
Riporterként és többkötetes szer -
zõ ként olyan világot mutat be a
nézõknek és az olvasóknak, amely-
nek fõszereplõi hétköznapi ember-
ként lettek hõsök. Véres tragédiák,
az emberi nyomorúság legmélyebb
bugyraiban is kalauz szerepre vál-
lalkozó Vujity Tvrtko (fotónkon)
 leg újabb, „Menekülés a pokolból”
címû könyvének szerencsi bemuta-
tója elõtt adott interjút lapunknak.

– Annyira friss ez a kötet, hogy gya-
korlatilag még nincs is forgalomban.
A nyomdából külön kocsival küld-
tek nekem háromszáz darabot, hogy
magammal hozhassam a szerencsi
programra. Holnap lesz újabb öt ezer,
majd a jövõ héten harmincezer,
hogy minden érdeklõdõ hozzájut-
hasson a könyvhöz.

– Miért ilyen fontos Önnek a sze-
rencsi program?  

– A könyv kiadásának fõ támoga-
tója, Balogh Sándor kért meg arra,
hogy elõször Szerencsen találkoz-
hasson a nagyközönség a riport-
gyûjteménnyel. A barátom az Afri-
kai–Magyar Egyesület elnökeként el-
kötelezett segítõje az egyenlítõi kon-
tinens azon polgárháború sújtotta vi-
dékének, ahol a kötet egyik epizód-
ja is játszódik. Furcsa az élet. Az
édesapámat is Balogh Sándornak
hívták és nagyon meglepõdtem, ami-
kor az elsõ találkozásunkkor bemu-
tatkozott nekem.

– Mennyiben más az új könyv,
mint a korábbiak?

– Úgy érzem, hogy ez a legjobb!
A legmegrázóbb és a legtöbb tanul-
sággal szolgáló történetek szerepel-
nek benne, amelyeket kilenc esz-
tendõ és az elmúlt idõszakban eladott
750 ezer példány tapasztalatával a
hátam mögött dolgoztam fel. Ga-
rantálom, hogy aki ezt a könyvet el-
olvassa, az elfelejt panaszkodni.

– Majdnem minden könyvének a
címében szerepel a pokol szó. 

– Azért, mert az élet megismerésé-
hez olykor a halállal is szembesülni
kell. A könyvben szerepel többek kö-
zött Németh Szamira története, aki-
nek az egyik testvére éppen Balogh
Sándornak köszönhetõen itt lakik
Szerencsen. A félig magyar szárma-
zású lány Szomáliából menekült hoz-
zánk. Fiatalként szörnyûségekkel kel-
lett szembenéznie: a testét késsel
összevagdosták, megalázták, hozzá-
adták egy 64 éves férfihoz, az apját
és három testvérét õ találta meg vér-
be fagyva, és ma mégis boldog… Ami-
kor megismerjük az emberi szenve-
dés ilyen mélységeit, akkor elszé-
gyelljük magunkat, hogy nekünk az
jelenti a problémát, hogy késnek a bu-
szok, vagy éppen a lakásunkról mál-
lik a vakolat. A könyvnek szerencsi
kötõdése is van: miután az idén feb-
ruár 8-án Veszprémben meggyilkol-
ták Marian Cosma kézilabdázót és két
társát súlyosan megsebesítették, na-
gyon szurkoltam, hogy a csapat sze-
rezze meg a gyõzelmet a következõ
mérkõzésén a Bajnokok Ligája kö-
zépdöntõjében a spanyol Reale Ade-
mar León ellen, ami végül 
28–26 arányban sikerült. Belém nyi-
lallt, hogy amit akkor éreztem, azt ko-
rábban már átéltem, amikor tizenkét
esztendõvel korábban elhunyt Hor-
váth Judit, a pécsi nõi kosárlab-
dacsapat egykori kapitánya és utána
a csapat nemcsak a következõ mecs-
cset nyerte meg, hanem a sportág tör-
ténetében elõször egyazon évben a
bajnokságot és a kupasorozatot is. Ek-
kor kezdtem el kutatni a sporttragé-
diákat, amiben sajnos bõven volt ré-
szünk, ha csak Kolonics Györgyre, Za-
vadszki Gáborra, Fehér Miklósra,
Ocskay Gáborra, vagy éppen Kulcsár
Anitára gondolunk. Kiderült, hogy
amikor tragédia ért egy válogatott
szintû élsportolót, a megsebzett csa-
pat minden alkalommal megnyerte a
következõ mérkõzését, és a szezon
végén is valami nagyszerût ért el. Az
a fejezet, ami a fájdalom, a gyász ere-
jét mutatja be, Kulcsár Anitáról, Sze-
rencs város szülöttérõl is szól.

– Riporterként sok különleges és
veszélyes vidéken járt az elmúlt
években. Van-e olyan hely, ahová
soha többé nem térne vissza? 

– Van, ez pedig Csernobil. Ott
ugyanis láthatatlan volt a veszély, fel-
mérhetetlen, hogy a sugárzás az
emberi szervezetben milyen károkat
okoz. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

XXIV. év fo lyam 19. szám               2009. november 13.               Ára: 150 fo rint

KÖZ ÉLE TI LAP � MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN  

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

A gimnázium tanulói ezúttal is szá-
mos zenés és prózai produkcióval kö-
szöntötték társaikat, valamint az alma
mater aulájában és folyosóin helyet
foglaló vendégeket. Az ének- és hang-

szeres bemutatók után az intézmény
zenekara lépett a közönség elé, majd
a szalagtûzés ceremóniája következett.
A végzõs fiatalok elõször az iskola ve-
zetõinek tûzték fel a gimnázium jel-
képét, majd az osztályfõnökök he-
lyezték el a diákok ruháján a bocs-
kaisok szalagját. 

A fõigazgató köszöntõjében arra
hívta fel a figyelmet, hogy a szalag -
avató napjának nincs különösebb
neve a naptárban, mégis minden esz-
ten dõ ben diákok ezrei várják ezt az
ünnepet. Gál András szerint a szalag -
tûzés jelentõs határkõ a fiatalok  éle -

tében, amely pillanatnyi megállásra
késztet. – Kérlek benneteket, gon-
doljátok végig eddigi erõfeszítéseite-
ket és a rátok váró feladatokat – for-
dult a maturandusok felé az intéz-
ményvezetõ. – Márai Sándor szerint
az ember vándor, akinek minden
nap tovább kell mennie az úton,
mert dolga van: a világ megismerése
– idézte a költõt Gál András. 

A fõigazgatói beszéd után a  szalag -
avató vidám pillanatai következtek. Az
utolsó évfolyamos osztályok társas-
tánc- és tornász-produkciókkal mu-
tatkoztak be a közönségnek. 

A Szerencsrõl elszármazottak ta-
lálkozójának a Rákóczi-vár helyett az
idén a Népház volt a helyszíne, hi-
szen a jövõben a belváros rehabilitá-
ciójának a folytatásaként átépül majd
a környék. A résztvevõket a mûvészeti
alapiskola néptáncosainak bemutatója
köszöntötte, majd Mihályi Jánosné,
Radnóti-díjas versmondó elevenítet-

te fel élete 88 évének leg-
fontosabb állomásait, pró-
zával kedveskedett a ven-
dégeknek. Rónavölgyi
Endréné gratulált Vékony
Ernõnek, aki az idén vet-
te át lakóhelyén, Kazinc-
barcikán a díszpolgári cí-
met. Ezt követõen a pol-
gármester tájékoztatójá-
ban szólt arról, hogy az el-
telt esztendõ a tervek és
pályázatok készítésének
az idõszaka volt, amelyek
pozitív elbírálását köve-
tõen megalapozzák Sze-
rencsen a fejlõdés fõ irá-
nyait. A már aláírt támo-
gatási szerzõdéseknek kö-
szönhetõen 2012-ig 3,5
milliárd forint értékû be-
ruházás valósulhat majd meg a tele-
pülésen, ami jelenti az óvodák kor-
szerûsítését, templomok felújítását,
az úthálózat javítását, járdák építését,
az egészségügyi szolgáltatások bõví-
tését és  mi nõ ségének emelését, a

tûzoltóság épületének és a Rákóczi-
vár  te tõ szer kezetének a rekonstruk -
cióját, valamint kistérségi szolgáltató
központnak a létrehozását. 

Az esemény résztvevõi a késõ õszi
napsütéses idõben közösen sétáltak a

középiskolai kollégiumba. Útközben
az egykori szerencsiek egymással be-
szélgetve felidézték az emlékeket,
majd a közös ebédnél megköszönték
a házigazdáknak a szíves vendéglá-
tást.

Összesen 198 végzôs tanuló
vonult a Bocskai gimnázium au-
lájába, az idei szalagavatóra. Az
iskola hagyományaihoz híven az
érettségi elõtt álló diákok szín-
vonalas egyéni és társas mûsor-
számokkal készültek a november
6-ai ünnepségre.

A Szerencsrõl elszármazottak ez alkalommal a Népházban találkoztak. 

EMBEREKRÕL, POKLOKRÓL

Az elmúlt évek hagyományainak
megfelelõen invitálta a város pol-
gármestere október 30-ára az egy-
kori szerencsieket. A baráti talál-
kozón tájékozódtak a résztvevõk
az elmúlt egy esztendõ legfonto-
sabb eseményeirõl, valamint a kö-
zeljövõ fejlesztési terveirõl.

ÉREZZÜK, HOGY TARTOZUNK VALAHOVÁ

A Bocskai gimnáziumban hét osztály diákjai viselhetik a végzõsök jelképét.

SZALAG A MATURANDUSOKNAK



„SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET JOBBAN”

Ökumenikus megemlékezést tartottak mindenszentek napján a sze -
rencsi ravatalozóban. A november 1-jén délután megtartott ese mé -
nyen a helyi történelmi egyházak képviselõi, Börzsönyi József
re for mátus esperes, Tóth László római katolikus kanonok és Dam-
janovics Pál görög katolikus parochus mondtak imát az elhunytakért.
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A GYERMEKSZAKORVOS AJÁNLJA
A H1N1 ELLENI VÉDÕOLTÁST

Az elmúlt idõszakban Romániában
és Ukrajnában kórházakat és iskolá-
kat zártak be, szállodában karantént
rendeltek el a rohamosan terjedõ
H1N1 vírus okozta influenza miatt.
A szomszédos országokban történt
események hatására növekedett a vé-
dõoltást igénylõk száma Szerencsen
és környékén, a gyógyszertárakban pe-
dig átmeneti hiány mutatkozott a
vakcinából.

A napokban megkapta az egy év  fö -
löttiek oltásához az engedélyt a hazai
vakcina, így már ennek a korosztály-
nak is a rendelkezésre áll a betegség
megelõzését biztosító gyógyszer. Meg-
kezdõdött az iskolákban is az oltások
szervezése. Ahhoz, hogy a diákoknak
beadják az injekciót, szükséges a
szülõ írásos beleegyezése. Sokan azon-
ban a felnõttek közül is bizonytalanok
a védõoltással kapcsolatban. Ezt tá-
masztja alá a szakminisztérium által
közölt adat, ami szerint november ele-
jéig a lakosságnak csupán a három szá-
zaléka kapta meg a H1N1 vírus ellen
védettséget biztosító gyógyszert, pe-
dig a járvány elleni hatékony véde-
kezéshez legalább 60 százalékos
arányra lenne szükség. 

Bobkó Géza (fotónkon) gyermek-
szakorvos a három életévet betöltött
fiatalok oltását javasolja. Ez a kor-
osztály ugyanis jobban ki van téve a
fertõzésnek, mint a felnõttek, akik  éle -
tük során már sokféle vírussal talál-

koztak. Emellett a fiatal generáció tag-
jai az óvodákban és iskolákban so-
kat tartózkodnak közösségben, ami
halmozott veszélyt jelent. A szak-
ember szerint védeni kell a gyereke-
ket a H1N1 elleni vakcina beadásá-
val, ami jóval kisebb kockázattal jár,
mint a betegség. 

A gyermekszakorvos kiemelte, hogy
az elmúlt idõszakban nagy volt a bi-
zonytalanság a szülõk körében, ami
elsõsorban a szakemberek egymásnak
ellentmondó nyilatkozatainak kö-
szönhetõ. Az utóbbi idõ szakban azon-
ban a környezõ országokban kitört az
influenzajárvány, így megnõtt a vak-
cina iránti érdeklõdés. A többség
azonban még itt is várakozó állás-
ponton van. 

Nyíri László (fotónkon) gyógysze-
rész arról tájékoztatta lapunkat, hogy
a készítmény iránt az utóbbi idõ -

szakban megnövekedett a kereslet.
November elsõ napjaiban a patikák-
ban hiába kérték a vásárolni szándé-
kozók a gyógyszert, az a hiánycikkek
listájára került. A kormányzat no-
vember 3-tól átmenetileg átszervezte
az ellátást. Az ÁNTSZ kistérségi inté-
zete szerdán délutánra a szerencsi
gyógyszertárakba is kiszállította a
kezdõ készletet.

Magyarországon ugyan még nincs
influenzajárvány, sõt a városban és
környékén is egyelõre csökkent az
influenzaszerû tünetekkel orvoshoz
fordulók száma, azonban a szom-
szédos országokban a vírus már
gyorsan terjed és szedi az áldozata-
it. A H1N1 itt van hazánkban is és
a számára kedvezõ idõjárási feltéte-
leket várja. A védettség kialakulásá-
hoz az oltás beadásától számítva két
hétre van szükség. 

Véget ért az idõsek hónapja ren-
dezvénysorozat Szerencsen. A tele-
pülés önkormányzata köszöntõk so-
rával és gálamûsorral kedveskedett a
város nyugdíjas polgárainak.

A fecskési idõsek klubjában október
27-én rendezték meg a körzetben élõ
idõs emberek köszöntését. A Nyárutó
Klub Nefelejcs népdalköre ünnepi
mûsorral kedveskedett, majd Róna-
völgyi Endréné a város lakossága és az
önkormányzat nevében üdvözölte a te-
lepülésrész nyugdíjas polgárait.

Bíró István önkormányzati képviselõ
arról szólt, hogy reményei szerint ha-
marosan teljesülhet a körzet régi vá-
gya, és új, a jelenleginél tágasabb hely-
re költözhet a fecskési klub. Az ön-
kormányzati képviselõ ezt követõen
ajándékként DVD-lejátszót adott át a
tagság részére. A program édes pilla-
natai következtek, amikor a polgár-
mester süteménnyel kínálta a klub
nyugdíjasait.

Ezt követõen az ondi klub, majd a
Rákóczi út 63. szám alatt található gon-

dozóház idõseit szintén a Nefelejcs
Népdalkör verses, zenés mûsora szó-
rakoztatta a fenti napon, majd Róna-
völgyi Endréné mondta el ünnepi gon-
dolatait. A polgármesteri köszöntõk sora
a két helyi idõsotthonban ért véget. 

„Szeressétek az öregeket jobban!” –
ez a jelmondat üdvözölte a meghívott
vendégeket október 29-én a szerencsi
Rákóczi-vár színháztermében. Az  idõ -
sek napja alkalmából rendezett városi
ünnepséget Mihályi Jánosné szavalata
nyitotta meg, ami méltó nyitánya volt
a rendezvénynek. 

Rónavölgyi Endréné polgármester
megköszönte az idõs emberek áldo-
zatos munkáját, amit a fiatal nemze-
dékért tettek, példát szolgáltatva min-
den, jövõt építõ ember számára.

Ficsor Ádám szerint az ifjabb gene-
rációknak õszintén és tiszta szívvel kell
fordulniuk az õket felnevelõ, szerete-
tet adó nemzedék felé. A politikus úgy
vélte, a mai nehéz gazdasági helyzet-
ben talán a korábbiaknál is nagyobb
szükség van az idõsebb korosztály ta-
pasztalataira, jó tanácsaira. 

Ficsor Ádám és Rónavölgyi Endré-
né virágcsokorral és emléklappal kö-
szöntötték az idén 88. születésnapját
ünneplõ Mihályi Jánosnét. Ezt követõen
a Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár által fenntartott nyugdíjasklub ének-
kara adta elõ mûsorát, majd a Nyár-
utó Klub tagjai az Egy szoknya és egy
nadrág címû dalra koreografált mûso-
rukat adták elõ. A fellépés különle-
gessége volt, hogy a táncos lábú  idõsek
egytõl egyig a szebbik nemet képvi-
selték, ám néhányan férfinak öltözve
ropták a táncot.

A városi idõsek napja zárásaként a
Dobi házaspár énekelt el néhány örök-
zöld slágert a lelkes közönségnek, akik
a távozáskor ajándékot vettek át a pol-
gármestertõl.

PROJEKTKIDOLGOZÁSRÓL
EGYEZTETTEK  

Az Észak-magyarországi régióban
lévõ 81 település ivóvízminõségének
a javítását szolgáló beruházás elõké-
születeirõl tartottak egyeztetõ tárgya-
lást november 3-án a szerencsi pol-
gármesteri hivatalban. A több mint
négymilliárd forint értékû projekt ki-
dolgozása maximális együttmûkö-
dést igényel a tervezõ és a szolgálta-
tó cégek, valamint a részletes meg-
valósíthatósági tanulmányt készítõ

szervezet szakembergárdájától. Ennek
az összehangolt munkának az elõse-
gítését szolgálta a gesztor pályázó sze-
rencsi önkormányzat által összehívott
megbeszélés annak érdekében, hogy
a vállalt határidõre, jövõ év szep-
tember 31-ére rendelkezésre álljanak
a szükséges tervek és hatósági enge-
délyek a lakosság életminõségének a
javítását szolgáló nagyszabású beru-
házás megvalósításához.

I. Bonbon Kupa néven rendeztek
diák-birkózóversenyt október 3-án
Szerencsen. A négy szakosztály rész-
vételével megtartott szabadfogású  via -
dalon a helyi versenyzõk összesen 36
érmet szereztek. 

A városi sportegyesület birkózószak-
osztályának szervezésében az általános
iskola Rákóczi épületében megtartott
versenyre négy megyei klub utánpótlás
korú versenyzõi kaptak meghívást. A he-
lyi fiatalok mellett Telkibányáról, Pál-
házáról és Sátoraljaújhelyrõl érkeztek le-
ány és fiú résztvevõk, hogy a különbözõ
korosztályok képviselõi az egyes súly-
csoportokban összemérjék a tudásukat.
A szerencsi edzõ, Illésy László tanítvá-
nyai közül a megnyitót követõen ösz-
szesen 36-an léptek szõnyegre a népes
szurkolótábor elõtt. Anyukák, apukák és
nagyszülõk lelkes buzdítással igyekez-
tek jó teljesítményre sarkallni a gyere-
keket, ami az elért eredmények alap-
ján sikeresnek bizonyult. A legfiatalab-
bak ötévesen tették próbára tudásukat
az ellenfeleikkel szemben, míg a leg -
idõsebb korosztályt a tizennyolc esz-

tendõs fiatalok képviselték. A meghí-
vásos verseny 86 résztvevõje közül a
szerencsiek 13 aranyérmet szereztek. A
házigazda együttes mérlegében továb-
bi 11 második és 12 harmadik helye-
zés szerepel. A hagyományteremtés
szándékával életre hívott elsõ Bonbon
Kupa résztvevõi az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen az érmek mellé sze-
rencsi csokoládét kaptak ajándékba.   

Szerencsi eredmények: 
Lányok: 7 éves, 31 kg: I. Balázs Pet-

ra, 45 kg: I. Kecskés Vanda. 12 éves,
58 kg: I. Komenczi Dóra. 15 éves, 56
kg: I. Tokár Beáta. 
Fiúk: 5 éves, 22 kg: I. Alföldi Tamás,

II. Turcsányi Botond, III. Csengõ Krisz-
tián, III. Béni Szilárd. 6 éves, 25 kg: I.
Szoboszlai Dániel, II. Muhi Máté. 7 éves,
20 kg: I. Béni Roland, II. Kalmár Máté.
26 kg: I. Molnár Olivér, II. Nagy Márk,
III. Földi Gergõ. 30 kg: I. Alföldi Zsolt,
II. Katona Ádám, III. Suhaj Trisztán. 8
éves, 31 kg: II. Géczi Márkó. 9 éves 26
kg: II. Sztankovics Attila, III. Vitelki Már-
ton. 35 kg: II. Kecskés Marcell, III. Sze-
pesi Benno, III. Sóvári Armand. 10–11
éves, 58 kg: III. Pocsai Zsolt. 66 kg: I.
Czakó Marcell.  42 kg: Vinnai Patrik 1.
hely, Tokár László 2. hely. 40 kg: II. Go-
lopi Gergõ, III. Katona Máté, III. Stev-
lik Tamás. 37 kg: III: Illésy Márton. 1
kg: I. Balázs Ákos. 13–15 éves, 55 kg:
I. Nagy Ákos, II. Koncz Bence. 17–18
éves, 85 kg: I. Illésy Kristóf. 

Csapatverseny eredménye: I. Sze-
rencs, II. Telkibánya, III. Pálháza, IV.
Sátoraljaújhely.

A verseny bemutató birkózással
zárult. 

Közös munka eredményeként készülhetnek jó tervek.  

BIRKÓZÓK A BONBON KUPÁÉRT

IMA AZ ELHUNYTAKÉRT 

A polgármester édességgel kedveskedett az idõsek klubjai gondo-
zottjainak.



HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
A HÁZ KÖRÜL SEGÍTENEK. Újra

mûködik a városban a mobilszolgá-
lat a gondozási központ keretében,
amit az ellátottak vehetnek igénybe.
Korábban a 2004. és 2006. között Sze-
rencsen és több környezõ településen
az Európai Szociális Alap támogatá-
sával megvalósított Segítõ kéz projekt
keretében már létrejött egy csoport,
amely a rászoruló idõs embereknek
volt segítségére a ház körüli teendõk
ellátásában. Akkoriban nagy volt az
igény a szolgáltatásra, ezért született
meg a döntés a gondozási központ-
ban a kétfõs brigád felállításáról, ami-
nek a tagjai közcélú foglalkoztatás ke-
retében végeznek a rászorultaknak kü-
lönbözõ munkákat, többek között a
kert ásózását, a tûzifa felvágását és be-
hordását.    

ÁLLÁSAJÁNLAT. Az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ helyi kirendeltségének nyil-

vántartása alapján: mûszakibolt-ve-
zetõ (Szerencs), minõségbiztosítási
rendszerasszisztens (Szerencs), gép-
jármûtechnikai szerelõ (Szerencs),
pék (Szerencs), felszolgáló (Szerencs).
Fémfestõ (Mád), pék (Bodrogkisfa-
lud), felszolgáló (Baskó), szakács
(Tolcsva). Tel.: 47/361-999. 

JÓTÉKONYSÁGI BATYUSBÁL. Az
„Összefogás Szerencsért” képviselõi
csoport jótékonysági batyusbált ren-
dez 2009. november 28-án, (szom-
baton). A bálra szeretettel és tisztelettel
hívjuk városunk minden kedves la-
kóját, és az õ vendégeiket is! Hely-
szín: Szerencs, Rákóczi-vár színház-
terme. Asztalfoglalás Kovács Péter-
nénél, a 20/923-5752 telefonszámon.
A belépés ingyenes.  Program: 18.30-
tól érkezés, 19 óra: megnyitó, majd
a szerencsi fiatalok mûsora. Tánc, szó-

rakozás, tombola, amelynek a bevé-
telét hagyományosan jótékonysági
célra fordítjuk. A zenét a közkedvelt
Fortuna zenekar szolgáltatja. Nemcsak
hívják, hanem sok szeretettel várják
is Önt, családjával együtt az „Össze-
fogás Szerencsért” képviselõcsoport-
ja tagjai: dr. Egeli Zsolt, Hidegkúti
Ákos, dr. Korondi Klára, Koncz Fe-
rec, dr. Takács István, Visi Ferenc.

SZÜLÕK, NEVELÕK BÁLJA. A Sze-
rencsi Általános Iskola Rákóczi épü-
letében november 21-én rendezik
meg a szülõk-nevelõk bálját. A kö-
zösségi eseményt szombaton este 7
órakor az oktatási intézmény diákja-
inak mûsora nyitja meg. A táncos mu-
latsághoz a zenét az Osztás Band szol-
gáltatja. További információ a 47/362-
247, illetve a 20/562-2601-es tele-
fonszámokon kérhetõ.    
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MIT JELENT ÖNNEK 
A HARMINCÉVES BÖLCSÕDE? Szerencs Város Polgármesteri Hivatala pályázatot

hirdet igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére.
Jelentkezési feltételek: magyar állampolgárság, cse-

lekvõképesség, büntetlen elõélet, jogtudományi dok-
tori képesítés, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai
tevékenységet is magában foglaló önéletrajzot, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az is-
kolai végzettséget és a pályázati feltételeknek való meg-
felelést tanúsító dokumentumok hiteles másolatát, adat-
kezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálá-
sában résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az elbírálásnál elõnyt jelent: jogi vagy közigazga-
tási szakvizsga, legalább ötéves közigazgatási gya-
korlat.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozat-
lan idejû, teljes munkaidõben.

A munkakörhöz tartozó feladatok: általános igaz-
gatási (szabálysértés és birtokvédelem), szociális
igazgatási ügyek intézése. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, va-
lamint a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezé-
sei az irányadók.

Beadási határidõ: 2009. november 20.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Sze-

rencs Város Önkormányzata jegyzõjéhez címezve Sze-
rencs Város Polgármesteri Hivatala címére történõ
megküldéssel (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör meg-
nevezését.

Hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november

25. A munkakör a döntést követõen azonnal betölt-
hetõ.  

A pályázó a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.szerencs.hu honlapon szerez-
het.

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÕI PÁLYÁZAT 
Juhász Zoltánné, bölcsõdevezetõ:
– Ez az intézmény a környéken élõ gyer-
mekek szakszerû napközbeni ellátását
biztosítja. Munkatársaimmal elõsegítjük a
csöppségek optimális testi-lelki  fej lõ dését.
Huszonnyolc esztendõs pályafutásom alatt
számos, jó képességû gyereket bocsátot-
tunk az óvodába. Térségünkben egyre több
szülõ tart igényt a böl csõdei elhelyezés-
re. Ez az ellátási mód megfelel az igé-
nyeiknek, mert a munkaidejükben biz-
tonságban tudhatják a csemetéjüket, akit
az intézményünkben képzett szakembe-
rekre bízhatnak. Jólesõ érzéssel töltött el,
hogy a bölcsõde harmincéves évfordulójára szervezett ünnepség sike-
res megszervezését helyi vállalkozások tortával és az alkalomra készült
póló emblémázásával segítették.  

Nagy Józsefné, gondozónõ:
– Hálás szívvel gondolok vissza az elmúlt
harminc esztendõre, amit a szerencsi
bölcsõde dolgozójaként töltöttem. Szere-
tek a gyerekekkel foglalkozni, akik a csa-
ládból olyan közösségbe kerülnek, ahol
több kortársukkal vannak együtt. Igyek-
szünk a hétköznapjaikat derûssé vará-
zsolni. Reggel 8–9 óra között hozzák a
szülõk a csemetéiket, utána reggelizünk
és ha tehetjük, a délelõtt egy részét az ud-
varon mozgással töltjük. Rossz idõ esetén
a szobában próbáljuk lekötni az érdek -
lõdésüket. Segítünk a szülõknek abban,

hogy a csöppségeik megtanuljanak önállóan enni, öltözködni. Az anyu-
kák és az apukák között sokan vannak, akiket egykor ugyancsak én gon-
doztam.

Stefán Julianna, a szerencsi bölcsõde
elsõ vezetõje:
– Küzdelmes idõszak volt a tanácsi böl -
csõde beindítása az egykori nagyközség-
ben, hiszen a dolgozók egy részét a  szü -
lõ otthonból vettük át és meg kellett õket
tanítani az új munkára. A körülmények és
a felszereltség megfelelõek voltak, szinte
már a megalakulásunktól teljes volt az in-
tézmény kihasználtsága. A szakmai mun-
kánk elismerését jelentette, hogy a me-
gyébõl sokszor hoztak hozzánk látogató-
kat, nevelési tevékenységünket országos
szinten is elismerték. Örömmel láttam,
hogy a gyerekek a mostani bölcsõdében sem szenvednek hiányt és a
szülõk is kedvelik az intézményt. Ezt bizonyítja, hogy már a negyedik
csoportnak kellett helyiséget kialakítani az épületben.  

Tóth Gáborné, szülõ: 
Ikreim vannak, akikkel eddig otthon vol-
tam. A közelmúltban értesültünk a pá-
rommal róla, hogy új csoport indul a sze-
rencsi bölcsõdében. Már korábban is azt
terveztem, hogy ismét beindítom a vál-
lalkozásomat, azért megkérdeztem az in-
tézményben, hogy tudják-e fogadni a
gyerekeimet. Szerencsére kedvezõ vá-
laszt kaptam. A beszoktatás idõszakát él-
jük és elmondhatom, hogy rendkívül ked-
vezõek a tapasztalataim. A dolgozók iga-
zán kedvesek, foglalkoznak a gyerekek-
kel, együtt játszanak velük, énekelnek ne-

kik. Úgy érzem, jó helyen lesznek itt az ikrek.

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Stevlik Csaba, Szomráki Ágnes, Polyák Beatrix, Bódi Bo-

tond, Petró Máté, Kunhegyesi Léna.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Zselenkó Anett – Komló Krisztián, Sápi Vivien –

Pap János, Kovács Krisztina – Laczkó József, Pásztor Adrienn – Feny-
vesi András.

Elhunytak: Kanyok László 69 éves, Tamás Ferenc 67 éves, Borbély
Lajos 80 éves, Lapis Jánosné (Homoróczki Erzsébet) 85 éves, Karszki
Istvánné (Leskó Ilona) 80 éves.

November 19., 14 óra: A Hegyaljai
Alkotók Társulása (HAT) és a Magyar
Alkotók Internetes Társulása (MAIT) ál-
tal kiadott Aranyló búzaszemek címû
antológia bemutatója. Köszöntõ: Ró-
navölgyi Endréné polgármester. Meg-
nyitja: Gaál Ernõ, a HAT elnöke. Elõ -
szó ismertetése: Leskó Imre. Tájékoz-
tatás az antológiáról: Kisgyõry Szabó
Zsolt. Válogatások az antológia alko-
tásaiból: Bocskai gimnázium diákjai.
Helyszín: világörökségi kapuzat. 

November 21., 15 óra: Hegyalja
Pedagógus Kórus jubileumi hang-
versenye.  

Fellépõ vendégkórusok: Szerencsi
Férfikar, a Mûvelõdés Háza Sáros-
patak Kamarakórusa, Tokaj Város Ve-
gyeskara, Ének-szó Baráti Kör, Ti-
szaújváros. Helyszín: Rákóczi-vár
színházterme. 

November 25–27.: Gyermek-
könyvtári napok

25-én, 14 óra: Nagyi, mesélj még!
Találkozás Halász Anna írónõvel. 

26-án, 10 óra: Retro mesedélelõtt
óvodásoknak – régi diafilmek vetí-
tése. 

27-én, 13.30 óra: Könyvtárbemu-
tató kisiskolásoknak. 

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT 

ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

Szerencs Város Képviselõ-testülete közmeghallgatásra hívja
a település lakosságát 2009. november 26-án (csütörtökön) 17
órától a szerencsi Rákóczi-vár színháztermébe, majd novem-
ber 27-én (pénteken) 17 órától az ondi általános iskolába. Mind-
két eseményen Rónavölgyi Endréné polgármester tart vitain-
dítót. 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Az általános iskolák munkatervé-
ben minden évben kiemelt helyet
foglal el a továbbtanulás. A diákok
elsõ olyan döntésük elõtt állnak,
amely nagymértékben meghatároz-
za további jövõjüket. Választásuk-
ban segítik ôket szüleik és tanáraik
is. Már novemberben elkezdõdnek
az elõ készítõ programok, a nyílt na-
pok és a felkészítõ foglalkozások.

November 5-én a Rákóczi épület
konferenciatermét megtöltötték az
érdeklõdõ 7. és 8. évfolyamos ta-
nulók szülei, ahol szóbeli tájékoz-
tatást kaptak a felvételi eljárás rend-
jérõl.

Meghívott vendégeink a helyi kö-
zépiskolák nyújtotta lehetõségeket
mutatták be a jelenlévõ szülõknek.

Gál András fõigazgató a Bocskai
István Gimnázium és Szakközépis-
kola választható tagozatait, az otta-
ni munkát és az osztályokba beke-
rülés lehetõségeit ismertette. Felhív-
ta a figyelmet az újonnan induló  bio -
lógia tagozatra, melyen emelt óra-
számban tanulhatják a tantárgyat
azok a tanulók, akiknek távolabbi el-
képzeléseik megvalósításához erre
van szükségük. Az intézmény a XXI.
századi iskola feltételeivel rendel-
kezik, ezért jelentkezõ tanulókból
biztos nem lesz hiány.

A Szerencsi Szakképzõ Iskola kí-
nálatában szakközép- és szakiskolai
képzés is szerepel. Sztankovics At-
tila igazgatóhelyettes a hazai szak-
emberhiány következményeire is rá-
mutatva ismertette a szakképzés  elõ -
nyeit, a képzési forma átjárhatóságát
és a keresett szakmák tanulásának
 elõnyeit. A gyakorlati oktatásra is ki-
válóan alkalmas, modern tanmû -
hellyel rendelkezõ intézményben
biztosított a szakma elméleti és gya-
korlati elsajátítása, valamint az érett-
ségizettek továbbtanulása felsõokta-
tási intézményben.

Ráczné Váradi Éva
igazgatóhelyettes

SEGÍTSÉG A PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ

ELSÕ HELYRE
KERÜLTEK 

Idegenben volt sikeres október 24-
én a város NB III-as asztalitenisz-csa-
pata. Együttesünk Arlón 4–14 arányban
bizonyult jobbnak a házigazdáknál. A
szerencsi játékosok közül ez alkalom-
mal Stadler Tamás nyújtott kiemelkedõ
teljesítményt, aki egyéniben mind a
négy mérkõzését megnyerte. Köllõ
András ugyancsak száz százalékosan
teljesített, míg Korály Csaba három, Fi-
lácz Attila pedig két pontot gyûjtött. Pá-
rosban a Filácz– Köllõ kettõs gyõzte le
az ellenfelét. Ezzel az eredménnyel a
szerencsi gárda négy forduló után hat
ponttal a tabella élére került a tízcsa-
patos NB III-as mezõnyben.
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A Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság (MTT) választmánya a közel-
múltban „Tehetségekért” kitûzõt és
emléklapot adományozott Gyõrik
Ferencnek, az MTT Kelet-magyaror-
szági Tagozata titkárának, a hazai te-
hetséggondozó mozgalomban kifej-
tett többéves szakmai munkájának el-
ismeréseként. A kitüntetés alkalmá-
ból beszélgettünk a Pro Urbe Sze-
rencs-díjas és Arany Katedra Em-
lékplakettel rendelkezõ nyugdíjas pe-
dagógussal.

– Tanár úr! Ön szerint minek kö-
szönhetõ ez az elismerés?

– 1989-ben megismertem Balogh
Lászlót, a Debreceni Egyetem tanárát.
Korábban már hallottam a munkájá-
ról, hogy a tehetséggondozással fog-
lalkozó iskolákhoz kapcsolódóan van
egy innovációs programja. Török-
szentmiklóson már 1988-ban végez-
tek tehetséggondozást. Ebben az  idõ -
szakban volt, hogy éppen állást ke-
restem. Többfelé érdeklõdtem, jártam
Sárospatakon is, a Comenius Tanító-
képzõ Fõiskolán, ahol ígéretet kaptam:
ha lesz hely, alkalmaznak. Végül Sze-
rencsen adódott egy lehetõség, amit
elfogadtam, így lettem 1990. szep-
tember 1-jétõl a Bolyai János Általá-
nos Iskola pedagógusa. Elõször nap-
közis nevelõ voltam, majd késõbb ta-
nítottam. Nekem volt az ötletem,
hogy Szerecsen is meg lehetne pró-
bálkozni tehetségfejlesztéssel. 

Beszéltem Zemlényi Zoltán igazgató
úrral is az elképzeléseimrõl, amit Ba-
logh László is kedvezõen fogadott. Azt
tudni kell, hogy Törökszentmiklóson
hetedik osztálytól kezdték a kiemel-
kedõ képességû gyerekekkel a foglal-
kozást, az én ötletem pedig az volt,
hogy korábban, már ötödikes kortól
végezzünk komplex személyiségfej-
lesztést. Mindez országosan szinten is
újdonságnak számított. Talán itt  kez -
dõ dött az a folyamat, ami a mostani
kitüntetésig vezetett. 

– Kanyarodjunk vissza kicsit a kez-
detekre. Meséljen gyermekkoráról!

– 1945. július 31-én születtem
Nagyfödémesen, ami most Szlovákia
területén van. A szüleim a második
világháború idején menekültek oda,
mert édesapám nagyszülei ott éltek ak-
koriban. 1945 õszén a Benes-dekré-
tum miatt kitelepítettek minket, és mi-
vel édesanyám szegilongi származá-
sú volt, így kerültünk végül a szülõ -
falujába. Ott jártam általános iskolá-
ba. Szegilong kicsi, 350-370 lelkes te-
lepülés volt akkor, mi összevont ta-
nulócsoportba jártunk. Az évfolya-
munkon 13 gyerek volt, ami magas
létszámnak számított a falu lakossá-
gához képest. Itt töltöttem az elsõ is-
kolai éveket. Szorgalmasan, becsüle-
tesen tanultunk. Ma már tudom, hogy

óriási hátrányban voltunk amiatt, hogy
nem szaktanárok oktattak minket és
nem tanultunk idegen nyelvet sem.
Óráról órára önállóan kellett készül-
nünk, sõt, olykor elõre is haladtunk.
A szüleink is motiváltak, de egymás
között is ment a versengés, hogy ki
tud többet tanulni, több könyvet el-
olvasni, és az iskolában jobban sze-
repelni. Pajuf Jóskával – aki az uno-
katestvérem – 12 évig egy padban ül-
tünk, majd késõbb gimnáziumba és
fõiskolára is együtt jártunk. 

A nyolc osztály elvégzése után Sá-
toraljaújhelyre kerültünk kollégiumba,
és a Kossuth Lajos Gimnázium diák-
jai lettünk. Nem volt könnyû ott  helyt -
állni. Havonta egyszer jöttünk haza,
ahová csak akkor engedtek minket, ha
kiváló eredményt értünk el. Amikor vé-
letlenül besikerült a rossz jegy vala-
mely tárgyból, bent kellett maradni a
kollégiumban. 

A középiskola elsõ oroszóráján toll-
bamondást tartott a tanárunk. Mi pe-
dig az unokatestvéremmel csak ültünk
és néztünk. Megkérdezte az oktató,
miért nem írunk, mi pedig mondtuk,
hogy nem tanultunk oroszt. Erre azt
mondta a tanár, hogy nincs olyan is-
kola Magyarországon, ahol ne taní-
tottak volna oroszt. Így lett az elsõ osz-
tályzatom egyes. Ugyan kezdõ cso-
portba raktak minket, de kötelezõ volt
oroszból érettségizni és szinte „vért iz-
zadtunk”, hogy elérjük a kettes-hár-
mas szintet. 

A negyedik évben – amikor peda-
gógushiány volt az országban – adó-
dott a lehetõség, hogy tanítói elõkép-
zés keretében felvegyük a politechnika
foglalkozást. Ettõl kezdve minden
szombaton a sárospataki tanítóképz-
õbe jártunk elõadást hallgatni, hospi-
tálni, meg órát tartani. Ez kezdettõl arra
ösztönzött minket, hogy a pedagógusi
pálya felé vegyük az irányt. Nekem
volt olyan gondolatom is, hogy elekt-
romérnöknek jelentkezzek, mert jól
ment a fizika és a kémia. A szüleim
azonban nem tudtak volna támogat-
ni, így olyan iskolát kellett választa-
nom, ahol a munka mellett levelezõ

tagozaton végezhetem tanulmányai-
mat. 

Kétnapos felvételi vizsgán vettünk
részt 1963-ban a Nyíregyházi Tanár-
képzõ Fõiskolán, ahová végül mate-
matika–fizika szakra vettek fel. 1963.
július 31-én töltöttem be a 18. élet-
évemet, és augusztus 1-jén már az elsõ
új munkahelyemen jelentkeztem. En-
nek elõzménye, hogy a felvételi után
behívtak a megyei tanács oktatási osz-
tályára, ahol dönteni kellett, hol sze-
retnék dolgozni. Három falu között vá-
laszthattam és én Taktaszada mellett
tettem le a voksomat, mert ez volt leg-
közelebb Szegilonghoz. 18 éves fej-
jel 17 esztendõs roma gyerekek taní-
tója lettem. Attól kezdve az életem úgy
alakult, hogy hétfõtõl péntekig dol-
goztam, majd a hét végén konzultá-
cióra jártam Nyíregyházára. Ez elég
kemény idõszak volt, majd 1967-ben
megkaptam a tanári diplomámat. Ezt
követõen még egy ideig maradtam
Taktaszadán. 

Mindig izgõ-mozgó ember voltam,
szerettem a közösséget, sportoltam, fut-
balloztam. Idõközben úttörõcsapat-
vezetõ lettem, majd 1971-ben kaptam
egy ajánlatot: hívtak a szerencsi járá-
si mûvelõdési osztályra tanulmányi fel-
ügyelõnek. Elvállaltam. 

– Ezzel félbeszakadt a pedagógusi
pályája?

– Nem egészen, hiszen a járás 31 te-
lepülésébõl tizenöt község tartozott
hozzám, ahol az oktató-nevelõ mun-
ka segítése, támogatása, ellenõrzése volt
a feladatom. Aztán 1973-ban mégis fél-
beszakadt a tanári hivatás, amikor egy
társadalmi szervezethez kerültem.
Mindezek ellenére egész életemben az
oktatást tartottam fõ feladatomnak, és
nem nyugodtam addig, míg vissza
nem térhettem a katedrára. 1990-tõl a
Bolyai János Általános Iskolában kezd-
tem dolgozni. Zemlényi Zoltán úgy hí-
vott, hogy matematika és fizika mellett
kémiát is kell tanítanom. Tette ezt
azért, mert tudta, hogy annak idején
Taktaszadán már oktattam ezt a tan-
tárgyat, annak ellenére, hogy nem vol-
tam szakos. Szívesen vállaltam. A sors
érdekessége, hogy a legtöbb sikert e
tárgyban értem el. Rendkívül tehetsé-
ges gyerekeket vittem el megyei és or-
szágos kémia versenyekre. E mellett ma-
tematikából és fizikából is szép sike-
reim voltak. 

Mindig az vezérelt a pályán, hogy
tisztelni, becsülni kell a gyerekeket,
mert amit mi adunk nekik, csakis azt
kaphatjuk vissza tõlük. Talán sok pe-
dagógus elfelejti ezt napjainkban. 

– A tanítás szeretete, a tehetség-
gondozás, a környezetvédelem. Ezek
mind közel állnak Önhöz. Hogyan ke-
rült kapcsolatba az Egészséges Váro-
sok Országos Szövetségével? 

(Folytatás az 5. oldalon.)

TEHETSÉGGONDOZÁSBÓL JELES

Hosszú évek óta jelentõs azoknak az
embereknek a száma Szerencsen, akik
az önkormányzat által szervezett köz-
foglalkoztatás keretében jutnak se-
gély helyett munkabérhez. Az „Út a
munkához” programnak köszönhe-
tõen idén a korábbi 120-140 fõ között
létszám helyett több mint 350 ember
végzett értékteremtõ tevékenységet a
városban.

A szociális igazgatásról és a szociá-
lis ellátásokról szóló törvény 2009 ja-
nuárjában hatályba lépett módosítása
alapján az önkormányzatok a munka-
ügyi központ által szolgáltatott adatok,
információk és elõrejelzések figye-
lembevételével kötelesek közfoglal-
koztatási tervet készíteni. A szerencsi
képviselõ-testület október 22-ei ülésén
módosította a még márciusban elfo-
gadott dokumentumot, mert a program
finanszírozásához szükséges forrást
szeptemberben túllépte az önkor-
mányzat. A meghozott döntés lehetõvé
teszi az állami támogatások további
igénybe vételét, amelyek a költségek
kilencvenöt százalékára nyújtanak fe-
dezetet.  

Vámosné Czili Adrienn, a polgár-
mesteri hivatal osztályvezetõ-helyette-
se arról tájékoztatta lapunkat, hogy Sze-
rencsen jelentõs múltra tekint vissza a
közfoglalkoztatás, aminek az elmúlt
esztendõben minden lehetséges for-
máját kihasználták. Kivette a részét a
település a közmunkaprogramokból, a
közhasznú, a közcélú és az értékte-
remtõ közhasznú programokból egya-
ránt. Az idei év tavaszától az állami tá-
mogatások a közcélú foglalkoztatást he-
lyezik az elõtérbe. Az „Út a munká-
hoz” program keretében november
elejéig 220 fõt alkalmaztak, ami a ko-
rábbi létszámmal együtt éves szinten
354 embert jelent. A költségekre ed-
dig 68 millió forint állami támogatást

vett igénybe a város, amihez 4 millió
forint saját erõt biztosítottak. A köz-
foglalkoztatottak többségének a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. ad
munkát a kertészetben és a közterüle-
ten, de vannak, akik az önkormányzati
intézményekben adminisztratív fel-
adatokat végeznek, idõs emberek se-
gítésében mûködnek közre, vagy ép-
pen konyhai kisegítõként tevékeny-
kednek. 

A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. feladatai között szerepel többek kö-
zött a közterületek és parkok gondo-
zása, az utak és hidak, valamint az ön-
kormányzati tulajdonban lévõ csapa-
dékvízelvezetõ-rendszerek karbantar-
tása. A cég tevékenységében a kis lét-
számú állandó dolgozói kollektíva
mellett meghatározó szerepet töltenek
be a közhasznú foglalkoztatottak.

Vaszily Miklós városi fõkertész sze-
rint ezek nélkül az emberek nélkül
ugyancsak megnehezülne a cég ered-
ményes mûködése. A közmunkások hi-
ányában komoly problémát jelentene
a város közterületeit díszítõ virágok ter-
mesztése, szaporítása és kiültetése,
ami sok szorgos kezet igényel. Így a he-
lyi kertészet mûködése gyakorlatilag alig
kerül pénzébe a városnak, hiszen nem
kell növényeket vásárolniuk, a mun-
kabért pedig az állam biztosítja. Az is
fontos, hogy az emberek így nem szo-
ciális segélyen tengõdnek, hanem ér-
téket hoznak létre, amiért bért kapnak.
Jelenleg a cégnél 80 közhasznú fog-
lalkoztatott dolgozik. Ezek az embe rek
közremûködtek többek között a járda-
építésekben, a Széchenyi-szobrot övezõ
dísztér kialakításában, korábban a te-
metõ kerítésének az elkészítésében, víz-
elvezetõ árkok létesítésében és rend-
ben tartásában egyaránt. Nyáron az in-
tézményi felújítások, karbantartások is
közhasznú foglalkoztatottak bevoná-
sával történtek Szerencsen.

A KÖZFOGLALKOZTATÁS
EREDMÉNYEI

Az õszi szünetet nem csak pihe-
néssel töltötték a Szerencsi Általá-
nos Iskola, Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, Óvoda és Bölcsõ -
de óvodapedagógusai és tanítói. Az
intézmény szakemberei közül 37-en
október 27-én ötórás továbbképzé-
sen vettek részt, amelynek a Nap-
sugár óvoda volt a helyszíne. 

Képességfejlesztés, felzárkóztatás,
iskolára való felkészítés témában
Kelemen Lajos pszichológus, fõis-
kolai tanár tartott elméleti és gya-
korlati képzést.

Délelõtt a pedagógusok megis-
merkedtek az Okos(koc)ka fejlesztõ
játékcsaláddal, melyet pedagógu-
sokból és pszichológusokból álló
csoport fejlesztett ki azzal a céllal,
hogy a 3–14 éves korú gyermekek
képességeinek megismerése és ki-
bontakoztatása a legkorszerûbb ku-

tatások eredményeinek felhasználá-
sával történjen. 

A játékcsalád kipróbálása során
megtapasztaltuk, hogy milyen sok-
oldalúan használható. Alkalmazá-
sával a gyerekek örömmel sajátítják
el, illetve gyakorolják azokat a ké-
pességeket, amelyek az iskolai ta-
nuláshoz feltétlenül szükségesek. 

Nagyon sok hasznos ismeretet,
ötletet, segítséget kaptunk a tovább-
képzésen, ami után az óvodapeda-
gógusok nevelési értekezlettel foly-
tatták a napot, melynek keretében kö-
szöntöttük az idén jubiláló kollé-
ganõket. Kovács Jánosné 30 éve, Ka-
rasz Nóra és Jeroskovicsné Benkó An-
gelika 25 éve végzik munkájukat hi-
vatásként. Gratulálunk, további szép,
munkában töltött éveket és jó egész-
séget kívánunk nekik!

Tarnóczi Erzsébet
intézményegység-vezetõ

TANULD ÉS TANÍTSD A JOBBAT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Én szerencsére megúsztam, de job-

ban szeretem az olyan kockázatokat,
amelyek kézzel foghatóak, láthatók.
Ma, kétgyermekes családapaként az
atomkatasztrófa helyszínét nem aka-
rom többet látni.

– Nyomon követi-e a riportalanyok
késõbbi sorsát? Tudja-e például, hogy
Kárpátalján hogyan alakul manapság
a magyar öngyilkosok aránya?

– Nemrég voltam Kárpátalján. Nem
mondom, hogy mindenkivel megma-
radt a kapcsolat, de például a legjobb
barátaimat ezeknek a fejezeteknek
köszönhetem. Akik hozzám nagyon
közel állnak, azok valamelyik írásom
fõszereplõi voltak. A számomra is
legértékesebb emberek gazdagítottak
engem, példaképeimmé váltak, hir-
detem, amit õk hirdetnek, és napi kap-

csolatban vagyok sokukkal. Van olyan
is, akikkel nem tartom a kapcsolatot.

– Mit szólna ahhoz, ha valamelyik
gyermeke felnõttként az Ön nyom-
dokaiba szeretne lépni?  

– Barnabás, a kisebbik fiam bizo-
nyosan nem tesz majd ilyet, mert egé-
szen más irányú az érdeklõdése. Ben-
jáminnak azonban benne van a sze-
mélyiségében. Ne feledjük, õk elõ ször
Afrikában jártak óvodába, ami után az
Amerikai Egyesült Államokban laktunk
egy évig. Már most többet láttak a vi-
lágból, mint én egykor, amikor már an-
nak is örültem, ha Pécsrõl felutaztunk
Budapestre. Így ha a nagyobbik fiam
a nyomdokaimba akar majd lépni, se-
gíteni fogom. 

– Gyûjti a baseballsapkákat? 
– Van belõlük vagy negyven. A több-

ségét magam vásároltam, de ajándékba

is szoktam kapni belõlük. Az USA-ban
volt egy híres riporter, aki fülbevalót
hordott. Ezen elõször mindenki meg-
botránkozott, aztán már úgy emle-
gették, hogy milyen jó sztorijai van-
nak annak a fülbevalós riporternek. Re-
mélem, a sapkával ez nálam is így lesz.
Mindenkit szeretnék megnyugtatni:
van hajam és nincs lyuk a fejemen. 

– Önnek már a neve is elég ahhoz,
hogy figyelmet keltsen.  

– A választott nevem egy kicsit nem-
zetiségi kérdés volt. Engem már gye-
rekkoromban is Vujity Tvrtkonak hív-
tak, csak ez nem kerülhetett be a sze-
mélyi igazolványba, mert annak ide-
jén csak Ladó-féle utónévkönyvbõl le-
hetett nevet választani. Így amikor
megtehettem, a papírjaimba is Vujity
Tvrtko került a Balogh Szilárd helyett.

Árvay Attila

EMBEREKRÕL, POKLOKRÓL

A közmunkások a parkolóépítésbôl is kivették a részüket.



A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács legutóbbi ülésén na-
pirend elõtt tárgyalt a rövidesen az
Országgyûlés elé kerülõ törvénymó-
dosítási csomagról. Rónavölgyi End-
réné, a testület elnöke arra kérte a
tervezett változtatásokkal kapcso-
latban észrevételeket megfogalmazó
Bogyay Ferenc szerencsi rendõrka-
pitányt és Varga László taktaharká-
nyi polgármestert: javaslataikat írás-
ban küldjék el hozzá, hogy azoknak
a törvényjavaslat általános vitájá-
ban érvényt szerezhessen. 

Bogyay Ferenc álláspontja szerint
a módosítással indokolatlanul törlés-
re kerül az ún. külterületi lopás, ami-
kor 20 ezer forintot el nem érõ ér-
tékben mezõ- vagy erdõgazdaságilag
hasznosított földön lévõ terményt, ter-
méket, illetve haszonállatot, vagy az
ott elhelyezett felszerelést, eszközt
visznek magukkal az elkövetõk. Ez a
szabálysértés jelenleg a bíróság ha-
táskörébe tartozik, s tettenérés esetén
lehetõség van a gyorsított eljárás al-
kalmazására, ami azt jelenti, hogy az
elkövetést követõen 72 órán belül
megtörténik a szankció kiszabása. Ez
a terménylopások esetén a megelõzés
szempontjából különösen fontos le-
hetõség, amitõl a módosítás meg-
fosztaná a jogalkalmazókat. A rendõr-

kapitány szerint a bíróság hatásköré-
nek csökkentése, a gyorsított eljárás
alkalmazhatóságának a megszünte-
tése nem egyezik a jogalkotói szán-
dékkal, de mindenképpen kiváltja a
kistelepülések lakóinak, a mezõ- és
erdõgazdálkodás dolgozóinak és a te-
lepülésvezetõknek az ellenszenvét.
Bogyay Ferenc szerint a szabálysér-
tésekrõl szóló törvény 156 paragra-
fusánál az új bekezdéseknek nem a
korábbi rendelkezések helyébe kell
lépniük, hanem ki kellene egészíte-
niük azokat. 

Varga László fontosnak tartja, hogy
az új szabályozás alapján visszake-
rül a szabálysértési törvénybe a
rendõrség nyomozati közremûködé-
se, mert az önkormányzati szabály-
sértési hatóságnak erre nincs lehetõ -
sége, ami miatt számos, tulajdon el-
leni szabálysértési ügy eredményte-
lenül, megszüntetéssel fejezõdött be.
A polgármester szerencsésnek talál-
ja azt a módosítást is, mely szerint a
szabálysértéssel okozott kár megtérí-
tése esetén jelentõsen csökken a bün-
tetési tétel. Kérdés azonban, hogy en-
nek a bejelentése a sértettet, az eljá-
rás alá vont személyt terheli-e, vagy
ezt a hatóság megkeresésére kell
megtenniük. 

Varga László kiemeli, hogy az új
rendelkezések alapján a szabály-

sértési hatóság illetékessége a
bûncselekmény elkövetésének he-
lyéhez illeszkedik. Ez azonban nö-
velheti a bürokráciát, mert ha a fel-
jelentés nem tartalmazza az érintett
személy szociális és egyéb körül-
ményeit, valamint a szabálysértési
elõéletét, akkor ezeket az adatokat
be kell szerezni. Az ügyek egyesí-
tése folytán az illetékes szervnél egy
eljárásban lehetett lefolytatni a kü-
lönbözõ szabálysértéseket, ami jövõ
év január 1-jétõl megváltozik. Ugyan
2010-tõl elvileg mûködni fog a köz-
ponti szabálysértési nyilvántartás,
de félõ, hogy az új rendszer mûkö-
dése nem lesz az elsõ perctõl zök-
kenõmentes. 

A polgármester észrevételeket fo-
galmaz meg a közérdekû munka-
végzéssel kapcsolatban is, amivel
azért nem élnek a kiszabott bírság
behajthatatlansága esetén az önkor-
mányzatok, mert többletköltséggel jár
és nem eredményes. Ezért olyan
szabályozásra lenne szükség, ami va-
lóban büntetést jelent az elköve -
tõknek. Varga László szerint a bíró-
ságok valamilyen ok miatt bünte-
tésként nem alkalmazzák az elzárást
olyan esetekben sem, amikor nyil-
vánvaló, hogy az elkövetõ a koráb-
ban kiszabott pénzbüntetéseket sem
fizette meg.   

(Folytatás a 4. oldalról.)
– Szerencs 1994. január 1-jétõl tag-

ja az országos szervezetnek. Buda-
házy Emil akkori városi tiszti fõor-
vos vette kezébe az itteni irányítást
és megszervezte a helyi koordináci-
ós bizottságot. A pedagógusok kö-
zül engem hívott, mert tudta, hogy
foglalkozom integrált természettu-
dományi kérdésekkel. A fõorvos ezt
követõen nem sokáig volt Szeren-
csen, mert 1994 õszén Budapestre
költözött. Elõtte behívott magához és
arra kért, hogy az új ÁNTSZ-fõorvos

megérkezéséig – néhány hónapra –
vállaljam el a bizottság irányítását.
A két hónapból már lassan 15 év lett.
Az új doktor hallani sem akart róla,
így rám maradt a feladat. Ez nem egy
látványos munka, ami sok utánajá-
rással, ismeretek gyûjtésével jár,
hogy az Egészséges Városok Orszá-
gos Szövetségében betöltött tagsá-
gunk a település és az itt élõk javát
szolgálja. 

– Mit tart a legnagyobb eredmény-
nek az elmúlt másfél évtizedbõl?

– A kormány kezdeményezését
mintegy 2-3 évvel megelõzve hívtuk
fel a figyelmet a mellrákszûrés fon-
tosságára. Ennek köszönhetõ, hogy
Szerencsen nagyon sok nõ életben ma-
radt, mert idõben feltárták a súlyos be-
tegségüket. Sikerült elérnünk, hogy rá-
irányítsuk a figyelmet a rendszeres
szûrõvizsgálatok jelentõségére. Ki-
dolgoztuk a város egészségképét, kü-
lönbözõ vizsgálatokat végeztünk, fel-
tártuk Szerencs lakosságának egész-
ségi állapotát. 

1974-ben nõsültem meg. Feleségem
Lánczi Zsuzsanna, akit Taktaszadán
ismertem meg. Csodálatos feleség,
anya és pedagógus volt, aki a súlyos

kór miatt mindössze 44 évet élt és
1999 januárjában hunyt el. Az õ be-
tegsége még inkább ösztönöz arra,
hogy folytassam az Egészséges Váro-
sok Szervezetében végzett munkámat. 

– 2006-ban befejezte aktív pálya-
futását. 

– Két gyerekem van. Feri a napok-
ban töltötte a 33-at, Zsuzsi 31 éves.
Mindketten megházasodtak és Buda-
pesten élnek. A lányom két csöpp-
ségnek adott életet, a fiam gyermeke,
a harmadik unokám szeptember 17-
én született. Sokszor vagyok náluk,
mindig várnak, hogy mikor utazom fel,
de bevallom, nem szeretem azt a nagy-
városi nyüzsgést. Itthon továbbra is in-
tézem az egészséges városok koordi-
nációs tevékenységeit. Idén egy nagy
felmérést végeztünk, amelyrõl a je-
lentést szeptember 30-án kellett le-
adnom. Éppen most készülök az or-
szágos közgyûlésre. Emellett a Sze-
rencsi Tehetségekért Alapítvány dol-
gait is intézem. Nagyon sok jó ké-
pességû gyermek van ebben a város-
ban, csak oda kell figyelni rájuk,
hogy ne kallódjanak el. Ez a pedagó-
gusok feladata.

M. Z.

TEHETSÉGGONDOZÁSBÓL JELES
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A Zempléni-hegység aktuális kör-
nyezetpolitikai és természetvédelmi
kérdéseirõl tartottak szakmai kon-
ferenciát október 28-án a megye-
házán. A tanácskozás központi té-
májául a térségben egy önálló nem-
zeti park létrehozása szolgált.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat szervezésében meg-
tartott fórumon a felszólaló szakem-
berek a Zempléni-hegység természeti
kincseit veszélyeztetõ tényezõket
vették számba. Elhangzott, hogy a te-
lepülések egy részén a közmûháló-
zat fejlesztése szükséges, ami elsõ -
sorban a szennyvízcsatorna kiépíté-
sét jelenti. Ezen a területen különö-
sen a térség északi részén kritikus a
helyzet, ahol a lakosság több mint
90%-a önálló szikkasztóval rendel-
kezik. Az elmúlt idõszakban Zemp-
lénben jelentõsen fejlõdött a hulla-
dékgazdálkodás. Szinte teljes körûen
kiépült a szemétszállítás rendszere,
szelektív gyûjtõhelyek létesültek, a
térség központjában kialakított hul-
ladéklerakóban már építési-bontási
törmeléket is feldolgoznak. A kö-
zelmúltban a zempléni és abaúji ön-
kormányzatok a felhagyott lerakók
felszámolására nyújtottak be sikeres
pályázatot. A 46 ilyen létesítményt
érintõ projektnek a tervek szerint a
jövõ évben megkezdõdik a megva-
lósítása. Szóba került, hogy a kor-
szerû hulladékgazdálkodás harmó-
niában van a környezetvédelem-
mel, miközben javítja a turizmus fel-
tételeit. Elhangzott, hogy ebben a te-
vékenységben egyre inkább elõtér-
be kerül az újrahasznosítás, miköz-
ben a térségben keletkezõ szemét-
nek egyre kevesebb része kerül majd
a térségi lerakóba.    

A tanácskozáson megfogalmazó-
dott, hogy a Zemplénben nem egyön-
tetû az önálló nemzeti park meg-
alapításának fogadtatása. Vannak,

akik a pályázati lehetõségek bõvü-
lését látják a kezdeményezésben,
mások attól tartanak, hogy messze el-
kerülik majd a befektetõk a vidéket.
A megyében ugyanis európai ösz-
szehasonlításban is kiemelten nagy
a Natura 2000 területek aránya, ami
miatt a Hegyközben már több mil-
liárd forintos munkahelyteremtõ be-
ruházás nem kapta meg a megvaló-
sításhoz szükséges hatósági enge-
délyt. Az önálló Zempléni Nemzeti
Park létrehozása mellett érvként
hangzott el, hogy az a jelenlegi táj-
védelmi körzet területére korlátozó-
dik majd és a szabályozásban nem
jelent további lényegi korlátozást.
Ugyanakkor fiatal környezetvédelmi
szakemberek telepednek majd a tér-
ségbe.      

A rendezvény szünetében meg-
tartott sajtótájékoztatón Ódor Fe-
renc, a megyei közgyûlés elnöke fon-
tosnak tartotta a Zempléni Nemzeti
Park ügyében a párbeszédet, amit az
illetékeseknek az érintettekkel már
korábban el kellett volna kezdeni.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a
térségben élõk akkor is harmóniában
éltek a természettel, amikor erre
még semmilyen elõírás nem kötelezte
õket. Fülöp Sándor a jövõ nemze-
dékek szempontjából üdvözölte az
önálló Zempléni Nemzeti Park lét-
rehozásának a gondolatát. Az om-
budsman szerint a nem megfelelõ tá-
jékoztatás miatt az emberekben sok
félelem van, amelyek többsége tisz-
tázható. Fülöp Sándor jogászként úgy
látta, hogy a nemzeti park megva-
lósítása a jelenlegi helyzethez képest
nem jelent nagy változást. Ugyan-
akkor a pályázati lehetõségek ki-
szélesednek, ami a helyben élõknek
is az érdeke.         

Szerencs – a világörökséghez ha-
sonlóan – nem szerepel a tervezett
önálló nemzeti park területei között,
e miatt az elõnyökre sem számíthat.     

HARMÓNIÁBAN
A TERMÉSZETTEL

Az építõipari vállalkozások mun-
kához jutását, a beruházások meg-
kezdésének gyorsítását, az engedé-
lyezési eljárások lerövidítését, vala-
mint az alvállalkozók kifizetésének
biztosítását szolgálja az a jogsza-
bálycsomag, amelyrõl november 6-
án tartottak fórumot Miskolcon a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarában (BOKIK).   

Az ágazatban dolgozó helyi cégek
vezetõinek részvételével megtartott
fórumon Bihall Tamás, a BOKIK el-
nöke arra hívta fel a figyelmet, hogy
a megyében több mint kétezer épí-
tõipari vállalkozás mûködik, ame-
lyeknek súlyos problémát jelent az
ágazatban elterjedt lánctartozás. A
cégek sorozatban nem jutnak hoz-

zá az elvégzett munka ellenértéké-
hez, ami sokszor a létüket veszé-
lyezteti. Ezért kedvezõen fogadták azt
a kormányzati szándékot, amely en-
nek az áldatlan állapotnak a felol-
dását célozza. Bihall Tamás üdvö-
zölte az építõipari cégek kötelezõ re-
gisztrációját, amelyet a kereskedel-
mi és iparkamara végez. Az elnök
szerint ez a feladat a BOKIK köztes-
tületi funkciójának az erõsödését
vetíti elõre, ami a gazdasági sze-
replõnek is a javát szolgálja. 

Szaló Péter, a Nemzeti Fejleszté-
si és Gazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára elõadásában a szaktárca
által kidolgozott „Gyorsítás II.” jog-
szabálycsomag elemeit ismertette,
amelyek többsége idén október 1-
jén hatályba lépett. A változtatások

között szerepel a lánctartozások
jövõ beni kialakulásának gátat sza-
bó, a kis- és közepes vállalkozók vé-
delmét garantáló, ún. építtetõi fe-
dezetkezelõ intézménye, a kivitele-
zõi regisztráció, a közbeszerzések-
nél az egyedül a vállalási ár helyett
az összességében legelõnyösebb ár-
ajánlat elfogadása. Szaló Péter is-
mertette, hogy az engedélyezés köre
tovább egyszerûsödik, új eljárási
formák vehetõk igénybe, ugyanak-
kor az ellenõrzések szigorodnak.
Meghatározott esetekben akár egy-
szerû bejelentéssel is megkezdhetõk
egyes építmények munkálatai, ám a
jogkövetõ magatartás fenntartása ér-
dekében a hatóságok a helyszínen
vizsgálják a bejelentés valóságtar-
talmát. 

A megyei III. osztályú bajnokság
szerencsi csoportjának utolsó õszi
fordulójában az SZVSE csapatai Tak-
taszadán vendégszerepeltek. 

Az ifjúsági együttesek találkozóján
a rendkívül durva szabálytalanságo-
kat elkövetõ helyiek bírói segédlet-
tel 2–1 arányú gyõzelmet arattak. A
bajnokságban a hárompontos elõ -
nyüket elvesztõ, de továbbra is a ta-
bella elsõ helyén szereplõ szeren-

csiek gólját Barna Gergõ szerezte. A
felnõttek találkozóján fordított ered-
mény született. Boncsér László és Er-
dei Zoltán találataival 1–2 arányban
a Szerencs VSE együttese nyerte
meg a találkozót, amiben oroszlán-
része volt a kapuban kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtó Tóth Péternek. A
csapat a ranglista harmadik helyén
várja a tavaszi folytatást. 

***
Lapunk elõzõ számában adtunk

hírt a csapatok október 17-ei, Golo-
pon elért eredményeirõl, azonban
anyagtorlódás miatt akkor a gól-
szerzõk nevének közlésére nem volt
lehetõség. Az 1–7-es végeredményû
ifjúsági találkozón Kovács István
egy-egy, Sípos Zoltán, Tóth Roland,
Takács Máté, Barna Gergõ és Tóth
Ádám egy találatot ért el. A felnõttek
meccse 1–2-re végzõdött, a szeren-
csiek közül kétszer Orosz Márton volt
eredményes. 

ÉLEN ZÁRT AZ IFJÚSÁGI CSAPAT 

MÓDOSÍTANÁK A TÖRVÉNYJAVASLATOT 

„GYORSÍTÁS II.” 
JOGSZABÁLYCSOMAG

Ódor Ferenc fontosnak tartotta a Zempléni Nemzeti Park ügyében a
párbeszédet. Mellette Fülöp Sándor.



2009. NOVEMBER 13. ÉRVEK, VÉLEMÉNYEK6

(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem köz-
lünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.:
85. Telefonszámunk: 47/561-180.)

POS TÁ JÁ BÓLA

A HOZZÁTARTOZÓ
PANASZAI 

Végsõ elkeseredésében fordult la-
punkhoz a Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Önkormányzat Szerencsi
Idõsek Otthona egyik lakójának
hozzátartozója. A levélíró amiatt
emelt kifogást, hogy szerettének lá-
togatása során folyamatos romlást ta-
pasztal az intézményi ellátás szín-
vonalában. Felháborítónak találta,
hogy Kovács Istvánné intézmény-
vezetõ utasítására a gondozott idõs
embereknek át kell járniuk a lakó-
épület mellett lévõ étkezdébe reg-
gelizni, ebédelni, vacsorázni, füg-
getlenül attól, hogy tolókocsiban ül-
nek, vagy éppen csak járókerettel
tudnak közlekedni. A nõvérek pe-
dig a parancsnak eleget téve húz-
zák-tolják az idõseket, kit sírva, kit
jajgatva. Papucsban, egy szál ru-
hában, kabát nélkül, esõben, szél-
ben. Az olvasói levél szerzõjének in-
formációi szerint egyesek már sztráj-
kolnak, akik természetesen ilyenkor
nem kapnak enni, mert a nõvérek
nem vihetik át a lakóépületekbe az
ennivalót. – Meddig lehet egy mun-
kában megfáradt öregembert meg-
alázni, aki csupán kis odafigyelés-
re, nyugalomra vágyik? – teszi fel a
kérdést a lapunkhoz forduló hoz-
zátartozó, akinek személyes ta-
pasztalata szerint az idõsotthon dol-
gozói közül többen durvák, sokszor
pihenõidõ alatt hangoskodnak, ka-
carásznak. Azt is furcsának találja,
hogy míg az öregek most az étke-
zôben normális adag ennivalót kap-
nak, addig korábban, amikor a
nõvérek osztották az ételt, alig ju-
tott 1-2 kocka hús a kevéske fõze-
lékre.

A levélíró szóvá teszi a lakóépü-
letben érezhetõ bûzt, amit más idõs-
otthonokban nem tapasztalt. Kifogá-
solja azt a rendelkezést, miszerint az
ágyban fekvõ lakóknak egy napra
csak egy pelenka jár. Amennyiben a
beteg a délelõtti órákban végzi szük-
ségét, estig úgy fekszik, mert nem le-
het tisztába tenni. A hozzátartozó azt
is kifogásolja, hogy az intézményve-
zetõt – akit korábban a folyosókon
is meg lehetett állítani és kedvesen
elbeszélgetett az embe rekkel – ami-
óta helyettese van, nem lehet elérni,
mert mindig szabadságon van. 

MÉLTÓ GONDOSKODÁS
A LAKÓKRÓL 

A levél tartalmát megismertettük az
idõsotthon vezetõjével, aki a meg-
fogalmazottakra az alábbi választ
adta: 

„Szociális szakemberként termé-
szetesen nagy tiszteletben tartom a
kedves levélíró véleményét, és egy-
ben nyugodt szívvel nézek szembe
saját lelkiismeretemmel és felelõs ve-
zetõként minden munkatársam lel-
kiismeretével, amikor is 2009. szep-
tember 30-án vehettem át az „Idõ -
sekért díjat 32-ik éve a segítõ pályán
közalkalmazottként” címmel a par-
lamentben, melynek odaítélését szá-
momra hiteles szakemberek véle-
ménye döntötte el. Bátran merem ki-
jelenteni: 20 éve mûködõ intézmé-
nyünkben, ahol én is 20 éve vagyok
és közel 60 munkatársam, akik
ugyancsak 15-20 éve itt dolgoznak
és mára olyan szakmai csoporttá

fejlõdtek és kovácsolódtak össze, akik
nemcsak hazai, hanem nemzetközi
szinten egyaránt bármikor megállják
helyüket emberségükkel és  szakmai -
ságukkal. Számos olyan, korábban a
Szerencsi Hírekben és más sajtóter-
mékben is sok hozzátartozói köszö-
netet kapott kollektívánk az idõs em-
berrel való méltó bánásmód elis-
meréseként. A lap elõzõ kiadásában
nyilatkozik az egyik ellátottunk ar-
ról, hogy 20 éve lakik intézmé-
nyünkben, amikor teljesen ágyhoz
kötöttként szállították kórházból ott-
honunkba, majd ápolás-gondozá-
sunknak köszönhetõen a mai napig
önellátó, kreatív, hasznos állampol-
gára társadalmunknak és az itt élõ
közösségnek is. Nem utolsósorban
mélyen elgondolkoztató a levél tar-
talma és a mögötte gondolkodó le-
vélíró személyisége, amely felhívja
a figyelmemet arra, hogyan találjuk
meg a legoptimálisabb megoldást je-
len változó és nehézségekkel teli vi-
lágunkban, hogy az intézmény szak-
mai munkája és mûködõképessége
megfeleljen az elvárások szintjének.
Napról napra növekszenek felelõs-
ségteljes feladataink abban, hogy a
gondjainkra bízott idõs embertársa-
inknak a meglévõ funkcióik meg-
maradjanak, illetve fejlõdjenek a
megváltozott élethelyzetek ellenére.
Célunk továbbá, hogy önmaga és
mások számára hasznosnak érezve
élhessen az intézményi környezet-
ben.

Évek óta a szakhatósági ellenõr-
zések nem tárnak fel hiányosságo-
kat, sõt elismerés számunkra, hogy
hivatástudatból származó emberfe-
letti munkánkat kiemelik.

Kedves levélíró! A rohamosan
megváltozott világunkban állami in-
tézményként sokszor rajtunk kívül
álló okok miatt kényszerülünk az itt
lakó idõs emberek érdekeit leg-
messzebbmenõkig szem elõtt tartva
olyan keménynek tûnõ döntések
meghozatalára, melyekkel a mûkö -
dõképesség és az otthonérzet egya-
ránt biztosított legyen.

A végsõ megoldást az itt lakók és
dolgozók számára nem az Ön által
írt olvasói levélben látom, mely
mélységesen felháborítja valamennyi
munkatársamat és nem utolsósorban
rontja az itt lakó rászorultak biz-
tonságérzetét, otthonérzetét. Az Ön
által felvetett kérdések olyan magas
szakmai tudást érintenek, amellyel
az itt dolgozó munkatársak rendel-
keznek és azok alapján végzik fel-
adataikat, ezért ilyen formában és
módon nem kívánok magyarázatot
adni a rágalmakra, ami nagyban
rontja a szakma erkölcsi, etikai mo-
rálját. Kérdései és állításai mélysé-
gesen felháborítóak a kompeten-
ciahatárok figyelembevétele és an-
nak tiszteletben tartása mellett, de
természetesen nem elhanyagolha-
tóak és mindenképpen jelzésérté-
kûek.

Mi nem hitegetõ szervezet va-
gyunk, mert a tényekkel való szem-
benézés, a valóságra való felkészí-
tés, rávezetés, következetesség nem
olyan fájó és tudjuk, messzebb ve-
zet, mintha hitegetéssel próbálkoz-
nánk azokkal, akiket egyébként „na-
gyon szeretünk”.

Azt is tudnunk kell mérlegelni,
hogy a rászorult idõs emberek szük-
ségleteinek kielégítésében nem a mi
elvárásaink, elképzeléseink a leg -

optimálisabbak – az õ szükséglete-
ik nem a mi szükségletünk! Az itt la-
kók legtöbb esetben más generáci-
ókhoz tartozva különbözõ társadal-
mi értékrendbõl, normarendbõl ke-
rültek intézményünkbe. Mi egész-
séges idõseket, az alkotási és élni aka-
rási kedvet újra felélesztve, szeretõ
idõs embereket kívánunk környeze-
tünkben tudni. Az itt lakó idõseink
ellátása személyre szabott, melyet
egyénenként kell, és veszünk figye-
lembe.

Én bármikor elérhetõ vagyok
ugyanúgy, mint bármely más vezetõ
munkatársam.

Otthonunk 20 éve felkészült és vár-
ja a térségünkben is növekedést mu-
tató elmagányosodott, intézményi
gondoskodást igénylõ és egyre in-
kább kórosan megöregedett idõs
szüleinket, nagyszüleinket.

Kovács Istvánné
intézményvezetõ

KÉT NAP A PARTIUMBAN

„Nem az a fontos, hogy velem mi
lesz, én már a múlté vagyok. Nekem
már csak az a dolgom, hogy hidat
építsek a múlt és a jövendõ között.
És hogy ennek a hídnak pilléreibe be-
építsek mindent, amit a múltból a jö-
vendõbe átvinni érdemes.” (Wass Al-
bert)

A Magyarország történelmi múlt-
jához tartozó Partium területén ba-
rangolva kerestük azokat az értéke-
ket, melyeket érdemes a múlt és jö-
vendõ között épülõ hidunkba  be -
építeni.

Utunk elsõ állomása Szatmárné-
meti volt. Körbesétáltuk a város fõte-
rét, bementünk a püspöki székes-
egyházba. Megnéztük a fõtér sarkán
lévõ neogótikus Vécsey-házat, ahol
1711. április 27–28-án megtárgyal-
ták és elfogadták a Rákóczi-szabad-
ságharcot lezáró szatmári béke pont-
jait. Láttuk mai állapotában a fõtér
századfordulón legszebb épületét, a
Lechner Ödön által tervezett egykori
városházát.

Szekerünk rúdját Érmindszent felé
fordítottuk, ahol a falu végében áll
a „hétszilvafás” Ady család udvar-
háza és család parasztház jellegû régi
otthona, ahol a költõ született, és ahol
most a család eredeti bútorait lát-
hatjuk. A falu, tisztelegve nagy szü-

löttje elõtt, felvette nevét és a falu ha-
tárába érve a helységtáblán „Ady
Endre” szerepel.

Utunk következõ állomása a vidék
központja és egyik legszebb telepü-
lése, Nagyvárad, a Partium szecesz-
sziós hangulatú fõvárosa volt. A te-
lepülés utcáin sétálva ma is számta-
lan, elhanyagoltságában is szemet
gyönyörködtetõ építészeti remek -
mûvet fedezhetünk fel. A várostól el-
választhatatlan a csodatévõ Szent
László király kultusza. Ma már szin-
te alig hihetõ, hogy a XX. század ele-
jén Nagyvárad Magyarország leg-
mozgalmasabb szellemi-kulturális
központja volt. Ennek emlékét õrzi
többek között az általunk is megte-
kintett Mülleráj cukrászda, ahol Ady
Endre is szívesen elmélkedett. Láttuk
a Holdas-templomot, melyben 1919.
április 21-én bejelentette a román ka-
tonai parancsnok, hogy Nagyvárad
ezentúl Romániához tartozik. Nem
messze a templomtól áll a Sas palo-
ta, melynek színes üvegablakokkal
díszített passzázsán végigsétálva el-
játszottunk a gondolattal, milyen le-
hetett, amikor a XX. század elején
elegáns hölgyek és urak sétálgattak
a kirakatok elõtt. 

Ezt követõen újra buszra szálltunk
és megpróbáltuk megközelíteni a
Mézgedi cseppkõbarlangot. Elõzõ
nap azonban olyan nagy mennyiségû
hó esett, hogy lavinaszerûen bete-
mette fákkal az utat, így csak a leg-
bátrabbak jutottak el a bejáratáig, de
a barlang látogatását nem engedé-
lyeztek. A frissítõ hógolyózás után
szállás után néztünk.

A „legmagyarabb” település a Fe-
kete-Körös völgyében Köröstárkány.
Ott már vártak bennünket húsle-
vessel és töltött káposztával. Ter-
mészetesen elõkerült a száraz kapu
oltalma alatt fõzött jó házi pálinka
is. A helyiek vendégszeretetét más-
nap reggelig élveztük, ekkor a he-
lyi hagyományos ételeket (zakusz-
ka, kecskesajt, hecsedli) sem nél-
külözõ bõséges reggeli után újra útra
keltünk. 

Második napunk elsõ állomása
Arad, a Magyar Golgota volt. Rövid
városnézés után koszorút helyeztünk
el a kiszabadított Szabadság szo-
bornál a „Megbékélés Parkjában”,
majd leróttuk tiszteletünket az ara-
di 13 vértanú emlékmûvénél.

Ezt követõen Nagyszalontára, a
hajdúk városába érkeztünk. Nagy-
szalonta Arany János szülõvárosa. A
fõtéren áll a Csonka-torony, amely-
ben ma az Arany János-emlékmú-
zeum mûködik. A Csonka-torony be-

járata fölött a karosszékben ülõ költõ
szobra nézett le ránk. A tornyot
édesapja halála után fia, Arany Lász-
ló kezdeményezésére újították fel, és
az általa átadott személyes tárgyak-
kal, könyvekkel, iratokkal emlék-
múzeumnak rendezték be. A torony
négy emeletén berendezett kiállítás
legérdekesebb része talán Arany
egykori dolgozószobájának eredeti
berendezése. Elsétáltunk a szobor-
parkba, ahol Arany János szobra mel-
lett a város többi jeles szülöttének a
mellszobrai láthatóak.

Nagyváradon újra megálltunk,
majd rövid szabad programot köve-
tõen Ártándon keresztül újra haza-
érkeztünk.

A kirándulás színvonalát és han-
gulatát emelték a tájhoz illõ irodal-
mi szemelvények az erdélyi alkotók
mûveibõl (Ady Endre, Reményik
Sándor, Kányádi Sándor, Dsida Jenõ,
Áprily Lajos, Wass Albert, Kós Ká-
roly, Tóth Árpád, Arany János), me-
lyeknek összegyûjtéséért kiváló ide-
genvezetõnknek, Szabó Csabának
mondhatunk köszönetet, az elõadá-
sukra pedig jeles tagtársaink vállal-
koztak, õket is elismerés illeti. A ki-
rándulás szervezõinek szintén kö-
szönet jár, hiszen munkájuk nélkül
szegényebbek lennénk ezzel a nagy-
szerû élménnyel.

Reméljük, lesz még alkalmunk
közösen Erdély csodálatos vidékein
barangolni!

Tarnóczi Erzsébet egyesületi tag

KÖSZÖNETEK 
* A Fecskési Idõsek Klubja tagjai

és dolgozói hálájukat és köszönetü-
ket fejezik ki Szerencs Város Ön-
kormányzatának és Bíró István kép-
viselõnek, hogy mint minden jeles
alkalommal, úgy az idõsek napján
is süteménnyel, pezsgõvel köszön-
tötték az ünnepelteket.

Nagyné Kosárkó Mária

* Szeretnénk megköszönni a sze-
rencsi Napsugár óvoda óvó nénijei -
nek és dadus nénijeinek a szüreti hét
színvonalas, változatos és tartalmas
megszervezését, megrendezését.
Mind a hat csoport gyermekei nagyon
örültek, hogy szerepelhettek, nép-
mesét hallgathattak, felvonulhattak.
A közös tánc is sikert aratott. Kicsik
és nagyok együtt ropták a táncot. So-
kan most jártak elõször borospincé-
ben. Mindeközben a gyerekek a
szülõkkel lelkesen gyûjtötték a papírt.

Szülõi munkaközösség nevében:
Mezôsi Ákosné

A csoport tagjai az aradi Sza -
badság szobornál.

Változatos programok szórakoztatták a kicsiket a Napsugár óvoda
szüreti hetén.
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Sorozatunk mostani cikke kicsit el-
tér a megszokottól. Több mint harminc
esztendeje annak, hogy Dezsõ Mari-
annával (fotónkon) egy osztályban
kezdtük meg a felsõ tagozatot a Hu-
nyadi János Általános Iskolában. Nyol-
cadik után szétváltak az útjaink: õ Sá-
rospatakra, én pedig Miskolcra kerül-
tem középiskolába. Semmit nem tud-
tam élete további alakulásáról egészen
2002-ig, amikor az Europolis projekt
keretében egy szerencsi küldöttség –
köztük az esemény krónikásaként jó-
magam – utazott a luxemburgi test-
vérvárosunkba, Hesperange-ba.

Ahogy beléptünk a fogadásunk hely-
színére, nagy meglepetésemre öröm-
könnyekkel a szemében egy elsõ látásra
számomra ismeretlen nõ szaladt hoz-
zám. Mint kiderült, Marianna akkor már
évek óta Luxemburgban élt és véletle-
nül értesült a szerencsiek érkezésérõl.
Eljött annak a reményében, hátha is-
merõsökkel találkozhat. Azt álmában
sem gondolta, hogy egykori osztálytár-
sa, valamint kedves tanára, Kulcsár Sán-
dorné is a vendégek között lesz. Akkor
mindössze néhány percet tudtunk be-
szélni egymással, majd hiába igyekez-
tünk újra összefutni a kinttartózkodá-
sunk alatt, a sors valahogy másként ren-
dezte a dolgokat. Hónapokkal késõbb
telefonon váltottunk szót, érdeklõdtem
felõle, elõször megemlítve, hogy sze-
retnék vele a pályafutásáról a Szeren-
csi Hírekbe interjút készíteni. Ekkor és
késõbb még néhányszor kitért a felké-
rés elõl, mígnem idén nyáron ígéretet
kaptam tõle: októberben, a vizsgái után
áll rendelkezésre. És így is történt. 

– Nagyon szerettem általános iskolá-
ba járni – emlékezett vissza a diákéve-
ire Dezsõ Marianna. – Jó tanuló voltam
és rendszeresen sportoltam. Nagyszerû
barátnõim voltak, akikkel sok idõt töl-
töttem együtt. Ajzner Éva, Lipcsik Ildi-
kó, Szabó Andrea, Zemlényi Katalin és
Ágni Dóra egyaránt kedvezõ irányba be-
folyásolták a személyiségemet. Furának
tûnhet, de több pedagógusra jó szívvel
gondolok a szigorúságáért, következe-
tes nevelési stílusáért. Gondolatban már
számtalanszor hálát mondtam Balázs Jó-
zsefnének, aki a magyar nyelv és iro-
dalom tanárom volt. Magamban mo-
solygok, ha visszagondolok némelyik
nyelvórára, ahol mondatelemzést tanul -
tunk. Mert aki nem tudja az anyanyel-
vén, hogy mi a tárgyeset vagy a tárgyas
ragozás, és nincs tisztában a különb-
séggel a jelzõk és határozók között, an-
nak komoly gondjai merülnek fel az ide-
gennyelv-tanulásnál. Én ma öt nyelven
beszélek az oroszon kívül, a legtöbb-
jüket felsõ szinten. Tudok angolul, né-
metül, franciául, olaszul, valamint lu-
xemburgiul, amelyeket nem kény-
szerbõl, hanem kedvtelésbõl sajátítot-
tam el. A sport szeretetét Kulcsár Sán-
dorné erõsítette bennem és ebbõl az  idõ -
szakból származik a kitartásom, a sport-
szerû magatartásom. Az sem titok, hogy
a mozgás szeretete fontos szerepet ját-
szott a karrieremben, hiszen testnevelõ
tanár lettem. Az iskolai évekre vissza-
gondolva eszembe jutnak a vidám far-
sangi bálok és a társadalmi munkák is,
amikor szemetet szedtünk, vagy éppen
az õsszel lehullott faleveleket gyûj töttük
össze. Nem kevésbé élveztem az õszi
szüreteléseket, annak ellenére, hogy
néha bizony már elég hideg idõ volt.

Középiskolában Sárospatakra, a Rá-
kóczi gimnázium speciális angol tago-
zatára jártam és kollégista lévén, csak
a hétvégéket töltöttem Szerencsen. 

– Az érettségi után hogyan folytató-
dott a pályafutásod?

– Az Eötvös Lóránt Tudományegye-
tem hallgatója lettem, azonban a ta-
nulmányaimat anyagi és családi okok
miatt félbe kellett szakítanom. Szeren-
csémre éppen üresedés volt a prügyi ál-
talános iskolában és felajánlották nekem

az állást. Felsõ tagozatban tanítottam
magyar nyelv és irodalmat, orosz nyel-
vet, valamint testnevelést. Tetszett a
munka a gyerekekkel és a bejárás sem
esett nehezemre. Mély nyomot ha-
gyott bennem ebbõl az idõszakból az
alacsony kezdõ tanári fizetés. Emlék-
szem: azért, hogy egy új farmert vegyek,
két hónapig kellett dolgoznom, ami mi-
att gyakran zsörtölõdtem. Nem volt pén-
zem nyaralásra sem, annak ellenére,
hogy a szülõi házban laktam. Ez sar-
kallt arra, hogy útnak induljak a nagy-
világba szerencsét próbálni. Nem tud-
tam pontosan, mit akarok, csak annyit,
hogy jobb, kényelmesebb, biztonságo-

sabb életet. Szerencsen erre nem volt
kilátásom. Alapos utánajárás és sok hu-
zavona után az angliai Westminster
Egyetem sport- és egészségtan szakára
adtam be jelentkezésemet, amit elfo-
gadtak. A család nem hitte, hogy ko-
molyan gondolom és képes vagyok arra,
hogy egyedül nekivágjak az ismeret-
lennek. Amikor bejelentettem anyám-
nak, hogy megvan a repülõjegyem és
másnap utazom, azt gondolta, hogy vic-
celek. 

Mondanom sem kell, hogy mekkora
volt a változás. Hatalmas forgalom,
nyüzsgés-forgás és mérhetetlen drágaság
Magyarországhoz képest. Alkalman ként
szédültem, máskor elképedtem ennyi új-
donság láttán. Ugyanakkor sokat sírtam,
szomorkodtam, a honvágy és magá-
nyosság gyakran marcangolta a szíve-
met. Mindennek megvan a maga ára…

Az élet Angliában sem nem volt fe-
nékig tejföl. A szüleim nem tudtak anya-
gilag támogatni, ezért a tanulás mellett
dolgoznom kellett. De ezt is megol-
dottam. Az egyetemen mindenki ked-
ves és segítõkész volt, a vizsgákat sike-
resen teljesítettem. A „sport- és egész-
ség specialista” diploma után szereztem
egy „klinikai táplálkozási tanácsadó”
végzettséget is, amelyek nagyszerûen ki-
egészítik egymást. 

– Innen költöztél Luxemburgba?  
– Egy véletlennek köszönhetõen vál-

tottam országot és kerültem Luxem-
burgba, újra a nagy ismeretlenbe. Az
elsõ 2-3 év sok szenvedéssel, nélkülö-
zéssel járt. Feketén dolgoztam hol itt,
hol ott, ki voltam szolgáltatva a fõnö-
kök hangulatának. Miután a luxemburgi
emberek többsége túlságosan zárkózott,
mondanám, kirekesztik a kelet-euró-
paiakat, borzasztóan nehéz volt beil-
leszkednem. A munkaügyi miniszter két-
szer is visszautasította a munkaenge-
délyre vonatkozó kérelmemet. Sõt! Ki
akartak toloncolni az országból. De errõl
részletesen majd egy késõbbi köny-
vemben írok, ami már szerkesztés alatt
áll. S ekkor, a nehéz idõszakban jött egy
ragyogó ember, aki ellátott jobbnál jobb
tanácsokkal és rávilágított arra, hogy a
legegyszerûbb hivatalos eljárás szá-
momra, ha szabadúszóként aerobik-
órákat tartok különbözõ fitneszklubok-
ban és intézményekben. Ezzel meg-
kezdõdött igazi pályafutásom. Népszerû
tanárként és magánedzõként nyolc év-
vel késõbb saját fitneszklubot nyitottam
a volt férjemmel. A válás után pályát
akartam módosítani, így merült fel le-
hetõségként, hogy európai uniós alkal-
mazott legyek. Amikor 2002 végén meg-
kezdõdtek a tényleges elõkészületek a

tíz új ország csatlakozására, én is be-
adtam a pályázatot. Miután megfelel-
tem a feltételeknek, kaptam egy ideig-
lenes szerzõdést. Az igazi nagy, há-
romfordulós versenyvizsgát az EU-köz-
tisztviselõknek csak 2004-ben írták ki,
amin ismét sikeresen szerepeltem. Így
nyertem el a jelenlegi munkahelyemet,
ahol a biztos állás mellett nagyon fon-
tos számomra a meghitt légkör, ami öt
esztendeje körbevesz. 2004 májusában
kerültem be a magyar kabinetbe, amit
Halász Gejza irányít. Õ képviseli Ma-
gyarországot az Európai Számvevõ -
székben, mint ahogy a többi 26 uniós
tagállam is rendelkezik hasonló kül-
döttel. Az elmúlt években hihetetlenül
sokat tanultam. Köszönettel tartozom a
fõnökömnek, Halász Gejzának az em-
beriességéért, becsületességéért, türel-
méért. Sajnos, 2010 májusában lejár a
mandátuma és nem tudható, ki veszi
át a helyét. Ugyanakkor az itt dolgozó
másik két kiváló szakemberre, Tren-
csényi Tibor kabinetfõnökre és Söveges
Erika attaséra is mindig, minden témá-
ban számíthatok, ami megnyugtató ér-
zés. Belátom, hogy a jelenlegi pozíci-
óm elnyeréséhez a tudás mellett sze-
rencse is kellett. Hálás vagyok a  lehetõ -
 ségért. 

(Folytatás a 15. oldalon.)

SZERENCSIEK A NAGYVILÁGBAN: DEZSÕ MARIANNA

TIZENHÁROM ÖNKORMÁNYZAT TIZENHAT PROJEKTÉRT
Közös állásfoglalást adtak ki októ-

ber 21-én az „Összefogással a Tokaj
Világörökségért” projektben részt-
vevõ önkormányzatok polgármesterei.

A településvezetõk szerint hazánk vi-
haros politikai viszonyai mellett fel-
üdülést jelent tizenhárom önkor-
mányzat összefogása, amelyek a po-
litikai hovatartozásukat félretéve közös
európai uniós projektet hoztak létre a
térség turisztikai kínálatának a fejlesz-
tésére. A Magyarország EU-csatlako-
zása után az elsõ hazai uniós pályá-
zati felhívások döntõen az idegenfor-
galmi vonzerõ növelésére irányultak.
Az érintett településvezetõk az ország
keleti, hátrányos helyzetû, de turisták
fogadására alkalmas részén azon gon-
dolkodtak, miként tudná a világörök-
ségi címmel is rendelkezõ Hegyalja ki-
használni a pályázati lehetõségeket. Az
itteni négy város a községekkel össze-
fogva próbált pénzügyi forrásokhoz jut-
ni a térség egyenletesen fejlõdése ér-
dekében. 

Ezért az országban elsõként fogtak
össze és tizenhat projektet dolgoztak
ki tizenhárom hegyaljai településre –
szögezi le az állásfoglalás. A munka
nem volt könnyû, hiszen kezdetekben
mindenki minden turisztikai fejleszté-
si javaslatát egy közös program kere-
tében akarta megoldani. Nem véletle-
nül, hiszen egy beruházásoknak híján
lévõ világörökségi területrõl volt szó,
ahol a turizmusnak kell az egyik hú-
zóágazatnak lennie. Természetesen
akkor is felmerült a munkahelyterem-
tés szükségessége, mint társadalmi
szinten megoldandó probléma. De
akkor ilyen jellegû pályázatok nem vol-
tak napirenden és a Szerencstõl a
szlovák országhatárig tartó területen
nem is ostromolták a befektetõk az ön-
kormányzatokat. Vagyis, ha akkor az
idegenforgalmi vonzerõre nem pá-
lyáznak, akkor elestek volna a kínál-
kozó lehetõségektõl is. 

Az érintettek együttmûködési szán-
dékát bizonyítja, hogy a kezdeti 32 mil-
liárd forint értékû fejlesztési igényt egy
szakmai szûrõ közbeiktatásával, kon-
szenzussal 4 milliárd forintra mérsé-
kelték. Sõt, a beruházási igényt két ki-
sebb tételre kellett bontani annak ér-
dekében, hogy esélyesek legyenek a
támogatás elnyerésére. 

A szétválasztás önként adódott, az
egyik csoportba az engedélyezési terv-
vel rendelkezõk kerültek: Tokaj „To-
kaj-hegyaljai Borok Háza”, Sárospa-
tak „Várbástya” „Vízikapu Rendez-
vénytér”, Sátoraljaújhely „Magyar
Nyelv Múzeuma”, Szerencs „Világö-
rökségi kapuzat és hozzá kapcsolódó
turisztikai információs pont”, Bodrog-
kisfalud „Fõtér kialakítása és a hozzá
tartozó kiállító épület felújítása”. 

A másik csoportot azok az önkor-
mányzatok alkották, ahol projektötle-
tekkel rendelkeztek, de még elõttük állt
az engedélyezési terv elkészítése. Ez
azért történhetett, mert a helyhatósá-
gok a PEA (Pályázat Elõkészítõ Alap)
program keretében pályáztak, amely
azt a célt szolgálta, hogy hazánk már
az elsõ európai uniós cselekvési terv-
ben sikeres legyen. 

Ez utóbbi települések közé az aláb-
biak tartoztak: Bodrogkeresztúr „Zsi-
nagóga épületében egy turisztikai in-
formációs pont létrehozása, annak
felújításával” valamint egy „Kilátó-
hely létesítése”, Legyesbénye „Közös-
ségi Borház”, Mád „Szilvásfürdõi pi-
henõpark”, Monok „Kálvária és za-
rándokhely”, Sátoraljaújhely „Hõsök
tere rekonstrukciója” Turisztikai In-
formációs Központ, Szegi „Vízi tu-
risztikai bázis és kiállítótér”, Szegilong
„Tájház felújítása”, Tarcal „Hatputto-
nyos borfalu”, Tolcsva „Borászati kul-
túra háza”.

A polgármesterek közleményükben
felhívják a figyelmet arra, hogy a be-
ruházások sora a térség táji, történel-
mi és borászati hagyományait figye-
lembe véve egyértelmûen mutatják,
hogy a neves építészek tervezte léte-
sítmények nem egyes polgármesterek
túlburjánzó képzeletének a szülöttei,
hanem tizenhárom település együttes
álma, amelyeket a helyi képviselõ-tes-
tületek is együttesen jóváhagytak.  Vagy -
is itt érvényesült a PEA szabályainak
megfelelõen az „Egy mindenkiért, min-
denki egyért” elve.

Az utóbbi hetekben azonban a fel-
soroltak közül néhány település egyes
sajtóorgánumok figyelmébe került, ami
nem baj, mert az õ dolguk a köztájé-
koztatás – szögezik le a nyilatkozattevõk.
Mint fogalmaznak, Tokaj-Hegyalja érin-
tett polgármesterei mindig örömmel fo-
gadják a média érdeklõdését, s ez to-
vábbra is így lesz, ha a vidék értéke-
irõl, épített és természeti örökségérõl fog-
nak elfogultságtól mentesen tudósítani.
Azokról az erõfeszítésekrõl, amit a vi-
dék polgármesterei kifejtenek a válasz-
tóik érdekében. 

De három projekt kapcsán nem a jó-
indulatot tapasztalták, hanem egyfaj-
ta szenzációkeltést, „lám-lám, vidéken
is” céllal. Bodrogkeresztúr esetében
megjegyzik, hogy egy hegy tetején nem
biztos, hogy egy vadászles jelenti a ki-
látót, hanem az a pont, ahonnan egy
építész szerint legszebb a táj. 

Szerencsen a világörökségi kapu-
zatnál kilátó célra – egy síkvidéki te-
rületen – éppen egy mesterségesen épí-
tett magas pont létesítése volt indokolt,
hogy a turista rá tudja tájolni magát a
gyönyörû tájra. S ha az információs
ponton még nem ült senki a tudósítás
idején, az nem egy befejezetlen fej-
lesztést jelent, hanem azt, hogy a tu-
risztikai desztinációs pályázatot két év-
vel késõbb írták ki, mint ahogy kellett
volna. S most, hogy a helyi desztiná-
ció megalakult, ez a kérdés is megol-
dódik. Sõt, a kávézó üzemelt, de a he-
lyi városgazda kft. a tudósítás idején
váltott bérlõt. 

Sátoraljaújhely fõtere pedig azért szé-
pül meg, mert minden kistérségi köz-
pontra kiírnak városrehabilitációs pá-
lyázatot, aminek az a célja, hogy a ve-
retes hírû és szépségû városainkat fel-
gravírozzuk, s ne a rendszerváltás elõt-
ti nyomorúságos állapotokkal vonzzuk
Hegyaljára a turistákat. Ráadásul ez a
projekt nem is a PEA keretében való-
sul meg. 

Ugyanakkor munkahelyteremtésre is
sokat fordít éppen a két megszólított
város, hiszen Szerencsen és Sátoralja-
újhelyen egyaránt van ipari park, ame-
lyekre több százmillió forintot fordí-
tottak és fordítanak, többet, mint az eset-
leges csobogókra.  

A Tokaj Világörökségéért Projekt
egy példa nélküli összefogás eredmé-
nye – emelik ki a polgármesterek. Kárt
okoz az a borvidéknek, sõt a majdan
összefogni szándékozó önkormány-
zatoknak, ha ország-világ elõtt meg-
kérdõjelezik a fenti települések veze-
tõinek tisztességét, különösen akkor, mi-
kor ezek mögött a beruházások mö-
gött többszörös pozitív testületi dön-
tések vannak, akár helyben, akár az irá-
nyító hatóságok részérõl. 

– Végezetül, vidéki emberek va-
gyunk, akik sokat adunk a tisztessé-
günkre, a feddhetetlenségünkre, mert
minket itt a végeken a teljesítményünk
és a sikereink szerint ítélnek meg – szö-
gezik le a településvezetõk, akik büsz-
kék arra, hogy pártállástól függetlenül
álltak össze egy álom megvalósításá-
ra, amit siker koronázott. Köszönetet
nem várnak érte, csak annyi megbe-
csülést a hazai médiától, hogy ne so-
rolják be õket a milliárdos nagyvárosi
ügyeskedõk közé.

A szerencsi világörökségi kapuzat
egyike a térségi összefogással

megvalósult, turizmusfejlesztést
szolgáló beruházásoknak.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

BALESETEK � BALESETEK � BALESETEK

ÉLETMENTÕ RENDÕRÖK
Egy októberi délutánon Tokajban, az

Ady Endre úton láttak el szolgálatot a
helyi rendõrõrs járõrei. Egyszer csak elé-
jük toppant egy férfi, aki rémülten kö-
zölte: néhány perce szemtanúja volt an-
nak, hogy az Erzsébet hídon egy sze-
mély feltehetõen öngyilkossági szán-
dékkal ruhástól a vízbe ugrott.

A bejelentést követõen a járõrök
azonnal a folyópartra siettek, ahonnan
meglátták a Tiszában lassan sodródó sze-
mélyt. A közelben lévõ csónakköl-
csönzõ tulajdonosával azonnal vízre
szálltak. Néhány másodperc múlva el-
érték és a csónakba emelték a már el-
ernyedt fuldoklót, aki pillanatok múlva
ismét lélegezni kezdett. A nõt a mentõk
kórházba szállították, ahol a tiszaújvá-
rosi lakos pszichiátriai ellátása után
sem állt el öngyilkossági szándékától.

SZEMFÜLES JÁRÕRÖK
A közelmúltban az egyik vasárnap reg-

gelre feltörték a 37. számú fõútvonal mel-
lett lévõ pékség kisboltját Szerencsen.
A tetthelyre érkezõ járõröknek feltûnt két,
arra sétáló, a helyszín iránt a szokvá-
nyosnál nagyobb érdeklõdést mutató
személy, akit igazoltattak. 

Az egyre gyanúsabban viselkedõ és
sorozatosan ellentmondásba keveredõ
párost az egyenruhások elõállították a
Szerencsi Rendõrkapitányságra. Az in-
tézkedést átvevõ bûnügyi forrónyomos
csoport hamar végére járt a dolognak,
így néhány órával késõbb egy harma-
dik férfi kezén is kattant a bilincs és az

üzletbõl ellopott dohány- és italáru egy
része is elõkerült. Miután a három el-
követõ közül kettõ fiatalkorú, így a be-
törésben részt vevõ harmadik személy-
nek a lopás mellett kiskorú veszélyez-
tetése miatt is felelnie kell.

TRÜKKÖS TOLVAJOK 
Taktaharkányból tett bejelentést ok-

tóber 15-én délelõtt egy asszony a he-
lyi rendõrõrsre arról, hogy egy ismeret-
len személy magát gázszerelõnek kiadva
tõle 60 ezer forintot átvett alkatrészvá-
sárlás céljából. A nõnek azonban gya-
nús lett, hogy a férfi ezt követõen siet-
ve autóba ült és elhajtott. A rendõrök
rövidesen elfogták L. Csaba és H. István
miskolci lakosokat, akiket még aznap
gyanúsítottként hallgattak ki. 

BOLTI SZARKÁK SZERENCSEN
Október 20-án a Szerencsen szolgá-

latot teljesítõ járõrök felfigyeltek egy kö-
zeli üzletbõl sietõsen távozó párosra, aki-
ket futva követett két bolti eladó, és a
párossal hamar heves szóváltásba ke-
veredtek az utcán.

A rendõrök azonnal közbeléptek és
igazoltatták a két üldözöttet. Hamar fény
derült arra, hogy P. Mónika gesztelyi és
Cs. Ilona hernádnémeti lakosok a ru-
házati boltból lopásgátló eszközzel el-
látott ruhanemûket – egy márkás mele-
gítõalsót és egy dzsekit – próbált meg
ellopni, de az elektronikus riasztó meg-
szólalt. A két nõ csomagjából elõkerült
az eltulajdonított ruhanemû, a párossal
szemben rendõrségi eljárás indult. 

BESURRANT AZ AJTÓN  
Mindig zárják be az üresen hagyott

lakás vagy családi ház ajtaját, akkor is,
ha csak néhány percre mennek el ott-
honról, mert könnyen bûncselekmény
áldozatává válhatnak. Erre szolgál pél-
daként az alábbi eset: egy tiszalúci nõ
október 20-án mindössze egy órára
hagyta nyitva lakásának ajtaját, amikor
távozott otthonról, de ez elegendõ volt
ahhoz, hogy valaki a konyhájából kü-
lönféle húskészítményeket tulajdonítson
el tõle. A taktaharkányi rendõrök rutin-
jának köszönhetõen hamar fény derült
arra, hogy a tiszalúci H. Sándor volt az
éhes látogató, aki korábban is követett
el hasonló bûncselekményeket. A férfi
kihallgatása során elismerte, hogy õ vit-
te a lakásból az ennivalót, amit el is fo-
gyasztott.

KÕVEL DOBÁLTÁK
A RENDÕRÖKET 

A napokban a Szerencsi Rendõrka-
pitányság járõrei Mezõzomboron in-
tézkedtek egy férfival szemben, aki a bí-
róság által meghatározott idõpontban
nem kezdte meg jogerõsen kiszabott bör-
tönbüntetését. Az érintettet a kezdeti el-
lenállása után a járõrök a rendõrautó-
hoz kísérték, miközben egy majd húsz
fõbõl álló, kiabáló csoport vette õket kö-
rül. A rendõrök felszólították õket, hogy
ne akadályozzák a hatósági intézkedést. 

A már autóba ültetett férfi édesanyja
ekkor egy marék kavicsot dobott a
rendõrök felé, majd egy méretesebb
kõvel a kezében azzal fenyegetõzött,
hogy betöri a szélvédõt. Eközben egy
29 éves férfi beült a szolgálati gép-
jármûbe, mondván, ha viszik az  ismerõ -
sét, akkor vigyék el õt is. Nem volt haj-
landó kiszállni a kocsiból, ahonnan vé-
gül a rendõrök húzták ki. A hatóság mun-
kájának effajta akadályozása bûncse-
lekmény és alapesetben 2 évig, súlyo-
sabb esetekben akár 5 évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntethetõ. Az ügyben
hivatalos személy erõszak bûntettének
kísérlete és hatóság eljárásának megza-
varásának vétsége miatt indult eljárás.

Az õsz beköszöntével gyak-
rabban kerülnek majd elõ köz-
úti ellenõrzéskor az alkohol-
szondák Szerencs és környéké-
nek útjain. Nem csupán a gép-
jármûvezetõk, hanem a moto-
rosok és kerékpárosok is szá-
míthatnak a rendõri akcióra.

Az eltelt háromnegyed évben
ugyan nem romlott a közlekedési
fegyelem a Szerencsi Rendõrka-
pitányság illetékességi területén,
de a baleseteket elõidézõ okok
vizsgálatánál gyakrabban játszik
szerepet az alkoholfogyasztás.
Legutóbb Szerencs belterületén
a délelõtti órákban ütközött egy sze-
mélygépkocsi, aminek a vezetõje it-
tas volt. Bár ekkor csupán egy koc-

canás történt és csak anyagi kár ke-
letkezett, de a baleseteknél a sta-
tisztika szerint általában a vétlen au-

tóban utazók
húzzák a rövi-
debbet. 

Keresztesi
János alezre-
des, a Szeren-
csi Rendõrka-
pitányság köz-
lekedésrendé-
szeti osztály-
vezetõje arról
tájékoztatta la-
punkat, hogy
a kedvezõ
adatok mellett
negatív ten-
denciát re-

gisztráltak az ittas jármûvezetõknél,
akik minden harmadik, személyi sé-
rüléses baleset okozói. A kerékpá-
rosoknál ennél is rosszabb az arány.
Az utóbbiak között általánosan el-
terjedt nézet, hogy kisebb alkohol-
mennyiség elfogyasztása után még
bátran nyeregbe pattanhatnak. Pedig
akár már egy pohár megivott szeszes
ital is szabálysértésnek számít, ami
30 ezer forint pénzbírsággal büntet-
hetõ. Súlyosabb esetben ez az összeg
akár 100 ezer forint is lehet. 

A rendõrség elszánta magát: ha-
tározottan fellép az ittasan jármûvet
vezetõkkel szemben. Az október hó-
nap nem csupán a szüret, a betaka-
rítások miatt, hanem a megváltozott
út- és látási viszonyok következtében
is veszélyesebb a közlekedésben. A
rendõrségi akciók célja a balesetek
megelõzése. A szabályszegõk és az
ittas jármûvezetõk helyszíni bírság-
ra, szabálysértési feljelentésre szá-
míthatnak. Már a szerencsi járõrök
munkáját is segíti a rendõrautóba te-
lepíthetõ mobil alkoholteszter ké-
szülék, amelyen pár pillanat alatt el-
végezhetõ a vizsgálat, a mûszer ál-
tal kinyomtatott eredmény pedig
akár a bíróság elõtt is bizonyítékul
szolgál.

HALÁLOS SZÁGULDÁS  

Tragikus kimenetelû közlekedési baleset történt no-
vember 5-én a Legyesbénye – Monok közötti útszaka-
szon. Az elsõdleges vizsgálati adatok szerint az Opel
Astra vezetõje feltehetõen nagy sebességgel haladt Mo-
nok irányába a vizes úttesten, amikor egy enyhén bal-
ra ívelõ kanyar elõtt a kocsi megcsúszott, lesodródott
az úttestrõl és a vízelvezetõ árkon keresztül hajtva állt
meg. Az autó 52 éves bekecsi sofõrje kirepült a jármû-
bõl és a helyszínen életét vesztette. A baleset körülmé-
nyeit a Szerencsi Rendõrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya szakértõ bevonásával vizsgálja.

TEREPJÁRÓ
A BILLENCS ALATT 

Súlyos közlekedési balesethez riasztották november
2-án reggel a szerencsi tûzoltókat. A tállyai elkerülõ úton
figyelmetlenül próbált reggel hét óra körül keresztül haj-

tani terepjárójával egy helybéli férfi, amikor egy arra ér-
kezõ billencs az árokba lökte a kocsit, amelynek a te-
tejére rázuhant a 15 tonnás teherautó. A tûzoltók meg-
feszített munkával igyekeztek kiszabadítani szorult hely-
zetébõl a sofõrt. A mentõakció azonban csak azután ve-
zetett sikerre, hogy egy tûzoltóautó a közeli Tüzép hom-
lokrakodójával közösen drótkötelek segítségével az ol-
dalára billentették a monstrumot, majd feszítõ-vágó be-
rendezésekkel egy konzervdobozhoz hasonlóan szét-
vágták a terepjáró kaszniját, ahonnan kiemelték a ve-
zetõt. A 69 éves tállyai lakos állapotát a szerencsi men-
tõállomás autójában stabilizálták az egészségügyi szak-
emberek, majd a súlyos, életveszélyes sérüléseket szen-
vedett férfit mentõhelikopterrel szállították kórházba. A
baleset körülményeit a Szerencsi Rendõrkapitányság vizs-
gálja. 

RENDÕRI AKCIÓK
AZ ITTAS GÉPJÁRMÛVEZETÕK KISZÛRÉSÉÉRT

A napokban tapasztalható változé-
kony idõjárás senkit se tévesszen
meg, hiszen megérkezett a hideg év-
szak és az elõrejelzések szerint ha-
marosan tartós mínuszokra is számí-
tani lehet. Mindezek fokozott óva-
tosságra intik a közlekedésben részt-
vevõket. Az utak gyakran csúszóssá
válhatnak, a csapadékos, párás és kö-
dös idõszakokban a látási viszonyok
is csökkennek, és mindez balesetek
forrása lehet. 

Ebben az idõszakban kiemelten
fontos feladat a gépjármûvek bizton-
sági berendezéseinek átvizsgálása, de
ezen túl már-már nélkülözhetetlen a
téli gumik használata. A csúszós, je-
ges utakon való balesetmentes köz-
lekedéshez speciális, a hideg évszak-
ra tervezett abroncsokra van szükség.
Akkor is téli gumival induljunk útnak,
ha éppen nincs hó, hiszen a nyári kö-
peny már +7 fok alatt csúszni kezd,
fagypont körüli hõmérsékleten meg-
merevedik, és a csekély tapadás mi-
att használata veszélyessé válik.

A befektetés az autó árához és tes-
ti épségünkhöz mérten elenyészõ,
így minden közlekedõnek érdemes
megfogadnia a tanácsot: a téli gumi
használata Magyarországon ugyan
még nem kötelezõ, de saját és em-
bertársaink biztonsága érdekében ja-
vasolt a hideg hónapokban.

FELKÉSZÜLÉS
A TÉLI

KÖZLEKEDÉSRE

AUTÓ A POLGÁRÕRÖKNEK

Használt, de jó állapotú, a rendvédelmi szolgálatból kivont gépkocsikat
ad át a kormány az Országos Polgárõr Szövetségnek. Az összességében 132
jármûbõl 32-t a közelmúltban már meg is kapott a 85 ezer tagot számláló
civil szervezet. A megfelelõ mûszaki állapotú kocsik közül egy Opel Astra
a mezõzombori polgárõrökhöz került, hatékonyabbá téve az önkéntesek
járõrözését a településen.
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Játékunkban alkalmanként egy-egy
szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól arra kérünk választ,
hogy hol készült a fotó? A megfej-
téseket november 20-ig várjuk pos-
tai levelezõlapon (3901 Szerencs, pf.:
85.) vagy SMS-ben a 20/940-2066-
os számra. A helyes választ beküldõk
között 2000 forintos vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: az Ondi úti játszótéren. A
szerencse ez alkalommal Juhász Fe-

rencné, Szerencs, Tatai út 15. szám
alatti olvasónknak és 30/855-9858-
as telefonszámról SMS-t küldõ já-
tékosnak kedvezett. Nyereményü-
ket november 17–20. között, mun-
ka idõben vehetik át a szerkesz -
tõségben.

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

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Budapestre történõ utazásaim
során – miután Miskolcot el-
hagyjuk – mindig nézem a vo-
nat ablakából a Bükk, majd a
Mátra magaslatait egészen
Gyöngyösig. Hihetetlennek
tûnik, hogy azt a vonulatot több-
ször végigjártam. Aztán jönnek
az emlékek. Egyik ilyen, hogy
sok magaslat és hegycsúcs ne-
vében hordozza a kõ nevet.
Ezek egy részén áthalad a kék-
túra, egy részét a kék jelzésrõl
kis kitérõvel elérhetjük, de van
olyan is, ami távolabb esik, de
jártam ott. A Kékestõl kelet felé
haladva nézzünk meg néhányat
a teljesség igénye nélkül.

Még a Mátra területén lévõk a
898 méter magas Sas-kõ, mely-
nek van Kis-sas-kõ változata is,
830 méterrel. Társuk a Disznó-
kõ és az 507 méter magas Ga-
zos-kõ. Az elsõn a második vi-
lágháború idején elesett turisták em-
lékmûve található, de közös bennük
az, hogy szép kilátás nyílik a Recs-
ki-medencére. A látvány magyará-
zatot nyújt a földrajzórán hallott me-
dence fogalmára. A Gazos-kõhöz sze-
mélyes élmény is társul. Fõleg  lát csõ -
vel, de aki tudja, hogy mit keres, sza-
bad szemmel is láthat a medencétõl
jobbra az erdõ szélén megbúvó épü-
leteket. Itt szolgáltam katonaként 22
hónapot. Nos, nem elítélteket õriz-
tünk, ahhoz én túl fiatal vagyok.

Átjutva a Bükk területére, az elsõ
a Szarvas-kõ. Errõl már írtam rész-
letesen, itt csak annyit említenék meg,
hogy egykor a rajta lévõ várnak volt
lakója egy rablóbanda is. A Bél-kõ
a Bükk-fennsíkot körülölelõ kövek
egyike. 1957-ben jártam a tetején,
akkor még megvolt az eredeti. Õrzök
is róla egy fekete-fehér képet. Amit
most látni belõle, arról a siralomház
jut az ember eszébe. A kék jelzés
csaknem körülfut rajta, így van idõ
szomorkodni a látványtól, úgy le-
bányászták. A túraatlasz diplomati-
kusan fel sem tünteti a hegy magas-
ságát. Találtam egy 810 méterest, de
hogy ez mikori és igaz-e, azt nem
tudom.

Ha valaki felmászik az Õr-kõre,
egyebek mellett látható számára a
Pes-kõ, ami csak nemzeti parki en-
gedéllyel látogatható, és a Tar-kõ, va-
lamint a Három-kõ. Ez utóbbiak a
Bükk 900-asaihoz tartoznak az e fe-
letti magasságuk miatt.

Még két követ említek, amelyek ki-
csit távolabb esnek a kéktúra útvo-
nalától. Az egyik az Istállós-kõ, a
Bükk legmagasabb pontja. Ennek kö-
zelében láttam életemben elõször
mészégetõ kemencét. Ezt a tevé-
kenységet szerencsére azóta korlá-
tozták. A szükséges kõ miatt meg-
bontották a felszínt, a fûtõanyag mi-
att pusztult az erdõ, és az égetés óri-
ási mennyiségû szén-dioxidot jutta-
tott a légkörbe. Amikor 1957-ben az
Örvény-kõn jártam, egy sima szik-
lán a következõ feliratot olvastam:
„Jókai emlékét õrzik e kövek.” Két
év múlva emlékmûvet építettek és
táblát helyeztek el, melyhez minden
évben emléktúra indul. A szabad-
ságharc leverése után nagy írónk,
mint a márciusi ifjak egyike, itt buj-
kált Tardona környékén.

Így tehát a kövek is õrzik az em-
lékeket.

Szádváry Gyula

Kéktúra XXX.

MESÉLÔ KÖVEKTörténelmünk során számtalan-
szor tapasztalhattuk, hogy az ese-
mények sora hol csendesebb, olykor
vadabb formában, de nem kerüli el
Szerencset sem. Amit évtizedek, év-
századok során egymást követõ ge-
nerációk felépítettek, azt a viharos his-
torikus történések képesek napok
alatt megsemmisíteni.

Városunk polgárai mindig szabad
emberek akartak lenni, olyanok, akik
közvetlenül vagy közvetve maguk
dönthettek a sorsuk felõl. A lakosság
egészének érdekeit szolgáló köztár-
sasági kormányzati forma kialakítá-
sának feltételei azonban csak a XIX.
század derekára alakultak ki. A de-
mokrácia elsõ alaptörvényének, mi-
szerint „ami mindenkit érint, annak
meghatározásában mindenkinek részt
kell vennie” megvalósítására pedig a
XX. század adott lehetõséget. 

1918-ban kitört az õszirózsás for-
radalom és Károlyi Mihály vezetésé-
vel polgári demokratikus kormány
alakult, amely november 16-án kiki-
áltotta hazánk történelmében az elsõ
köztársaságot. Károlyi a Magyar Nem-
zeti Tanáccsal megosztva gyakorolta
az államfõi jogokat, majd 1919. ja-
nuár 11-tõl egyedül, köztársasági el-
nökként. A külsõ és belsõ feszültsé-
gek következtében fél évig sem tar-
tott ez a köztársaság, 1919. március
21-én a kommunisták hatalomátvétele
a Tanácsköztársaság kikiáltását ered-
ményezte. Bár hivatalosan mindvégig
Magyar Népköztársaság volt az ál-
lamforma, március 21-ig ez polgári de-
mokratikus köztársaságot, azt követõ
idõszakban pedig egy politikai csoport
által gyakorolt tanácsdiktatúrát jelen-
tett.

Szerencsen a háború utolsó évében
oly mértékû volt az élelemhiány,
hogy az elöljáróságnak cselekedni kel-
lett. A lakosság ellátásának biztosítá-
sára nagyobb mennyiségben gabonát
vásároltak, melybõl maximált áron és
meghatározott mennyiségben vehet-
tek a szerencsiek. Ugyanígy szabá-
lyozták a vendéglõkben, korcsmákban
a szeszes italok árait és fogyasztásuk
feltételeit is. A közellátási helyzet mi-

att a helybeliek elégedetlensége za-
vargásokba torkollott. A nagybirtokok
nagyszámú cselédsége kiszolgáltatott
helyzetükre ráébredve megtámadták
az uradalmakat. Jelentõsebb meg-
mozdulások a cukorgyár monoki bér-
gazdaságában, gr. Szirmay uradal-
mában és báró Harkányi nagybirto-
kán dolgozó cselédeké voltak. A za-
vargások megfékezésére Iglóról kato-
nák érkeztek, akik segítségével a rend
november 7-re helyreállt. Ezután a
megalakult helyi nemzetõrség már si-
kerrel fenntartotta a közrendet. A kor-
mánybiztossá kinevezett Búza Béla sá-
toraljaújhelyi ügyvéd a szerencsi já-
rás vezetésével Gosztonyi István szol-
gabírót bízta meg, akit a vörös ura-
lom megdõltével Thuránszky László
fõjegyzõ ismételten szolgabíróvá vá-
lasztott. November 16-án több ezer
ember részvételével népgyûlést tar-
tottak, ahol követelték, hogy a ható-
ságok ne lépjenek fel a parasztság jo-
gos követelésével szemben. E tö-
meggyûlésnek is köszönhetõen rövi-
desen a szabályozott cseléd- és mun-
kásbéreket falragaszokon tették köz-
zé, mely nyugtatólag hatott a felhe-
vült kedélyekre. Március 21-én át-
vették ténylegesen a hatalmat Sze-
rencsen is a kommunisták. Az új esz-
me fõ támogatói Farkas Elemér, Csá-
ki Miklós, Iglár Lajos, Krisztián Dezsõ,
Petrik András munkások a piactéren
elégették a régi rendszert jelképezõ ko-
porsót. A megalakult tanácskormány
diktatórikus intézkedései befolyásol-
ták a település nyugalmát. Bors Kál-
mán, a szerencsi járási direktórium el-
nöke szigorú rendeleteket hozott. Be-
szüntette a vallásoktatást, helyette a
„szocializmus tanítása” tárgyat iktat-
ta be. Áprilisban  elõ adást tartott Sze-
rencsen Karády György sárospataki ta-
nár a szerencsi járás pedagógusai
számára „a szocializmus és az isko-
la” témában. A községi direktórium a
hatalmát fitogtatva, komisszárjaival vé-
gigjárták a házakat és összeírták, majd
rekvirálták a termékfelesleget. 

A második köztársaság a király nél-
küli királyságot váltotta fel. Az ál-
lamforma megváltoztatásának kérdé-
sét az 1946 elejére kialakult kül- és

belpolitikai megfontolások egyaránt in-
dokolták. Magyarország számára,
hogy a békekötés elõtt a szövetséges
nagyhatalmak körében jó benyomást
keltsen, s tanújelét adja annak, hogy
a demokrácia folyamata nem állt
meg, a régi államforma, a királyság fel-
számolása szükségessé vált. A parla-
menti választások, az új legitim kor-
mány megalakulása után az állami fõ-
hatalom körüli bizonytalanságot is ren-
dezni kellett. 1946. február elsején ki-
kiáltották a köztársaságot, amely Vo-
rosilov és hadserege árnyékában szü-
letett, és mindössze három évig tar-
tott. Ezt is a kommunisták döntötték
meg, formálisan az alkotmány mó-
dosításával. Az országgyûlés 1949. au-
gusztus 23-án elfogadta az új alkot-
mányt és a XX. tv. kimondta, az or-
szág államformája  Magyar Népköz-
társaság. A háború utáni néhány éves
többpárti demokráciát követõen az or-
szágban egypártrendszer alakult ki. 

Szerencsen eközben a járás két
legnagyobb üzeme, a cukorgyár és
csokoládégyár orosz parancsnokság
felügyelete alatt mûködött. Az MC Rt.
igazgatóságát két szovjet tag bevá-
lasztásával bõvítették. A cukorgyárat
hajtó 3000 lóerõs gôzturbina energi-
ája a város világítását is biztosította.
A gyár 800-900 munkásnak és 40 tiszt-
viselõnek adott munkát, munkabérü-
ket azonban csak részben kapták
meg, mert a katonai parancsnokság
nem fizetett bért. Mindennapos prob-
léma volt a szén minõsége, a nyers-
anyaghiány, ugyanakkor a dolgozók
szociális körülményeinek javítására
megszervezték üdültetésüket Hajdú-
szoboszlón és a Balatonon, továbbá
30 férõhelyes óvodát alakítottak ki.
1946. augusztus elsejével bevezetett
új forintról a város lakossága szemé-
lyesen Rákosi Mátyástól kapott infor-
mációt, hiszen ebben az  idõ ben lá-
togatott el városunkba. Beszédének
meghallgatására hatalmas tömeg gyûlt
össze a Rákóczi-vár kertjében. Min-
den fontos eseményt már akkor is a
várkertben tartottak, itt rendezték meg
a szokásos, a járás termelõinek áruit
bemutató vidám vásárt is. A beszol-
gáltatások továbbra is folytak, Márkus
Lajosnak például 120 kg gabona-, 120
kg burgonya-, 40 kg olajos mag- és
14 élõállat-beszolgáltatási kötelezett-
sége volt 1946/47 évben. Az Árpád-
hegyen 1948-ban megépítették a
szovjet hõsi emlék mûvet, ugyanebben
az évben megalakult az állami tûzol-
tóság, megkezdte mûködését a gép-
állomás, megnyílt az elsõ állami bolt,
és újból államosították a cukorgyárat.
Az elsõ munkásigazgató Kossuth Jó-
zsef kõmûves, üzembizottsági tag lett,
és elindult a szocialista munkaverseny,
valamint az elsõ hároméves terv.

A harmadik köztársaság 1989. ok-
tóber 23-án történt kikiáltásával elis-
merték, hogy a korábbi rendszer a
neve ellenére diktatúra volt. Magyar-
ország államformája ettõl a naptól par-
lamentáris köztársaság, ami napja-
inkban is fennáll. Városunk polgárai
saját bõrükön érzik, hogy a jól indult
rendszerváltás folyamatának vonata
valahol kisiklott. Annak a megítélése,
hogy a mindenkori kormányon lévõk
megszegik-e az alapvetõ emberi jo-
gokat, a hatalmon lévõk hogyan tel-
jesítik az alkotmányból eredõ kötele-
zettségüket, az utókor történészeinek
a feladata. 

Magyarország történetében eddig a
köztársaságok különbözõ formájú dik-
tatúrákat váltottak fel, illetve újabb
egyeduralmak követték õket. A pol-
gári demokratikus útra való áttérést,
az ehhez kapcsolódó köztársasági ál-
lamformát az elsõ két esetben nem si-
került megvédeni.  Rajtunk is múlik,
hogy a harmadikban ez sikerül-e!

O. Z. M.

SZERENCS A KÖZTÁRSASÁGOK IDEJÉN

A magyar nyelvújítás vezéralakja,
Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója alkalmából avattak em-
léktáblát október 27-én Szerencsen.
A település önkormányzata, valamint
a Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár az íróról elnevezett helyi utcába
invitálta az érdeklõdõket, ahol Fekete
Lilla szavalata nyitotta meg a prog-
ramot. 

Bíró István önkormányzati képvi-
selõ beszédében
arra emlékeztetett,
hogy a kormány a
2009-es esztendõt
a magyar nyelv évé-
nek nyilvánította,
így fejezve ki tiszte-
letét a mû velt, szen-
vedélyes és szorgal-
mas ember elõtt,
akinek az évszáza-
dok távlatából is so-
kat köszönhet anya-
nyelvünk. Bíró Ist-
ván ismertette Ka-
zinczy Ferenc mun-
kásságát, életé nek
fõbb állomásait,
majd az ünnepi
gondolatok után a
szerencsi Hegyalja
Pedagógus Kórus
mû sora szórakoz-

tatta a közönséget. A Sándor Zoltán
karnagy által vezényelt dalos kö-
zösség elõadása után Barva Attila al-
jegyzõ és Bíró István közösen lep-
lezték le a Kazinczy Ferenc út 2.
szám alatti ház falán a márványtáb-
lát. Az ünnepség befejezéseként He-
ves János alpolgármester és a magyar
nyelvújító néhány helyi tisztelõje ko-
szorúzta meg az emlékhelyet.

M. Z.

EMLÉKTÁBLA
AZ UTCA NÉVADÓJÁNAK

A márványtáblát Barva Attila  al jegyzõ (jobbra) és
Bíró István leplezték le. 
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A község megújult és környeze-
tében is megszépült elsõ világhá-
borús emlékmûvénél tartottak ava-
tó ünnepséget október 29-én Mádon.

A település fõterén má-
sodik világháborús veterá-
nok és az áldozatok hozzá-
tartozóit, valamint az ese-
mény résztvevõit Galam-
bosi Imre köszöntötte. A
polgármester beszédében
felidézte, hogy 1914–1918
között a hazájukért életüket
áldozó 119 helybéli hõsnek
1936-ban emelt emlék-
szobrot Mád lakossága, ami-
re 1996-ban felkerültek a
második világháború 126
hõsének a nevei. Galambosi
Imre ismertette, hogy a tal-
pazaton álló katona alakját
Ekker Róbert restaurálta. A
költségekhez a nyíregyházi
Vay Ádám Honvédség és
Társadalom Baráti Kör nyúj-

tott anyagi támogatást, az emlékmû
környezetének a helyreállításáért a
Tállyai Szõlõ és Borászati Szövetke-
zetnek mondott köszönetet a pol-

gármester. A Honvédelmi Miniszté-
rium képviseletében Gereben And-
rás nyugalmazott ezredes felidézte,
hogy az elsõ világháborúban a tör-

ténelmi Magyaror-
szág területérõl 3
millió 800 ezer ka-
tona fogott fegy-
vert, akik közül
660 ezren elestek
és közel 750 ezren
kerültek hadifog-
ságba. A második
világháború 350
ezer fõ körüli em-
berveszteségébõl
120–160 ezer kö-
zötti a hõsi halot -
taknak a száma.
Ficsor Ádám be-
szédében a ma
élõk felelõsségét
hangsúlyozta a
béke megõrzésé-
ben, amivel elke-
rülhetõk az értel-

metlen áldozatok. 
A helyi általános iskolások sza-

valata után a történelmi egyházak
képviselõi megáldották és meg-
szentelték az emlékmûvet, amelynél
az önkormányzat, civil szervezetek,
politikai pártok és gazdasági társa-
ságok képviselõi helyezték el a ko-
szorúikat.
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A tállyai általános
iskola névadója,
Zempléni Árpád ha-
lálának 90. évfordu-
lója alkalmából hir-
dettek kistérségi  vers -
író és illusztrációké-
szítõ versenyt a kö-
zelmúltban a tokaj-
hegyaljai településen.

A pályázatra a Sze-
rencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás alap-
fokú oktatási intéz-
ményeinek diákjai
küldték be munkái-
kat, majd az ünnepé-
lyes eredményhirde-
tést november 5-én rendezték meg a
tállyai Közösségi Házban. 

Újjné Muhi Melinda többek között
arról szólt, hogy a tállyai iskola 1996-

ban vette fel Zempléni Árpád, helyi szü-
letésû költõ nevét. Az igazgatónõ
hangsúlyozta, hogy település lakói
napjainkra megfeledkeztek a neves rím-

faragóról, ám a
községben élõknek
kötelessége meg-
emlékezni éle térõl,
munkásságáról. 

Rencsiné Ágh
Már ta alpolgármes -
ter gratulált a beér-
kezett pályamun-
kák készítõinek, s
kiemelte, hogy a
zsûri legnagyobb
örömére olyan al-
kotások szü lettek,
amelyek méltó mó-
don tisztelegnek
Zempléni Árpád
emléke elõtt.

Az ünnepélyes
eredményhirdetés után Tomanek
Gábor színmûvész zenés, mûsoros
 elõ adását tekinthették meg a részt-
vevõk. 

Tizenkét fõvel, 2009 áprilisában ala-
kult meg a Bekecsi Foltvarázs Kör. A
varrni szeretõ asszonyok heti egy al-
kalommal találkoznak. Az elmúlt hó-
napok munkáját hivatott bemutatni a
november 4-én nyílt kiállítás a köz-
ség polgármesteri hivatalának házas-
ságkötõ termében. Lengyel Istvánné,
a Foltvarázs Kör vezetõje köszöntöt-
te az érdeklõdõket, majd a tagság kö-
rébõl többen szavalattal tették ünne-
pélyessé a rendezvényt. Kedves szín-
foltja volt az eseménynek a helyi óvo-
dások mûsora, majd Béki József nyi-
totta meg a tárlatot. A polgármester
felidézte a foltvarrás technikájának

eredetét, majd a civil szervezet kö-
zösségformáló erejét hangsúlyozta.
Mint elhangzott, a kiállított tárgyak sok
munkaórát, kitartást és kézügyességet
igényelnek, leginkább a készítõk szor-
galmát és szépség iránti elkötelezett-
ségét mutatják meg a nagyközön-
ségnek. 

Ágytakaróktól kezdve a gyermek-
játékokon át a karácsonyi díszekig
sok-sok praktikus használati és sze-
met gyönyörködtetõ dísztárgy talál-
ható meg a kiállítás anyagában, amit
november 10-éig láthatnak az ér-
deklõdõk a bekecsi polgármesteri hi-
vatalban.

Idõsnapi ünnepsé-
get szerveztek október
24-én Mezõzombo-
ron. Az immár hagyo-
mányos rendezvényre
sokan elfogadták az
önkormányzat meghí-
vását, hiszen zsúfolá-
sig megtelt a helyiség
a szombati délutánon. 

Biró Ferenc polgár-
mester köszönetet
mondott a község hat-
van évet betöltött la-
kóinak, hogy felne-
velték az ifjabb generációt. Közülük
25-öt 1949-ben anyakönyveztek,
így õk most elõször vettek részt az
ünnepségen. Ficsor Ádám köszön -
tõ jében arra hívta fel a figyelmet,
hogy az idõs emberek sok nehéz  idõ -
szakot megélve építették az orszá-
got. Bölcsességükre, tapasztalatuk-
ra napjaink válságos idõszakában is

szükség van a nehéz helyzetbõl
való kilábaláshoz.  

Az ünnepi mûsorban a helyi óvo-
dások léptek színpadra, majd az ál-
talános iskola tanulói tisztelegtek a
falu nyugdíjasai elõtt. Kedves szín-
foltja volt az eseménynek, amikor a
polgármester ajándékkal köszöntöt-
te az ötvenötödik házassági évfor-

dulójukat ünneplõ
Benó Jánost és
Gergely Jolánt, va-
lamint a fél évszá-
zada férj-feleség-
ként élõ Hornyák
Sándort és Hudák
Annát, Gergely
Lajost és Dovák
Máriát, Tóth Já-
nost és Kovács
Irént, Gyány Jó-
zsefet és Babják
Irént, valamint
Méhi Tibort és Kiss
Irént.

Biró Ferenc bejelentette, hogy a he-
lyi képviselõ-testület az idén Kiss Gé-
záné nyugalmazott óvodavezetõnek
adományozott díszpolgári címet, aki
átvette a kitüntetésrõl szóló okiratot
és a vele járó ajándéktárgyat. A
mûsorban Újvári Marika és barátai
magyar nótákkal szórakoztatták a
mezõzombori nyugdíjasokat. 

Tállya

ZEMPLÉNI ÁRPÁDRA EMLÉKEZTEK

FOLTVARÁZSLÓK BEKECSEN

IDÔSKÖSZÖNTÔ MEZÔZOMBORON

Az eredeti kéziratot Kerber Anikó adta át Szepessy Zsolt pol-
gármesternek. 

A jutalmakat Rencsiné Ágh Márta adta át a díjazottaknak.

Mád

MEGÚJULT AZ EMLÉKMÛ

Galambosi Imre polgármester idézte fel az emlékszobor
felállításának körülményeit. 

Értékes relikviával gazdagodott a
monoki Kossuth Lajos Emlékház. Az
1964 óta az Amerikai Egyesült Álla-
mokban élõ, miskolci származású
Stephen Windsor a falu híres szülöt-
tének egyik levelét ajánlotta fel a he-
lyi önkormányzat által fenntartott
gyûjtemény javára. Szepessy Zsolt pol-
gármester az átadó ünnepségen arra
hívta fel a jelenlévõk figyelmét, hogy
Kossuth Lajosnak a halála után is kö-
zösségteremtõ ereje van. Ezt bizonyít-
ja az az esemény is, amikor az állam-
férfi által 1852-ben az USA-ban egy

helyi újságírónak angol nyelven írt le-
vél kerül vissza Magyarországra, amit
nemzeti kincsként õriznek meg az utó-
kornak. A község népdalköre Kossuth-
nótákat adott elõ, majd a 157 évvel
ezelõtt keltezett dokumentumot Kerber
Anikó, Stephen Windsor Miskolcon élõ
unokahúga adta át Szepessy Zsolt pol-
gármesternek.  Az értékes Kossuth-re-
likvia, valamint annak Katona Tamás
történész általi hitelesítése és magyar
fordítása az emlékház egyik tárlójába
került, ahol több korabeli levél társa-
ságában tekintheti meg a közönség. 

KOSSUTH-LEVÉL AJÁNDÉKBA

Az óvodások
érdeklõdve
szemlélték

a különleges
alkotásokat. 

Rátka

AKADÁLYMENTESÍTÉS
ÉS ÚTÉPÍTÉS 

A projekt keretében a polgármesteri hivatal külsõ felújítása is
megtörténik.

Az Észak-magyarországi Regioná-
lis Operatív Program keretében több
mint 46 millió forintot nyert a rátkai
önkormányzat a polgármesteri hiva-
tal akadálymentesítésére és útépíté-
sekre – jelentette be Héring Istvánné
polgármester a projekt szeptember 5-
ei nyitó rendezvényén.

Néhány nappal késõbb felvonultak
a munkagépek a községbe és a kivite-
lezõ megkezdte a sikeres pályázatban
szereplõ utcáknak az aszfaltozását.

Napjainkra teljes hosszában megújult
a Széchenyi tér, a Fenyves, valamint a
Vasút utcák burkolata. A beruházás elsõ
üteme így már elkészült, és a helyiek
birtokba vették új útjaikat.

Jelenleg a polgármesteri hivatal
épületének rekonstrukcióját végzi a
kivitelezõ. Ez utóbbi fejlesztés kere-
tében a XXI. századi elvárásoknak
megfelelõ községháza várja majd a
dolgozókat és az ügyeiket intézõ la-
kosságot.
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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 december 2-án 8–12
óráig.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb november 25-
én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
november 18-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb december 7-én 9–12
óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb de cem-
ber 7-én 9–12 óráig tart fogadó-
napot. 

Fegyverengedély ügyintézése
hétfõn és csütörtökön 8–15.30
óráig: Dankó Anita.

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

November 16–22.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasár-
nap 8–19 óráig.

November 23–29.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-

bat 7.30–11.30 óráig, Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 órá-
ig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
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 hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)
Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15

óráig.
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

November 13.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
November 20.: III. körzet (Dr. Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
November 27.: IV. körzet (Dr. Spak László). Tel.: 47/361-203.

A hirtelen jött hideggel beköszön-
tött a légúti megbetegedések, a meg-
fázások idõszaka, és egyre többet hal-
lunk a közelgõ influenzajárványról is.
A legjobb fegyver ezek elkerülésére
a megelõzés.

Az egészségügyi világszervezet is
felhívta a figyelmet: mindenkinek sa-
ját magának is sokat kell tennie azért,
hogy erõsítse az immunrendszerét. A
helyes életmóddal, a megfelelõ táp-
lálkozással, esetleg gyógynövények al-
kalmazásával a mindennapokban,
elõsegíthetjük a prevenciót. Ameny-
nyiben védekezõ rendszerünk egész-
ségesen mûködik, ellenanyagot ter-
mel a kórokozók elpusztítására, el-
lenkezõ esetben viszont szabad utat
kapnak a betegségek.

Hogyan segíthetjük természetes
módon az immunrendszerünk erõsí-
tését? 

Az elsõ módszer, hogy gyakran és
alaposan mossunk kezet! A megfá-
zásos tüneteket az emberrõl ember-
re terjedõ sokféle vírus okozhatja! A
gyakori, esetleg fertõtlenítõt is tartal-
mazó kézmosók használatával a  kór -
okozók támadását nagymértékben
kivédhetjük! Különösen ott, ahol ki-
csi gyermek van, még fontosabb a
gyakori kézmosás, és a közösen
használt eszközök fertõtlenítése. A
szervezetbe juttatott megfelelõ meny-
nyiségû C-vitamin ugyan nem véd a
megfázástól, de erõsíti az immun-
rendszert, és lerövidíti a betegen töl-
tött idõszakot. Az egészséges felnõtt
C-vitamin adagja 75-90 mg, ezt a kri-
tikus idõszakban érdemes legalább

120 mg-ra felemelni. A C-vitamint
fõként a citrusfélékkel, a grapefruit-
tal, és az ebben az idõszakban kap-
ható sütõtökkel is bejuttathatjuk a
szervezetbe.

Nagyanyáink idejében a hagyma-
tea az egyik hatékony gyógymód
volt a kaparó torokra, a köhögésre. A
vörös- és a fokhagyma antibakteriá-
lis hatású, ezért naponta érdemes fo-
gyasztani friss formában, vagy eset-

leg teának elkészítve. Egyes gyógy-
növények fogyasztása a vírusok sza-
porodását gátolja, ezért érdemes al-
kalmazni ezeket fûszerként, vagy
gyógytea formájában. A ginszeng, az
echinacea, a lándzsás útifû, a bors-
menta és a csillagánizs, valamint a kü-
lönbözõ méhészeti termékek (pro-
polisz), jótékony hatásúak a megelõ -
zésben és a betegség kezelésében
egyaránt. A mindennapok gyümöl-
cseként ismert alma is sok C-vitamint

tartalmaz, de vírus- és baktériumölõ
hatással is bír. Az illóolajok elpusz-
títják a levegõben lévõ baktériumo-
kat, fertõtlenítik a nyálkahártyát. A pá-
rologtatóban alkalmazható a bors-
menta, a levendula, citrom és berga-
mottolaj.

A megelõzés fontos része a szabad
levegõn való mozgás. A sport erõsí-
ti az immunrendszert, így a vírus ne-
hezebben tudja a szervezetet ledön-
teni a lábáról. Legalább napi fél óra
séta a szabadban elengedhetetlen! Ha
másképp nem megy – mert nincs rá
idõ – akkor megoldás lehet egy-két
megállónyi gyaloglás, vagy az, ha autó
nélkül indulunk a munkahelyre.

A prevenció mindenkinek felada-
ta saját egészsége és környezete ér-
dekében! 

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén

(legközelebb november 16-án és
 no v ember 30-án) a szerencsi rende -
lõintézetben Váradi Ferencné segít-
séget nyújt a személyre szabott dié-
ta 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.

Egészségünkért 

A MEGFÁZÁS, AZ INFLUENZA
TERMÉSZETES ELLENSZEREI

VÉRADÁS
NOVEMBER

17. (kedd): Tiszalúc
24. (kedd): Bodrogkeresztúr,

Bodrogkisfalud
DECEMBER

1. (kedd): Szerencs

Az ország valamennyi régióköz-
pontjában és megyeszékhelyén – köz-
tük Miskolcon – nyílt napra invitálta
az érdeklõdõket október 28-án az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal.

Az egész napos rendezvény részt -
vevõi betekintést nyertek az APEH
mindennapi munkájába és számos, a
jövõ évi adózást érintõ jogszabály-
változásról is tájékoztatást kaptak.  

„Mi ismerjük Önt, ismerjen meg Ön
is minket!” Ezzel a szlogennel hirdette
meg idei nyílt napját az adóhatóság,
amelynek célja, hogy erõsítse a tes-
tület szolgáltató jellegérõl kialakult ké-
pet. Az APEH stratégiájában kiemelt
célként szerepel az adózók önkéntes
jogkövetõ magatartásának az erõsíté-
se, az ügyfelekkel történõ szorosabb
kapcsolattartás. Ezt a célt szolgálja a
régióban a vidéki kirendeltségek szá-
mának a bõvítése és a széles körben
meghirdetett nyílt nap megtartása
egyaránt.    

Tompa Krisztián, az APEH Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság
adó- és illetékügyi szakigazgatója ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy ez a
program minden esztendõben Beze-
rédj István reformkori politikus, az elsõ

nemesi adózó születésének évfordu-
lójához kapcsolódik. A mostani al-
kalmon a résztvevõk tájékoztatást
kaptak a 2010. évi szja- és járulék-
változásokról, a vagyonadó szabá-
lyairól. Az elõadások témái között az
adóhatóság ügyfélkapcsolati rend-
szerében az elektronikus ügyintézés
lehetõsége, a revízióhoz kapcsolódó

hasznos tudnivalók és az APEH adós-
ságkezelésre szolgáló eszközei sze-
repeltek. 

Az események helyszínén úgyne-
vezett ötletládákat helyeztek ki a szer-
vezõk, ahová a látogatók bedobhat-
ták az adóhatóság munkájával kap-
csolatos észrevételeiket és javasla-
taikat.

Az államigazgatási hivatalokhoz –
az ügyfélkapus regisztrációt követõen
– egyre több nyomtatvány már elekt-
ronikusan is benyújtható. 

Ezek a dokumentumok 2009. ok-
tóber 1-jétõl egységes nyomtatvány-
kitöltõ programmal tölthetõk ki. Ez-
zel az otthonról történõ ügyintézés
kényelmesebbé, komfortosabbá vált.

A dokumentumok kitöltése és el-
lenõrzése az egységesített Általános

Nyomtatványkitöltõ (ÁNYK) keret-
program segítségével történik,
amely az APEH által eddig alkal-
mazott AbevJava továbbfejlesztett
változata. A program az APEH hon-
lapjáról tölthetõ le és valamennyi
operációs rendszeren használha-
tó. Az egységesítésnek köszönhe-
tõen a program mind az APEH,
mind a közigazgatás más szerve-
zeteinek a nyomtatványait is képes

kezelni. Az új keretprogrammal
kapcsolatos információk és techni-
kai változások az APEH honlapján
(www.apeh.hu) folyamatosan nyo-
mon követhetõek a „Letölté-
sek/Nyomtatványkitöltõ progra-
mok/” menüpont „Információk az
ÁNYK-AbevJava kitöltõhöz” elne-
vezésû link alatt, illetve az ér-
deklõdõk tájékozódhatnak a kor-
mányzati portálon (www.mo.hu).

EGYSÉGESÍTETT NYOMTATVÁNYKITÖLTÉS

NYÍLT NAP AZ ADÓHIVATALNÁL

Az érdeklõdõk az elõadásokból hasznos ismereteket szereztek. 

Lándzsás útifû.
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AK CIÓ!

COOP A JÓ SZOMSZÉD!
SZERENCSI ÉS TARCALI COOP

ÜZLETEINKBEN NOVEMBER 16-IG 
MÉG AKCIÓS ÁRON MEGVÁSÁROLHATJA:
Rama tégla margarin 500 g 289 Ft

Egységár: 578 Ft/kg

COOP trappista sajt 1 kg 999 Ft
COOP tejföl 20% 375 g 179 Ft

Egységár: 447 Ft/kg

Família diákcsemege 1 kg Pick Zrt. 1659 Ft
Pick téliszalámi 80 g 419 Ft

Egységár: 5238 Ft/kg

Délhús bajai lapocka, füstölt, 1 kg, Pick Zrt. (Maxi-Szupermark.) 1499 Ft
Kaiser májas, hagymás májas 200 g 209 Ft

Egységár: 1045 Ft/kg

Kaiser dán szalámi 1 kg 3099 Ft
Figyelje a november 25–29-ig tartó „5 nap 5 termék” ajánlatát:

Familla étolaj 1 liter 239 Ft
Koronás kristálycukor 1 kg 179 Ft
Rama kocka margarin 250 g 159 Ft

Egységár: 636 Ft/kg

Bella növényi habspray 241 ml 199 Ft
Egységár: 825,73 Ft/kg

COOP instant kávé 3:1 180 g 199 Ft
Egységár: 1105,56 Ft/kg

Legyen szerencsi és tarcali COOP üzleteink vásárlója!

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.

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

Eng.sz.: R-1787/1998

MEGJELENTEK 
AZ ÔSZI/TÉLI KATALÓGUSOK!

ADVENT POZSONYBAN 2009. december 5.
Részvételi díj: 9500 Ft/fô  

ADVENT BÉCSBEN 2009. december 12.
Részvételi díj: 9500 Ft/fô

MINDKÉT ÚT SZERENCSI INDULÁSSAL!

Valutaváltás kedvezô áron!          

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
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IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
MAGYAR UTCA 54.: Zsadányi ingatlan. SÜRGÕSEN ELADÓ a
37-es fõközlekedési úttól a harmadik, 493 m2 telkes, kétla-
kásos, ‘89-ben épült, majd bõvített ingatlan. Az emeletes ház
3 szoba, amerikai konyha, nappali, kamra, 2 fürdõszoba,
WC, lépcsõház, közlekedõ helyiséges, összkomfortos (113
m2). Külön bejáratú garázs (szerelõaknával), kazánház. A
lakás szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, komfortos, kan-
dalló fûtésû (50 m2). Kereskedelmi szálláshelyként mûködik.
Befektetõk, összeköltözõ, többgenerációs családok vagy a
környékrõl Szerencsre költözni szándékozók figyelmébe is
ajánljuk, miután megfelelõség esetén beszámítanak szeren-
csi, vagy Szerencs környéki legalább, 2 szobás, akár komfort
nélküli ingatlant is. Irányár: 13 900 000 Ft. Tel.: 20/455-
3989.

RÁKÓCZI UTCA 108.: a fõutcáról nyíló, 3 lakásos közös ud-
varban, 2 szoba, konyha, fürdõszobás, komfortos, gázkon-
vektoros fûtésû, felújítandó társasházi lakás (53 m2). A szoba
parkettás. Az udvarra személygépkocsival be lehet állni.
Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 4 900 000 Ft. Tel.: 20/477-
6812.

RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtószám: 14 egységes, rende-
zett társasházban, felújítandó, nappali, szoba, konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba, WC helyiséges, összkomfortos,
gázfûtésû, lakás (55 m2) beépített szekrénnyel, konyhával,
gáztûzhellyel. Külön, zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ. 
Irány ár: 7 000 000 Ft. Tel: 20/967-7908.

LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a ‘70-
es években igényesen megépített, jó karban tartott, nappali,
3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba, helyiséges,
komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák, redõnyök. Tel-
jesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangulatos, dús nö-
vényzetû kert a zempléni hegyek panorámájával. Azonnal
beköltözhetõ. Irányár: 14 500 000 Ft. Tel.: 20/980-6350.

KOSSUTH TÉR 2. : KERESKEDÕK, BEFEKTETÕK FIGYELMÉBE! Jó
forgalmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk és  für -
dõszoba-felszerelés üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része
30 nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozá-
sok, egyedi központi fûtés, melegvízellátás) kialakítandó ÜZ-
LETHELYISÉG, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel. 2
nagyméterû kirakat. Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-
5258, munkahely: 47/362-702.

VERES PÉTER UTCA 1.: Eperjesi ingatlan 1110 m2 saroktel-
ken, emeletén: különbejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõtér,
2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra, elõ -
szoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjában: 2 kocsibeállású ga-
rázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyiséges
(130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, tehermen-
tes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás, redõ -
nyök, reluxák. Parkosított kert. Az ingatlan KERESKEDELMI
SZÁLLÁSHELY, PANZIÓ VAGY VENDÉGLÁTÁS CÉLJÁRA is kivá-
lóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). BEFEKTETÕK VAGY
ÖSSZEKÖLTÖZÕ, TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDOK FIGYELMÉBE
IS AJÁNLJUK! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3
szoba, nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant.
Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.

BUDAPEST, XIV. KERÜLET (ZUGLÓ): a Keleti pályaudvartól 9
buszmegállóra, jó közlekedési lehetõséggel (régi földalatti
végállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 la-
kásos téglaépítésû társasházban 22 m2, szoba, konyha he-
lyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi lakás
közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került kialakí-
tásra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárolható
bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók vagy di-
ákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetés-
sel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 
6 500 000 Ft. Tel.: 20/4348-390.

LEGYESBÉNYE, MONOKI UTCA 7., Tóth Imréné: a hegyoldal-
ban 781 m2 telken, 2006. évben részbeni belsõ felújítású,
3,5 szoba, fürdõszoba, WC, konyha, spájz, elõszoba, folyosó
helyiségekbõl álló, összkomfortos családi ház (126 m2), ga-
rázs, zöldségtároló pince. Szõnyegpadlós szobák, redõnyök.
Konyhakert, gyümölcsfák, díszkert, pázsit. Buszmegálló két
percnyire. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban Bu-
dapest IX. kerületi vagy budapesti, legalább 2 szobás, ösz-
komfortos lakást. Irányár: 12 500 000 Ft. Tel.:
30/239-4571.

BÉRELHETÔ INGATLAN
BUDAPEST,VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatár-
sat keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv,
hûtõ, mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágy-
nemû, stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/529-
2827.

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

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, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Minden, ami lemez!
ÉPÍTKEZÕK, LAKÁSFELÚJÍTÓK!
Rendelje meg a bádogosipari termékeket a gyártótól! 

Szegélyek, párkányok, küszöbök…
Mindenféle lemezbõl (hozottból is): alumínium, 

színes alumínium, horganyzott, Lindab, Stamina, Prefa, Inox, stb. 

MIELÕTT VÁSÁROLNA, KÉRJE AJÁNLATOMAT! 
Szviatkovszky József – bádogos

Telefon: 30/476-4876. 

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

ABLAKTÖRLÔK MÁR 750 Ft/db-tól
AUTÓFELSZERELÉS:

� Méretpontos üléshuzatok � Dísztárcsák 
� Csomagtértálcák 

� Fûthetô ülésvédôk � Gumiszônyegek

AUTÓALKATRÉSZEK:
� Fékbetétek, féktárcsák, fékpofák 

� Futómûalkatrészek, lengéscsillapítók 
� Fagyállók, 

téli szélvédômosó folyadékok 
� Szíjak, szûrôk, szimmeringek � Kerékcsapágyak

GYÁRI ALKATRÉSZEK:
VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, 

Citroën, Ford, Nissan

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu, 

info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

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

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
AKCIÓS ÁRAK:

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

Csirkemell-filé 1150 Ft/kg
Csirkecomb 640 Ft/kg
Csirkeszárny 510 Ft/kg
Egész csirke 640 Ft/kg
Csirkemáj 610 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 940 Ft/kg
Csirkefarhát 190 Ft/kg 

Sertésoldalas 880 Ft/kg
Sertésláb 180 Ft/kg

Zsírszalonna 290 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló-szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1180 Ft/kg
Füstölt csülök 960 Ft/kg
Füstölt bordaporc 880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 
vödrös és poharas 
kiszerelésben 360 Ft/kg 

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

MMaanniikkûûrr,,   ppeeddiikkûûrr,,   
mmûûkköörröömmééppíí ttééss!!

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft

Pedikûr és lakkozás: 1200 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

Szerencs, Molnár István u. 12. Tel.: 47/560-119, fax: 47/560-120, 20/416-6113
E-mail: postmaster@kissreklam.t-online.hu

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
• 16 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás



(Folytatás a 7. oldalról.)
– Hogyan telik egy átlagos napod?
– Reggel általában fél 8 körül csö-

rög az ébresztõóra. Az irodába leg-
késõbb fél tízre kell beérni, de ha oly-
kor valami közbejön és kések, akkor
sem omlik össze a világ. A munkám
érdekes, kiszámíthatatlan, ezért nem
árt, ha minden nap kipihent vagyok,
hogy az adott helyzetekre gyorsan,
megfelelõen tudjak reagálni és kre-
atív legyek. A rutinmunka mellett ál-
talában Halász Gejzának asszisztá-
lok, az õ mindennapjait segítem,
szervezem az üléseket, kongresszu-
sokat, tanácsokat adok és utánané-
zek személyes dolgainak. Az ebéd-
szünet elég hosszú, 12 óra és 14.30
óra között „szabadok” vagyunk. Eb-
ben az idõszakban hetente 3-4 al-
kalommal sportolok, de így is van
idõm ebédelni. 

Hozzátenném, hogy ekkor a hé-
ten kétszer tanítok, tehát nem igazán
szórakozni megyek, bár élvezem a
váltást, szívesen bújok pedagógusi
szerepbe. Délután ismét dolgozunk,
de szerencsére ritkán van feszült hely-
zet a kabinetben. Idõnként delegá-
ciókat fogadunk, diplomáciai testü-
letekkel találkozunk, ami sok-sok
érdekességgel szolgál.

A március 15-ei magyar nemzeti

ünnepünkrõl évente állófogadás for-
májában emlékezünk meg. Az id-
õbeosztásunk rugalmas, napi hét és
fél óra a kötelezõ munkaidõ, de ter-
mészetesen alkalmazkodom a fõnö-
köm napi programjához. Részben
ettõl függ, hogy valójában mikor vég-
zek.

– Mennyiben mások a luxembur-
gi emberek, mint a magyarok? 

– Elsõ látásra, felületes tapaszta-
latok alapján az a benyomása az em-
bernek, hogy a luxemburgiak túlsá-
gosan hidegek, elutasítják és
kiközösítik a külföldieket, kissé el-
lenségesek. Ezzel szemben a ma-
gyarok szívélyes vendéglátásukkal, jó
humorukkal dicsekedhetnek. Kie-
melkedõ ellentét mutatkozik a vér-
mérsékletben is. Amíg a magyar nyi-
tott, vidám, a luxemburgi
vissza fogottabb, megfontoltabb. Ami
viszont mindenképpen a luxembur-
giak javára szól – és ezt az elmúlt
12 éves tapasztalatom alapján bát-
ran kijelenthetem –, hogy az itteni-
ek céltudatosabbak, pozitívabban
állnak az élet dolgaihoz, mint a ma-
gyarok. Idõvel rájöttem, hogy minél
jobban megismerem a luxemburgi
embereket, érdeklõdöm kultúrájuk
iránt, annál könnyebben elfogadom
az el sõre furának tûnõ mentalitásu-
kat és szívesebben alkalmazkodom
hozzájuk. Ami különösen tetszik eb-
ben az országban, az a rend és a tisz-
taság, a dús, rendszeresen gondozott
növények, a kiválóan karbantartott
utak még a kis falvakban is, és az eu-
rópai viszonylatban is kiemelkedõ
közbiztonság, ami kényelmessé va-
rázsolja az életet. Itt számos sporto-
lási lehetõség adódik a fitneszklu-
bokon át egészen a gondosan

kiépített erdei túraútvonalakig. Hiá-
nyolom viszont a helyi továbbtanu-
lási lehetõségeket, a jó és változatos
tanfolyamokat. Az interneten lát-
tam, mennyi érdekes, vonzó lehe -
tõséget nyújt például Budapest szak-
mai és személyiségfejlõdés
szempontjából. 

– Milyen terveid vannak? 
– Jelenleg ismét egyetemi hallga-

tó vagyok, harmadéves. Levelezõ ta-
gozaton pszichológiát tanulok Re-
imsben. Nehéz, de a kihívás életem
mozgatórugója, hozzátartozik a sze-
mélyiségkarakteremhez. Egy biztos
tervem, hogy színekben pompázó,
meghökkentõ, nem mindennapi tör-
ténetekkel teli életemet összefogla-
lom egy könyvben. Szórakozzanak
rajta mások is! 

Még nem döntöttem el, de erõsen
foglalkoztat a gondolat, hogy saját
irodát nyitok, és ismét szabadúszó-
ként folytatom a szakmai pályafutá-
somat. Ez egy 360 fokos fordulatot
jelentene, de nekem megéri, mert leg-
könnyebb önmagam lenni és azt ten-
ni, ami nekem jó. 

– Van kapcsolatod Szerenccsel? 
– A családdal és néhány baráttal

a mai napig tartom a kapcsolatot, el -
sõsorban telefonon. Régebben gyak-
ran látogattak ki hozzám, ma már õk
és én is túlságosan elfoglaltak va-
gyunk. Hébe-hóba azért hazahúz a
szívem! Ráfanyalodik a gyomrom az
ízletes, igazi magyar konyhára! No,
nemhiába. Én mégiscsak magyarnak
születtem. Bármennyire kényelmes
a mostani életem, Magyarország ma-
rad a hazám. A gyönyörû emléke-
ket és érzéseket senki és semmi ki
nem törölheti a szívembõl. 

Árvay Attila

...szeretne egy ajándékot kapni?...
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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

REGISZTRÁLJON A SZERENCS MOBILINFÓRA!
SMS-ben értesítjük a legfontosabb helyi hírekrõl! Küldje a REG HIREK tartalmú alapdíjas SMS-t (szóközzel

elválasztva) a 20/850-00-10 telefonszámra, vagy regisztráljon a www.szerencs.mobilonkormanyzat.hu in-
ternetes honlapon. A szolgáltatás térítésmentes! 

Iratkozzon fel a Szerencsi Hírlevélre! Az e-mail címre érkezõ küldemény megismerteti az olvasót többek
között a tervezett beruházásokkal, tájékoztat a folyamatban lévõ fejlesztésekrõl, az önkormányzat döntései -
rõl. A hírlevélre a város hivatalos honlapján, a www.szerencs.hu-n lehet regisztrálni, majd a feliratkozás meg-
erõsítését követõen érkeznek az internetes levélben a friss helyi hírek.

SZERENCSI HÍRLEVÉL

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 
Telefon: 20/430-9420. 

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Emelõkosaras
gépkocsi 

bérelhetõ. 
Érd.: 

20/985-6000.

Egyéb kedvezményeinket és az akciók pontos részleteit
megtudhatja ha ellátogat üzletünkbe.

INGYEN 
SZEMÜVEGKERET!

Amennyiben nálunk készítteti szemüvegét,
megajándékozzuk Önt

TELJESEN INGYEN
egy második szemüvegkerettel,

melyet a megjelölt készletbõl Ön választhat ki.

Sõt! Amennyiben vékonyított, vagy fényre 
sötétedõ, vagy multifokális lencsét vásárol, 
az elsõ keret árából is elengedünk 30%-ot!
Az akciók december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

Szakorvosi szemvizsgálat minden kedden és csütörtökön, 
elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-47-362-300
Miért is várna ki hosszú sorokat az SZTK-ban, ha nálunk azonnal megvizsgálják?

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

70/313-3767
www.zemplenmag.hu

RENDKÍVÜLI 
MÛTRÁGYAVÁSÁR!

Ammónium-nitrát 10 kg-os 
1450 Ft helyett 950 Ft

Facsemete és szõlõoltvány kapható!

II. Szerencsi 
Ezoterikus Találkozó

2009. november 22., vasárnap 
9.30–20 óráig

Helye: Bocskai István Gimnázium, 
Szerencs, Ondi út 1.

Egész napos programok a test 
és a lélek karbantartásáért.

Ezoterikus és természetgyógyász elõadások.
Ezoterikus ajándék- és könyvvásár, biobüfé,

teaház, játszóház 3–12 éveseknek

Belépõjegy-árak: felnõtt 1000 Ft, 
diák-nyugdíjas 500 Ft, 

14 éves kor alatt a belépés ingyenes.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
halaszt11@gmail.com
tel.: 06/20/953-5896

honlap: www.szeret.net

SZERENCSIEK A NAGYVILÁGBAN:
DEZSÕ MARIANNA
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– Szerencsen a Rákóczi út 111. szám alatt felújított
garázs sürgõsen eladó. Érd.: 70/547-3122. (19)

– Miskolcon a Szentpéteri kapuban III. emeleti, két-
szobás, felújított lakás eladó. Érd.: 30/949-8921.
(19)

– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejá-
ratú 2 + 4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra
megfelelõ. Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (19)

JÁRMÛ
– 15 éves, ötajtós Renault Clio személygépjármû ez
évben vizsgáztatva, felújított állapotban eladó. Érd.:
47/363-176. (19)

VEGYES
– 400 literes hûtõláda, jó állapotú, 35 ezer forintért
eladó. Érd.: 47/369-067, vagy 20/352-9404. (19-
20)

– 110 literes hûtõszekrény 10 ezer forintért eladó. A
szállítás megoldható. Érd.: 47/361-429, vagy
30/217-3545. (19)

– Szerencs-Ondon borospince és 3 db 234 literes bo-
roshordó eladó. Érd.: 47/363-610. (19)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN

– Balatontól 40 km-re, szép falu közepén családi ház
2233 nm telekkel 2,9 millió Ft-ért eladó. Tel.:
20/563-3852. (19)
– Szerencsen a Tatay Zoltán utcában kétszobás csa-
ládi ház gazdasági épülettel 7,9 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 20/563-3852. (19)
– Dunántúlon a 8-as fõút mentén jó forgalmú nyolc-
szobás hangulatos vendégház 3000 nm telken eladó.
Irányár: 29 millió Ft. Tel.: 20/563-3852. (19)
– Budapesten, a Városliget közelében felújított ház
II. emeletén 34 m2-es, egyszobás, jó beosztású utcai
öröklakás 8,2 millió forintért tulajdonostól eladó. Érd.:
20/219-0199. (19-20)
– Szerencsen, a Kossuth úton 60 m2-es, I. emeleti tár-
sasházi lakás eladó. Irányár: 10,2 M Ft. Érd.: 30/853-
9929. (19-20)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra is alkalmas) eladó. Képek:
www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 70/655-7576. (19)
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszo-
bás, (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház
eladó. Érd.: 20/558-9145 vagy a helyszínen. (19)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotó-
val jelentetjük meg az el adás ra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épüle te -
ket. Ennek költsége hozott fény kép
esetén alkalmanként 500 Ft,
 amennyiben a fotót munkatársunk
készíti el, akkor 700 Ft. Ezért az
összegért egyszer jelentetjük meg
hirdetését, ami az internetes honla-
punkra is ilyen formában felkerül. 

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

Egy évre visszaemlékezve, a szívünk nagyon fáj,
mert akit szerettünk, nincs köztünk többé már.

Nélküled szomorú és üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.

Maradandó emlék marad drága lényed,
fájó kegyelettel õrizzük emléked.

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor

HEGEDÛS LAJOS
2008. november 18-án örökre itt hagyott 

bennünket.

Felesége, gyermekei, menyei, unokái 
és az egész rokonság

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

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

november 27., december 18.

500 forint

�

�

– Szerencs központi részén, kulturált környezet-
ben 2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gáz-
cirkó fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 9,9
M Ft. Nyékládházán az Öreg tónál 40 m2-es
üdülõ eladó. Ár: 4,5 M Ft. Kocsit beszámítok! Érd.:
70/618-1054. (19-20)

– Használt ülõgarnitúra (3 + 2 x 1; 20 ezer Ft), 2 db
FULDA 60%-os 175/65 R14-es téli gumi (5 ezer Ft),
mûködõ hûtõszekrény (6 ezer Ft) eladó. Érd.:
70/953-6807. (19)

KIADÓ
– Szerencs belvárosában 20 m2-es üzlethelyiség no-
vember 2-tõl kiadó. Érd.: 47/362-006. (19)

VÁLLAL
– Idõsgondozást, valamint gyermekfelügyeletet vál-
lalok, lehet 24 órás is. Érd.: 47/361-921. (19-20)
– Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák elõ-
 nyomását, horgolt csipkék készítését vállalom. Érd.:
47/363-891. (19)

KERES
– Saját gépkocsival, személy- és vagyonõr vizsgával
munkát keresek. Minden megoldás érdekel. Érd.:
70/246-1786. (19-20)
– 20 éves (érettségi van) és 23 éves fiatalemberek
munkát keresnek. Mindketten rendelkezünk személy-
és vagyonõri, valamint fegyvervizsgával, és jogosít-
vánnyal. Érd.: 70/357-7647, vagy 70/654-2488.
(19-20)

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.

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
November 14-én (szombaton)

ÚJRA RETRO BULI!
„Gyere és táncold át velem az éjszakát…”

Ha tavaly jól érezted magad, akkor mi garantáljuk, hogy ismét
egy fergeteges buliban lesz részed.

A hangulatfelelõs: DJ Szloboda.

Italakciónk: Unicum – Unicum Next 
450 Ft/5 cl helyett 290 Ft/5cl lett.

Johnnie Walker – HELL AKCIÓS ÁRON!

Minden nap 13–19 óráig. 
Érdeklõdni a 47/561-141-es 

telefonszámon lehet.

– Szerencs fôutcáján 20 m2-es helyiség
nagy kirakattal üzletnek vagy irodának
kiadó. Ár: 15 ezer Ft/hó. Érd.: 30/414-
3699.



Vízszintes 
1. Az idézet elsõ része. 13. Sárga-

fekete csíkokkal mintázott rovar. 14.
Gazdagság. 15. Felirat kamionon. 16.
Judaizmus híve. 18. Rag, a -va párja.
19. Európai is van ilyen. 21. Nõi név.
22. Angol férfinév (SAM). 23. Olasz
étel eredeti nevén. 25. Feltéve. 26. Láb
része. 28. Szerencsétlen, béna. 29. Bil-
lie ... King, amerikai teniszezõnõ. 32.
Cetek foga. 34. Azonos mássalhang-
zók. 35. Téli sporteszköz. 37. Távo-
labbi tárgyakat. 39. Arra a helyre. 40.
Teke rész! 41. Erõ rejlik benne. 42.
Urán, fluor. 43. Nátrium vegyjele. 44.
Dátumrag. 45. A kék és a piros is ez.
46. Veri (népies). 47. Ruha. 49. Nyak
közepe! 51. Kutrica. 52. Becézett Ág-

nes. 54. Kata hangzói. 55. Véd. 57.
Angol malac (PIG). 59. Kettõs más-
salhangzónk. 60. Maastricht folyója.
62. Közteherviselés.

Függõleges 
2. Nõi név. 3. Mária becézve. 4. Fé-

lig arra! 5. Tóparti növény. 6. Közé-
pen izzik! 7. Táplálkoznak. 8. Ma-
donna egyik filmje. 9. Orosz autó-
márka. 10. Id, ..., szuperegó. 11. .. fair
lady. 12. Merre? 15. Az idézet má-
sodik, befejezõ része. 17. Kén, jód.
20. Óra hangzói! 21. Rövid sportka-
bát. 22. Teniszpálya borítása lehet. 24.
Angol autók nemzetközi jele. 25. Ra-
kás. 27. Arzén. 28. Hát, igen! 30. Pa-
taki Attila zenekara. 31. Nitrogén, kén.

33. Ákody Zsuzsa
regénye. 36. Együt-
tes. 38. Az LPG en-
nek a rövidítése. 41.
Égõ lámpában. 44.
Ellenérték. 45. Azo-
nos mássalhangzók.
47. Idegen elõtag:
dupla. 48. Rövid sta-
tisztika! 50. Feleség
édesapja. 53. Gye-
rünk, paci! 56. Vi-
lágtalan. 58. Rizs-
szem! 60. Tegnap
után. 61. Páratlan
sajt! 63. Az elején
dörög! 64. Szintén
ne!

Az október 30-ai
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: „A
cinikus az, aki min-
dennek tudja az árát,
de semminek az ér-
tékét.”

A helyes megfej-
tést beküldõk közül
a szerencsések jutal-
ma: 2000 Ft-os vásárlási utalvány: Bu-
dai Bertalanné, Taktaszada, Petõfi út
104., 1500 Ft-os vásárlási utalvány: Ol-
lóckiné Motkó Zsuzsa, Szerencs, Kos-
suth út 19/a, 2/3, 1000 Ft-os vásárlá-
si utalvány: Szántó Kálmánné, Sze-
rencs, Gyár út 3. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõk közül a 70/940-
4266-os telefonszám tulajdonosa 1500

Ft-os vásárlási utalványt nyert. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) november 17–20. között vehe-
tik át. A november 13-ai keresztrejt-
vény megfejtésének beküldési határ-
ideje: november 20. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra. 
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2009. november 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: Szegedi Adrienn

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 HÁZASSÁGOT...

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

JÖN A ROCKMIKULÁS!

A szervezõk ígérete szerint fergete-
ges buli várja mindazokat, akik ellá-
togatnak december 4-én a szerencsi
Meggyes Panzióba, ahol immár ne-
gyedik alkalommal rendezik meg a
Rockmikulás elnevezésû koncertet.
Olyan fellépõ zenekarokat láthat a kö-
zönség, mint a tokaji Crazy Erotixx, a
miskolci Söröm és a szerencsi Hatás
Alatt. A rendezvényrõl további infor-
máció olvasható a www.hatasalatt.hu
weboldalon.

MAGNA CUM LAUDE
Hazánk jelenleg egyik legsikeresebb

zenekara, a Magna Cum Laude idén
ünnepli fennállásának tízesztendõs
jubileumát. 

Az 1999-es alakulást követõen hosz-
szú évek teltek el az induló zeneka-
rokra jellemzõ kiadói kilincseléssel, te-
hetségkutatós megmérettetéssel. Az
igazi áttörést a 2006-os „Minden ál-
lomás” címû album jelentette, amely
már aranylemezt és Fonogram-díjakat
hozott a csapatnak. A jubileumi évet
már címében is ünneplõ negyedik le-
mez, a „999” június 5-i megjelenése
egy napra esett a Nagy Születésnapi
Bulival. A lemez három hétig vezette
a MAHASZ-listát.

ANTI FITNESS CLUB
Az Anti Fitness Club az utóbbi évek

egyik legsikeresebb zenekara. Számos,
frenetikus hangulatú koncertet adtak
országszerte, bizonyítva, hogy méltók
a közönség bizalmára. Különleges, igé-
nyesen kidolgozott klipjeikkel mindig
újabb és újabb oldalukat mutatták be,
a stílusbeli korlátok teljes figyelmen kí-
vül hagyásával. A megalakulás hete-

dik évfordulóját ünneplõ csapat 2009
végére is nagy dobással készül: Lé-
leKzet címû legújabb lemezük igazán
izgalmas anyagnak ígérkezik. A ko-
rongon extra dalként helyet kapott a
zenetévébõl már jól ismert sláger, a „Mi
a szívemen, a számon”, melyben
Molnár Tamás duettet énekel Tóth Ga-
bival.

SEAL
Az énekes zenei pályafutásának

legismertebb slágereibõl készült válo-
gatásalbum november 27-én jelenik
meg szimpla CD-n és dupla CD-n de
luxe változatban is. A válogatás-albu-
mon két vadonatúj felvétel is találha-
tó, melyek közül az egyik az „I Am
You Man”, amely az elsõ rádiós dal
is az albumról, a másik pedig SEAL
„Thank You” címû szerzeménye.

KOVÁCSOVICS FRUZSINA

Másfél év után új albummal je-
lentkezik Kovácsovics Fruzsina „Fuss
el végre” címmel. Már az album címe
is sejteni engedi, hogy a fiatal éne-
kesnõ sokat változott legutóbbi le-
meze óta, és ez meglátszik a dalszö-
vegeken és a zenén is. Fruzsina úgy

érzi, nagy lépést tett a felnõtté válás
útján, ami egyértelmû stílusváltást
jelent zenei fejlõdésében is, a vég-
eredmény pedig egy rockosabb, di-
namikusabb album.

A bájos énekesnõ albumának elsõ kis-
lemezébõl, az Itt a vége, fuss el végre!
címû dalból klip is készült. Az album
zeneszerzõje Jamie Winchester volt, aki-
vel már az elõzõ lemezen is együtt dol-
goztak, de Fruzsi testvére is aktívan köz-
remûködött az anyag létrejöttében.

Az énekesnõ a rengeteg munka mel-
lett õsztõl beült az iskolapadba és
óvónõnek tanul, hiszen ez régi álma
volt, mert szeretne késõbb gyerekekkel
foglalkozni. Fontos számára, hogy hét-
köznapi lányként élje az életét, és ne
csak a külsõségek alapján ítéljék meg.

SLAYER:
WORLD PAINTED BLOOD

A thrash-metal fanatikusok egyik
alapzenekarának számító Slayer no-
vember 2-án jelentette meg vadonat -
új, tizedik stúdióalbumát, a World Pa-
inted Bloodot, amely négy különbözõ
változatban jelenik meg: lesz egy li-
mitált kiadású CD különbözõ borí-
tókkal, egy de luxe változat DVD-vel
kiegészítve, egy bakelit LP változat, és
végül papírtokban, „szuper áron” is el-
érhetõ lesz a kiadvány.

FOO FIGHTERS:
GREATEST HITS

Másfél évtized, hat platinalemez, és
ugyanennyi Grammy-díj, számtalan
teltházas koncert. Talán így lehetne rö-
viden jellemezni a Foo Fighters eddi-
gi pályafutását. 

Újabb mérföldkõhöz érkezett az
amerikai rockbanda: november 2-án

megjelentették elsõ válogatáslemezü-
ket, amit briliánsan csak Foo Fighters
„Greatest Hits”-nek neveztek el. 

Dave Grohl (ének, gitár), Taylor
Hawkins (dob, ének), Nate Mendel
(basszus) és Chris Shiflett (gitár) nem
elégedett meg azzal, hogy összevá-
logassa a legnagyobb nemzetközi slá-
gereit, melyek platinalemezekkel és
aranyszobrocskákkal halmozták el
õket. A Foo Figters Greatest Hits két
vadonatúj dalt is tartalmaz: az új rá-
diós kislemezdalt, a „Wheels”-t, il-
letve a „Word Forward” címû szá-
mot. Mindkét dalt kizárólag erre a
válogatásra készítette el a csapat sa-
ját, legendás 606-os stúdiójában.
Az új dalok mellett az olyan
Grammy-nyertes nóták, mint a „The
Pretender”, az „All My Life” és a „Le-
arn To Fly”, valamint az állandó Foo
kedvencek, mint a „Best Of You”, a
„Times Like These”, a „My Hero” és
az „Everlong” tovább erõsítik a dal-
listát.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Tonny Thayer, Paul Stanley,
Gene Simmons és Eric Singer. A he-
lyes választ beküldõk közül Kiss Ká-
rolyné, Tállya, Rákóczi u. 74. szám
alatti olvasónk 1500 forintos vásárlási
utalványt nyert. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõ 70/633-3063-as
telefonszám tulajdonosa 1500 forin-
tos vásárlási utalványt nyert. Nyere-
ményüket november 17–20. között,
munkaidõben vehetik át a  szerkesztõ -
ségben. Játékunk új kérdése: Mi a
címe Kovácsovics Fruzsina új albu-
mának? A válaszokat postai boríték-
ban, vagy levelezõlapon juttassák el
szerkesztõségünk címére, és arra ír-
ják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

NAGYSZÍNHÁZ

NOVEMBER
14. (szombat) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Egressy bérlet)
15. (vasárnap) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
17. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
18. (szerda) 17 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Bérletszünet)
19. (csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
20. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)
21. (szombat) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)
22. (vasárnap) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)
25. (szerda) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
26. (csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)



Kos (III. 21. – IV. 20.)
Partnere fenyegetve érezheti

magát, féltékeny a sikereire,
ugyanis Ön egyre több elisme-
résben részesül. Beérhet az el-

múlt évek kemény munkája. Jogi problémái
adódhatnak. Ezért nagyon vigyázzon a határ-
idõkre, a befizetésekre. Bár az is lehet, hogy egy
munkajogi vitába keveredik a fõnökével. Ne
akarjon mindenkit meggyõzni a saját igazáról.
Fogadja el, hogy ha valakinek eltérõ a vélemé-
nye. Szerelmi kapcsolatának vége szakadhat, de
mindenképpen megpróbáltatásokra számíthat.
Ha feszült a hangulat a párjával, akkor a hét
végén ki tudja puhatolni, hogy mivel lehet le-
venni a párját a lábáról, és hamar ki tudja en-
gesztelni. Az idõszak végére lelkesedése és
jókedve ismét a maximumon lesz.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
A hétköznapi ügyek intézése,

a bürokráciával való hadakozás
lesz jellemzõ. Senkinek ne be-
széljen a távlati terveirõl, amíg

nem tisztázta a részleteket, s nem derítette fel a
megoldáshoz vezetõ utat. Az alkotó tevékeny-
ségeket illetõen rövid ideig tartó, de kiváló idõ-
szak vár Önre. Anyagilag is szerencsés lehet.
Érzelmi élete rendezõdik, elkezdõdhet egy új
szerelem. Kicsit csalódottan vág neki az  idõ -
szaknak, de aztán egy telefonhívás vagy rövidke
beszélgetés teljesen áthangolja. Ha így lesz, úgy
érzi majd, megtalálta az igazit. Az elmúlt idõ-
 szak feszültségei viszont veseérzékenységet
okozhatnak. Magánéletében jókedve pedig a
környezetére is kihat.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Nehezen tud megbirkózni egy

feladattal. Egyik kollégája ráadá-
sul (irigységbõl vagy butaságból)
még keresztbe is tesz. Ha nem

akar túlságosan lehengerlõ lenni, akkor most
bárkit meggyõzhet bármirõl, beleértve az üzleti
partnereit is. Az idõszak elején azonban még a
Hold is segítségére lesz, hogy a legjobbat hozza
ki magából. Szellemi és fizikai energiája egya-
ránt a csúcson van. Nemcsak a munkában, a
magánéletben is rendkívül aktív. Kisebb egész-
ségügyi problémát csak veseérzékenysége
okozhat. Ennek azonban nem csupán egy meg-
fázás az oka, inkább érzelmi problémák rejtõz-
hetnek a háttérben. Nagy fordulatokat nem
ígérnek a bolygók, de abban segítenek, hogy iz-
galmasan teljen a randevúja.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Egyik munkájának még a vé-

gére sem ért, és már sürgetik a
következõ miatt. Tartson egy kis
pihenõt, különben a nagy kap-

kodás hibát szülhet. Ha most kihúzza a gyufát a
fõnökénél, az akár az állásába is kerülhet. Ér-
zelmi egyensúlya kissé megbillen. Ez az állapot
egészen addig tart, amíg a külvilág és az otthoni
problémák nem ébresztik rá a valóságra. A
gyorsan pergõ események nem sok idõt hagy-
nak a gondolkodásra és a meditálásra. Kínos
pillanatokat elõzhet meg, ha a kritikus pillanat-
ban inkább hallgat. Baráti, esetleg szerelmi kap-
csolatában jelentõs változásokra számíthat,
válságos periódus kezdõdhet, egyik-másik talán
véget is érhet. Esténként ne csak a párját ké-
nyeztesse, hanem önmagát is.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Szívesen méri össze tudását,

erejét az élet minden területén.
A versengésre azonban kevés idõ
marad. Az idõszak közepétõl

már rengeteg pluszmunka akad, talán még
egyik kollégája is éppen ekkor dõl ki a sorból,
így Önre marad az õ munkája is. Ha teheti, ke-
rülje a csúcsforgalmat és a tömeget! Az em-
berek az idõszak jelentõs részében
erõszakosabbá, durvábbá válhatnak. Õrizze
meg a nyugalmát. Óvja az erõforrásait! Valami
megfoghatatlan, körvonalazhatatlan terv keríti
hatalmába, és mindennel szakítani akar, ami
eddigi életében unalmas rutinmunka volt. Ha
valaki megpróbálja visszatartani, arra megha-
ragszik. A párkapcsolata is jelentõs változáson
megy át, a lángoló szerelem ellobban, bizton-
ságra, nyugalomra vágyik.

Szûz (VIII. 24.– IX. 23.)
Tönkreteszi a napjait az attól

való félelem, hogy rosszabbra
fordulnak a dolgok. Elõbb hiszi
el a kollégáktól hallott pletyká-

kat, mint a fõnöke hivatalos közlését. Admi-
nisztrációs ügyek útvesztõjébe keveredhet, és
fennáll a veszélye annak, hogy legendás meg-
fontoltsága is csõdöt mond a kritikus pillana-
tokban. A kényes problémák tisztázásával
bízzon meg inkább egy szakértõt! Ha fontos
Önnek meglévõ kapcsolata, most még jobban
figyeljen oda, hogy békében, nyugalomban vé-
szeljék át ezt az idõszakot! Itt az ideje, hogy lát-
ványosan értékelje a szeretetet, amit eddig
kapott. A hét végén megtalálja a módját, ho-

gyan csempésszen egy kis romantikát a párkap-
csolatába.

Mérleg (IX. 24.– X. 23.)
Nagyon sokat hajt, pedig már

ereje végén jár, hiszen a korábbi
idõszak is nagyon feszített volt.
Mire végre pihenhetne, valami

váratlan átszervezés miatt be kell ugrania egyik
kollégája helyett. Úgy tûnik, megkezdõdött  éle -
tének azon periódusa, melyben el kell dönteni,
melyik kapcsolata igazán fontos Önnek. Azokat
az embereket, akik nem tartoznak a lélekcso-
portjába, leépíti, viszont minden erejével azon
fáradozik, hogy a többiekkel még tartalmasabbá
tegye az együtt töltött idõt. Könnyítsen, javítson
azoknak az életén, akik közel állnak Önhöz, te-
gyen meg mindent, hogy jobban érezzék magu-
kat. Az idõszak elején könnyen megsértõdhet,
ám azzal, hogy duzzog, és nem fogadja a párja
közeledését, csak tovább borzolja társa idegeit.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Fontos, nagy változások men-

nek végbe az életében ebben az
idõszakban. A régi környezetbõl
már nagyon elege van, szívesen

változtatna, de addig nehogy felrúgja a szerzõ -
dését, amíg nem talál egy új állást, mert a mos-
tani helyzetben még a korábban kapott
ígéretekre sem számíthat. Ügyeljen arra, hogy
semmilyen helyzetben ne ragadtassa el magát,
tartsa kordában az érzelmeit! Skorpió termé-
szete segít abban, hogy diplomatikus legyen, és
kivárjon. Meglévõ érzelmi kapcsolata megerõ -
södik, talán még egy váratlan, új szerelem is el-
kezdõdhet. Kissé zavaros anyagi helyzete
ellenére most igencsak nagyvonalúan viselke-
dik. A Vénusz is a segítségére lesz, hogy végre
elmondhassa az érzéseit.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Ebben az idõszakban bizton-

ságban érezheti magát a barátai,
esetleg osztálytársai társaságá-
ban. Sok lelkierõt meríthet a

velük folytatott beszélgetésekbõl, és vállalkozá-
sával kapcsolatosan is születhetnek új ötletei.
Gyors megvalósításra viszont csak azok az el-
képzelései alkalmasak, melyek nem igényelnek
szakmai elõkészítést. A bonyolultabb tervekkel
várjon még. Ne fojtsa el, de ne is titkolja az ér-
zéseit! Érzékenysége fokozódhat, szüksége
lehet egy kis magányos meditálásra. Most olyas-
mit is felfedezhet önmagában, amirõl eddig
nem tudott. A partnerével való kapcsolata erõ-
 södhet, elmélyülhet. Rengeteg erõt meríthet
ebbõl a szerelembõl. 

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Szokatlanul segítõkész, sutba

vágja korábbi tartózkodó visel-
kedését, könnyen és szívesen ba-
rátkozik. Igyekszik mindenkinek

a kedvében járni, az irigyei azonban akár még
ezt is ön ellen fordíthatják, vagy ami talán ennél
is rosszabb: alaposan kihasználják szolgálat-
készségét és lefölözik munkája hasznát. Hajla-
mos sokat dolgozni, olykor túlerõlteti magát,
illetve könnyebben megfázik a szabadban. Kü-
lönösen a veséjére és a térdére kell vigyáznia,
különben komoly problémái lehetnek. Akkor se
akarja az akaratát ráerõltetni a párjára, ha pedig
úgy gondolja, hogy az ön elképzelése a jobb.
Hagyja, hogy erre õ jöjjön rá.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Ne halogassa a határidõs

munkákat, ne gondolja, hogy
van még bõven idõ, mert egy vá-
ratlan esemény könnyen felborít-

hatja az eredeti terveit. És a fõnökei nagyon
kényesek a pontosságra. Valószínûleg kezd ki-
borulni, és a külsõ körülmények radikális meg-
változtatásában reméli a megoldást. Szembe
kerülhet a feletteseivel, lehet, hogy idõ elõtt ál-
lást változtat, a stressz kompenzálására pedig
egyre többet eszik. A fizetnivalókkal se várja
meg a következõ idõszakot. Legalább önmagá-
hoz legyen õszinte! Tényleg le akarja zárni ezt
a kapcsolatát? Ha csak ijesztgeti a párját, vagy
féltékenységgel akarja magához láncolni, köny-
nyen pórul járhat.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Ugyan most még jól mennek

a dolgai, azért ne értékelje túl a
helyzetet. A már megkötött szer-
zõdést is visszavonhatják. A párt-

fogói is könnyen köddé válnak, amikor
segítségért fordul hozzájuk. Közös pénzekkel és
kedvezõtlen körülményekkel összefüggõ prob-
lémák kerülhetnek elõtérbe. Igyekezzen erre
idõben felkészülni, biztosítsa be saját anyagi
helyzetét, ám legyen rugalmas, és engedje el
azt, ami feltétlenül szükséges. Ha görcsösségé-
vel nem akadályozza az eseményeket, akkor a
végén azok még a hasznára is lehetnek. Egy
kapcsolat, ami néhány hónapja még barátság-
nak indult, ezekben a napokban szerelemmé
mélyül, bármennyire tiltakozik ellene.
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november 14.  – november 27.
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Eredményesen szerepeltek a sze-
rencsi súlyemelõk az október 30-án
és 31-én Oroszlányban megrendezett
utánpótlás országos bajnokságról. Fe-
kete László tanítványai két-két arany-
és bronzérmet begyûjtve a szakosz-
tály történetének eddigi legnagyobb
sikerét érték el a rangos viadalon. 

A Magyar Súlyemelõ Szövetség ha-
gyományos év végi országos versenyén
a 176 fõs mezõnyben Szerencset ki-
lenc fiatal képviselte. A Fekete László
szakedzõ és segítõi, Fekete Diána, va-
lamint Morvai Zoltán által felkészített
ifjú tehetségek közül ez alkalommal
ketten – Balla Dávid és Czibik Tamás
– szereztek bajnoki címet. Bronzérmes
Zsebesi Bálint és Krisztián Bence lett.
A szerencsiek további mérlegében
egy negyedik, három ötödik és egy ha-
todik helyezés szerepel, amivel a
szakosztály az elõkelõ 6. helyen vég-
zett a 31 egyesületet felvonultató
mezõnyben.   

Szerencsi eredmények: 
Serdülõ, 50 kg-os súlycsoport: III.

3. Zsebesi Bálint (50; 62) 112 kg, V.

Runda Tamás (38; 50) 88 kg. 62 kg-
os súlycsoport: VI. Molnár Péter (50;
75) 125 kg. 85 kg-os súlycsoport: I.
Balla Dávid (75; 97) 172 kg. III. Krisz-
tián Bence (67; 75) 142 kg. +85 kg-
os súlycsoport: I. Czibik Tamás (100;
118) 218 kg, V. Hallgató Ákos (60;
75) 135 kg.  Ifjúsági, +94 kg-os súly-
csoport: IV. Árvay Balázs (80; 115)

195 kg,V. Dudás Balázs (85; 105) 190
kg. 

A következõ héten látogatta meg az
országos verseny résztvevõit Kormos
Sándor egyesületi elnökkel Braun Mik-
lós, a Nektár Kft. tulajdonosa, aki az
idei esztendõben több mint nyolc-
százezer forinttal támogatta a szak-
osztály eszközbeszerzését.

Békéscsaba együttesét fogadta ok-
tóber 23-án a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban a város férfi kosárlab-
dacsapata. Az NB II-es találkozón a
közönség lelkes szurkolását 107–65
arányú gyõzelemmel hálálták meg
a szerencsiek.

SZVSE: Kovács Sándor (29/18),
Endrész Tamás (27), Takács Kriszti-
án (16), Szárnya Gábor 11/3, Birk
László (10/6), Jánossi Tamás (8), Ko-
vács Árpád (4), Szarka István (2). Mar-
ton Péter, Pallai Árpád. Edzõ: Gulyás
László. 

Nem sok idõt adott a házigazda
gárda annak eldöntésére, hogy kik
vonulnak majd le nyertesként a ta-
lálkozó végén a pályáról. Már az elsõ
negyedben megmutatkozott a két
együttes közötti jelentõs tudásbeli kü-
lönbség, amikor tíz perc után elsõ -
sorban Takács Krisztián és Endrész
Tamás találatainak köszönhetõen a
30–13 arányban elhúztak a három-
pontos kosarakkal operáló ellenfe-

lüktõl a szerencsiek. A második já-
tékrészben tovább növelték az elõ -
nyüket a házigazdák, akik közül eb-
ben az idõszakban Kovács Sándor
teljesítménye emelkedett ki. A ko-
rábbi találkozókon a harmadik ne-
gyedben általában kevesebb pontot
gyûjtött ellenfelénél a szerencsi gár-
da, amely ez alkalommal az edzõi
utasításnak eleget téve ráerõsített a
játékban. Így nem csoda, hogy az
utolsó tíz percet 80–46-os különb-
séggel kezdték meg az ellenfelek, mi-
közben Gulyás László legénysége lát-
ványos akciókkal a közönség szóra-
koztatásáról sem feledkezett meg. A
mérkõzés végül fölényes, 107–65
arányú szerencsi gyõzelemmel zárult. 

***
Barátságos mérkõzésen mérte ösz-

sze a tudását október 30-án a sze-
rencsi sportegyesület és a Tiszaúj-
városi Phoenix felnõtt férfi kosár-
labdacsapata a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. Az NB I-es vendégek
szoros meccsen 80–77 arányban

bizonyultak jobbnak a házigazdák-
nál. 

A tiszaújvárosi és a szerencsi
együttesnek egyaránt szabad hétvé-
géje volt a saját bajnoki sorozatában,
így a találkozó valójában a játéko-
sok formában tartását szolgálta. En-
nek megfelelõen sportszerû, de küz-
delmes meccset vívott egymással a
két gárda, hol az egyik, hol a másik
szerezve néhány pontos vezetést. A
magasabb osztályban szereplõ ven-
dégekkel szemben mindvégig egyen-
rangú ellenfélként teljesítõ szeren-
csiek a harmadik negyed közepén,
elsõsorban Endrész Tamás találata-
inak köszönhetõen 13 pontos veze-
tésre tettek szert, amit a vendégek-
nek a játékrész végére sikerült le-
dolgozniuk. Az utolsó tíz percben for-
dítottak a tiszaújvárosiak, hiába nö-
velte Kovács Sándor több három-
pontos kosárral a hazaiak találatait,
a jó szerencsi hajrá ellenére 77–80
arányban a vendégek nyerték meg a
találkozót.

TÍZ HELYEZÉST JAVÍTOTTAK
Ötvennyolc egyesület közel négy-

száz versenyzõje mérte össze a tu-
dását az október 26–30. között Mis-
kolcon megrendezett országos ifi
csapatbajnokságon, ahol a Szerencs
Város Sportegyesülete is képviseltette
magát. Együttesünk (Gál László, Sa-
mók Balázs, Samók Csaba, Zakár Ad-
rián, Róth Márta, Tóth Levente) négy
gyõzelemmel és egy döntetlennel az
elõzetes besorolásán tíz helyet javítva
végül a 32. lett a népes mezõnyben.
A legjobb száz versenyzõ listájára fel-
került 13 borsod-abaúj-zempléni
sakkozó között Szerencsrõl Gál Lász-
ló és Samók Balázs szerepel.

HAZAI PÁLYÁN NYERTEK
Szoros mérkõzésen sikerült nyer-

nie október 30-ai találkozóján a vá-
ros nõi kézilabda-együttesének. A

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei baj-
nokságban szereplõ csapat a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban Tiszalök gár-
dáját 22–20 arányban gyõzte le. 

Szerencs: Czagány Nikoletta, Fá-
bián Lívia – Szabó Rita, Sohajda Edit,
Katona Krisztina (9), Szabó Csilla (2),
Profáncsik Orsolya (1), Fábián Júlia,
Gyarmati Anikó (6), Sándor Szilvia
(4), Gere Judit, Véber Roberta. Edzõ:
Marius Breazu. 

A találkozón szinte végig 1-2 pon-
tos elõnnyel vezetett a házigazda
együttes, ami az elsõ félidõ 13–11-
es végeredményében is visszatükrö-
zõdött. A 38. percben azonban si-
került fordítania a szabolcsi együt-
tesnek, akik rövid idõ alatt három-
pontos elõnyhöz jutottak. Marius
Breazu edzõ tanítványai azonban a
kiélezett végjátékot jobban bírták ide-
gekkel és végül két ponttal, 22–20
arányban diadalmaskodtak ellenfe-
lük felett.  

KUPADÖNTÕS
FUTBALLISTÁK 

Sikeresen túljutott a Hegyalja Liga
Kupa negyeddöntõjén a város felnõtt
labdarúgócsapata. A megyei III. osz-
tályú bajnokság szerencsi csoport-
jában az elsõ nyolc helyen végzett
gárdának meghirdetett viadal elsõ
fordulójában október 31-én együt-
tesünk Felsõdobszán 0–2 arányú
gyõzelmet aratva vívta ki magának
a továbbjutást. A szerencsi gólokat
Király Gábor és Orosz Márton sze-
rezték.   

A november 7-ei elõdöntõben
Abaújkérben 2–6 arányban bizo-
nyult jobbnak a házigazdáknál a sze-
rencsi gárda. A gólgyártásban ez al-
kalommal Orosz Márton, Boncsér
László (4) és Erdei Zoltán jeleskedett.  

A kupadöntõt november 14-én
12.30 órától Szerencs és Golop
játssza a Tatay Zoltán Sporttelepen. 

ORSZÁGOS BAJNOK SÚLYEMELÕK 

Az országos utánpótlás-versenyen eredményesen szereplõ fiatalok
edzõik és támogatóik társaságában. 

ÖRÖMKOSÁRLABDA A SPORTCSARNOKBAN
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
GIDRES-GÖDRÖS FÕUTCA
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Állami Közútkezelõ Kht. munkatár-
sai november 4-én végezték el a sze-
rencsi Rákóczi és Bekecsi utak ká-
tyúzását. A teherautón szállított friss
aszfalt felhasználásával több na-
gyobb gödör eltûnt a város fõutcá-
járól, de ennek ellenére maradt még
javítanivaló bõven. A szinte roham-
munkában végzett kátyúzás elsõ
próbájaként másnap jelentõs esõ
zúdult a településre. Úgy tûnik, hogy
helyenként nem sikerült tökéletesen
a kivitelezés és a hétvégére „kiújul-
tak” a régi gödrök. Visszavárjuk a sár-
ga ruhás brigádot!

ÉPÜL A KERÍTÉS

A Szerencsi Cukorgyár egykori sze-
letszárító épülete helyén a bontás utá-
ni napokban építkezés kezdõdött. A
kivitelezõ cég a régi, Rákóczi út felõl
látható építmény mintájára készíti el
az új kerítést. Az elmúlt napokban fel-
röppent a hír, hogy a faragott kõlá-
bazat helyett zsalukõbõl felhúzott
kerítést készít a beruházó. A Szeren-
csi Hírek értesülései szerint azonban
a tavaly átadott emlékparkhoz ha-
sonlóan itt is kõ burkolólapokkal bo-
rítják az új kerítést, ami illeszkedik
majd Szerencs XX. század eleji han-
gulatot idézõ városképébe.

TAKARÍTÁS
A MEDENCÉK KÖRNYÉKÉN
Az õszi karbantartás miatt egy hé-

tig zárva tartott a városi tanuszoda.
Ez idõ alatt a létesítmény dolgozói
lecserélték a medencék vizét, meg-
történt az uszodatechnikai berende-
zések felülvizsgálata, a puffertartá-
lyok, valamint a homokszûrök tisz-
títása és a legfontosabb karbantartá-
si, javítási munkákat is elvégezték a
tanuszodában. 

Ugyancsak karbantartás miatt zár-
ta be kapuját november elsõ  napjai -
ban a Szerencsi Fürdõ és Wellness-
ház. A gépészeti berendezések,
vízszûrõk tisztítása mellett a fürdõ
belsõ tere is megújul, megtörténik a
szaunák és egyéb kiszolgáló helyi-
ségek karbantartása, a falak festése,
az ablakok tisztítása. A munkák mi-
att néhány napig zárva tartott az in-
tézmény, de november 6-ától ismét
fogadják a vendégeket.

RONGÁLÁS AZ ÓVODÁNÁL
Megrongál-

ták október
27-ére virra-
dóra a Csalo-
gány óvoda
épületét. Az
ismeretlen el-
követõk üre-
get vájtak a
szigetelésbe,
nem kímélték
a csatornát
sem, miköz-
ben a bejára-
ti lépcsõ kör-
nyékén zacskókat és cigarettacsikket
dobáltak el. Értesüléseink szerint es-
ténként fiatalok találkahelyeként
szolgál az épület elõtti tér, s talán kö-
zöttük keresendõ a tettes, aki ciga-
rettacsikket nyom egy közintézmény
falába, összetöri az esõcsatornát,
odébb felborítja a padokat, a sze-
metes kukákat, és ha leszáll az est…

VISSZAKERÜLT A TÁBLA

Megkezdõdött a Széchenyi utca
járdaszakaszának helyreállítása, ami
az aszfaltburkolat-rekonstrukció és a

Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. elõtti
parkoló kialakítása miatt vált szük-
ségessé. Ezzel visszakerült helyére az
a Behajtani tilos! jelzõtábla is, amely
korábban a szomszédos ingatlan ke-
rítésének támasztva várta sorsa ala-
kulását. 

FELÚJÍTJÁK A PÁRTHÁZAT

Az elmúlt napokban felújítás kez -
dõdött a Kossuth utcai, a szerencsi
köznyelvben csak pártházként em-
legetett épületen. Az önkormányza-
ti ingatlanban több politikai párt ka-
pott helyet az elmúlt  idõ szakban, és
sokak szerint már-már gazdátlannak
tûnt a leromlott állagú, omladozó falú
épület.

ÉPÍTÉSI TELKEK
A SPORTPÁLYÁN 

Az elmúlt hónapokban megtörtént
az egykori Bocskai úti sportpályán
pályázati támogatással kialakított
építési telkek közmûvesítése. Az ivó-
víz-, szennyvíz- és gázvezetékek le-
fektetése, valamint a villamosháló-
zat kiépítése után a területen újon-
nan létrehozott út aszfaltozását is el-
végezte a kivitelezõ. A tizenkét, zárt
beépítésû ingatlan piaci alapú eladási
ára mérettõl függõen 1 millió és 1,2
millió forint között változik.

Most induló so-
rozatunkban azo-
kat a beruházáso-
kat mutatjuk be,
amelyeket az el-
következõ idõ -
szak ban jelentõs
pályázati támoga-
tás felhasználásá-
val valósít meg az
önkormányzat
Szerencsen.

A Bajcsy-Zsilinszky út teljes re-
konstrukciójára a Kistérségek köz-
ponti településeinek közlekedésfej-
lesztésére az Észak-magyarországi
Operatív Program kertében kiírt pá-
lyázaton 84,5 millió forintot nyert a
város. Az elvégzendõ munkák terve-
zett összköltsége 112,7 millió forint.
A hiányzó 28,2 millió forint felére a
központi önerõalapból kapott az ösz-
szeg felének megfelelõ, vissza nem té-
rítendõ támogatást az önkormányzat,
így a beruházáshoz saját forrásként
14,1 millió forintot kell a település-
nek biztosítani. 

A projekt támogatási szerzõdését
május végén írták alá, az elmúlt idõ -
szakban megtörtént a kiviteli tervek el-
õkészítése és a közbeszerzési eljárás
kiírása. A pályázatban a Bajcsy-Zsi-
linszky út teljes burkolatfelújítása és
megerõsítése, valamint 2,3 méterrel
történõ kiszélesítése szerepel, az út-
pálya mindkét oldalán kerékpársáv lé-
tesül. A csapadékvíz elvezetése a jár-
da felõli oldalon folyókával, a jelen-
legi nyílt árok helyett zárt rendszerû
csatornával történik majd. A piac
mellett negyven férõhelyes térkövezett
parkolót alakítanak ki, amelyekbõl
kettõt a mozgáskorlátozottaknak tar-
tanak fenn. A projekt tartalmazza egy
fedett kerékpártároló létrehozását és
az utca járdájának a felújítását. A be-
ruházásról tartott lakossági fórumon
merült fel, hogy a kerékpársáv miatt
az ingatlanok elõtt az ott lakók nem
tudják majd leállítani az autóikat. Ezt
a problémát a piactér végénél, és ahol

azt az út szélessége lehetõvé teszi, to-
vábbi parkolók kialakításával orvo-
solják a tervezõk.  

Mûszaki megfontolások alapján a te-
rületen a villamos kábeleket és a te-
lefonhálózatot földbe süllyesztik, a
közvilágítást korszerûsítik. Ezen mun-
kák 40 millió forintos összköltségét az
önkormányzat saját forrásból biztosítja.   

A beruházásnak a pályázati válla-
lás szerint 2010 novemberéig kell
megvalósulnia. 

Idén is megrendezte idõsnapi prog-
ramját Uray Attiláné. Az önkormány-
zati képviselõ ezúttal is a középisko-
lai kollégium étkezdéjébe invitálta a
négyes számú választókörzetben élõ
nyugdíjasokat. Az ünnepi mûsort Mi-
hályi Jánosné szavalata nyitotta meg,
majd a Városi Nyugdíjasklub énekkara
szórakoztatta a közönséget. 

Az önkormány-
zati képviselõ be-
szédében arra em-
lékeztetett, hogy az
ENSZ 1991-ben ok-
tóber 1-jét az  idõ -
 sek világnapjává
nyilvánította. Mint
elhangzott, ennek
a napnak az üze-
nete, hogy figyelni
és vigyázni kell az
idõs emberekre.
Mindez azonban
ne csak egyetlen
napra  szól jon, hi-
szen a fiatalabbak-

nak kötelességük egész évben minél
nagyobb szeretettel, tisztelettel for-
dulni idõs embertársaink felé. 

Uray Attiláné többek között be-
számolt ez elmúlt idõszakban végzett
képviselõi tevékenységérõl, majd va-
csorára invitálta meg vendégeit. A ta-
lálkozó végén minden résztvevõ egy-
egy ajándéktárggyal térhetett haza.

Szerencsi beruházások I. 2010–2013

A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT
FELÚJÍTÁSA

Jövõ õszre megújul a környék. 

IDÕSEK NAPJA
A NÉGYES KÖRZETBEN

Az önkormányzati képviselõ köszönetet mondott
a fellépõ nyugdíjasoknak. 

Az idei évben
hat fiatal szerepelt
ered ményesen a
szerencsi önkor-
mányzat kiváló
egyetemi, fõisko-
lai hallgatóknak ki-
írt pályázatán. Az
egyenként har-
mincezer forintos
támogatást október
30-án a város pol-
gármestere adta át
a felsõoktatási intézményben legalább
4,5-es tanulmányi átlagot elért fiata-
loknak. Rónavölgyi Endréné köszön -
tõjében kiemelte, hogy a képviselõ-
testület igyekszik segítséget nyújtani a
fiatalok tovább tanulásához. A város
a Bursa Hungarica önkormányzati
ösztöndíjpályázat keretében anyagi

támogatást nyújt a rászoruló családok
egyetemre vagy fõiskolára járó gyer-
mekeinek, és fontosnak tartja a kie-
melkedõ tanulmányi eredmény elis-
merését. 

Az idei támogatást a jutalmazott fi-
atalok, illetve szüleik vették át a pol-
gármestertõl.

A KIEMELKEDÕ TUDÁS
ELISMERÉSE 

MENEKÜLÉS A POKOLBÓL
Különleges könyvbemutató hely-

színe volt október 28-án Rákóczi-vár.
A televíziós riportjairól ismert Vujity
Tvrtko újabb kötettel lepte meg az ol-
vasókat, amelynek országos premie-
re volt a szerencsi esemény. A kö-
zönségtalálkozóval egybekötött prog-
ramon házigazdaként Rónavölgyi
Endréné köszöntötte a szerzõt és az
érdeklõdõ közönséget, akiket Vujity
Tvrtko közel másfél órás elõ -
adásában a föld számos térsé-
gébe elkalauzolt. Mint kiderült,
Marian Cozma kézilabdázó
meggyilkolása után Tvrtko ku-
tatni kezdte a magyar sporttra-
gédiákat, így dolgozta fel a sze-
rencsi születésû válogatott ké-
zilabdázó, Kulcsár Anita tragi-
kus balesetét, akinek az emlé-
két a neves riporter szerint
méltó módon õrzik Szerencsen.
A könyv lapjain keresztül be-
tekinthetnek az olvasók az igazi
földi pokolba: 2004. szeptem-
ber 1-jén csecsen terroristák tú-
szul ejtettek egy egész iskolát
Beszlánban. 

A szerzõ arról is szólt, hogy új köny-
vének megjelenését az Afrikai–Magyar
Egyesület támogatta, akinek az elnö-
ke, Balogh Sándor az elmúlt években
sok segítséget nyújtott a fekete konti-
nensnek. 

Az esemény végén Vujity Tvrtko de-
dikálta új könyvét azoknak, akik meg-
vásárolták a Menekülés a pokolból
címû kötetet. 

Ajándékot cserélt Vujity Tvrtko és
Balogh Sándor.
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. november 27-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

november 20., 10 óra.

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

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

� Bankok által visszavett 
gépkocsik széles választékban

� használt autó beszámítással
akár 0 Ft kezdőbefizetéssel

� AUTOMATA VÁLTÓS 
gépkocsik korlátozott 
darabszámban

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI 
UTALVÁNYOK beszámítása.

Az AA-MED Kft. örömmel
értesíti régi és új kedves betegeit, hogy
szolgáltatásainak a körét bõvítette!

� Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ és axilla
UH, emlõváladék citológia, cysta punctio, biopsziák, stb.),

� CT-vizsgálat (hasi, gerinc, agykoponya, mellkas, nyak, stb.),
� Ultrahangvizsgálatok (hasi, pajzsmirigy, emlõ, lágyrész, carotis és color Doppler, stb.),
� Vesekõ – mûtét nélkül törhetõ (ESWL- lökéshullám kõkezelés),
� 4D BABA-MOZI, a kismamák kedvence! Folyamatos mozgókép - még a magzati életben!

Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!

MAGÁNRENDELÉSEINK:

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!

Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/ 277-00-12, valamint www.aa-med.hu

CÍMÜNK: LITHOTERÁPIÁS ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET
Miskolc, Semmelweis Kórház � Csabai kapu 9-11.

A nyeremény minden 
termékpartnernél felhasználható!

Nyerjen most havonta akár 
450 000 Ft-ot a Lyoness-szel!

Mától minden hónapban megvan az esélye, hogy
akár 450 000 Ft-ot nyerjen. Hogyan? Vásároljon
továbbra is a Lyoness-en keresztül!

Minden vásárlási tranzakciót elfogadunk, melyet
Cashback Kártyával, a termékpartnerek eredeti
utalványaival, áfás számla alapján (direkt elszá-
molás), vagy a Lyoness Online shopon keresztül
bonyolít le. Így egy kis szerencsével Ön is a nyer-
tesek között találhatja magát! Minden hónapban 10
vásárlót sorsolunk ki, akiket a következõ hónapban
telefonon értesítünk nyereményükrõl.

… részletek a www.lyoness.hu weboldalon
1. díj: 450 000 Ft
2. díj: 300 000 Ft
3. díj: 150 000 Ft

4–10. díj: 30 000 Ft
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