. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Kicsit morózus a kedve,  leg -

inkább az bosszantja, ha a
környezetében lustasággal, fe-
 gyel mezetlenséggel találkozik.

Mindenben és mindenkiben a negatívumo-
kat veszi észre, a gondokat nagyítja fel. A
társasági élet épp úgy idegesíti, mint a zajos
családi események. A Vénusz (és egy ked-
ves társ) a hónap második felében elûzheti a
rosszkedvét. Eddig mindig bevált, ha az ér-
zéseire hallgatott, miért lenne most is más-
ként? A barátok tanácsát hallgassa meg, de
a szíve szerint döntsön. Az Uránusz új kihí-
vásra utal. Fogadja el! A Mars váratlanul ér-
kezõ bevételt jelez. 

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Most a Vízöntõk igazán ele-

mükben vannak, és nemcsak a
szerettei, de a bolygók is meg-
ajándékozzák a születésnap-

ján. A februári Mars és Jupiter találkozás,
illetve a 9-i holdfogyatkozás felpörgeti az
eseményeket. Ha családban él, akkor anyagi
javulás várható, ha magányos, akkor Jupiter
és a Mars egy kedves társat hoz az életébe
(akit talán már régen is ismert, de csak most
fedezik fel egymást igazán). Ezt az idilli álla-
potot csak a 9-i holdfogyatkozás zavarhatja
meg. Egy percig se higgye, hogy boldogta-
lan, csak kicsit túlkomplikálta az életét. Sze-
relemnek hitt egy futó kalandot. Már új
erõpróbára vágyik, mert unja a régi, rutinra
épülõ munkáját. Fejezze be gyorsan, és a
hónap végén válthat. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Lazítson, engedjen föl. Nincs

olyan fontos feladat, ami ne vár-
hatna egy-két hetet. Fogadja el
a meghívásokat, és ha alkalma

nyílik rá, utazzon el. Ha nem akar mindent
egyszerre és görcsösen megoldani, több si-
kerre számíthat. Az Uránusz váratlan érzelmi
kitöréseket jelez, a Jupiter pedig elhozhat egy
régi kedves ismerõst, akivel a múltidézés mel-
lett a jövõjét is áttervezheti. Ezekben a napok-
ban rendkívül fontos szerepet kapnak életében
a barátok. Segítségükkel még a párjához
fûzõdõ kapcsolata elmélyülhet. Ne mondjon
addig véleményt valakirõl, amíg meg nem is-
merte. Lehet, hogy õ lesz a fõnöke.
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HOROSZKÓP
február 13.  – február 27.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Ismét fölényes gyõzelmet aratott
hazai pályán február 5-én az SZVSE
férfi kosárlabdacsapata a megyei baj-
nokságban. A Kazincbarcika elleni
találkozón közel száz pont volt a két
együttes között a különbség.   

Az NB II-ben is komoly eredmé-
nyeket elért szerencsi együttes és a
fiatal vegyészvárosi csapat közötti
különbséget jelezte, hogy a vendé-
gek elsõ találatukat majd 10 perc já-
tékidõ után szerezték. Az elsõ ne-
gyed utáni 32–3 volt a különbség.
A második játékrészben bátrabban,
lendületesebben kezdtek a kazinc-
barcikaiak, a jól blokkoló hazai gár-
da védelmét elsõsorban gyors és ma-
gas passzokkal próbálták áttörni. A
félidei állás 57–19 lett. A pályán
együtt mozgó vendégcsapat ellen
hosszú átadásokkal is többször nö-
velte elõnyét Gulyás László legény-
sége. A sok személyi hibával játszó

barcikaiak ellen sportszerûségbõl is
jelesre vizsgázott a palánk alatt leg-
eredményesebb Kovács, valamint
Birk, a mezõnyben és tempódobá-

sokban jeleskedõ Szarka, Takács,
Pallai, Bém és Tolnai összeállítású
gárda. A találkozó 124–38-as vég-
eredménnyel zárult.

KIÜTÉSES GYÕZELEM FÉLGÕZZEL 

A Miskolci Egye-
tem gárdájával
mérkõzött január
24-én a város NB
III-as asztalitenisz-
csapata. A tavaszi
idény elsõ találko-
zóján döntetlen
eredmény szüle-
tett. 

Az õsszel Mis-
kolcon elért siker
után hazai kör-
nyezetben gyõze-
lemre készült a
szerencsi együttes.
Az akkor egy játékosukat nélkülözõ
egyetemisták azonban most a legjobb
összeállításukban szerepeltek, ami
meglátszott a teljesítményükön. A
vége elõtt két mérkõzéssel ugyan még
két ponttal a házigazdák vezettek,
azonban végül 9–9 lett a végered-
mény. Az egyéni találkozókon Köllõ

András négyszer, Korály Tibor há-
romszor volt eredményes. Stadler Ta-
más egy pontot gyûjtött, míg Filácz
Attilának nem termett babér. Páros-
ban a Filácz–Stadler kettõs gyõzött.
A csapat ezzel az eredménnyel két-
pontos elõnnyel õrzi ötödik helyét a
tabellán. 

DÖNTETLENRE MÉRKÕZTEK

Párosban a Stadler–Filácz kettôs gyôzött.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. február 27-én 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.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
HIÁNYZIK

A HELYSÉGNÉVTÁBLA

Már az elmúlt év decemberében
is hiányzott a Szerencs-tábla a te-
lepülés nyugati bejáratánál. Akik
Miskolc felõl érkeznek városunkba,
csupán a Hild-díjas várost meg-
örökítõ sziklatömbbel találkozhat-
nak. Néhány hónap elteltével már
pótolni kellene a település nevét jel-
zõ táblát. 

VILÁGOS VAGY SÖTÉT?
Jó néhány köztéri világítótestben

izzókat kellene cserélni a városban!
Egyre többen panaszkodnak, hogy
sötétedés után sokfelé maradnak ki-
világítatlanul utcák, vagy olykor ki-
sebb útszakaszok. Az egyik ilyen te-
rület az Ondi úti játszótér mellett ta-
lálható, ahol régóta mutatja magát
az éjszaka sötétje.

BEHAJTANI TILOS!

Tilos parkolni a Kossuth tér refor-
mátus templom elõtti szakaszán.
Ezt az autósok is tudják, hiszen táb-
la tiltja a megállást, bár többen
fittyen hánynak a szabályokra. A
gyors ügyintézés érdekében beállnak
a sofôrök a református parókia ka-
pubejáratához, vagy éppen az ud-
varára. A problémát nem hatósági
eszközökkel oldották meg: a közel-
múltban a behajtást és megállást aka-
dályozó fémszerkezeteket szereltek
fel a kapu elõtti területre. Ezen túl
csak a kulccsal rendelkezõk hasz-
nálhatják a bejáratot és az itt leállí-
tott autók sem akadályozzák a lakók
saját udvarukba történõ be- és kiál-
lását.

KICSI SÁRGA TÁBLA

A közelmúltban megnyitotta ka-
puját a város egyik új áruháza. Ja-
nuár utolsó napjaiban kis sárga táb-
lácskák jelezték az üzlet felé vezetõ
utat. Ez nem plakát, nem is fal ragasz,
vagy éppen út felett kifeszített rek-

lámfelirat, mindössze egy földbe
szúrt fatábla. Érdekes módját vá-
lasztotta a cég a megnyíló áruház
népszerûsítésének. 

RONGÁLNAK
A FEKVÕRENDÕRÖK

Az új üzletek miatt érezhetõen
megnõtt a forgalom a Csalogány út
felé. Többször szóvá tették már a vá-
roslakók az enyhén szólva durva
fekvõrendõrök problémáját. Koráb-
ban ígéret volt arra, hogy hamaro-
san megoldásként szabályos forga-
lomlassítót építenek a két járdasze-
gélyköves, az autók futómûvét ron-
gáló akadály helyett. Reméljük, nem
kell már túl sokat várni.

VOLT ÁROK,
NINCS ÁROK

Érdekes dologra hívta fel a figyel-
münket a napokban egyik olvasónk.
A Csalogány utca és a Vörösmarty
út sarkán – ahol nemrégiben meg-
nyílt az áruház – az építkezés miatt
eltûnt a vízelvezetõ árok. A sarkon
még látszik, hogy új áteresztõ csö-
veket építettek a föld alá, azonban
néhány méterre innen már a földdel
egyenlõ az egykori meder. A kérdés
csak az, hogy nagyobb csapadék ide-
jén hová folyik a víz?

FIGYELEM! KÓBOR KUTYÁK
A VÁROSBAN!

Ismét egy régi, visszatérõ téma ke-
rült rovatunkba. Az ok csupán annyi,
hogy a kószáló, gazdátlan ebek szá-
ma megszaporodott a település köz-
területein. Ha pedig a tulajdonosok
nem keresik és szabadon hagyják kó-
borolni háziállataikat, vélhetõen a
kéthetente portyázó sintér befogja és
elszállítja kedvencüket. No, csak ak-
kor, ha az említett „kutyarém” mos-
tanában is rendszeresen visszatér
Szerencsre. Régebben ez volt a
rend!

A Környezetvédelmi és Energeti-
kai Operatív Program keretében, Eu-
rópai Uniós pénzügyi forrás fel-
használásával nyílik lehetõség arra,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye területén az elkövetkezõ évek-
ben jelentõsen javuljon az ivóvíz
minõsége.

A 81 település által
2008-ban benyújtott
kétfordulós pályázat
elsõ szakasza már le-
zárult. Az eredményrõl
és a várható feladatok-
ról január 27-én tájé-
koztatták az érintett ön-
kormányzatok képvi-
selõit a szerencsi Rá-
kóczi-várban.

A tanácskozáson Ró-
navölgyi Endréné kö-
szöntõjében kiemelte,
hogy a közel 4,5 milli-
árd forintos költséggel
megvalósuló pályázat
elsõ szakasza ugyan a
végéhez érkezett, de a munka je-
lentõsebb része most következik.
Szerencs polgármestere szerint nem
lesz könnyû feladat 81 települést ösz-
szefogni a cél érdekében, de ez az
egyetlen lehetõség arra, hogy telje-
süljenek az Európai Uniónak az ivó-
vízminõségre vonatkozó elõírásai. A
tagországoknak záros határidõn be-
lül kell megoldaniuk a hazai ivó-

vízbázisok arzén-, mangán-, vas- és
egyéb szennyezõdés-mentesítését,
amely programot jelentõs pénzzel is
támogatja a közösség.

Gadóczi Bertalan a megbeszélésen
hangsúlyozta, hogy több éve tart már
a pályázat elõkészítése, a projekt

gesztora Szerencs. A sikeres elsõ for-
duló után 111 millió forint áll ren-
delkezésre a második forduló elõ -
készítésére. Szerencs aljegyzõje is-
mertette, hogy a pályázatban részt-
vevõ települések között 49 olyan ta-
lálható, ahol biztosan végre kell haj-
tani valamilyen mûszaki fejlesztést.
Új kutakat kell fúrni és olyan be-
rendezéseket kell üzemeltetni, ami

megtisztítja a vizet a szennyezõdé-
sektõl, de lesz olyan területe is a pro-
jektnek, ahol a hálózatban összekötõ
vezetékeket kell cserélni vagy eset-
leg újakat építen. 

Az eddig elnyert 111 millió fo-
rintból, valamint a 20 millió forin-

tos önrészbõl kell el-
készíteni a szükséges
terveket, a megvaló-
síthatósági tanul-
mányt és a második
fordulós pályázatot,
majd a közbeszerzé-
si eljárások következ-
nek. Mind erre másfél
év áll rendelkezésre.
Az elkövetkezendõ
hetekben a módosított
együttmûködési meg-
állapodás megkötése
a legfontosabb fel-
adat, amelynek a tar-
talmát a képviselõ-
testületeknek is el kell
fogadniuk.

B o r s o d - A b a ú j -
Zemplén megye nyolc kistérségét, 81
települését és mintegy 103 ezer fõs
lakosságát, közöttük Szerencs, Be-
kecs, Golop vízellátó rendszerének
vízminõség-javítását célzó projekt pá-
lyázatának beadási határideje 2010.
októbere, a sikeres elbírálás esetén
pedig a tervek szerint 2011 májusá-
ban indulhat a munka.

M. Z.

A Magyar Súlyemelõ Szövetség el-
nöke és fõtitkára látogatott február 4-
én Szerencsre. Dobos Imre és Halász
István az idei országos diák olimpia he-
lyi megrendezésének lehetõségeirõl tá-
jékozódott. 

A polgármesteri hivatalban megtar-
tott tanácskozáson a házigazdák tájé-
koztatták a vendégeket a település
sportéletérõl. Kormos Sándor elnök is-
mertette, hogy a tíz szakosztályt
mûködtetõ helyi sportegyesületnek
mintegy ötszáz tagja van. Az elmúlt
idõszakban jelentõsen javultak az
egészségmegõrzést és a testedzést
szolgáló létesítményi feltételek. A he-
lyi súly emelõk a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelep egyik öltözõjében kialakí-
tott edzõteremben tréningeznek Fekete
László szakedzõ irányításával, akinek
a munkáját tavalytól Fekete Diána se-
gíti. Az elmúlt években a szerencsi ver-
senyzõk számos dobogós helyezést ér-
tek el az országos versenyeken. A szak-
osztály eredményességét elismerve
született meg a döntés, hogy a város
pályázik a 2009. évi diák olimpia meg-

rendezésére, amire a szövetség veze-
tõi esélyesnek tartják Szerencset. Bod-
nárné Göndör Magdolna, a polgár-
mesteri hivatal oktatási, közmûvelõdési
és városfejlesztési osztályvezetõje azt
emelte ki, hogy a város számos nagy-
szabású program házigazdája, amelyek
rendre sikeresnek bizonyulnak. Re-

ményeik szerint így lesz ez az április
9–11. között megrendezésre kerülõ
 súly emelõ diákolimpia esetében is. Do-
bos Imre arra hívta fel a figyelmet, hogy
az országos szövetség kitüntetõ figye-
lemmel fordul az utánpótlás-nevelés
felé, amiben a szerencsi szakosztály
kiemelkedõ eredményeket ér el. Nem
véletlen, hogy az idén a városból há-
rom sportoló is bekerült a tehetségek
kibontakoztatását szolgáló Héraklész-
programba.   

A Magyar Súlyemelõ Szövetség ve-
zetõi megtekintették az országos ver-
seny tervezett helyszínéül szolgáló
sportcsarnokot, valamint a szálláshe-
lyeket és az étkezést biztosító közép-
iskolai kollégiummal is megismer-
kedtek. Nem maradt ki a vizitbõl a he-
lyi súlyemelés bázisa sem, ahol a tá-
mogatásként ajándékba hozott tár-
csákat adtak át a szerencsi szakosztály
vezetõinek.                           Á. A.

PROJEKT AZ IVÓVÍZ MINÕSÉGÉNEK
JAVÍTÁSÁÉRT

Nyolcvanegy település összefogásával indult el a pályázat.

A SÚLYEMELÕ DIÁKOLIMPIA
HELYSZÍNE LEHET SZERENCSEN

A delegáció végigjárta a város sportlétesítményeit. 

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZBEKÖTÉSEK
A város önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Észak-Magyar-

országi Fejlesztési Tanácshoz a  a Széchenyi út, a Hunyadi köz, valamint
Zrínyi utca felújítására. A munkavégzés a Hunyadi köz és Zrínyi utca pá-
lyaszerkezetét teljes hosszban, míg a Széchenyi utcát a Hunyadi köz és
Széchenyi köz által határolt szakaszán érinti. A megkötött építési szerzõ -
désekben foglaltak alapján a kivitelezés befejezésének határideje 2009. jú-
nius 15. A burkolat-felújítással érintett utcákban eddig a határidõig  lehetõ -
ség van a víz-, és szennyvízbekötésekre útkezelõi hozzájárulás és közte-
rület-bontási engedély megkérése nélkül, amihez a GW-BORSODVÍZ Kft.,
Kisvásár tér 14. szám alatti szerencsi üzemét kell felkeresni. Az útburko-
latok felújításának elvégzésétõl számított 5 naptári év (2014. június 15.)
elteltéig az önkormányzat az elõírások szerint nem adhat ki engedélyt.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2009. 
február 27-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

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

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi televizio.hu

100 órás angol alap-,
illetve középfokú

nyelvvizsgára
felkészítô tanfolyam

indul.
Érdeklôdni:
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