
„Gyermekkoromban úgy gondol-
koztam, mint a gyerek, de elértem
a felnõtt kort…” 

Szent Máté evangéliumának 2. fe-
jezetében a napkeleti bölcsekrõl ol-
vasunk. Egy rendkívüli égi jelen-
ségbõl ismerték fel a zsidók királyá-
nak megszületését, s indultak el,
hogy elõtte hódoljanak. Itt egyesek
valami rendkívüli isteni beavatko-
zásra gondolnak, mások meg inkább
a mesék világába utalják az ese-
ményt, mert nem tudnak mit kezde-
ni ezzel a résszel.

Ma a horoszkópok világában, a „Mit
üzennek a csillagok?” tanácsaira ébe-
ren figyelõ emberek babonás, naiv el-
képzeléseivel szemben érdemes ala-
posabban megfigyelni Szent Máté le-
írását: ebbõl kitûnik, hogy itt nem aszt-
rológiáról, azaz csillagjóslásról van
szó, hanem felhasználja a kora aszt-
ronómiai, tudományos csillagászati is-
mereteit.

Régebben is foglalkoztatta a tudó-
sokat az itt leírt jelenség, esemény. A
babiloni asztronómusok már a Krisz-
tus elõtti 4-3. században matematikai
számítások alapján határozták meg az
égitestek keringési idejét, mozgásuk pe-
riódusát. Évtizedekre elõre ki tudták
számítani az egyes égi jelenségek be-
következtének idejét és helyét az ál-
lócsillagok között, a Nap járásához iga-
zítva. Ezek a kõbe vésett táblázatok a
babiloni templom földalatti „irattárá-
ból” kerültek elõ az ásatások alkal-
mával. Azt az ékírásos tábla feliratot,
melyben szó van a Jupiter és a Sza-
turnusz bolygók együttállásáról, 1925-
ben fejtették meg. Kopernikusz elmé-
letének elfogadása után (ti. a bolygók
keringése a Nap körül) a 17. század
elején Kepler már úgy nyilatkozik, hogy
a betlehemi csillag nem valami üstö-
kös lehetett, hanem a Jupiter és Sza-
turnusz nevû bolygók együttállása
(konjunkció). Ezt számításokkal is iga-
zolta, s megállapította, hogy Krisztus
elõtt 7-ben ilyen konjunkció volt a Ha-
lak nevû csillagképben: ott együtt állt
a Jupiter és a Szaturnusz.

Mivel a Jupiter bolygót a királyok, a
Szaturnuszt a zsidók csillagának tar-
tották, a Halak csillagkép pedig a Ju-

piter saját csillagháza volt, ebbõl a
ténybõl a bölcsek arra következtettek,
hogy Zsidóországban egy nagyon je-
lentõs király született.

A fent említett ékírásos táblák meg-
fejtésébõl tudjuk, hogy azok évszáza-
dokkal elõre jelezték ezt a Jupiter–Sza-
turnusz együttállást, s így a bölcsek  elõ -
re tudhattak a rendkívüli jelenségrõl, és
értelmezhették úgy, mint „jelet”. Ma már
a csillagászok számításai alapján azt is
pontosan tudjuk – s Máté evangélista
az akkor ismert legpontosabb csillagá-
szati szakkifejezéseket használja evan-
géliumában –, hogy a bölcsek Kr. elõtt
7. szeptember 15-én láthatták utoljára
a Jupiter és Szaturnusz együttes „esti fel-
jövetelét”, ami után elindultak Babi-
lonból. Eddig a babiloni torony 51 mé-
teres talapzatáról figyelték a bolygókat,
majd elindultak Damaszkusz és Jeru-
zsálem felé, mert a számítások szerint
a két vándorcsillag megállásának id-
õpontja november 12-re volt várható.
Tudhatták, hogy Jeruzsálem 700 mé-
terrel magasabban fekszik a sivatagi szint
felett, mint a babiloni torony, ezért on-
nan jobban láthatók a csillagok.

„Ott megtalálták a gyermeket any-
jával, Máriával…” (Mt 2, 10). Szent
Máté csak õt nevezi meg tanúnak, aki
minden bizonnyal beszámolhatott az
evangélistának az eseményekrõl: a Jó-
zsef életében szereplõ fontos, figyel-
meztetõ „álmokról”, Heródes „nyo-
mozásáról”, akinek az írástudók felol-
vassák Mikeás próféta jövendölését:
„De te, Betlehem Efrata, bár a legkisebb
vagy Juda nemzetségei között, mégis
belõled születik majd nekem, aki ural-
kodni fog Izrael felett. Származása az
õsidõkre, a régmólt idõkre nyúlik visz-
sza.” (Mik 5, 1)

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Ugyancsak örülhettek az ajándé-
koknak az ondi óvodában is, ahol a vá-
ros polgármestere kíséretében érkezett
meg a Télapó. Rónavölgyi Endréné ezen
a délelõttön sorra látogatta a település
óvodáit, hogy gyümölccsel, édessé-
gekkel ajándékozza meg a kicsiket. 

A Bocskai gimnáziumban az elsõ év-
folyamos diákok piros ruhája, vagy  tél -
apósapka jelezte az ünnepet. A legif-
jabb középiskolásoknak kötelezõ volt
magukra ölteni a jelmezeket, majd a
végzõs diákok különbözõ próbatéte-
lekre buzdították társaikat, akik lelke-
sen teljesítették a tréfás feladatokat. 

Nem maradt el a Mikulás ünnep a
városi nyugdíjasklub foglalkozásán
sem, ahol a Napsugár óvoda aprósá-
gai érkeztek vendégségbe, hogy mûsor-
ral kedveskedjenek az idõs emberek-

nek és nem utolsó sorban a piros ru-
hás jótevõnek, aki itt is csomagot osz-
tott a jó gyerekeknek.

Rónavölgyi Endréné polgármester is
üdvözölte a klub tagjait, majd Ficsor
Ádám ajándékát szintén a Télapó adta
át az idõseknek.

A szerencsi Napsugár óvodába de -
cember 7-én érkezett meg a Mikulás.
A gyermekek nagy örömmel fogadták
a piros ruhás öreget és erre a nem min-
dennapi eseményre a szülõk is kíván-

csiak voltak, így zsúfolásig megteltek
az óvoda termei. 

A gyermekdalok után mindenki meg-
kapta a neki járó ajándékcsomagot a
jótevõtõl. 

A Napsugár óvoda gyermekei ha-
gyományosan idén is ellátogattak a he-
lyi gondozóházba. Az intézményben
igazi ünnepi hangulat fogadta a kicsi-
ket, akik ezúttal is vidám, télköszöntõ
mûsorral kedveskedtek az idõs em-
bereknek.

A Rákóczi-várban a közmeghall-
gatás elején Rónavölgyi Endréné pol-
gármester foglalta össze a 2009-es év
eredményeit és szólt a jövõben meg-
valósítandó feladatokról. Mint elhang-
zott, az elmúlt idõszakban 2002-höz
képest több mint két és félszeresére, ket-
tõmilliárdról 5,4 milliárd forintra bõvült
a város költségvetése, miközben a

település vagyona 3 milliárd forintról
6,8 milliárd forintra nõtt. Ezzel együtt
az önkormányzat hitelállománya is
emelkedett, de az egymilliárd forintos
kötvénykibocsátásból származó pénzt
nem az intézményeknek a mûköd te -
tésére fordították, hiszen abból kivál-
tották a korábbi kölcsönöket és jelen-
tõs összeget tartalékoltak további fej -
lesztések önerejére. 

A polgármester ismertette, hogy a
gazdasági és pénzügyi világválság
hatásai Szerencset sem kerülték el. A
cukorgyár bezárása és a vállalkozá-
sok csökkenõ bevételei miatt kisebb
lett a helyiadó-bevétel, amibõl október
31-ig 545 millió forint érkezett az
önkormányzat számlájára. 

(Folytatás a 7. oldalon.)

Megérkezett a Mikulás a sze-
rencsi gyerekekhez. December
4-én reggel az általános iskola
alsó tagozatosaihoz kopogtatott
be a nagyszakállú, akit zene-
számokkal, verssel köszöntöttek
a tanulók. 

A BETLEHEMI CSILLAG

Közmeghallgatáson tájékozó-
dott a lakosság a helyi önkor-
mányzat idén végzett munkájáról
november 26-án Szerencsen. A
fórumon számos, a várost és az
önkormányzat munkáját érintõ
kérdésre is választ kaptak az
érdeklõdõk.

KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN ÉS ONDON

A fehérszakállú öreg a legkisebbeknek is hozott ajándékot. 

HÓ NÉLKÜL ÉRKEZETT A MIKULÁS

Szerencs város valamennyi lakójának 
kellemes karácsonyi ünnepet, jó egészségben 

és sikerekben gazdag boldog új esztendõt kívánok!

RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

Lapunkhoz 2010. évi színes

falinaptárt mellékeltünk

A város jelenérôl és jövôjérôl tájékozódtak a fórum résztvevôi.



Elsõ alkalommal hirdetett orszá-
gos shotokan karate bajnokságot az
SKS-SKDUN Hungary Szövetség. A
december 5-én Szerencsen meg-
tartott viadalon huszonöt hazai
klub 181 egyéni versenyzõje sze-
repelt.   

Fehér ruhába öltözött fiatalok né-
pesítették be szombaton délelõtt a
Kulcsár Anita Sportcsarnokot, hogy
formagyakorlatokban és küzdel-
mekben egyaránt bemutassák tu-

dásukat a zsûri elõtt. A rendezvény
ünnepélyes megnyitóján Rónavölgyi
Endréné polgármester köszöntötte a
résztvevõket, majd emléklappal és
könyvutalvánnyal jutalmazta Császár
Csilla szerencsi karatékát, aki a kö-
zelmúltban Egerben megrendezett vi-
lágbajnokságon bronzérmet szer-
zett. Rövidesen mindhárom kijelölt
küzdõtéren megkezdõdött a külön-
bözõ korosztá lyok és övfokozatok
szerinti beosztásban a formagyakor-
latok bemutatása, amit a küzdelmek

követtek. Juhász Ferenc, az SKS-
SKDUN Hungary Szövetség elnöke
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a
 via dal résztvevõinek a száma meg-
haladta az elõzetes várakozásokat.
Egy-egy stílusszövetségi magyar baj-
nokságra általában 120-140-en je-
lentkeznek, amihez képest a sze-
rencsi megmérettetésre érkezett 181
egyéni és 32 csapat nevezõ magas
létszámnak számít. A viadalon öt me-
gye 24 klubja képviseltette magát,
ami rangot adott az eseménynek. Az
elnök szerint a bemutatók és a küz-
delmek egyaránt színvonalasak vol-
tak. A szervezõk kiemelt figyelmet
fordítottak a sérülések elkerülésére,
amiben a bírókban jó partnerekre ta-
láltak. 

A szerencsi karateklubot kilenc  fia -
tal képviselte az országos verse-
nyen, akik két arany-, öt ezüst- és
hat bronzérmet szereztek. A legki-
sebbek között Bertalan Balázs katá-
ban elsõ, míg kumitében második
helyezést ért el. Árvay Bálint gyûjte-
ményében egy-egy arany-, ezüst- és
bronzérem szerepelt. Varga Csaba
tanítványai közül Dobos Dávid egy
második és egy harmadik helyezés-
sel büszkélkedhet, Császár Csilla
ugyancsak egy ezüst- és egy bronz -
érmet vett át.  György Jácint forma-
gyakorlatát második helyezéssel ju-
talmazták, Császár Levente küzde-
lemben harmadik lett. Bronzérmet
kapott az elsõ versenyén bemutat-
kozó Gál Réka és a már rutinos ka-
tázónak számító Nánássy Attila, míg
Orosz Marcellnak a tisztes helytál-
lás jutott az elsõ szerencsi országos
shotokan karateversenyen.  

Mihályi Jánosné (fotónkon), váro-
sunk köztiszteletben álló, Radnóti-
díjas vers- és prózamondója az elmúlt
idõ szak ban több országos rendezvé-
nyen öregbítette Szerencs hírnevét.

Ica néni díszvendégként kapott
meghívást a november 13–14-én
Gyõrben megtartott Radnóti Miklós
Regionális és Nemzetközi Vers- és
Prózamondó Versenyre. A népes
közönség elõtt a szerencsi elõadó -
mûvész Pilinszky János: Harbach
1944 és Lakárdy Éva: Zsidó fiú címû
költeményét adta elô.  

Örök pódiumon címmel rendez-
ték meg november 21-én Pintér Ti-
bor emlékére Veszprémben az V. Or-
szágos Vers- és Prózamondó Ver-
senyt, amelynek megnyitóján külön
köszöntötték az idén 88. életévét be-
töltõ Mihányi Jánosnét. Ica néni tel-

jesítményét Veszprém Város Ön-
kormányzatának különdíjával jutal-
mazták. 
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A VÉRADÓK ELISMERÉSE
Hetvenkét önkéntes véradó ré-

szesült elismerésben azon az ün-
nepségen, amit december 11-én
rendezett meg a Népházban a Ma-
gyar Vöröskereszt Szerencsi Területi
Szervezete. 

A programot a Szerencsi Általános
Iskola mûvészeti képzésben része-
sülõ diákjainak mûsora nyitotta meg.
Az elhangzott hegedûjáték és a Jé-
zus születését felidézõ színpadi  elõ -
adás után a rendszeres véradókat
Bobkó Géza köszöntötte. A helyi Vö-
röskereszt elnöke beszédében töb-
bek között az önzetlen segítség-
nyújtás fontosságát hangsúlyozta,
amivel emberi életek menthetõk
meg. A fõorvos kitért a rendelõinté-
zet és az egészségház jövõ évben el-
kezdõdõ fejlesztésére, ami mér-
földkõnek számító fejlõdést ered-
ményez majd a helyi és a térségben
élõ lakosság egészségügyi ellátásá-
ban. Az ünnepi gondolatok után Kiss
Lajosné titkár az elmúlt években a
Magyar Vöröskereszt tevékenysé-

gének segítése érdekében végzett
munkája elismeréseként kitüntetést
adott át Kiliánné Láng Erikának. Öt-
venszeres véradóként Bodnár Lász-
lót és Vályi Tibort köszöntötték,
negyvenszeres segítségnyújtásért pe-

dig Havriló Jánosné és Domoszlai Ist-
ván vett át oklevelet és tárgyjutalmat.
Az ünnepi eseményen további hat-
vannyolc önkéntes kapott oklevelet
harmincszoros, húszszoros és tíz-
szeres véradásért.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezeti és Energia Operatív Prog-
ramja keretében indult országos road-
show, a Környezettudatosság – tuda-
tos környezeti magatartásra nevelés
címmel. A sorozat november 24-én
érkezett Szerencsre, hogy az elhang-
zó elõadások helyi szinten próbálja-
nak segítséget nyújtani a környezet-
védelem és fenntarthatóság gyakorla-
ti alkalmazásához.

Az eseményt megelõzõ sajtótájé-
koztatón Rónavölgyi Endréné, a  há -
zi gazda város polgármestere többek
között hangsúlyozta, hogy Szerencsen
nem ismeretlen a környezettudatos
szemlélet, hiszen az elmúlt években
megvalósult a szelektív hulladék -

gyûj tés a település közterületein és az
oktatási intézményekben. Példaként
említette továbbá, hogy Szerencsen
épült meg a megyében az elsõ hulla-
dékudvar. 

A sajtótájékoztatót követõ road-
show keretében F. Nagy Zsuzsanna
elõadásában arra hívta fel a figyelmet,
hogy a globális problémák, mint pél-
dául a világ népességének emelkedése,
a növekvõ élelmiszer- és energiafel-
használás erõsítik egymást és ezért sür-
getõ feladatok várnak a mai kor em-
berére. Az Ökológiai Intézet a Fenn-
tartható Fejlõdésért Alapítvány mun-
katársa szerint a fenntarthatóság nem
attól valósul meg, ha többet birtoko-
lunk, hanem ha kevesebbet igénylünk.

KARATÉKÁK VERSENYE A SPORTCSARNOKBAN

Szent Miklós-napi bormustra hely-
színe volt december 4-én a világ -
örökségi kapuzat. A Szerencsi Vá-
rosüzemeltetõ Nonprofit Kft. által a
hagyományteremtés szándékával élet-
re hívott eseményen a hangulatot a
Szerencsi Férfikar bordalai alapozták
meg. A programon Botár Zsolt tájé-
koztatta a jelenlévõket az idei évjá-
rat jellegzetességeirõl, majd Szabó
Gyula és Varkoly István helyi borá-
szok mutatták be saját és kollégáik bo-
rait a jelenlévõ érdeklõdõknek. 

A Duma napjára invitál-
ták a közönséget december
4-én a Bocskai gimnázi-
umba. Az intézmény aulá-
ját zsúfolásig megtöltötte a
Kiss Ádám fellépésére kí-
váncsi közönség, akik közül
szép számmal az emeleti fo-
lyosók korlátja mellõl hall-
gatták a stand-up comedy
mûfaj szerencsi származá-
sú sztárját, aki a Duma-
színház és Showder Klub
rendszeres fellépõjeként
szerzett magának népsze -
rûséget. Az egykori bocskais
diák egyórás mûsorral tette
próbára a nézõk rekesziz-
mait. Az est során hajdani gimnázi-
umi élményeit is felelevenítette Kiss

Ádám, aki poénjaival megnevettet-
te a közönséget. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Beszámolhatott a bölcsek látogatá-

sáról is, akik felfedezték és látták csil-
lagát „az esti felkeltében”, s eljöttek hó-
dolni neki.

Így erõsíti meg Szent Máté örömhí-
rének történelembe ágyazott hiteles-
ségét a csillagászat tudománya.

Ezzel a gondolattal szeretném elmé-
lyíteni szentírási ismeretünket kará-
csony ünneplésével kapcsolatban, hogy
még komolyabban vegyük Isten üze-
netét: Jézus születése számunkra nem
felnõtteknek és gyerekeknek szóló ér-
zelgõs mese, hanem egész emberi sze-
mélyiségünket és történelmünket ala-
kító tény. Tudatában lévén annak, hogy
Benne az Izaiás (Izajás, Ézsaiás) prófé-
ta által megjövendölt Fiú jött közénk,
akit így fognak hívni: „Csodálatos Ta-
nácsadó, Erõs Isten, Örök Atya, Béke
Fejedelme” (Iz. 9, 5-). Ebben a Gyer-

mekben, aki nekünk született, meg kell
látnunk Szabadítónkat, hiszen azért
jött, hogy „a nép, amely sötétben jár,
nagy fényességet lát. Akik a halál or-
szágának árnyékában laknak, azoknak
világosság támad.” Mindez azért, mert
eljövetelével „Velünk az Isten!”

Karácsonyunk akkor lesz igazán lé-
lekemelõ ünnep, ha az ajándékozás és
elõkészületek szeretetbõl fakadó tettei
mellett a középpontban a szeretetbõl
közénk testesült Jézus áll, mindannyi-
unk reménye, akitõl megtanulhatunk
néhány – egész életünket befolyásoló
– jó tanácsot, békességet, türelmet, alá-
zatosságot, mások megbecsülését, sze-
retetet gyakorolni.

Így szeretnék minden kedves olva-
sónak áldásos, boldog karácsonyi ün-
nepeket és új évet kívánni.

Damjanovics Pál
görög katolikus parókus

A BETLEHEMI CSILLAG

Vályi Tibor (jobbra) ötvenszeres véradóként kapott ajándékot. 

REKESZIZOMPRÓBA 
A GIMNÁZIUMBAN 

Kiss Ádám visszatért egykori iskolájába.

A szerencsi karateklub tagjai két arany-, öt ezüst- és hat bronzérmet
szereztek.

AZ ORSZÁGJÁRÓ VERSMONDÓ 

KIVÁLÓ SZERENCSI BOROK

A bormustrán helyi termelõk ne -
dûivel ismerkedtek a résztvevõk. 

A KÖRNYEZETTUDATOS 
SZEMLÉLETÉRT



HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK
SEGÉLYKONCERT a szerencsi

Scholtz Jenõ Alapítvány szervezésé-
ben, 2010. január 16. (szombat).
Helyszín: Szerencs, Sörház, Petõfi u.
5., 17 óra: WILD DRUMMERS DOB -
SHOW. 18 óra: Idiot Side. 19.30 óra:
JOIN. 21 óra: MÉRFÖLDKÕ.

Támogatói jegy ára: 1000 Ft, amely
belépõjegyként is szolgál.

Az alapítvány a koncert teljes be-
vételébõl hangszereket vásárol a Sze-
rencsen zenét tanuló diákok részére.

Támogatói jegyek kaphatók: Ágnes
Lakástextil, Szerencs, Rákóczi út,
Fodrászat-kozmetika, Szerencs, Hu-
szárvár út.

Mindenkit szeretettel várunk!

BATYUS SZILVESZTER A MÛVÉ-
SZETI ISKOLÁÉRT. A Szerencsi Mûvé-
szeti Iskola tantestülete és szülõi
munkaközössége szervez jótékony-
sági célú szilveszteri batyus mulat-
ságot december 31-én 19 órától a Rá-
kóczi épület aulájában.

Program: élõ zene hajnalig, tanu-
lók, szülõk fergeteges mûsora, kara-
oke show, vetélkedõ, éjfél után virs-
li, tombolasorsolás értékes ajándé-
kokkal.

Belépõjegy ára: 2000 Ft. Belépõ vá-
sárlása és asztalfoglalás 2009. de cem-
ber 28-ig. A rendezvény bevétele a
Rákóczi Zsigmond Iskolasegítõ Ala-
pítvány számlájára kerül.

Érd.: 47/362-247, 30/370-6015. 

ÁLLÁSAJÁNLAT az Észak-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Köz-
pont helyi kirendeltségének nyilván-
tartása alapján: gépjármû-technikai
szerelõ (Szerencs), pék (Szerencs), fel-
szolgáló (Baskó), pék (Bodrogkisfa-
lud), szakács (Tolcsva), szarvasmar-
ha-gondozó (Tiszalúc). Tel.: 47/361-
999.

ÜNNEPI FÚVÓSHANGVERSENY.
A szerencsi Fanfár Ifjúsági Fúvósze-
nekar december 22-én 17 órától tart-
ja ünnepi hangversenyét a Rákóczi-
vár színháztermében. A koncertre a
belépés díjtalan.

MEGJELENÉS 2010. Ezúton tájé-
koztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a
Szerencsi Hírek 2010-ben az alábbi
idõpontokban jelenik meg: január 15.,
január 29., február 12.,  február 26.,
március 12., március 26., április 16.,
április 30., május 14., május 28., jú-
nius 11., június 25., augusztus 6., au-
gusztus 27., szeptember 10., szep-
tember 24., október 8., október 29.,
november 12., november 26., dec-
ember 17. Lapzárta: a megjelenés
elõtti héten, pénteken 10 óra. 

VÉRÜKET ADTÁK A VASUTA-
SOK. Harmadik alkalommal rende-
zett országos vasutas véradónapot
december 11-én a Magyar Állam-
vasutak Zrt., a Magyar Vöröskereszt
és az Országos Vérellátó Szolgálat.
Az Úton a segítség! elnevezéssel
meghirdetett akció a MÁV-dolgozók,
az utasok és a civil lakosság össze-
fogását, szolidaritását jelképezi. Az
önkéntesek ez alkalommal a szoká-
sos juttatás mellett jelképes ajándé-
kot is kaptak azért, hogy karácsony
elõtt legdrágább adományukkal, a vé-
rükkel segítettek. A MÁV Miskolci Te-
rületi Igazgatósága mûködési terüle-
tén két helyszínen, a Tiszai pálya-
udvaron és a szerencsi vasútállomás
várótermében várták az önkéntese-
ket. Ez utóbbi helyszínen 9 és 16 óra
között 32-en adtak vért.  

PETÁRDA ÉS TÛZIJÁTÉK. Az év
utolsó napjaiban egyre többen vásá-
rolnak különbözõ kistûzijátékokat,
látványos, pirotechnikai eszközöket.
Az erre vonatkozó szabályok az el-
múlt évben sem változtak, így az idén
szilveszterkor is tilos petárdát hasz-
nálni. A játékos pirotechnikai termé-
kek, mint például a tortagyertya, vagy
a kisvulkánok, azonban szabadon vá-
sárolhatók és használhatók. A kis- és
közepes tûzijátékokat, mint a római
gyertya, a vulkán, a vezetõpálcás ra-
kéta, esetleg a bombetta telep – csak
december 28-a és 31-e között, az arra
kijelölt és engedélyezett helyeken, ki-
zárólag nagykorúak vásárolhatnak,
legfeljebb három kilogramm meny-
nyiségben. Ezek a pirotechnikai esz-
közök szilveszter estén 18 órától az
újév reggelén 6 óráig használhatók.
Petárdázni azonban ebben az idõ -
szakban is szigorúan tilos: birtoklá-
sáért 50 ezer forint, árusításáért és
használatáért 100 ezer forint pénz-
bírságot szab ki a hatóság.

BEZÁR A RENDELÕINTÉZET. Ka-
rácsony után december 28-án van az
utolsó idei nyitvatartási nap a sze-
rencsi rendelõintézetben. A dolgozók
december 29-én, 30-án és 31-én

szabadságukat töltik, emiatt az in-
tézmény az újév elõtti három napon
zárva tart. 

A felnõtt és gyermek háziorvosok
ebben az idõszakban is megszokott
munkarend szerint dolgoznak. Ün-
nep- és munkaszüneti napokon a köz-
ponti háziorvosi ügyelet  meg erõ sített
szolgálattal áll a betegek rendelke-
zésére. 

RAJZOK AZ EGÉSZSÉGES TÁP-
LÁLKOZÁSRÓL. A novemberben
megtartott Egészséges Városok Hete
rendezvénysorozat alkalmából meg-
hirdetett gyermek alkotópályázat
eredményhirdetését rendezték meg
november 30-án a Szerencsi Általá-
nos Iskola Rákóczi épületében. A vá-
ros önkormányzata és az Egészséges
Városok Szerencsi Szervezete felhí-
vására összesen 120 pályamunka ér-
kezett a helyi oktatási és nevelési in-
tézményekbõl, melyek témája az
egészséges táplálkozás volt. Az ese-
ményen Gyõrik Ferenc koordinátor
és Fábián Ottóné fõ igazgató adták át
a jutalmakat a gyermekeknek.

OLVASÓINK FIGYELMÉBE! Ez-
úton is tájékoztatjuk tisztelt olvasó-
inkat, üzleti partnereinket, hogy a
Szerencsi Hírek szerkesztõsége mun-
katársai december 21–24., valamint
december 28–31. között rendes évi
szabadságukat töltik. Lapunk követ-
kezõ száma 2010. január 15-én je-
lenik meg. Lapzárta: 2010. január 10. 

Szabadságunk idõtartama alatt
sürgõs ügyekben a 06-20/340-6089-
es telefonon ügyeletet tartunk, janu-
ár 4-tôl személyesen kereshetnek
bennünket.

A Szerencsi Képújság a szabadság
idõtartama alatt is folyamatosan üze-
mel, ahol az ünnepeket kivéve na-
ponta friss helyi hírekkel jelentke-
zünk. Hirdetések és közérdekû in-
formációk közzététele a 06-20/343-
1229-es telefonszámon történõ
egyeztetéssel történik. Olvasóinknak
békés karácsonyi ünnepet és boldog
új esztendõt kívánunk!

A szerkesztõség  
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MI A VÉLEMÉNYE 
A DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAMRÓL? 

Galambosi Imre polgármester, Mád:
– Mindenképpen üdvözlendõ törekvésnek tar-
tom, hogy a térségben élõk a cukorgyár bezá-
rása miatt megszûnt termelésért, a felszámolt
munkahelyekért valamilyen kompenzációban ré-
szesüljenek. Ugyanakkor nem látom azt, hogy
a Szerencs térségében lévõ települések és vál-
lalkozások miként tudják az erre a célra ren-
delkezésre álló több mint ötmilliárd forintot fel-
használni. Az önkormányzatok esetében a be-
ruházások nettó összege száz százalékban igé-
nyelhetõ ebbõl a forrásból, vagyis a 25 száza-
lékos áfát nekünk kell biztosítani. Ezt a pénzt nehéz lesz elõteremteni. Mi
a községi könyvtár tetõszerkezetének és pincerendszerének felújításában,
illetve a ravatalozó-rekonstrukció második ütemének a megvalósításában
gondolkodunk. 

Sándor Ferenc vállalkozó, Szerencs:
– Négy évvel ezelõtt nyitottuk meg az Árpád-
hegyi horgásztavat Ond határában. Az azóta el-
telt idõszakban azt vettük észre, hogy vendége-
ink egy része szívesen venne igénybe szálláshelyet
a vízterület szomszédságában, hogy komfortos
körülmények között több napon keresztül hó-
dolhassanak a szenvedélyüknek. Különösen a hét-
végék forgalmának tenne jót, ha néhány fahá-
zat létesítenénk, amelyek csoportok fogadását is
lehetõvé tennék. A pályázati kiírásban szerepel
a horgászturizmus fejlesztése, ami egybevág az

elképzeléseinkkel. A hatvan százalékos támogatási arány elõnyösnek tûnik,
amennyiben minden feltételnek meg tudunk felelni, élni fogunk a lehetõséggel.  

Gadóczi Bertalan jegyzõ, Szerencs:
– A város várakozással tekintett a kárenyhítést
szolgáló diverzifikációs pályázatok megjelené-
sére,  hiszen a program elõkészítése során sike-
rült elérni, hogy az elsõ tervezetekkel ellentét-
ben a szerencsi önkormányzat és a településen
mûködõ vállalkozások is részesülhessenek a ren-
delkezésre álló 5,6 milliárd forintból. Az elkép-
zelések között kertészet létesítése és az útfelújí-
tások folytatása szerepelt. Ilyen célokra azonban
sajnos nem szerepel kiírás a szaktárca által meg-
jelentetett rendeletekben. A városban megvaló-
sítás elõtt álló nagyszabású beruházások mellett kellett a meghirdetett prog-
rammal harmonizáló fejlesztéseket találni. Így a szerencsi önkormányzat vár-
hatóan a gyárkertben szabadidõpark kialakítására és a tûzoltóság melletti volt
cukorraktár épületének a felújítására nyújt be pályázatot.    

Lehóczky Gyõzõ vállalkozó, Szerencs: 
– A szerencsi tájékoztató rendkívül hasznos volt
számomra és mindazoknak a vállalkozóknak, akik
talpon szeretnének maradni, illetve fejlõdni kí-
vánnak a jövõben. A diverzifikációs program fel-
keltette az érdeklõdésemet. Én nem a mezõ -
gazdaságban dolgozom, így elsõsorban a pá-
lyázati lehetõségek munkahelyteremtõ és -meg-
tartó része érdekel. Emellett látok fantáziát az esz-
köz-, illetve telephelyfejlesztésben is. Jelenleg
négy fõt foglalkoztatok és szeretném, ha a pá-
lyázati támogatás segítségével a jövõben is tud-

nám õket alkalmazni. A december 15-ei határidõ szinte tarthatatlan lett vol-
na, így nagyon jól jött a módosítás, mely szerint 2010. január 15-éig lehet
beadni az igényléseket. Már kerestem is egy pályázatkészítéssel foglalkozó
céget, akivel felvettem a kapcsolatot.

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Drizner Ákos, Lipniczki Veronika, Matuscsák Anett,

Szendrei Anna Cseperke, Glonczi Diána, Takács Éda, Jakab Janka Emí-
lia.

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Nyíri Barbara – Reithauser Roland László.
Elhunytak: Ruszkai Sándor 53 éves, Nikházi Lajos 77 éves,  Lõrin -

czi Károlyné (Rubi Rozália) 79 éves, Vasvári Tamás 55 éves.

December 17., 18 óra: Karácsonyi
hangverseny a Munkás Szent József
római katolikus templomban. Fel-
lépõk: Hegyalja Pedagógus Kórus,
Szerencsi Férfikar, Bocskai Gimnázi-
um énekkara, Református Gyülekezeti
Énekkar, Szerencsi Általános Iskola
énekkarai.  

December 22., 17 óra: Fanfár Ifjú-
sági Fúvószenekar ünnepi koncertje a
Rákóczi-várban. 

December 23., 14 óra: Városi ka-
rácsony – Mindenki karácsonyfája a
Rákóczi út várkert elõtti szakaszán.
Mûsor: Karácsonyi dallamok, Hó-
pelyhek tánca, Városi Nyugdíjas Klub
énekkara, Szerencsi Általános Iskola
énekkara, Nyárutó Klub énekkara.
Sztárvendég: Tihanyi Tóth Csaba és

Bognár Rita. Karácsonyi forgatag: bet-
lehem megtekintése, ajándéksátrak,
térzene, gyertya- és csillagszórógyúj-
tás. Sült malac, lepcsák, zsíros kenyér
lila hagymával, bundás kenyér, csö-
röge, sült krumpli, sült tök, boros tea,
forralt bor, narancs, szaloncukor, ke-
nyérlángos. 

December 26., 20.30 óra: Hooli-
gans együttes karácsonyi koncertje a
Rákóczi-várban. Belépõdíj: 1500
Ft/fõ.    

December 31., 22 óra: Óévbú-
csúztató nosztalgiakoncert a Miskol-
ci Mûvek együttessel. 23 óra: Matyi
és a táncosok. Az új évet köszönti: Ró-
navölgyi Endréné polgármester. Tûzi-
játék, pezsgõs koccintás, szerencse-
leves a Geisenheim téren. 

ÜNNEPI PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT 

ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

A jövõ év január 1-jétõl a helyi
adóknál az alábbi változások lépnek
érvénybe: 

A gépjármûadónak a személy-
szállító gépjármûvek után fizetett
adó mértéke a következõk szerint
módosul:

– gyártási évében és az azt követõ
3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követõ 4–7. naptá-
ri évben 300 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követõ 8–11. nap-
tári évben 230 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követõ 12–15. nap-
tári évben 185 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követõ 16. naptári
évben és az azt követõ naptári évek-
ben 140 Ft/kilowatt.

Tehergépjármûvek és pótkocsik
esetében minden megkezdett 100 kg
után 1380 Ft, a légrugós vagy azzal
egyenértékû rugózási rendszerû nyer-

ges vontató, tehergépjármû, autóbusz
esetén 1200 Ft. 

Az adózó légrugós vagy azzal
egyenértékû rugózási kedvezményt
csak akkor tudja majd érvényesíte-
ni, ha arról a hiteles igazolást leg-
késõbb 2010. január 15-ig hatósá-
gunknál bemutatja. Az adóhatóság
a fizetendõ adó mértékérõl határo-
zatban tájékoztatja az érintetteket.  

A helyi iparûzési adó bevallási, be-
jelentkezési és befizetési kötelezett-
sége a jövõ évtõl átkerül az állami
adóhatósághoz. 2010. még egy át-
meneti év lesz, mert a március 15-
én esedékes adót még a helyi adó-
hatósághoz kell befizetni, illetve a
május 31-én esedékes 2009. évrõl
szóló bevallási és befizetési kötele-
zettségnek ugyanitt kell eleget ten-
ni. A 2010. szeptember 15-én ese-
dékes elõleget viszont már az APEH-

hez kell majd befizetni, és ezt kö-
vetõen minden bejelentkezést, be-
vallást, befizetést, fizetési könnyíté-
si kérelmet is adóhatóság felé kell tel-
jesíteni. 

Kommunális adó megfizetése alól
mentesülhet a lakás tulajdonosa, ha
a közös háztartásban együtt lakók egy
fõre jutó havi jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 150%-át, és az igénylõ
életvitelébõl szociális rászorultsága
valószínûsíthetõ. Feltétel, hogy a
közös háztartásban együttlakók át-
lagéletkora – adóévben – a 70 évet
meghaladja. A mentességet tovább-
ra is március 15-ig kell igényelniük
az adózóknak. 

Béni Gyula
adócsoport-vezetõ 

Polgármesteri Hivatal, 
Szerencs

VÁLTOZÁSOK A HELYI ADÓKNÁL 
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A PEDAGÓGUSSZAKMA 
SZERETETE

A szerencsi Bocskai István Gim-
názium tanára a közelmúltban vet-
te át a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat Közoktatásáért
Alapítványa által adományozott Pe-
dagógiai díjat, amivel évente egy gim-
náziumi pedagógust tüntetnek ki. Az
elismerést három évvel ezelõtt ala-
pították, Szerencsrõl elõször Gál
András fõigazgatónak, majd Nyíri Ti-
bor igazgatóhelyettesnek ítélték oda,
idén az iskola történelemtanára, Ko-
csis József (fotónkon) részesült a ki-
tüntetésben. Ebbõl az alkalomból be-
szélgettünk a pedagógussal. 

– Ön szerint minek köszönhetõ ez
az elismerés? 

– Elõször is le kell szögeznem, hogy
a díj alapítása óta a szerencsi gim-
názium tanárai büszkélkedhetnek az
elismeréssel annak ellenére, hogy a
megyében számos rangos középis-
kola, és még több kiváló pedagógus
dolgozik. Ez a tény szerintem jelzés
értékû. Hozzáteszem azt is, hogy nem
csak az én személyemnek szól a di-
cséret, hiszen elismerték ezzel az is-
kolában folyó munkát, a tantestüle-
tét és a vezetõségét egyaránt. Szin-
tén tény, hogy a térségben demográ-
fiai okok miatt jelentõsen csökkent a
gyermeklétszám, de nálunk nincse-
nek beiskolázási problémák. Nem kell
harcolnunk a tanulókért, hiszen szí-
vesen jönnek hozzánk, a szülõk is tud-
ják, hogy jó helyen van nálunk a gye-
rek és az oktatás mellett kiváló ne-
velõ munkát végzünk. Az országban
tapasztalható fegyelmi gondok nálunk
ismeretlen fogalomnak számítanak. Ez
nem azt jelenti, hogy itt minden szép
és jó és csupa okos, szorgalmas gye-
rek jár a Bocskaiba, de mégis úgy érez-
zük, hogy kis sziget vagyunk. 

Az iskolánk általános gimnáziumi
oktatástól a közgazdasági ismereteken
át, a rendészeti tagozatig nagyon
sokszínû képzést biztosít. Szerintem
bármilyen érdeklõdésû tanuló meg-
találja itt a neki megfelelõ helyet. Az
iskolai rendezvényeink is kielégítik a
fiatalok igényeit és ne feledjük, hogy
a megye egyik legjobban felszerelt

gimnáziumáról beszélünk, ahol a
szellemi képzés mellett a testi neve-
lésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A
fiatal tantestületben én már az idõ -
sebbek közé tartozom az ötven évem-
mel. 

Összességében ennek köszönhetõ
ez a díj, ami a harmincéves pálya-
futásomat megkoronázta, de még
egyszer mondom: elsõsorban nem a
személyemnek, hanem az egész
Bocskai István Gimnáziumnak szól
mindez. Tagadhatatlan azonban,
hogy nagyon jól esett, hogy a város
határain kívül is eljutott a munkám
híre. Ez egyfajta elégtétel a minden-
napos küzdelmekért.

– Küzdelemként éli meg a min-
dennapokat? 

– Igen, de nemes és jó értelemben
vett küzdelemként. A legnagyobb ki-
hívás talán a diákok motiválatlansá-
ga. Megérkezik a gyerek, nem isme-
ri az igazi értékeket, nincsenek szá-
mára követendõ példaképek. A mé-
dia olyan embereket próbál bál-
ványként eléjük állítani, akik embe-
rileg, szakmailag nem adják át az iga-
zi értéket. Nos, ezért gondolom azt,
hogy nemes küzdelem a mi munkánk,
amit immár három évtizede végzek
töretlen lelkesedéssel. 

– Hogyan kezdõdött a pályája?
– Budapesten születtem, majd Má-

don nõttem fel. A középiskola után

1982-ben Nyíregyházán szereztem
magyar–népmûvelés szakos tanári
diplomát. Az utolsó két évben leve-
lezõ tagozatra jártam, így már 1981-
ben a szerencsi Hunyadi János Álta-
lános Iskolában helyezkedtem el. A
munka mellett továbbképeztem ma-
gam, és Egerben végeztem el a tör-
ténelem szakot, majd a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen
szereztem ugyancsak történelem sza-
kos oklevelet. Folytattam a tanulást,
hiszen az ELTE-n társadalom- és ál-
lampolgári ismeretek szakra jártam,
majd ugyanitt tettem pedagógus szak-
vizsgát, így vehettem át az ötödik dip-
lomámat is.

– Tehát ifjú pedagógusként Sze-
rencsre vezetett az útja.

– Igen, ez még a Sári Laci bácsi ide-
jében történt. Az egy teljesen más vi-
lág volt. Elsõsorban azért gondolok
rá vissza nosztalgiával, mert pálya-
kezdõ voltam, mások voltak a diá-
kok, a világ. A munkanélküliség is-
meretlen fogalom volt akkoriban,
reggelente ezrek özönlöttek a tele-
pülésre buszokkal, vonatokkal a mun-
kahelyeikre. Mi pedig egy nagy ma-
mut iskolában dolgoztunk, 1800 di-
ákkal, 110 fõs tantestülettel. Tanítot-
tunk az úttörõházban, a Béke úton,
a régi „R” épületben. Más világot él-
tünk és más volt a nevelési szemlé-
let is. Az akkori politikai rendszer ha-
tásaiból mi nem sokat éreztünk, nem
ez hatotta át mindennapjainkat. 

– Idõközben családot is alapított a
városban.

– Így igaz. Szerencsi feleségem szin-
tén pedagógus. 1984-ben házasod-
tunk össze, majd 1987-ben költöz-
tünk Szerencsre. Két lányunk szüle-
tett. A nagyobbik most doktorált,
gyógyszerészként helyezkedett el egy
multinacionális cégnél. A kisebbik
gyermekünk most nyolcadikos és el-
képzelhetõ, hogy a Bocskaiban foly-
tatja a tanulmányait.

– Hogyan lett a gimnázium taná-
ra?

– A Hunyadiban kezdtem, majd an-
nak a jogutódjában, a Bolyai iskolá-
ban tanítottam. Az évek során  óra -
adóként kerültem a Bocskaiba, majd
a munkámat megismerve a fõigazgató
úr felajánlotta, hogy jöjjek át. Végül
2000-ben lettem a Bocskai gimnázi-
um tantestületének tagja.

– Öt diplomával rendelkezik. Me-
lyik terület, tantárgy áll leginkább kö-
zel a szívéhez?

– A történelem. Sokszor elgondol-
kodom azon, hogy az utóbbi húsz év-
ben szakmai témájú köny vön kívül
nem is igazán olvastam mást, abból
viszont könyvtárnyi mennyiséget.
Fontosnak tartom a keresztény nem-
zeti értékek, a magyarságtudat ápo-
lását. Van két kutatási területem. Az
egyik a hegyaljai zsidóság holoka-
usztja, illetve a délszláv háború, Ju-
goszlávia felbomlása. Ebbe a két té-
mába ásom bele magam és igyek-
szem átadni az újonnan szerzett is-
mereteimet a diákjaimnak is. Úgy
tûnik, szívesen fogadják.

– Jól érzi magát a katedrán?
– Az életem során voltak csábítá-

sok, ami miatt elmehettem volna a
pályáról, de végül a szakma szere-
tete, a tanítás iránti alázat itt tartott.
Igen, jól érzem magam pedagógus-
ként. Amikor magamra zárom az osz-
tályterem ajtaját, elfelejtem a külvi-
lágot, a mindennapi gondokat és csak
a munkára koncentrálok. Azt hi-
szem, hogy a diákjaim és a szülõk is
látják mindezt, és kölcsönös tiszte-
let, megbecsülés van közöttünk.

M. Z.

A KÖZÖSSÉGHEZ 
TARTOZÁS JELKÉPE

A Szerencsi Szakképzõ Iskola
végzõs diákjainak szalagavatóját de -
cember 11-én tartották a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban. Az ünnepi ese-
ményen két szakközépiskolai és há-
rom szakmunkás osztály sorakozott
fel. Összesen száz tanuló ruhájára ke-
rült fel az érettségi, illetve szakmai
vizsga elõtt álló tanulók jele. A diá-
kok prózai mûvekkel és táncproduk-
ciókkal készültek az alkalomra. A
mûsorokat egy-egy ének zárta, mellyel

a diákok az osztályfõnöküknek ked-
veskedtek. A rendezvényen fellépett
az iskola énekkara. Kovács Julianna
igazgató beszédében hangsúlyozta,
hogy a díszes szalag egy állomást je-
lent a fiatalok életében, ami elválasztja
õket a gyermekkortól, ugyanakkor ki-
fejezi az iskola közösségéhez tarto-
zásukat. Az igazgató beszédének zá-
rásaként Márai Sándor üzenetét hang-
súlyozta, miszerint: „Utad értelme
nem a cél, hanem a vándorlás.”

DIÁKZENÉSZEK A SZÍNPADON

Jótékonysági koncertet rendeztek
december 10-én a szerencsi Bocs-
kai István Gimnáziumban. A csü-
törtöki rendezvényen a középiskola
diákjaiból álló zenekarok léptek fel.
Az est hangulatát a K. T. nevû for-
máció alapozta meg. A középisko-
lás fiúk régi idõk rock- és filmzene-
feldolgozásaival léptek a közönség
elé. Õket követte az Idiot Side. A csa-
pat az elmúlt idõszakban egyre na-
gyobb népszerûségnek örvend szer-
te az országban, ami köszönhetõ

részben a jó menedzseri munkának
és a fiúk törhetetlen lelkesedésének.
A csapat 2008 szeptemberében el-
készítette elsõ videoklipjét a Könnyen
jön címû dalhoz, majd 2009 febru-
árjában a Szárnyak nélkül címû
szám kisfilmje látott napvilágot, ame-
lyek sokszor tûntek fel a televíziók
hazai zenei mûsoraiban. 

A jótékonysági koncert 15 ezer fo-
rintos bevételét a rászoruló bocska-
is diákok támogatására fordítják a
szervezõk.

ÖSZTÖNDÍJJAL STUTTGARTBAN 
Három hetet tölt-

hetett Stuttgartban
Bûdi György (fo-
tónkon), a Sze ren-
csi Szakkép zõ Is-
kola végzõs tanu-
lója. A villany -
szerelõ szakos diák
tanulmányi eredménye alapján az
ÉMÁSZ Nyrt. ösztöndíját nyerte el.
Magyarországról összesen három kö-
zépiskolás kapott lehetõséget az uta-
zásra, akiket tolmács segített a külföldi
tartózkodásuk alatt. Bûdi György be-
számolt arról, hogy szoros napirend

szerint teltek a németországi napok,
az út hasznos volt szakmai szem-
pontból. Kipróbálhattak új, modern
eszközöket, erõmûveket és múzeu-
mokat látogattak, képet kaptak az
áramszolgáltatás minden területérõl
és más hasonló mûszaki szakmákról.
A tanulás mellett hétvégenként szó-
rakozni is jutott idejük a fiataloknak.
A három hét meghatározó volt a sze-
rencsi diáknak, aki esti tagozaton vég-
zi a szakmatanulással párhuzamosan
a középiskolát, ahol a következõ év-
ben érettségizik és szeretne fõiskolán
továbbtanulni. Révész Marianna

GYÕZELEM
A KARÁCSONYI VERSENYEN

A miskolci Kazinczy Ferenc Általá-
nos és Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskolában december 1-jén
délután rendezték meg a karácsonyi
játékos angol nyelvi vetélkedõt a két
tanítási nyelvû oktatási intézmények
tanulóinak. A versenyre a Szerencsi Ál-
talános Iskola Rákóczi épületébõl két
csapattal neveztünk. A kedves kö-
szöntõ és a vidám táncos mûsor után
a diákok játékos formában adtak szá-
mot a tudásukról. Az alapos felké-
szülésnek meglett az eredménye, hi-

szen az 1–2. osztályos korcsoportban
a Kiss Bettina, Mizák Anna, Jamriska
Réka és Keller Enikõ által alkotott csa-
pat az 1. helyen végzett. A 3–4. osz-
tályos korcsoportba benevezett fiatal-
jaink nem értek el dobogós helyezést,
de a sokrétû és magas színvonalú fel-
adatok megoldásában õk is szépen
helytálltak.

Gratulálunk a nyerteseknek és to-
vábbi szép eredményeket kívánunk ne-
kik!

Bakosné Lapis Erika

Pályaválasztási nyílt napot tartott
a közelmúltban a Szerencsi Szak-
képzõ Iskola. A rendezvény hely-
színéül a helyi Rákóczi-vár szolgált.
A Városi Kulturális Központ és
Könyvtárban már napokkal az ese-
mény elõtt megkezdõdtek az elõké-
születek. Az iskola minden szakmá-
ja színes plakátokkal és a rá jellemzõ
technikai eszközeivel vonult fel,
amiket az érdeklõdõk a helyszínen
ki is próbálhattak. Színfoltja volt a
délelõttnek a haj- és divatbemutató,

amit tanáraik segítségével szintén az
intézmény tanulói állítottak össze. A
nálunk választható szakmák között
szerepel a villanyszerelõ, bútorasz-
talos, csõhálózat-szerelõ, fodrász,
nõi szabó és az informatika-elektro-
nika szak. Az iskolai videó által
nem csak az intézmény komoly ol-
dalát ismerhették meg az érdeklõdõ
szülõk és gyerekek, hanem betekin-
tést nyertek a diákok életébe, min-
dennapjaiba.

R. M.

Az osztályfõnökök száz végzõs diák ruhájára tûzték fel a szalagot.

NYÍLT NAP 
A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN

A jótékonysági koncerten az országos ismertségû Idiot Side is szín-
padra lépett.   
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MEGHOSSZABBÍTOTT 
PÁLYÁZATI HATÁRIDÕ 

Szerencs város polgármestere,
majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyûlés alelnöke is a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszterhez fordult annak érdeké-
ben, hogy a szaktárca vezetõje hosz-
szabbítsa meg a Nemzeti Diverzifi-
kációs Program (NDP) pályázatai be-
adásának a határidejét. A bezárt Sze-
rencsi Cukorgyár térségében 5,6
milliárd forint használható fel az ön-
kormányzatoknak, vállalkozóknak
elsõsorban a munkahelyek meg-
õrzésére és a foglalkoztatás bõvíté-
sére. 

A Szerencsi Cu-
korgyár ügyében
invitálta tájékozta-
tóra a sajtó képvi-
selõt a szerencsi
polgármesteri hi-
vatalba december
10-én a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés
alelnöke. Koncz Ferenc (fotónkon) új-
ság írók elõtt ismertette, hogy az el-
múlt napokban Kabán szerzett ta-
pasztalatokat arról, hogy az ottani ön-
kormányzat hatékonyan képviselte a
helyi gazdasági élet szereplõinek az
érdekeit a diverzifikációs alap fel-
használásának az elõkészítése során.
Az alelnök kiemelte, hogy szerencsi
és a környék vállalkozóitól és civil
szervezeteitõl származó információi
alapján a közelmúltban megjelent
 kár enyhítési pályázatok nem szol-
gálják megfelelõen a Szerencsi Cu-
korgyár bezárásából származó hát-
rányoknak a csökkentését. A nehéz
helyzetben lévõ vállalkozások közül
az alacsony, 40 és 60 százalékos tá-
mogatási intenzitás miatt kevesen
tudnak majd élni a lehetõséggel, mi-
közben a különbözõ engedélyek és
más dokumentumok beszerzésére a
kiírásokban szereplõ 2009. decem-
ber 15-ei beadási dátumig kevés az
idõ. Koncz Ferenc nehezményezte,

hogy a pályázatokból kimaradt a Sze-
rencs számára az egyetlen kitörési
pontot jelentõ csokoládégyártás tá-
mogatása. Az alelnök bejelentette:
december 9-én írásban fordult a
szaktárca vezetõjéhez annak érde-
kében, hogy hosszabbítsa meg a tá-
mogatási igények benyújtási határ-
idejét.  

Rónavölgyi End-
réné (fotónkon) a
november 26-ai
szerencsi közmeg-
hallgatáson szólt a
diverzifikációs pá-
lyázatok beadásá-
ra rendelkezésre
álló szûkös határidõrõl és megemlí-
tette, hogy ennek a meghosszabbí-
tása érdekében szóban egyeztetett
Gráf József földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszterrel és még
ezen a napon levélben erõsítette meg
a kérését. Ennek eredményérõl a pol-
gármester a december 10-ei szeren-
csi önkormányzati ülésen tájékoztatta
a képviselõ-testület tagjait. Mint el-
hangzott, az elmúlt egy évben több
alkalommal tartottak tájékoztatókat,
egyeztetéseket a minisztérium szak-
emberei a programról a térség ön-

kormányzati vezetõinek és vállalko-
zóknak. Ezek a fórumok azt a célt
szolgálták, hogy az érintettek felké-
szülhessenek a pályázati lehetõségek
kihasználására. A polgármester hang-
súlyozta, hogy alacsony a gazdál-
kodóknak nyújtható 40 és 60 szá-
zalékos támogatási arány, azonban
a pályázatok finanszírozását a hazai
pénzügyi források mellett többségé-
ben az Európai Unió biztosítja, a fel-
tételek pedig egységesek a tagor-
szágokban. Ennek a megváltoztatá-
sát az Európai Parlament képviselõ
kezdeményezhették volna. Róna-
völgyi Endréné tájékoztatójában ki-
emelte, hogy az NDP pályázatainak
rendkívül szoros beadási határide-
jérõl szóban egyeztetett a szaktárca
vezetõjével, annak meghosszabbí-
tását még november 26-án írásban
is kérte Gráf Józseftõl. Az agrármi-
niszter az érveit elfogadta, és  de -
cember 9-én aláírta a rendeletet, ami-
ben a határidõt 2010. január 15-ére
módosította. Talán ez a változtatás
is segítséget nyújt ahhoz, hogy mi-
nél több sikeres pályázat érkezzen
a bezárt cukorgyárak térségeibõl,
enyhítve ezzel a pótolhatatlan vesz-
teségeket. Á. A.

Azonnali kérdést intézett novem-
ber 23-án a parlamentben az okta-
tási és kulturális miniszterhez Ró-
navölgyi Endréné. 

Az országgyûlési képviselõ a világ -
örökségi törvény elõkészítésérõl kér-
dezte a minisztert. Szerencs polgár-
mestere kiemelt fontosságúnak tartotta
a világörökségi törvény mielõbbi meg-
születését, mert a szabályozás körüli
jelenlegi ellentmondásos helyzet a To-
kaji borvidéken olyan munkahelyte-
remtõ ipari jellegû beruházások meg-
valósítását is akadályozza, amelyek
nem jelentenek veszélyt a környezet-
re, az értékekre. Az elmúlt év végén

az Oktatási és Kulturális Minisztérium
jelezte, hogy készülõben van a jog-
szabály, és várhatóan az idei év kö-
zepén az Országgyûlés elé kerül, ami
egyértelmûen meghatározza az állam,
az önkormányzatok és a világörök-
séget kezelõ szervezetek kötelezett-
ségeit, feladat- és hatáskörét. Egy esz-
tendõ elteltével Rónavölgyi Endréné
arról érdeklõdött: hol tart a szakmi-
nisztérium a világörökségi törvény  elõ -
készítésével? Mikor kívánják az egyez-
tetéseket és konzultációkat megtarta-
ni az érintett területek önkormányza-
taival, az érintett lakosokkal és mikorra
várható a törvényjavaslat ország-
gyûlési vitája és elfogadása?

Arató Gergely, a szaktárca állam-
titkára kiemelte, hogy a törvény
szakmai tervezete már az év elején
rendelkezésre állt, azonban annak
formába öntésével megvárták az
UNESCO világörökségi bizottságá-
nak nyári ülését, hogy a tapasztala-
tokat beépíthessék az anyagba. Így
készült el a javaslat, amelynek fo-
lyamatos a minisztériumon belüli és
a társadalmi egyeztetése. Az állam-
titkár leszögezte: szándékuk szerint
még ebben a parlamenti ciklusban
az Országgyûlés elé terjesztik a ter-
vezetet, hogy 2010 tavaszán elfo-
gadott világörökségi törvénye lehes-
sen Magyarországnak.   

KONZULTÁCIÓ A KÁRENYHÍTÉSI
PROGRAM KIÍRÁSAIRÓL

A bezárt hazai cukorgyárak miatt
keletkezett károk enyhítésére szol-
gáló pályázatokról tartottak fóru-
mokat december 2-án Szerencsen,
a Rákóczi-várban. A Nemzeti Di-
verzifikációs Program keretében
rendelkezésre álló 17 milliárd fo-
rintból a szerencsi üzem megszûnése
miatt hátrányos helyzetbe került
térségekben 5,6 milliárd forint hasz-
nálható fel gazdaság- és település-
fejlesztésre.  

A Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium november 9-én
megjelentetett pályázati kiírásai har-
monizálnak az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program rendelkezé-
seivel, ami a beérkezett támogatási
igények gyors elbírálását teszi le-
hetõvé – emelte ki tájékoztatójában
Keszthelyi Krisztián, a szaktárca ta-
nácsadója a szerencsi és tokaji kis-
térségek polgármestereinek, jegy-
zõinek és önkormányzati szakem-
bereinek, valamint vállalkozóknak
külön megtartott fórumokon. Az ál-
talános szabályok között szerepel,
hogy a nyerteseknek a másfél éves
megvalósítási idõszakban három-
szor lehet kifizetési kérelmet be-
nyújtani, az elbírálásnál plusz pon-
tot jelentõ munkahelyteremtés ese-
tén a vállalt dolgozói létszámot tar-

tani kell. A beruházásokhoz elnyer-
hetõ támogatás mértéke önkor-
mányzatoknál általában a nettó ösz-
szeg 100 százaléka, míg vállalko-
zásoknál a projekttõl függõen 40 vagy
60 százalék lehet. 

Az önkormányzatok és nonprofit
szervezetek a település fejlesztésé-
re, valamint a vidéki örökség védel-
mére juthatnak támogatáshoz, ami-
re a kiírás szerint a teljes keretösszeg
tíz százaléka fordítható. A rendel-
kezésre álló 5,6 milliárd forintnak
több mint a felét mezõgazdasági vál-
lalkozások használhatják fel üzemeik
korszerûsítésére és termékeik érték-
növelésére. Vállalkozók támogatá-
sára és a turizmus fejlesztésére kö-
zel kettõmilliárd forint jut, amire Sze-
rencsrõl is mutatkozik igény.  

A konzultációs fórumokon felme-
rült, hogy az önkormányzatoknak a
gazdasági és pénzügyi világválság
kedvezõtlen hatásai miatt a 100
százalékos nettó finanszírozás mel-
lett komoly gondot okozhat a 25 szá-
zalékos általános forgalmi adó meg-
fizetése. Jó tanácsként hangzott el,
hogy az érintettek alaposan tanul-
mányozzák a kiírásokat, hogy a be-
adásra kerülõ dokumentációk meg-
feleljenek az elõírt feltételeknek, hi-
szen ezáltal is gyorsítható a kifize-
tés.

A párt és a helyi nõtagozat fenn-
állásának huszadik évfordulóját ün-
nepelte december 4-én az MSZP sze-
rencsi koordinációs tanácsa. A Rá-
kóczi-várban péntek délután meg-
tartott eseményen musicalslágerek
szórakoztatták az egybegyûlteket. A
mûsort követõen Szabó György, a 11.
számú egyéni országgyûlési válasz-
tókerület képviselõje idézte fel az
1989 óta eltelt két évtized esemé-
nyeit, amely idõszakban az ország
és ezen belül Szerencs és térsége is
jelentõsen fejlõdött. Ficsor Ádám
képviselõ-jelölt beszédében arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az MSZP-kor-
mányok mindig felelõsen gondol-

kodtak az ország jövõjérõl, amit a
pénzügyi és gazdasági világválság
idején tett intézkedések is igazolnak.
Ezeknek köszönhetõen hazánk az
egykori keleti blokk álla mai közül a
legjobb állapotban várja majd a gaz-
dasági fellendülést. Mesterhá zy At-
tila, az MSZP parlamenti frakcióve-
zetõje beszédében fontosnak tartot-
ta, hogy a párt valós megoldásokat
kínáljon a valós társadalmi problé-
mákra. A Magyar Szocialista Párt kor-
mányfõjelöltje szerint az elmúlt id-
õszakban a Bajnai Gordon által ve-
zetett kabinet ilyen programot való-
sít meg, fejlõdési pályára állítva Ma-
gyarországot. 

EGYÜVÉ TARTOZUNK

A kettõs állampolgárságról tartott
népszavazásra emlékeztek december
5-én Szerencsen a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom zempléni szer-
vezetei. A I. világháborús emlék -
mû nél megtartott esemény szónoka,
Lipusz Zsolt történelemtanár idézte
fel a párt által a szégyen napjává mi -
nõsített, öt esztendõvel ezelõtti vok-
solás elõzményeit és körülményeit.
Mint hangsúlyozta, népszavazáson
a résztvevõk szerény többsége ugyan
megadta volna a magyar állampol-

gárságot a trianoni határokon túl re-
kedt nemzettestvéreknek, azonban az
alacsony részvétel miatt érvénytelen
lett a referendum. Ez olyan bûn, ami-
ért a jogos igény ellen kampányoló-
kat súlyos felelõsség terheli. A szó-
nok kiemelte: Szerencs egyik jelké-
pe a határon inneni és azon túli ma-
gyarság együvé tartozásának, hiszen
egykor itt választották meg Magyar-
ország fejedelmévé az ezt a címet ko-
rábban Erdélyben, Nyárádszeredán
elnyerõ Bocskai Istvánt.  

AZ MSZP HÚSZÉVES SZÜLETÉSNAPJA

Mesterházy Attila szerint a tár-
sadalom valós problémáira kell
válaszokat adni.

KÉRDÉS A VILÁGÖRÖKSÉGI TÖRVÉNYRÕL 

A nagyváradi Kiss Stúdió Színház
tartott elõadást december 3-án a
szerencsi Rákóczi-várban, ahol Nyí-
ri Tibor, a rendezvényt szervezõ he-
lyi Sziget Alapítvány elnöke kö-
szöntötte a közönséget. Az irodalmi
est keretében Kiss Törék Ildikó és Var-
ga Vilmos tolmácsolásában láthatta
a közönség az „Egyszer Mátyás ki-
rály” címû reneszánsz színpadi já-
tékot. Az erdélyi színmûvészek töb-
bek között Arany János, Czuczor
Gergely, Kisfaludy Károly és Móra Fe-
renc szövegei alapján idézték a kö-
zönség elé Mátyás király uralkodá-

sának korát. A nagyváradi Kiss Stú-
dió Színház 1994 márciusában ala-
kult. Jelenleg õk az egyetlen folya-
matosan mûködõ erdélyi magyar
nyelvû magánszínház, amely nem ré-
szesül állami támogatásban. Reper-
toárjukban színházi elõadások, pó-
diummûsorok, gyermekmûsorok,
szerzõi estek bemutatása szerepel-
nek.

Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos
neve nem ismeretlen a szerencsi kö-
zönség elõtt, hiszen a Sziget Alapít-
vány meghívására immár ötödik al-
kalommal látogattak városunkba.

MÁTYÁS KIRÁLY
A RÁKÓCZI-VÁRBAN

Helyi és környékbeli vállalkozók érdeklôdtek a pályázatokról.

Lipusz Zsolt idézte fel a kettõs állampolgárságról szóló népszavazás
körülményeit. 
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Szepesvári Lászlóné (fotónkon), a Ki-
rály Zsiga-életmûdíjas népi  ipar mû vész,
a Népmûvészet Mestere 1964-ben
hozta létre a szerencsi mûvelõdési köz-
pont fenntartásában mûködõ Népi
Díszítõmûvészeti Szakkört.

„A népmûvé-
szetet ápolni,
szívvel és szere-
tettel megõrizni
az eleinktõl ránk
maradt értékeket
mindannyiunk
kötelessége” – e
gondolatok  je -
gyében a szakkör

tagjaival igyekezett az ország minden
tájegységének mintakincsét elsajátí-
tatni. Az évek múltával a határ menti
országok hímzéskultúrájából is merí-
tettek, fõleg a szlovákiai magyar ere-
detû hímzésekre szorítkozva. Szepes-
vári Lászlóné 1971-ben keltette életre
Csáki Imrével, a kulturális intézmény
egykori igazgatójával a Kalárist, ami
1989-ben már Borsod-Abaúj-Zemp lén,
Heves, Nógrád megyék tárgyalkotó
népmûvészetét, és a népi kismester-
ségeket ölelte fel. Országos hírûvé és
példaértékûvé vált a Szerencsen meg-
rendezett Észak-magyarországi Kaláris.
A három megye amatõr népmûvésze-
tét prezentáló kiállítást színesítették és
gazdagították a népi hagyományok be-
mutatói, rangos szakmai tanácskozá-
sok, népmûvészeti vásárok és hangu-
latos folklórmûsorok. Szepesvári Lász-
lóné alkotásait, tervezõ munkáját és az
általa vezetett Népi Díszítõmûvészeti
Szakkör tevékenységét a legmagasabb
kitüntetések és elismerések fémjelzik:
Kis Jankó Bori országos pályázaton és
az országos amatõr népmûvészeti pá-

lyázatokon: Nívódíj, Kis Jankó Bori-díj,
I., II., III. díjak, munkajutalmak, számos
különdíj. A nyíregyházi országos pá-
lyázaton elért Gránátalma-díj, arany-,
ezüst- és bronzplakettek a szakmai el-
ismerések kifejezõi. Az Észak-ma-
gyarországi Kaláris zsûrije nívódíjjal és
különdíjjal jutalmazta az aranykezû
szerencsi asszonyok pályamunkáit. A
Népmûvelési Intézet nívódíjat és „Örö-
kösen Kiváló Együttes” címet adomá-
nyozott a Népi Díszítõmûvészeti Szak-
körnek. Szerencs Város Önkormány-
zata „Pro Urbe Szerencs” díjjal tüntette
ki a nagy múltú, a népmûvészeti ha-
gyományokat több évtizede ápoló és
átörökítõ közösséget.

Szepesvári Lászlóné életének gaz-
dag termését szétszórta közöttünk.
Több mint három évtizeden keresz-
tül küldetésének tekintette a  nép -
mûvészet ápolását, átörökítését, új ér-
tékek létrehozását. Tanítványai közül
kerültek ki a népmûvészet meghatá-
rozó egyéniségei, többek között a tály-
lyai Schneider Imréné népi  ipar -
mûvész, a Népmûvészet Mestere.
Hálás szívvel köszönjük talentumát,
mely megsokszorozódva  tanítványai -
ban él tovább, köszönjük az embe -
rek között a szétosztott kincseit, mûve
gazdagságát.

2002. január hónaptól Galamb Lász-
lónét követõen a szakkör vezetõje
Bodnár Lászlóné lett. Mint megtudtuk,
már gyermekkorában megismerkedett
a hímzéssel, de bevallása szerint a ki-
teljesedés útjára akkor lépett, amikor
1997-ben Schneider Imréné tanítvá-
nyává fogadta. Bodnár Lászlóné népi
iparmûvész minden egyes munkája az
évek során zsûrizett lett, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kalárison oklevéllel
ismerték el pályamunkáit. A Tokajban

megrendezett országos népmûvészeti
kiállításon III. helyezést ért el. A Nép-
rajzi Múzeum kiállításán tíz hónapon
keresztül tekinthették meg az ér-
deklõdõk Schneider Imréné által ter-
vezett, Bodnár Lászlóné kivitelezésé-
ben készült úri hímzéses terítõt.

A szerencsi Népi Díszítõmûvészeti
Szakkör pályamunkáit 2004. évben a
„XII. Kaláris” B.-A.-Z. megyei  nép -
mûvészeti kiállításon különdíjjal jutal-
mazta a zsûri.

A szakkör 2007-ben  a Munkás Szent
József  római katolikus templomba hat
részbõl álló zsûrizett templomi garni-
túrát készített, 2008. évben a szeren-
csi református egyházközség részére  úri
hímzéssel díszített hatrészes templomi
kollekciót adott át. 

A népmûvészeti alkotások õrzõi
nemzetünk azonosságtudatának, a ma-
gyar nép szellemi-erkölcsi gazdagsá-
gának. A népmûvészet jelképeiben, a
színek harmóniájában, a viseletek szín-
összeállításában, a hímzésben, szö-
vésben, fafaragásban és a díszítõkedv
megannyi formavilágában él nemzeti
jellemünk.

Kodály Zoltán szerint a „kultúrát nem
lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egy-
kettõre elpárolog, ha minden nemze-
dék újra meg nem szerzi magának”.

Mély tiszteletemet és nagyrabecsü-
lésemet kifejezve kívánok a szerencsi
Népi Díszítõmûvészeti Szakkör ve-
zetõjének és tagjainak fennállásuk 45
éves jubileuma alkalmából jó egész-
séget, további alkotómunkát, nemze-
tünk és szûkebb pátriánk népmûvészeti
hagyományainak ápolásához, köz-
kinccsé tételéhez. 

Uray Attiláné igazgató
Városi Kulturális Központ

és Könyvtár

MIKULÁS-NAPON A PÁLYÁN
Az idén is meghirdette a Mikulás-

kupa elnevezésû kispályás labdarú-
gótornát a középiskolai kollégium di-
ákönkormányzata. A december har-
madikai hagyományos sportese-
ményre öt diákszálló fogadta el a sze-
rencsiek invitálását. A miskolci, sá-
rospataki, tiszaújvárosi és tokaji kol-
légiumok képviselõi mellett a me-
gyén kívülrõl, Tiszavasváriból is ér-
keztek résztvevõk a rendezvényre,
amelynek fõ célja a más városokban
tanuló fiatalok között a baráti kap-
csolatok erõsítése volt. Leány- és  fiú -
csapatok egyaránt összemérték
ügyességüket.  A nõknél a sárospa-
takiak, míg a legények között a mis-
kolciak szerezték meg a Mikulás-
kupát. A házigazdáknak ez alka-
lommal a második, illetve a negye-
dik hely jutott.

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
RAJZOKON 

Az idén õsszel megtartott Egész-
séges Városok Hete rendezvényso-
rozat alkalmából meghirdetett gyer-
mek alkotópályázat díjkiosztóját ren-
dezték meg november 30-án a Sze-
rencsi Általános Iskola Rákóczi épü-
letében. A város önkormányzata és
az Egészséges Városok Szerencsi
Szervezete felhívására összesen 120
pályamunka érkezett a helyi oktatá-
si és nevelési intézményekbõl, me-
lyek témája az egészséges táplálko-
zás volt. Az eseményen Gyõrik Fe-
renc koordinátor és Fábián Ottóné
fõigazgató adták át a jutalmakat a
gyermekeknek.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
A Városi Kulturális Központ és

Könyvtár által szervezett gyermek-
könyvtári napok programsorozat ven-
dége volt november 25-én Gál Ha-
lász Anna. A Rákóczi-vár lovagter-
mében megtartott találkozón az írónõ
a közelmúltban megjelent Nagyi
mesélj még címû könyvével ismer-
tette meg a közönséget. A gyerekek
érdeklõdéssel hallgatták a vidám és
sokszor komoly tanulságokat rejtõ
történeteket. 

Gál Halász Anna Mezõzomboron
született és már a sárospataki gim-
náziumban élete fontos részévé vált

az írás. A napjainkban Alsózsolcán
élõ irodalmár hat fiú boldog nagy-
mamája és talán ennek is köszön-
hetõ, hogy számtalan kalandos, iz-
galmas történetet mesél el könyvei-
ben.

A TÛZOLTÓ EMLÉKÉRE
A Szerencsi Hivatásos Önkor-

mányzati Tûzoltóság ötödik alka-
lommal rendezte meg a Bodnár Fe-
renc Kispályás Labdarúgó Emléktor-
nát. A Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban december 12-én megtartott  via -
dalra az eddigi rekordot megdöntve
összesen 17 csapat nevezett, akik kö-
zött Borsod-Abaúj-Zemplén megye
kilenc hivatásos önkormányzati
tûzoltósága és a megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóság mellett hajdú-
nánási tûzoltók, a tiszaújvárosi és a
szerencsi rendõrök együttesei léptek
pályára.  

A jótékonysági sporteseményen
Encs gárdája végzett az élen, Ózd és
Sátoraljaújhely elõtt. A legjobb ka-
pus az encsi Hegedûs István, a leg-
jobb játékos az ugyancsak Encsrõl ér-
kezett Jakab Gyula volt. A gólkirályi
címet az ózdi Bíró Lajos kapta, a
legsportszerûbb csapat díját pedig a
kazincbarcikai tûzoltó-parancsnok-
ság gárdája vette át. A tornán 140
ezer forint adomány gyûlt össze, amit
egykori kollégájuk családjának aján-
lottak fel a szervezõk.

GULLIVER’S TRAVELS –
ANGOL NYELVEN

November végén a The American
Drama Group Europe elõadását már
második alkalommal tekintették meg
a Rákóczi épület növendékei Mis-
kolcon, az Ady Endre Kulturális és
Szabadidõközpontban. A produk-
ció iránt nagy volt az érdeklõdés, kü-
lönösen a két tannyelvû osztályok di-
ákjai közül jelentkeztek sokan néz-
õnek. Nagy élményt jelentett min-
denki számára a hangulatában, szín-
padi mozgásban, a különbözõ –
olykor szokatlan – hangfekvésben
megjelenített darab, melyet monu-
mentalitása ellenére viszonylag ke-
vés szereplõvel adtak elõ a színészek.
A modern feldolgozás még a legfia-
talabbak elragadtatását is kiérde-
melte. Igazi nyelvtanulás volt ez a
másfél órás elõadás. Ha rajtunk áll,
jövõre is megyünk!

HÍRMOZAIK � HÍRMOZAIK A NÉPMÛVÉSZET SZOLGÁLATÁBAN 

Az elmúlt három találkozóból kettõt
megnyert, egyet pedig elveszített a vá-
ros NB II-es férfi kosárlabdacsapata.
Együttesünk eddigi teljesítményével
az élmezõnyben szerepel a tizenhat
csapatot felvonultató mezõnyben.

* Cegléden vendégszerepelt no-
vember 23-án a város NB II-es ko-
sárlabdacsapata. A két kezdõjátéko-
sát nélkülözõ szerencsi együttes tisz-
tes helytállással 69– 60 arányú vere-
séget szenvedett a bajnokság listave-
zetõjének otthonában. Csapatunkból
a legtöbb pontot Endrész Tamás sze-
rezte. 

* A szerencsi kosárlabdázók ugyan-
csak idegenben javították mérlegüket.
Az együttes december 6-án Hatvan-
ban a házigazdák felett 76–101 ará-
nyú gyõzelmet aratott. Az elsõ ne-
gyedben még közel azonos pontot
gyûjtött a két együttes, azonban a má-
sodik játékrész már 34–46-os állással

zárult. Rövid hullámvölgy után az utol-
só tíz percben meghatározó volt a sze-
rencsi gárda fölénye. Gulyás László
edzõ játékosai végül megérdemelten
nyerték meg huszonöt ponttal a ta-
lálkozót. Együttesünk legeredménye-
sebb játékosai Kovács Sándor és End-
rész Tamás voltak.   

* Újabb szép sikerrel gyûjtötte be
a két pontot hazai környezetben de -
cember 11-én a hazaiak kosárlab-
dacsapata. A helyiek a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban a Nyíregyházi Fõis-
kola együttesénél 98–71 arányban bi-
zonyult jobbnak. 

SZVSE: Endrész T. (26), Kovács S.
(19/3), Szárnya G. (14/3), Birk L.
(12/6), Takács P. (10/6), Kovács Á. (6),
Marton P. (4), Jánossi T. (4), Pallai Á.
(3/3), Szarka I. Edzõ: Gulyás László.
A negyedek eredményei: I. 20–16, II.
25–20, III. 23–10, IV. 30–25.  

A mérkõzés elsõ negyedében a
szabolcsiak vették magukhoz a kez-

deményezést és úgy tûnt, hogy né-
hány pontos különbséggel õk le-
hetnek eredményesebbek az elsõ já-
tékrész során. Azonban egy három-
pontos dobás, Endrész estében el-
dobott találata és Kovács hátrafelé
pördített kosara szertefoszlatta a
fõiskolások gyõzelmi reményeit, akik
négypontos hátránnyal vonultak le
elõször a kispadra. A vendég együt-
tes támadásait a szerencsi fiúk fe-
gyelmezett védekezéssel blokkol-
ták, és lendületes akciókkal trom-
folták meg, ennek eredményeként a
második játékrész utáni állás 39–24
volt. A nyíregyházi csapat egyre ne-
hezebben tudott lépést tartani a
gyors tempót diktáló hazai együt-
tessel: a húszpontos különbség be-
állítása Birk nevéhez fûzõdött, amely
Takács egyéni akciója és késõbbi há-
rompontos találata után huszonöt-
re növekedett. A határozott véde-
kezés mellett a lepattanó labdákat
mindkét palánk alatt rendre a SZVSE
játékosai szerezték meg, és társaikat
keresve indították õket a lehetõség
szerint rövidebb vagy hosszabb
passzokkal. Gulyás László legény-
sége szervezett, látványos játékkal
megérdemelten aratott jelentõs ará-
nyú gyõzelmet. 

HÁROM MECCSBÕL ÖT PONT

A Kõszegi György Súlyemelõ Em-
lékversenyen zárta az idei esztendõt
a városi sportegyesület súlyemelõ
szakosztálya. A november 28-ai ti-
szaújvárosi országos viadalon Sze-
rencs színeiben 19 versenyzõ lépett
dobogóra, akik tíz arany, öt ezüst és
egy bronzérmet szereztek. Jól indult
a verseny a szerencsi súlyemelõknek,
akik közül a fiú korcsoportban Sipos
Márk, Balla Zsolt, Csiszár Gábor és
Bárány Gergõ szerzett aranyérmet,
Motkó Dániel pedig második lett.
Balla Zsolt az elért pontszáma alap-
ján elnyerte a korcsoport legjobbjá-
nak járó kupát.  

A serdülõk mezõnyében nyolc
szerencsi érem született. Elsõ helyen

Zsebesi Bálint, Balla Dávid, Kriszti-
án Bence és Czibik Tamás végzett.
Második lett Runda Tamás, Szilágyi
Bence és Hallgató Ákos, míg Mol-
nár Péter a dobogó harmadik foká-
ra állhatott fel. Czibik Tamás 227 ki-
logrammos összteljesítményével a
serdülõ korcsoportban a legjobbnak
járó Sinclair kupát is kiérdemelte.  

Az ifjúsági korcsoportban szereplõ
Dudás Balázs eddigi legjobb telje-
sítményén húsz kilogrammot javítva
lett aranyérmes. 

A felnõtt férfiak között induló Mor-
vai Zoltán második lett, míg a nõk
mezõnyében Fekete Diána szerezte
meg a szerencsi csapat tizedik arany-
érmét. 

SÚLYEMELÕK A DOBOGÓN

Úszó diákolimpiai körzeti versenyt
rendeztek november 28-án a szeren-
csi tanuszodában.  A szombat délelõtti
viadalra a körzet nyolc településérõl
négy korcsoportban közel hetven ál-
talános iskolás fiatal nevezett. A
gyõztesek továbbjutottak a jövõ év ele-
ji megyei döntõkbe. Az összesen hu-
szonnyolc versenyszámból huszon-
négyet szerencsi diákok nyertek meg,
négy alkalommal tokaji, megyaszói és
taktaharkányi fiatalok értek célba. 

A gyõztesek: I. kcs. leány, 50 gyors:
Képes Petra, 50 m mell: Mizák Anna,
50 m hát: Mészáros Zsófia. II. kcs. le-
ány, 50 m. gyors: Vasvári Adél, 50 m
mell: Majoros Réka, 50 m hát: Vas-
vári Adél, 4 x 50 m, gyorsváltó: Sze-
rencsi Általános Iskola. III. kcs. leány:
100 m gyors: Kiss Viktória, 50 m mell
Csurgivich Alexandra, 100 m hát
Kiss Viktória. IV. kcs. leány, 100 m
gyors: Gáti Enikõ, 100 m mell: Gáti
Enikõ, 100 m hát: Nagy Bernadett. 

I. kcs. fiú, 50 m gyors: Horváth Már-
ton, 50 m. mell: Horváth Márton, 50
m hát: Fige Bálint. II. kcs. fiú: 50 m
gyors: Farmosi Zsombor, 50 m mell:
Farmosi Zsombor, 50 m hát: Csiz-
marik Balázs, 4 x 50 gyorsváltó: Sze-
rencsi Általános Iskola. III. kcs. fiú: 100
m gyors Kovács Kristóf, 50 m mell:
Mozgi Milán, 100 m hát: Kovács Kris-
tóf, 4 x 50 m gyorsváltó: Szerencsi Ál-
talános Iskola. IV. kcs. fiú: 100 m
gyors: Petrusovics Máté, 100 m mell:
Petrusovics Máté, 100 m hát: Kovács
Bálint, 4 x 50 m gyorsváltó: Szeren-
csi Általános Iskola.

MEGYEI DÖNTÕBEN AZ ÚSZÓK

TEREMTORNÁN FOCIZNAK
A Hegyalja Teremlabdarúgó Bajnokság elsõ játéknapját tartották decem-

ber 6-án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A megyei harmadosztályú baj-
nokság szerencsi csoportjában szereplõ csapatoknak meghirdetett viadal ke-
retében tizenöt összecsapást láthatott a közönség. Három forduló után a ta-
bellát veretlenül a Zemplén Bekecs vezeti az ugyancsak kilencpontos Fel-
sõdobsza és a hatpontos Szerencs elõtt. Eredmények: I. forduló: Tolcsva –
Szerencs 1–8, Golop –Tiszaladány 1–9, Zemplén-Bekecs – Taktaszada
6–0, Felsõdobsza – Monok 3–0, Taktakenéz – Abaújkér 6–2. II. forduló: Ti-
szaladány – Tolcsa 2–1, Szerencs – Zemplén-Bekecs 1–3, Abaújkér – Fel-
sõdobsza 3–7, Taktaszada – Taktakenéz 3–2, Monok – Golop 6–1. III. for-
duló: Felsõdobsza –Taktaszada 5–4, Szerencs –Tiszaladány 8–3, Tolcsva –
Monok 1–2, Golop – Abaújkér 1–9, Zemplén-Bekecs – Taktakenéz 5–1.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyaneddig az idõpontig szociális jut-

tatásokra több mint 171 millió forintot
költöttek, miközben a közfoglalkoztatás
keretében 112 millió forint állami tá-
mogatás felhasználásával összesen több
mint 350 fõnek biztosítottak segély
helyett munkából szerzett jövedelmet.
Ebben a helyzetben különösen nagy je-
lentõsége van a korábbi években meg-
valósított intézményi átszervezésnek,
aminek köszönhetõen évi 130-140 mil-
lió forinttal csökkent a mûködési ki-
adásoknak a hiánya.   

Rónavölgyi Endréné kiemelt
fontosságúnak nevezte a foglalkoztatási
helyzet javítását. Ennek érdekében az
önkormányzat pályázatok segítségével
dolgozónként 200 ezer forinttal támo-
gatta az újonnan létrehozott munka-
helyeket, a kisvállalkozóknak évi 2,5
millió forintos bevételig pedig nem kell
iparûzési adót fizetniük. Sajnos azon-
ban a szalmatüzelésû erõmû létesítése
körül kialakult perpatvar nem vonzza,
hanem inkább taszítja a befektetõket a
térségbõl. 

A jövõ évi feladatokról szólva a pol-
gármester az intézmények biztonságos
mûködtetése és a munkahelyteremtés
elõsegítése mellett a tervezett beruházá-
sok megvalósítását tartotta a leg-
fontosabb feladatnak. Ez utóbbi jelen-
tõségét növeli, hogy a sikeres pályáza-
toknak köszönhetõen számos építkezés
veszi kezdetét Szerencsen, amelyekre
európai uniós és hazai pénzügyi forrá-
sokból együttesen hárommilliárd forin-
tot meghaladó összeget nyert el támo-
gatásként az önkormányzat.

A fórumon többen elismeréssel szól-
tak az önkormányzat 2009-es ered-
ményeirõl, köszönetet mondva helyi
civil szervezetek támogatásáért, a piactér
fejlesztéséért. Volt, akit a lebontott
cukorgyár területének további sorsa
érdekelt, mások a rendelõintézet ter-

vezett fejlesztésénél a gép- és esz köz -
beszerzések ütemezésérõl szerettek
volna többet megtudni. Felmerült, hogy
Gesztely és Szerencs között elmarad a
37-es számú fõút négysávosítása, amiért
a város polgármestere is felelõsséggel
tartozik. Miközben Szerencs szépen  fej -
lõdik, egyes területek – például Takta
utca környéke – kimarad a beruházá-
sokból. Kérdésként merült fel, hogy a
Bonbon Kft. milyen célra szeretett volna
városi ingatlanhoz jutni. Volt, aki a
gyakori fecskési csõtöréseket és a gazos
patakmedret tette szóvá. Véleményként
fogalmazódott meg, hogy a 60 literes
kukák használatát minden igénylõ
számára hozzáférhetõvé kellene tenni,
és ennek a kisebb gyûjtõedénynek az
ürítési díját mérsékelhetné a szolgáltató.
Az egyik felszólaló a Csalogány utcai
fekvõrendõrök átépítéséért mondott
köszönetet és megemlítette, hogy a
közeli szelektív hulladékgyûjtõ szigetet
egyesek nem rendeltetésszerûen
használják. Felmerült, hogy a Nestlé
gyára elõtt a személyautóknak kialakí-
tott parkolókat gyakran az üzembe
érkezõ kamionok foglalják el, bale-
setveszélyes helyzeteket teremtve. Volt,
aki szerint rossz fényt vet a városra, hogy
a nagy port kavart szociálpolitikai csalá-
sokban a szerencsi polgármesteri hivatal
is érintett. Az egyik jelenlévõ a  böl csõ -
debõvítésért mondott köszönetet, míg
a másik felszólaló szerint el kellene már
felejteni a cukorgyárbezárás és a szal-
matüzelésû erõmû ügyében a felelõsök
keresését. Szóba került, hogy a város
jövõre hatalmas fejlõdésnek indul, ami
felveti a turizmusban rejlõ lehetõségek
kihasználását. Ehhez azonban par -
kolókra is szükség volna. Mások a szal-
matüzelésû erõmû megépítésének
fontosságát hangsúlyozták, ami a kap -
csolódó beruházásokkal jelentõs számú
munkahelyet teremtene. A világörökségi
kapuzattal kapcsolatban is megfogal-

maztak kifogásokat, amely szerint az
építmény tervezésénél nem volt elég
körültekintõ az önkormányzat.      

A kérdésekre adott válaszokból
kiderült, hogy a Bonbon Kft. egy
mûködõ csokoládémúzeum létesí -
téséhez keresett ingatlant, amiért fizettek
volna. Takács István hangsúlyozta,
hogy errõl a tervükrõl továbbra sem
mondtak le, azonban most az újonnan
létrehozott cukorkaüzem körüli teendõk
kötik le a forrásaikat. Koncz Ferenc  sze -
rint Szerencsen súlyos gondot jelent,
hogy folyamatosan csökken a népesség,
nincs, ami a városban tartaná a fiatalokat.
Véleménye szerint, amennyiben meg-
fogadták volna a szalmatüzelésû erõ -
mûvel kapcsolatos javaslataikat, már
régen mûködne a létesítmény. A sze -
rencsi közterületek szépek, de  nin -
csenek munkahelyek. Abban, hogy ez
változzon, az önkormányzatnak tevõ -
legesen is kellene közre mûködnie. 

Elhangzott, a cukorgyár területe a
Mátra Cukor Zrt. tulajdona, amit a
jövõben is ipari célokra lehet csak
hasznosítani. A belváros átépítése több
utcát is érint. A Fecskésen elöregedtek
az ivóvízvezetékek, azonban a rekon-
strukciót a közeljövõben nem tervezi a
szolgáltató. Érdeklõdésre válaszolva
Gadóczi Bertalan jegyzõ közölte, hogy
a polgármesteri hivatalban elszigetelt
eset volt a szociálpolitikai ked-
vezményekkel történõ visszaélés, amit
az ügyészségi vizsgálat is megerõsített.
A hivatal vezetõi megtették a szükséges
intézkedéseket, hogy hasonló ügyek ne
fordulhassanak elõ. Felvetésre vála szol-
va elhangzott, hogy a rendelõintézetben
jövõre történnek meg a gyógyítás szín-
vonalának a javítását szolgáló mû -
szerbeszerzések. A rendõr kapi tányság
képviselõje szólt arról, hogy a városban
kiépített térfigyelõ rendszer jól mûködik,
a rendõrök több esetben a kamerák segít-
ségével fogtak el bûnelkövetõket.

Tudomásuk szerint a gyár elõtt várakozó
kamionok új parkolójának kijelölésére
pedig folyamatban van az egyeztetés az
illetékesekkel. Rónavölgyi Endréné
kiemelte, hogy az önkormányzat
számára minden szerencsi vállalkozás
egyaránt fontos, ezért valamennyi céget
egyenlõ mércével kell segíteni. A pol-
gármester szerint a szerencsi emberek
mindig értékelték, ha tisztelettel fordultak
feléjük és elismerték a becsületesen
elvégzett munkát.  

AZ ONDI FÓRUM
A november 27-ei ondi közmeghall-

gatáson Rónavölgyi Endréné pol-
gármester felidézte, hogy az elmúlt
idõszakban részben felújították az idõsek
otthonának a tetõszerkezetét, így már
nem ázik be az épület. Az általános
iskolában is jelentõs fejlesztést valósí-
tott meg az önkormányzat, aminek
köszönhetõen a kor követelményeinek
megfelelõ körülmények között tanul-
hatnak az ondi gyerekek. Kicserélték a
nyílászárókat, belsõ vakolást végeztek,
megújult a vizesblokk. Rónavölgyi
Endréné ismertette, megtörtént a fõut-
ca újraaszfaltozása, aminek a szélén
sajnos negyven centimétert kihagyott a
kivitelezõ. Ennek a pótlására szükség
van, ezért hosszas levelezés után a
közeljövõben személyesen találkoz-
nak a cég vezetõivel. Két térfigyelõ ka -
mera is került a településrészre, ami a
közbiztonság erõsítését szolgálja. 

Danyi László köszönetet mondott a
városüzemeltetõ társaságnak a közpon-
ti vízelvezetõ árok, a temetõ és
környékének a rendbetételéért. A
településrész önkormányzati képviselõ-
je szerint sok minden történt Ondon,
azonban továbbra is megvalósításra
vár a faluközpont, illetve az iskola mel-
letti dísztér kialakítása, valamint a
Hunyadi utca végén lévõ játszótér
felújítása. A fiataloknak a kulturált
szórakozáshoz, a faluõrségnek pedig
melegedõnek kellene helyiséget biz-
tosítani. Átépítésre vár a ravatalozó, hogy

az épületbe hûtõt lehessen beszerelni
és urnafalra is van igény. A csapadékvíz-
elvezetõ rendszer továbbépítése is
fontos feladatként jelentkezik, amit meg
kívánnak valósítani. A település nyu-
galmát és közbiztonságát 2-3 család
veszélyezteti, a bûnmegelõzésben szük-
ség van a rendõrség közremûködésére.   

A hozzászólók kifogásolták, hogy
akkor is díjat kell a kukák ürítéséért
fizetni, ha nem rakják ki a porta elé a
gyûjtõedényt. Volt, aki a szemétdíj havi
befizetésére tett javaslatot. Más úgy vélte,
hogy Szerencs kiemelkedõen jól sze -
repel a különbözõ pályázatokon, amit
örömmel vesznek. Köszönet hangzott
el a fõ vízelvezetõ árok kitisztításáért,
ami nagy munka volt. Az idén mega-
lakult Ond Fejlõdésért Egyesület több
programot szervezett és a közösségnek
szerepe volt abban, hogy a település-
részrõl leszerelt nyilvános telefon helyére
segélykérõ készülék került. Elhangzott,
hogy közmunkára helyi embereket kel-
lene foglalkoztatni, és javaslatként fo-
galmazódott meg, hogy Ond vezérnek
létesítsenek emlékhelyet. Volt, ki a
tanuszodában a gyógyúszás beindítását
szorgalmazta, más arra kérte a lakosokat,
hogy sérelem esetén tegyenek bejelen-
tést a rendõrségen.     

A felvetésekre adott válaszokból
kiderült, hogy a város tervezi az Ond
feletti teljes övárokrendszer kiépítését,
amire pályázat került benyújtásra.
Elkészült a terve a településrész közössé-
gi házának, amit az óvoda szomszéd-
ságában létesítenének. Az épületben tan-
terem, orvosi rendelõ és rendez vény -
terem kapna helyet. A szemétszállítás
közszolgáltatás, amiért akkor is fizetni
kell, ha azt valaki nem veszi igénybe,
a havi számlázásnak pedig díjnövelõ
hatása lenne. A gyógyúszást rövidesen
megszervezik a tanuszodában, ahol ko-
rábban már volt ilyen szolgáltatás. A
rendõrségnek tudomása van a bûnözõi
életmódot folytató családokról, akiket
nem tartanak kívánatosnak az emberek
a településen.

Á. A.–S. L.
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KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN ÉS ONDON

Közmeghallgatást tartott novem-
ber 25-én a Szerencsi Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat. A Rákóczi-várban
szerény érdeklõdés mellett megtartott
fórumon Marosvölgyi János elnök szá-
molt be az ötfõs testület elmúlt idõ -
szakban végzett munkájáról. 

Elhangzott, hogy a helyi kisebbségi
önkormányzat kiemelt feladatának te-
kinti a roma tanulók tanulásának elõ -
segítését, aminek az érdekében folya-
matosan tartják a kapcsolatot a helyi
oktatási intézményekkel. Segítik a ci-
gánygyerekek ösztöndíjhoz jutását,
aminek köszönhetõen idén 24 fiatal
részesült támogatásban. Fontosnak
tartják, hogy minél több gyerek ma-
radjon bent a közoktatás rendszerében.
Lehetõségük szerint igyekeznek segít-
séget nyújtani a nehéz sorsú romák-
nak, közremûködnek abban, hogy
minél több, cigány származású mun-
kanélküli kerüljön be a közmunka-
programokba. Emellett ingyenes fü-
zetcsomag biztosításával segítik a sze-
gény családok gyermekeinek iskola-
kezdését. Karácsony elõtt étkezési
utalványokat, szaloncukorcsomago-
kat adományoznak a rászorulóknak.
Kulturális rendezvényeikkel a hagyo-
mányok ápolásán túl a cigányság ér-
tékeinek a bemutatására törekednek.
Sportprogramjaik az egészséges élet-
módra nevelést szolgálták és sikeres
közéleti szakemberképzõ programo-
kat is szerveztek. 

A kisebbségi önkormányzat 2009.
november 25-ig összesen kettõmillió-
hétszázhatvanezer forintból gazdál-
kodott. Ebbõl a pénzbõl fedezték töb-
bek között a költségeiket és a támo-

gatásokat, valamint szakmai konfe-
renciákat szerveztek. 

A felszólalók között voltak, akik a se-
gítségnyújtást hiányolták a kisebbségi
önkormányzat részérõl – kifogásolva,
hogy a konkrét ügyekben pénzhiány-
ra hivatkozva mindig elutasításban ré-
szesültek. Elhangzott, hogy a romák hát-
rányt szenvednek a foglalkoztatásban,
ami a helyi cégeknél is érvényesül. Fel-
merült, hogy a városüzemeltetõ társa-
ságnál dolgozók nem kapnak élelmi-
szer-utalványokat. Mások köszönetet
mondtak a kisebbségi önkormányzat-
nak a helyi roma családoknak bizto-
sított füzetcsomagokért és az ünnepek
elõtti ajándékokért, amire kevés tele-
pülésen van példa az országban.  

A kérdésekre válaszolva Marosvöl-
gyi János kiemelte, hogy a hozzájuk
fordulóknak igyekeznek segítséget
nyújtani, a kisebbségi önkormányzat
feladata az érdekérvényesítés és a kul-
túra ápolása. Szociális segélyt senkinek
nem tudnak biztosítani, erre a szeren-

csi polgármesteri hivatalnak van le-
hetõsége.  Mûködésükhöz az állam cse-
kély összeget ad, a városi önkor-
mányzat támogatása nélkül nem tud-
nának mûködni. 

Gadóczi Bertalan, Szerencs jegyzõje
megerõsítette, hogy a kisebbségi ön-
kormányzatoknak nincs önálló igaz-
gatási és szabályozási hatáskörük, jog-
szabályt sértenének, ha szociális tá-
mogatást biztosítanának a rászorulók-
nak. Erre a települési önkormányzat-
nak van lehetõsége. A Városgazda Kft.
állományában lévõ dolgozók kapnak
étkezési utalványt, a közmunkaprog-
ramokban résztvevõknek pedig nem jár
ez a juttatás. Porkoláb Béláné, a pol-
gármesteri hivatal közigazgatási osz-
tályvezetõje hangsúlyozta, hogy mun-
katársaival a törvényes keretek és a
pénzügyi lehetõségek figyelembe vé-
telével minden esetben igyekeznek se-
gítséget adni a nehéz helyzetbe került
szerencsi lakosoknak.  

Á. A.

Lelkes kolléganõm, Kitta Józsefné
szervezésével fantasztikus utazásra kí-
sértük december 2-án az általános is-
kola Rákóczi épületének közel száz kis-
diákját. Két busszal utaztunk Mis-
kolcra az izgatott gyerekekkel. Kará-
csonyi díszben pompázó kisvonat vitt
fel bennünket Lillafüredre, miközben
bájos krampuszlányok szórakoztatták
a gyerekeket és felkészítették õket a rá-
juk váró feladatokra. Énekeltünk és ver-
set is tanultunk tõlük, fokozva a diá-
kok lelkesedését. Lillafüreden hangu-
latos zene és híres meseszereplõk
várták a fiatalokat. Miután elõadták da-
los-táncos köszöntõjüket, a Mikulás is
megjelent és együtt indultunk a me-
sék birodalmába. Négy helyszínen

jártunk, ahol kedves feladatokat kap-
tak a gyerekek: Dorothy vezetésével
Óz birodalmában barangoltunk és se-
gítettünk a lány barátainak. Micimac-
kóéknál Fülest köszöntöttük fel a szü-
letésnapján. Süsüék várában fényt de-
rítettünk a mû-Süsüre, s végül Télapó
manójának is megjavítottuk az aján-
dékcsomagoló gépét.

Jutalmul – s mert egész évben jól vi-
selkedtek a gyerekek – a Mikulás a ze-
nélõ kincsesládájából minden gyere-
ket csomaggal ajándékozott meg.

Távozásunkkor az összes mesesze-
replõ vidám hangulatban kísért ben-
nünket a kisvonathoz. Elköszönés után
kellemesen elfáradva, élményekkel
telve indultunk haza.            B. L. E.

MESEBELI UTAZÁS
A MIKULÁSVONATTAL

A KISEBBSÉG HELYI ÜGYEI

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat munkájáról Marosvölgyi
János elnök számolt be.

Az Ondon élôket elsôsorban a településrész ügyei foglalkoztatták.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
DÜHBÕL HATSZOR SZÚRT

A gyanúsított maga sem tudta meg-
mondani cselekedetének okát, egysze-
rûen csak dühös lett – feltételezhetõ,
hogy a tetemes mennyiségû alkohol mi-
att, és a bekecsi presszóból kifelé jövet
hatszor szúrt. Az egyik „áldozat” egy Kia
Picanto három gumiabroncsa, a másik
egy Mazda 323-asé volt. Miután meg-
semmisítette mind a hat kereket, dolga
végeztével – immár megnyugodva – el-
indult hazafelé. A két megrongált gép-
jármû tulajdonosa szintén a presszóban
múlatta az idõt, ahonnan távozóban ész-
lelték a kárt.  Azonnal értesítették a
rendõrséget és fél órán belül meglett a
rongáló is, aki otthonában küzdött az
álmatlansággal, de nem a tette miatt bán-
kódott, hanem az alkohol nem enged-
te nyugovóra térni. Az egyenruhások a
lakáson az elkövetéshez használt rugós
kést is lefoglalták. H. Csaba bekecsi la-
kos beismerõ vallomást tett. Az okozott
kárt új gumiabroncsok vásárlásával már
a rongálás másnapján megtérítette a sér-
tetteknek. 

WEBKAMERA BUKTATTA LE
A TOLVAJT 

Az elmúlt két hónapban különös ese-
mények borzolták a kedélyeket az egyik
Szerencs környéki általános iskolában.
Októbertõl kisebb-nagyobb összegek
tûntek el a tanári szobában hagyott tás-
kákból, kabátokból. Az alkalmanként 1-
2 ezer forintos lopásokat elõször még
nem is jelentették a sértettek, de az ese-
tek folytatódtak egészen november 30-
ig, amikor két pedagógus ismét észlel-
te, hogy amíg tanítottak, valaki belenyúlt
a pénztárcájukba, egy-, illetve kétezer
forinttal rövidítve meg õket. Sajnos, ek-
kor sem látott senki sem mozgást az iro-
da környékén, ugyanis mindenki órán
volt, a tanári szoba ajtaja pedig – mint
mindig – nyitva állt. Az igazgatónõnek
azonban feltûnt, hogy az elõzõ szünet-
ben a kollégája által használt számító-
gép bekapcsolt állapotban van és az azon
lévõ webkamera mûködik. Az így vé-
letlenül készített képeket visszanézve
megdöbbenve nyugtázták a pedagógu-
sok, hogy az egyik diákjuk járt néhány
perccel korábban a tanári szobában, ahol
a táskákban kutatott és magához vette
a hiányzó pénzösszeget. A fiatalkorú el-
követõ elõször hallani sem akart a lo-
pásokról, de az elé tárt bizonyítékra meg-
eredt a nyelve. Elismerte, hogy a taná-
rait akkor károsította meg, amikor az órák-
ról különféle indokokkal kikéredzkedett. 

VÉGIG A FEHÉR PORON
Tarcalról érkezett feljelentés decem-

ber 8-án a Tokaji Rendõrõrsre arról, hogy
a község egyik felújítás alatt álló lakat-
lan családi házának udvaráról elvittek
húsz zsák vakolatot. A nyomozók a hely-
színi szemle során felfigyeltek a szom-
szédos telken egy apró jelre, amit kö-
zelebbrõl is megvizsgáltak. A néhány
centiméter átmérõjû fehér, porszerû
anyag több helyen is elszóródott az ud-
varon. Mint utóbb kiderült, a lopás köz-
ben vékonyan pergõ vakolóanyag nyo-
mait vették észre a nyomozók és ez ve-
zetett el az elkövetõkhöz, akik értékesí-
tési szándékkal lopták el a zsákos anya-
got az építési területrõl. A kihallgatás so-
rán a három tarcali férfi elmondta, hogy
játék közben átrepült a szomszédba a
labda és ekkor fedezték fel a raklapon
feldolgozásra váró vakolatot, aminek az
eladásából pénzre számítottak.

CSATORNA VÁNDORÚTON
A helyi rendõrõrs járõrei november 8-

án éjfél elõtt néhány perccel egy gya-
nús alakra lettek figyelmesek Tokaj bel-
városában. Gyalogosan megközelítették
a két csatornadarabot vivõ férfit. Fel-

szólították, hogy álljon meg és igazolja
magát, õ azonban eldobta a fémleme-
zeket és futva menekülni kezdett. A rend-
õrök természetesen utána eredtek, de az
egyik pillanatban – miután a menekülõ
beugrott az óvoda udvarára – szem elõl
tévesztették. Miután sok menekülési út-
vonal nem volt a helyszínen, a járõrök
elkezdték módszeresen átkutatni a te-
rületet, megvizsgálva a lehetséges bú-
vóhelyeket. Az egyik, használaton kívüli
épület padlásterében rátaláltak B. Zol-
tán tokaji lakosra, aki a rendõrõrsön rész-
letes beismerõ vallomást tett. Elmond-
ta, hogy a csatornadarabokat a Tokaji
Múzeum épületérõl szedte le, de a jól
megválasztott kihallgatási taktikának kö-
szönhetõen egy korábbi lopásra is fény
derült, amikor a református templomról
vitt el még október végén négy méter-
nyi vízelvezetõ lemezt.

KÖLCSÖNTALICSKA VISSZAJÁR
Munkába akartak állni november 17-

én reggel egy bodrogkeresztúri cég te-
lephelyén a munkások, amikor észre-
vették, hogy elõzõ éjszaka valaki lesze-
relte és eltulajdonította a kerítésen be-
lül tárolt teherkocsi darujáról a rönkra-
kodó kanalat és annak hidraulikus for-
gató rotorját. A tokaji nyomozók a hely-
színi szemle során a közelben egy ta-
licska sáros nyomára bukkantak, ame-
lyet követve rövidesen a szállítóeszközt
is megtalálták az egyik családi ház ud-
varán. A nyomok viszont tovább vezet-
tek a szomszédos telekre, ahonnan a kö-
zel egymillió forint értékû alkatrészek is
elõkerültek. Utóbb kiderült, hogy a ta-
licska tulajdonosa mit sem sejtett arról,
hogy az éjszaka a szomszéd kölcsön vet-
te az eszközt feketefuvarra.

LOPÁS A VONATON
Hazafelé tartott a Miskolc – Nyíregy-

háza között közlekedõ személyvonaton
november 19-én Cs. J. , aki zenét hall-
gatott headsettel rendelkezõ mobilján.
A taktaharkányi állomásnál a férfi a fel-
és leszálló embereket figyelte, amikor ki-
kapták a kezébõl a készüléket és elsza-
ladtak vele. Az ismeretlen elkövetõ le-
ugrott a vonatról, a sértett utána iramo-
dott, de néhány másodperc múlva szem
elõl tévesztette a fiatal férfit. Cs. J. felje-
lentést tett a helyi rendõrõrsön. A nyo-
mozók a megadott személyleírás alap-
ján a lakásán elfogták fiatalkorú R. Dá-
vidot, akinél a telefont is megtalálták. A
26 ezer forint értékû készülék visszake-
rült jogos tulajdonosához.

KISTÉRSÉGI DROGTERJESZTÕK 
Droghálózat mûködését számolta fel

a rendõrség Sátoraljaújhelyen és kör-
nyékén. Az összehangolt akció kereté-
ben közel két tucat, kábítószer-terjesz-
tésben, illetve fogyasztásában érdekelt
személyt fogtak el. A Sátoraljaújhelyi
Rendõrkapitányság nyomozóinak infor-
mációi alapján sikerült eredményesen le-
zárni azt az összehangolt rendõrségi ak-
ciót, ami során kábítószereket és fel-
használásukhoz szükséges eszközöket
foglalt le a hatóság. A házkutatások so-
rán fõleg növényi származékokat, mér-
legeket, gyorszáras mûanyag tasakokat
gyûjtött be a rendõrség. Három sátoral-
jaújhelyi, illetve hollóházi terjesztõvel
szemben visszaélés csekély mennyi-
ségû kábítószerrel vétségének megala-
pozott gyanúja miatt indított eljárást a
Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság. A le-
foglalt drogok hatóanyag-tartalmát, illetve
annak pontos értékét szakértõk bevo-
násával vizsgálja a rendõrség. A gyanú-
sítottak szabadlábon védekezhetnek.
Eddig tizenhat eljárás indult olyan  sátor -
aljaújhelyi, füzéri, hollóházi fogyasz-
tókkal szemben, akik megalapozottan
gyanúsíthatóak visszaélés csekély meny-
nyiségû kábítószerrel vétségével. 

Életfogytig tartó fegyházbüntetés-
sel sújtotta a Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Bíróság a 2007. márciusi to-
kaji pénzszállító-rablás és gyilkosság
elsõ- és harmadrendû vádlottját. Az
elsõ fokú, nem jogerõs ítélet a két
férfit elõre kitervelten, nyereség-
vágyból, különös kegyetlenséggel el-
követett emberölésben találta bûnös-
nek. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság december 1-jén megtartott tár-
gyalásán az utolsó szó jogán nyilat-
kozó elsõrendû vádlott sajnálatát fe-
jezte ki a történtek miatt. Mint fogal-
mazott, bûnbánatot érez, de a rablás
helyszínérõl távozva még látta, ahogy
a pénzszállító kocsi mellett feltá-
pászkodik az áldozat. A harmad-
rendû vádlott bocsánatot kért a meg-
ölt férfi hozzátartozóitól, õ is meg-
bánta, hogy részt vett a bûncselek-
ményben, ha tehetné, visszaforgatná
az idõ kerekét. 

A Sebe Mária által vezetett  büntetõ -
tanács által hozott ítélet szerint az ügy
elsõ-, másod-, harmad- és negyed-
rendû vádlottjai közösen tervelték ki
a pénzszállító kirablását, amelyen
egyikük járatvezetõként dolgozott. Az
elsõrendû vádlott által kidolgozott
verziókban tényként szerepelt a má-
sik õr meggyilkolása. 2007. március
5-én a Nyíregyháza felõl Miskolcra tar-
tó pénzszállító autó sofõrje, a bün-
tetõügy harmadrendû vádlottja egy föl-
dútra hajtott azzal az ürüggyel, hogy
vizelnie kell. Ott Sz. János kiszállt a
jármûbõl, majd az elõre kigondolt terv
szerint H. Roland és S. Krisztián,  el -
sõrendû és másodrendû vádlottak
 elõ jöttek a rejtekhelyükrõl és a bûntár-

suktól átvett szolgálati fegyverrel a ko-
csit kísérõ biztonsági õrt is a jármû el-
hagyására kényszerítették. Ezután H.
Roland és Sz. János súlyosan bántal-
mazták a férfit, akit egy elõre elkészített
zsineggel fojtogattak, a fejét viperával
ütötték és többször nyakon szúrták. A
bíró hosszú perceken keresztül sorolta
az áldozat sérüléseit, amelyek – a ha-
lállal szükségszerûen együtt járó fáj-
dalmat jelentõsen meghaladó – szen-
vedést okoztak a megölt férfinak. Ez-
után a kocsiból 166 millió forintot vet-
tek ki és a helyszínrõl eltávoztak. A
környéken a rendõrség mozgását fi-
gyelõ G. Tamás negyedrendû vádlot-
tal utólag közölték, hogy megölték a
biztonsági õrt. A sofõrt késõbb meg-
kötözték és a felsõzsolcai körforgó kö-
zelében az út szélén kitették. Itt találtak
rá a rendõrök. Az elsõ és másodrendû
vádlott rövid ideig Miskolcon, majd
a fõvárosban bujkált. Ezt követõen köl-
töztek egy Kiskunhalas melletti ta-
nyára, amelyet az elrabolt pénzbõl a
szüleik segítségével vásároltak. Itt fog-
ta el õket a rendõrség.  

A bíróság az elsõ- és harmadrendû
vádlottakat társtettesként elõre kiter-
velten, nyereségvágyból, különös ke-
gyetlenséggel elkövetett emberölés
bûntettében és lõfegyverrel vissza-
élésben találta bûnösnek és mind-
kettõjüket életfogytig tartó börtön-
büntetésre ítélte. H. Roland legko-
rábban 35 év, Sz. János 30 esztendõ
elteltével bocsátható feltételesen sza-
badlábra. A másodrendû vádlott a bí-
rósági ítélet szerint bûnsegédként vett
részt az emberölésben. Neki 15 évet
kell fegyházban eltöltenie, míg a ne-
gyedrendû vádlott bûnsegédként el-
követett sikkasztás és bûnpártolás mi-
att három év börtönbüntetést kapott.  

Az elsõ- és másodrendû vádlottak
szüleire – az ügy ötöd-, hatod-, he-
ted- és nyolcadrendû vádlottjaira –
bûnpártolás miatt másfél évtõl három
és fél évig terjedõ szabadságvesztést
szabott ki a bíróság. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróság ítélete ellen
a vádlottak és védõik fellebbezést je-
lentettek be, ezért az ügy a Debrece-
ni Ítélõtáblán folytatódik.      Á. A.

KARÁCSONYI AKCIÓK 
A szerencsi kistérség 18 egyesü-

lete csatlakozott az Országos Pol-
gárõr Szövetség (OPSZ) elnöksége
által meghirdetett Karácsonyi Pol-
gárõr Bûnmegelõzési Napok fel-
adatainak végrehajtásához. Az ön-
kéntesek az ünnepek elõtt és alatt
fokozott ellenõrzéseket tartanak a
piacokon, nagyobb bevásárlóköz-
pontokban, üzleteknél, pénzváltó-
és pénzkiadó helyeknél, postáknál,
bankoknál és környékükön. A bûn-
megelõzési akcióban a polgárõrök
posztos és mobil jelenléttel, a rend-
õrökkel való közös szolgálattal kí-
vánják megelõzni a lopásokat, zseb-
tolvajlásokat, a parkoló gépkocsik
feltörését. Az ünnepek alatt még na-
gyobb figyelmet fordítanak az idõs,
egyedül élõ emberekre. Lehetõsé-
gek függvényében részt vesznek ka-

ritatív akciókban, ilyen tevékeny-
séget folytató szervezetek munká-
jának támogatásában. A karácsonyi
bûnmegelõzési feladatok nyitánya-
ként december 12-én 14–20 óra kö-
zötti idõben valamennyi egyesület
részt vett az OPSZ által meghirde-
tett országos polgárõr akcióban. A
megyei szövetség irányításával öt
darab rendszámfelismerõ mûszer-
rel felszerelt polgárõr szolgálati
gépkocsi ellenõrizte a megye fõút-
vonalain közlekedõket. A polgárõr-
akciót támogatta, végrehajtását se-
gítette a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-
fõkapitányság, illetve a Szerencsi
Rendõrkapitányság szolgálatban
lévõ állománya.

RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉSEK
Az elmúlt napokban több polgárõr-

egyesület tartott és fog tartani éves

vagy rendkívüli közgyûlést, melynek
egyik napirendi pontja az OPSZ ál-
tal közzétett 2010-es szakmai cél-
kitûzések megtárgyalása. Az orszá-
gos szövetség a helyi közösségek-
nek ismét a kistelepülések bizton-
ságát célzó, a városi közterületi
bûnözés visszaszorítását szolgáló, a
gyermekek – ezen belül a hátrányos
helyzetûek – védelmének program-
jait ajánlja központi feladatként. A
súlyponti feladatok vállalása esetén,
annak végrehajtásához az OPSZ
központi támogatást nyújt az egye-
sületeknek. Ehhez a vállalást tartal-
mazó közgyûlési határozatot 2009.
december 31-ig meg kell küldeni a
megyei szövetség hez. Bõvebb in-
formáció az OPSZ internetes hon-
lapján, illetve a Polgárõr Magazin
10. számában olvasható.

SZAKMAI OKTATÁS
Iskolapadba ültek a monoki pol-

gárõrök. Az egyesület vezetõsége
úgy döntött, hogy a jelenlegi és le-
endõ tagoknak oktatást szervez. Az
képzés célja a közelmúltban mó-
dosított polgárõr törvény és az eh-
hez kapcsolódó helyi feladatok
megismerése voltak. A szakmai fel-
készítés az eredményesebb és ha-
tékonyabb bûnmegelõzést, a szol-
gálati fellépés jogszerûségét és tör-
vényességét szolgálta. 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Már hagyomány Újcsanáloson,

hogy a polgárõrök báloznak. A no-
vember közepén megtartott jóté-
konysági mulatság bevételét az
egyesület szolgálati gépkocsijának
az üzemeltetésére használják fel.

A Vám- és Pénzügyõrség
Észak-magyarországi  Regio -
nális Parancsnoksága által
lefoglalt, huszonkétezer li-
ter, illegálisan elõállított
vagy forgalmazott alkohol-
terméket szigorú szabályok
szerint semmisítettek meg
november 25–27. között
Sátoraljaújhelyen. Az el-
múlt két évben jövedéki el-
járásokban lefoglalt és jog-
erõsen elkobzott mintegy 20
millió forint értékû árut a ha-
tár menti város vámhivatalának ud-
varán tartályokba öntötték a pénz-
ügyõrök. A megsemmisítésre ítélt sze-
szes italok között sör, bor, pálinka és

pezsgõ egyaránt szerepelt, de mintegy
kétszáz liter tiszta szesz is bekerült a
tárolókba, amelyeket a sátoraljaújhe-
lyi szennyvíztelepen ürítettek ki.

A TÁRGYALÓTEREMBÕL JELENTJÜK:
GYILKOSSÁGÉRT ÉLETFOGYTIGLAN 

A bíróság szigorú büntetést hozott. 

A POLGÁRÕRÖK ÉLETÉBÕL 

ALKOHOL A SZENNYVÍZBE

A vámosok húszmillió forint értékû illegális
alkoholterméket semmisítettek meg.
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Advent idején fényben tündök-
lik, csillog az egész város. Az ün-
nepi várakozás ugyanakkor alka-
lom arra is, hogy értékeljük a teg-
napot. Sokszor merengünk arról,
milyen is volt az ünnep tavaly, vagy
mennyire magasztosabb volt ré-
gebben, gyermekkorunkban. Arra
már nem emlékezhetünk, hogyan
„karácsonyoltak” Szerencsen egy-
kor, a múlt század elején. Ezért
megpróbáljuk elõvarázsolni, fel-
eleveníteni a korabeli források
alapján a régi gyertyafényes ün-
nepek hangulatát.

Az 1890-es években települé-
sünkön még nem karácsonyfát, ha-
nem annak csak ágait tették feldí-
szítve az ablakba, de azt is csak a
módosabb házaknál. Már ekkor
úgy vélekedtek, hogy az erdõ siratja
a fákat, amelyeket koronájuktól
megfosztottak.

Örvendetes meglepetések ideje a
karácsony ünnepe. Mindenki azon
igyekszik, hogy minél szebb és be-
csesebb ajándékkel kedveskedjen
szeretteinek. A szerencsiek, többek
között a különbözõ csábító hirde-
tési ajánlatok hatására is, decem-
berben tömegesen utaztak Buda-
pestre ajándékokat vásárolni. A
helyi kereskedõk azonnal reagáltak
a keresletre, karácsonyi bazárokat
nyitottak. Rochlitz Dezsõ kínálata
kínai ezüst tárgyakból, törhetetlen
Ivor babákból, gyermekjátékokból
állt. Stern Zsigmond bazáros pedig
egy fõvárosi árverésen olyan ked-
vezõ áron jutott hozzá karácsonyi
ajándékokhoz, hogy azokat a nagy-
közönségnek féláron tudta árusíta-
ni.

Gyakori probléma volt a más val-
lású kereskedõk hozzáállása a ka-
rácsony ünnepéhez. A keresztény
egyház egyik nagy eseményének,
Jézus születésének napján sok üz-
let nyitva volt, amin a város pol-
gárai megbotránkoztak. Az elöljá-
róság rövid idõn belül rendeletet
hozott a 24-i zárva tartásra.

A Tokaj-Hegyalja hasábjain sor-
ra jelentek meg a novemberi-de -
cemberi hónapokban az ajándé-
kozásra alkalmas tárgyak reklám-

jai: imakönyv, ké-
peskönyv, nyomdai
termékek, órák, dísz-
tárgyak hirdetései.
Eisler Bertalan divat -
áru-, kalap- és cipõ -
üzlet-tulajdonos rek-
lámja szerint kará-
csonyi és újévi aján-
dékoknak alkalmas
cikkekkel felszerelve
és szolid árakkal vár-
ja vásárlóit.

Az ünnepeket meg-
elõzõ napokban a
postai forgalom is na-
gyobb méreteket öl-
tött, ezért annak ki-
fogástalan lebonyo-
lítása érdekében Mat-
terny postafõnök kü-
lön szabályokat ikta-
tott be. A levél- és
c s o m a g f o r g a l o m
gyorsítása, a helyiek
igényeinek maradék-
talan kielégítése ér-
dekében bevezette a
meghosszabbított nyitva tartást.

A régi magyar gondolkodás úgy
tartotta, hogy akinek a sors jobb mó-
dot adott, azért adta, hogy abból
másnak is jusson. Szent karácsony
ünnepe mûködésbe hozta a jóté-
konysági egyesületeket, hiszen a
leghidegebb és legzárkózottabb
szívû ember is megilletõdik, ha me-
zítlábas gyerekeket lát iskolába si-
etni. Ekkor még sok ilyen diák rót-
ta Szerencs utcáit. Az állami isko-
lába járó gyerekek a legszegényebb
néposztályból kerültek ki, hiszen a
módosabb szülõk, akik tandíjat is
tudtak fizetni, a felekezeti iskolák-
ba járatták csemetéiket. A város kul-
turális élete felpörgött advent ide-
jén. A szerencsi polgári magánis-
kola tantestülete a szegény gyer-
mekek felruházására, Marovcsik
Angela tanárnõ irányításával színi
elõadást rendezett. Színre kerültek
„Az elkényeztetett leány” és az
„Arany pillangók” címû ifjúsági
darabok, melyekre az ülõ belépõdíj
egy korona, az állóhely pedig öt-
ven fillér volt. Az összegyûlt 267
koronából vásárolt ruhanemût ka-

rácsonyra szétosztották a rászoru-
lók között.

A cukorgyár alkalmazottainak és
azok gyermekeinek minden évben
ajándékokkal kedveskedett az igaz-
gatóság. A gyári elemi iskola taní-
tói pedig kisebb színdarabokkal,
 elõ adásokkal, pásztorjátékok beta-
nításával fokozták az ünnep han-
gulatát. Kappel Károly igazgatónak
köszönhetõen – aki ekkor még csak
törve beszélte a magyar nyelvet –
a cseh, morva, német és tót nyelvû
iskolás gyermekek évrõl évre tisz-
tább magyar nyelven adták elõ
mûsorukat a szent ünnep alkalmá-
val. A szerencsiek számára a Nagy-
Szálloda dísztermében, villanyvi-
lágítás s többszöri görögtûz alkal-

mazása mellett magyarul elõadott
vallásos színdarabok méltán arattak
sikert.

Szenzációt keltett városunkban a
hír, mely szerint Rozmann Ferenc
– aki szüleivel hosszabb ideig la-
kott Szerencsen – Amerikába ki-
vándorolt és az új hazából tíz ko-
ronát küldött a helybeli szegény
gyermekek felruházására.

Az óvoda karácsonyfa-ünnepé-
lyét felavatásától kezdve minden
évben abból a gazdatiszti alapít-
vány kamataiból rendezték meg,
melyet még 1895-ben gyûjtöttek
össze. Dr. Erõs Jánosné és dr. Kessõ
Gézáné vásárolták meg az ajándé-
kokat, amiket a „nemes szívû jó an-
gyalkák” osztottak ki. Szilva Kata-
lin óvónõ gondos fáradozásának
köszönhetõen hangos lett az utca
is a gyermekek örömétõl, akik
büszkén vitték haza ajándékaikat.

A helyi református, római és gö-
rög katolikus ifjúság minden évben
a szegények karácsonyi segélye-
zésére zsúfolt nézõtér elõtt, hol az
Ipartestület székházában, hol a
Nagy-Szállodában tartotta meg jó-
tékony célú elõadását.

A huszadik század második ne-
gyedében a karitatív tevékenységet
az egyletek mellett a cserkészek és
Vöröskereszt szervezetei is felvál-
lalták. Szeretetcsomagok szétosz-
tásában segédkeztek, az óvodások
karácsonyi ünnepélyére fából játé-
kokat készítettek, karácsonyi tá-
bortüzeket gyújtottak, gyermekeket
láttak vendégül uzsonnával. Az
Ond Vezér Cserkészcsapat Pap
Miklós vezetésével, a vöröskeresz-
tes lányok Golda Ilona tanárnõ
irányításával szervezett karácsonyi
ünnepélyrõl a feldíszített fát a hely-
beli szegényházba vitték, ahol a
munkaképtelen elaggott lakóknak

szereztek vele örömet. A háború
idején karácsonyi vásárt rendeztek,
melyen a saját készítésû ajándékok
értékesítésébõl befolyt összegbõl a
katonáknak fontos használati tár-
gyakat vásároltak és csomagoltak a
frontra. A Dolgozó Leányok és a Le-
gényegylet tagjai várbeli ottho-
nukban ünnepeltek, s a kará-
csonyfát egy szegény családnak
ajándékozták. A háború minden tár-
sadalmi csoportosulást megmozdí-
tott karácsony idején. A szerencsi
Bajtársi Szolgálat összejövetelt tar-
tott a hadbavonultak hozzátarto-
zóinak segélyezésére, így 21 csa-
ládnak juttatott szenet, burgonyát,
babot és szaloncukrot az ünne-
pekre. Az adományozók sorából a
legkisebbek sem maradtak ki, a sze-
rencsi állami népiskola növendékei
tábori csomagokat küldtek Orosz-
országba. Minden csomagban gyer-
mekkéz írta, szívhez szóló, meleg
hangú üdvözletet tettek, hogy a
harctéren küzdõk számára enyhít-
sék a család hiányát a szent estén.
E szomorú években azért jutalma-
zásra és örömre is alkalmat adott
a karácsony. Az iparügyi miniszter
elismerõ oklevélben és kitüntetés-
ben részesítette a cukorgyár több
régi dolgozóját: Éliás József 41, Tóth
Péter 31, Hegedûs Mihály 38 évet
szolgált a gyárban.

Merengésünknek az ad értelmet,
ha általa tisztul és erõsödik, meg-
újul a jelen. Napjainkban, amikor
a lelki élet sivárrá válik és behódol
az anyagi elõnyöknek, akkor az em-
berek a hízelgés álarca mögé búj-
nak és a szeretet a Földrõl elköltö-
zik. Ezzel ellentétben értéket je-
lentenek elõdeink összetartó, se-
gítõkész egyesületeinek társadalmi
fontossága az adventi várakozás
 idõ szakában.             O. Z. M.

Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk vá-
laszt, hogy hol készült a fotó? A meg-
fejtéseket január 8-ig várjuk postai
levelezõlapon (3901 Szerencs, pf.:
85.) vagy SMS-ben a 20/940-2066-
os számra. A helyes választ be-
küldõk között 2000 forintos vásár-
lási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: a Rákóczi úton. A szeren-
cse ez alkalommal Zsofcsák Va-

lentin, Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky
út 30. szám alatti olvasónknak és a
70/626-3449-es telefonszámról
SMS-t küldõ játékosnak kedvezett.
Nyereményüket 2010. január 5–8.
között, munkaidõben vehetik át a
szerkesztõségben.

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

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Karácsony. E szó hallatán a leg-
több emberben kellemes emlékké-
pek jelennek meg: együtt a család,
gyertyát gyújtunk, megajándékozzuk
a szeretteinket ajándékokkal, bol-
dogság, nyugalom és szeretet külö-
nös érzése járja át az ember testét-
lelkét.

Ahhoz, hogy ez az idilli kép a va-
lóságban is megmaradjon, s egy vá-
ratlan karácsonyfatûz ne zavarja
meg az ünneplést, a biztonság ked-
véért tekintsük át újra az ez idõ tájt
betartandó tûzvédelmi szabályokat,
hogy mindenkinek csak a szép em-
lékek maradjanak meg az év talán
legszebb ünnepérõl.

Elsõ és talán legfontosabb a kará-
csonyfa rögzítése és helyének meg-
választása. Karácsonyfatartót, vagy
talpat a fa méretéhez arányosan vá-
sároljunk. Nagy fához szélesebb talp
szükséges, hogy a magasan elhe-
lyezett szaloncukor levételének ne le-
gyen egyenes következménye a fa fel-
borulása.

Nagyon szépen mutat a szobában
az ablak elõtt elhelyezett kará-
csonyfa, jelezve az utcai járókelõk-
nek, hogy abban a házban is meg-
ünneplik Jézus születését. Ha azon-
ban az ablakon könnyen gyulladó
csipkefüggöny, esetleg sötétítõ is
van, és ez túl közel helyezkedik el
a fához, akkor az öröm gyertya-
lángjai könnyen a rettegés lángjai-
vá válhatnak. Tehát fontos szabály,
hogy távolítsunk el a fa környékérõl

minden éghetõ anyagot, és a fát te-
gyük biztonságos távolságra az ab-
laktól.

Mielõtt gyufát gyújtanánk, minden
esetben legyen elõkészítve egy ha-
mutálca, amelybe az elégett gyu-
faszálakat helyezhetjük.

Talán semmi sem pótolja a gyer-
tyaláng vibrálását és jellegzetes illa-
tát, azonban általánosan elterjedt szo-
kás a fenyõfa elektromos kará-
csonyfaégõkkel való feldíszítése. A
piacon vásárolt ellenõrizetlen, olcsó
áru nagyon sokba kerülhet a csa-
ládnak. A rosszul méretezett, gyen-
ge szigetelésû, zárlatos termék köny-

nyen túlmelegedhet. Ez elõfordulhat
régi, boltban vásárolt terméknél is,
ezért nem árt minden karácsony
elõtt átvizsgálni, a kritikus részeket
szigetelni és a kiégett izzókat ugyan-
olyan teljesítményûre cserélni.

Lefekvés után lehetõleg ne hagy-
juk bekapcsolva a díszkivilágítást és
fõleg ne engedjük, hogy gyermekünk
kísérletezzen vele.

Kellemes karácsonyi ünnepet és
boldog új évet kívánunk a lap min-
den kedves olvasójának! 

Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság

Tûzmegelõzési Osztálya

ÜNNEPELJÜNK BIZTONSÁGBAN
A SZERETET ÜNNEPÉN!

SZERENCSI KARÁCSONYOK A RÉGMÚLTBAN

FENYÔTÜZEK

– Ezek a kínaiak ûrhajót már tudnak építeni, csak egy francos
karácsonyfaizzót nem...



JÓTÉKONYSÁGI BÁLON VOLTUNK
Ötödik alkalommal szervezte meg az „Összefogás Szeren-

csért” képviselõcsoportja az immár hagyományos jótékonysá-
gi bált. Az évrõl évre egyre meghittebbé, barátibbá váló együtt-
lét jó példát mutat arra, hogyan lehet egyszerre önmagunknak
is és másoknak is örömet szerezni, egymást jobban megismerni,
másoknak segíteni. Összejövetelünk célja az önfeledt szóra-
kozás mellett most is a rászorult embertársaink megsegítése
volt. A november 28-án megtartott alkalmunkon 133 ezer fo-
rint gyûlt össze a tombolajegyekbõl. Ebbõl az összegbõl a kép-
viselõk döntése révén kb. 40-50 családot tudunk megajándé-
kozni.

Az együttlétünket tehetséges szerencsi fiatalok színesítették,
tették még gazdagabbá. Tapsolhattunk a Szerencsi Általános
és Mûvészeti Alapiskola néptáncosainak, majd gyönyörköd-
hettünk a Cini-Mini Tánciskola szerencsi csoportjának fellé-
pésében. Jó volt hallani a különbözõ hangszereken játszó gyer-
mekek vidám mûsorát is. Szeretném felsorolni õket: Kiss Bet-
tina, Talián Tímea, Fige Balázs, Asszú Ádám, Talián Zoltán,
Koncz Ferenc, Kovács Péter, Kovács Bálint, Kovács Kristóf. A
mûsort Petró Dalma és Gazdóf Dániel gyönyörû éneke zárta.
Ezúton köszönjük meg minden szereplõnek a magával raga-
dó, tartalmas produkciókat, és a Fortuna zenekar közremûkö-
dését is. S köszönjük a sok-sok tombolanyereményt, és min-
den résztvevõnek azt, hogy jelenlétével hozzájárult rendez-
vényünk sikeréhez. 

Korondi Klára
önkormányzati képviselõ

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA

Sok kiállítás-megnyitón vettem már részt. A megjelentek kö-
szöntése, zene, vers, megnyitó beszéd, az alkotó méltatása, az
alkotások megtekintése, baráti koccintás és beszélgetés. Álta-
lában ez a forgatókönyv az ilyen eseményeken. December 4-
én, Sárospatakon azonban a tárlatnyitás különös tartalommal
bírt.

Egy nyugdíjas pedagógus házaspár, Gombos Béla és Gom-
bosné Karajz Mária magángalériát hozott létre a Kossuth utca
26. szám alatt, saját tulajdonú mûemlék épületükben. A kiál-
lítás anyagát a 33 éve mûködõ – a Mûvelõdés Háza Sárospa-
tak által fenntartott – Zempléni Rajztanárok Alkotóköre  tagjai -
nak alkotásaiból válogatták a rendezõk. Mi, szerencsiek büsz-
kék lehetünk arra, hogy az alkotókörnek négy szerencsi és egy
Szerencsrõl elszármazott tagja van. A kiállítás anyagában va-
lamennyiüknek három-három mûve szerepel. Ezek a mûvészek:
Cseh Antal, Csehné Matisz Ágnes, Kissné Fábián Katalin, Ma-
tuscsákné Jobbágy Erika és Schlosserné Báthory Piroska. Kö-
zülük Piroska alapító tag, és õ rendezte a legtöbb önálló kiál-
lítást, például az idén tavasszal Szerencsen, augusztusban Sá-
rospatakon, decemberben pedig Miskolcon.

A kiállítás-megnyitó különleges élmény volt. A vendégeket
köszöntötte a tulajdonos, Gombos Béla, majd Bach fennkölt
zenéje után Schlosserné Báthory Piroska egy Márai-vers rész-
letével, az alkotókör történetének ismertetésével és a galéria
létrehozásának fontosságával ajánlotta a megjelentek figyelmébe
a kiállítást. A rendezvényen megjelentek Sárospatak vezetõi,
az intézmények képviselõi, a mûvészetek iránti érdeklõdõk.
Külön említést érdemel, hogy a római katolikus, a református
és a görög katolikus egyház képviselõi méltató szavak kísére-
tében áldották meg a felújított épületet és a tárlatot.

Az ezt követõ koccintás és baráti beszélgetés alatt érezhetõ
volt az alkotók összetartozása, az, hogy értékelik egymás mun-
káját és szakmai sikereit. Ez a délután is bizonyítéka volt an-
nak, hogy Sárospatak szellemiségével méltán érdemelte ki a
Bodrog-parti Athén megtisztelõ címet.

Kardos Sándorné
nyugalmazott pedagógus

EGY MAI ADVENTI CSODA MONOKON
A monoki református templomba hívták a szervezõk de cember

6-án a zenét szeretõ embereket. Bátor gondolat volt ebbe a kis
templomba meghirdetni V. Molnár Judit adventi koncertjét, hi-
szen az épület még soha nem adott helyet ilyen rendezvény-
nek. A parányi gyülekezet aggódott, de hála Istennek, sokan
eljöttek. Kit a zeneszeretet hozott el, mást a kíváncsiság. A ka-
rácsonyi ünnep elõtti készülõdésben, emlékezve ez egykori nagy
csodára, Jézus születésére, advent második vasárnapján Mo-
nokon a református templomban megtörtént egy mai csoda. A
nem fûthetõ templom megtelt a szeretet melegével, az elõadó
csodálatos énekeinek varázsával, a kísérõzene szívet melegítõ
dallamaival és V. Molnár Judit õszinte, közvetlen egyéniségé-
nek a sugárzásával. Ebben a rohanó világban nagyon jó volt,
hogy a koncert alatt a jelenlévõk szíve, lelke egyszerre érezte
azt a gyönyörû érzést, amit csak a zene adhat az embereknek.
A zene mindenkit összekötött, annál is inkább, hogy az ad-

venti várakozásról, a karácsonyról, a szeretetrõl szólt. A hall-
gatóságnak nagy ajándék volt, hogy a koncert alatt elfelejthette
a mindennapok problémáit, anyagi, családi, munkahelyi gon-
dokat. Ezen estének a hangulatát a jelenlévõk egyhamar nem
felejtik el. Köszönjük a szervezõknek és V. Molnár Judit mûvész -
nõnek a szép estét. A gyülekezet tagjai és a magam nevében
Istentõl megáldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívá-
nok!

Kovács Béláné

KELL-E RAGASZKODNI
EGY ROSSZ DÖNTÉSHEZ?

„Salus aegroti suprema lex est…”, azaz: „a beteg érdeke min-
denek felett”. Ezt az örök érvényû – még a római orvosok ál-
tal leírt – etikai alaptételt úgy módosítanám, hogy: „a gondo-
zottak érdeke mindenek felett”! Az, hogy a szerencsi idõsek
otthonában ez az érdek a legutóbbi igazgatói döntés miatt sé-
rült, egyértelmû. Hiszen eddig minden idõs ember a szobájá-
hoz közel kialakított ebédlõben étkezhetett, most pedig reg-
gel, délben és este át kell gyalogolni a szomszéd épületbe. Eh-
hez háromszor fel kell öltözni és jön a tél… ez még nehézke-
sebb… és mint Riskó Ágnes fõorvos asszony írta: még kocká-
zatosabb. 

Igazán korrekt választ, magyarázatot arra nem kaptunk, hogy
miért született ez a döntés. 

Kedves igazgató asszony! Tudjuk, az intézet magas színvo-
nalon mûködik. Senki nem vonja kétségbe a szakmai elköte-
lezettségét, és az Ön jó szándékát. De az írása óta sem válto-
zott semmi. Én azt gondolom, az a jó vezetõ, aki képes legyõz-
ni önmagát – ha szükséges – és belátja: most ez egy rossz dön-
tés volt, de képes ezt megváltoztatni. Szerintem nem esne csor-
ba a renoméján! Sõt! De, ha Ön nem képes változtatásra, re-
mélem, az intézetet felügyelõ megyei közgyûlési alelnök ezt
megteszi. A gondozottak érdekében! 

Bobkó Géza 
igazgató fõorvos,

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet, Szerencs

BÁLOZTUNK A RÁKÓCZIBAN 

Az oktatási intézmény hagyományos jótékonysági bálját no-
vember 21-én tartottuk a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületében. Szülõk, pedagógusok és gyerekek egyaránt lelke-
sen készültünk erre a napra. Nagy örömünkre szolgált, hogy
a nehéz gazdasági helyzet ellenére sokan elfogadták meghí-
vásunkat, és jelenlétükkel támogatták a Rákóczi épületbe járó
gyerekeket. Az este legnagyobb meglepetése a tombola fõnye-
reménye volt, amit Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyûlés alelnöke ajánlott fel: egy hosszú hétvége a ké-
kedi kastélyban két személy részére. Vendégünk, Ficsor Ádám
volt miniszter 30 ezer forintot ajánlott fel az iskola alapítvá-
nyának. Nem maradt el örökös támogatónk, Vaszily Miklós meg-
lepetése sem. Nemcsak a bálozók örülhettek, hiszen az isko-
la tanulói számára egy versenyt hirdettünk: amelyik osztály a
legtöbb támogatójegyet vásárolta, értékes díjat vehetett át. A
III. helyezett az 1. a osztály lett, akik Sándor Ferenc felajánlá-
sát nyerték, egy ingyenes belépõt az Árpád-hegyi horgásztó-
ra. A II. díjnak a 7. a osztály örülhetett, õk egy ingyenes mis-
kolci vadasparki belépõt nyertek a létesítmény igazgatója, Já-
nosi Ferenc jóvoltából. Az I. helyezett a versenyben a 3. c osz-
tály lett, akik Király András 25 ezer forint értékû buszkirándu-
lását nyerték.

Itt szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, vállal-
kozóknak, üzleteknek, szülõknek, nevelõknek, hogy tombo-
la-felajánlásukkal emelték a bál színvonalát, és hajnalban so-
kan mehettek boldogan haza az értékes nyereményekkel.

A bál bevétele 303 ezer forint. Az összegbõl az iskola az öl-
tözõszekrényeknek a cseréjét, illetve a termek lambériázását
folytatja.

A szülõi munkaközösség vezetõsége nevében:
Pelbárt Tiborné

Szviatkovszkyné Géczi Melinda
Asszú Szabolcsné

HUSZONÖT ÉV UTÁN ÚJRA EGYÜTT
Huszonöt éves találkozójukat tartották az 1984-ben végzett

8.c osztály tanulói november 28-án az egykori Hunyadi János
Általános Iskolában. A jubileumi eseményen az egykori kö-
zösség 18 öregdiákja ült be egykori termébe Horváth József-
né Katika néni osztályfõnöki órájára. A hivatalos program után
közös vacsora, majd jó hangulatú, hajnalig tartó beszélgeté-
sek, diákcsínyek felidézése zárták az osztálytalálkozót, ame-
lyet a tervek szerint öt év múlva megismételnek. Az egykori 8.
c., elsõ sor balról: Báthori Tímea, Jenei Mariann, Tóth Dankó
Tímea, Horváth Józsefné osztályfõnök, Tóth Andrea, Marok-

házi Mária, Zakár Erika, Buri József, Tóth Tibor, Földi Erika.
Hátsó sor: Takács Valéria, Szerbin Attila, Gacs Zoltán, Tóth
Zoltán, Czakó Attila, Szabó Zoltán, Haraszty Zsolt, Rábai At-
tila. 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Az egykori IV. B osztály tagjai november 14-én találkoztak

a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépis-
kolában. Az eseményen részt vett osztályfõnökünk, Lapis Lász-
lóné is. Az ünnepélyes osztályfõnöki óra a hiányzók számba-
vételével kezdõdött. Mécsest gyújtva emlékeztünk elhunyt osz-
tálytársunkra, majd mindenki részletesen elmesélte, hogy mi
történt vele az elmúlt évek alatt. A beszélgetést vacsora köz-

ben sem hagytuk abba, élményeinket és emlékeinket idéztük
fel a dolgozatokról, április elsejei tréfáinkról, az érettségirõl,
tanárainkról.

Piriczné Sima Judit

FEJLÕDÉST HOZNA A TERMÁLVÍZ   
Végérvényesen és visszavonhatatlanul megtörténik a cukor-

gyár lebontása, megsemmisítése. A fennmaradó néhány épü-
let úgymond ipari mûemlék. A lepusztult kazánház, a romos
raktárak komoly felújításra szorulnának. Mibõl lesz rájuk pénz,
és mi lesz a késõbbi szerepük? Vajon hoz-e valaki szívében
akár egy kis megnyugvást is, hogy ezek az épületek még meg-
maradnak, de a többi megsemmisült?

Kárenyhítés céljából a Nemzeti Diverzifikációs Program 5,6
milliárd forintot biztosít Szerencs és környéke számára. Röp-
ködnek a kisember számára ismeretlen és kézzelfoghatatlan
fogalmak, – feldolgozó üzemek korszerûsítése, mezõgazdasá-
gi termékek értéknövelése, mikrovállalkozások fejlesztése, vi-
déki örökség védelme, stb. Röpködnek a milliárdok, százmil-
liók. Ebbõl mi válik valóra például egy volt cukorgyári dolgo-
zónak, akinek van 800 négyszögöl szõlõje? A szõlõ szem-
pontjából, gondolom semmi, munka szempontjából pedig el-
mehet esetleg egy mezõgazdasági vagy más vállalkozóhoz –
minimálbéren, szabadság, táppénz nélkül – rabszolgának. Ak-
kor kiken segítettek?

A városi pletykák szerint a cukorgyár 24 hektáros területé-
ért már folyik a harc, hogy abból ki mennyit birtokoljon. Mi,
városlakók nem tudjuk elhinni, hogy ilyen megtörténhet. 

Ugyanakkor javasolnék egy lehetõséget megvizsgálni. A te-
rületen található két kút is, ami kb. 27 Celsius-fokos. A kör-
nyéken elõfordul termálvíz. Szerencsen is volt már két fúrás
ez ügyben a kenyérgyár túloldalán és a MOL üzemanyagkút
mögött. Tudomásunk szerint ezek azonban elegendõ pénz hi-
ányában nem voltak elég eredményesek. Ha most, a diverzi-
fikációs programban ilyen milliárdos lehetõségek vannak, meg
kellene célirányosan próbálni egy újabb fúrást. Siker esetén a
város szívében egy ilyen szép nagy területen strandfürdõt, gyógy-
fürdõt, kezeléseket, szállodát lehetne létesíteni. A város bevé-
telei, munkalehetõségei, ingatlanpiaca szárnyra kaphatnának.
A gyógyturizmus és a borturizmus összekapcsolódhatna. Sze-
rintem – és sok emberrel beszélve szerintük is – egy lehetõsé-
get megérne a dolog mindnyájunk boldogulása érdekében.

Szabó László, 
Korvin Ottó utcai lakos 
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Szerencsre látogatott november 23-
án az Államreform és Elektronikus Köz-
igazgatás Operatív Program Monito-
ring Bizottsága.

A hazai és európai bizottsági szak-
emberekbõl álló testület a szerencsi kis-
térség hosszú távú fejlõdésének a mód-
szertani megalapozására szolgáló pá-
lyázat megvalósításáról tájékozódott.
A polgármesteri hivatal nagytermében
megtartott tanácskozáson elhangzott,
hogy a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás 2008-ban nyújtott be pályá-
zatot a leghátrányosabb helyzetû kis-
térségek fejlesztési és együttmûködési
kapacitásának megerõsítésére az Ál-

lamreform Operatív Program keretében
megjelent kiírásra, amelyet kedvezõen
értékeltek a bírálók. A projekt célja
olyan szellemi kapacitás kialakítása,
amely biztosítja a különbözõ fejlesz-
tések eredményességét, végsõ soron a
leghátrányosabb helyzetbõl való kitö-
rését. Ennek érdekében az elnyert 15
millió forintos támogatás felhasználá-
sával a térségben élõk együttmûködé-
sét elõsegítõ  elõ adásokat, partnerségi
találkozókat szerveznek, területfej-
lesztési, esélyegyenlõségi, szociális és
felzárkóztatási stratégiát dolgoznak ki.
A projekt fontos része az esélyegyen -
lõség biztosítása, ami többek között a
cigány kisebbségi önkormányzatok és
a fogyatékkal élõk érdekvédelmi szer-
vezetének a tervezésbe és a végrehaj-
tásba történõ bevonásával valósul meg. 

A monitoring bizottság tagjai számos
kérdést fogalmaztak meg a térséggel
kapcsolatban, amelyek a környezet-
védelemhez, a helyi lakosság megél-
hetéséhez és a fenntartható fejlõdés fel-
tételeinek a megteremtéséhez kap-
csolódtak. A válaszokból kiderült,
hogy a kistérség településein a legna-
gyobb problémát az alacsony foglal-
koztatás jelenti, amibõl a természeti ér-
tékeket nem veszélyeztetõ ipar meg-
teremtése jelenthet kivezetõ utat.
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A település idõs
polgárait köszöntöt-
ték november 24-én
Mádon.

A község mûvelõ -
dési házában Ga-
lambosi Imre a helyi
önkormányzat nevé-
ben köszöntötte a
nyugdíjasokat. A pol-
 gármester beszédé-
ben többek között
hangsúlyozta, hogy
az idõs emberek épí-
tették fel a fiatalok
számára a jelent, így
az ifjabb nemzedék
dolga nem más, mint
felkészülni ugyaner-
re a feladatra. Galam -
bosi Imre szerint
mindez csak akkor lehetséges, ha a sok-
sok tapasztalattal rendelkezõ, bölcs  idõ -
 sek ott állnak a fiatalság háta mögött. 

A köszöntõ után a polgármester vi-
rágcsokorral és ajándékkosárral gra-
tulált a jelenlévõ, idén 97. születés-
napját ünneplõ Takács Miklósnak. Az

ünnepi mûsor keretében a helyi óvo-
dások után a Koroknay Dániel Tehet-
séggondozó és Általános Iskola diák-
jai léptek színpadra. A délutáni prog-
ram zárásaként Újvári Marika nép-
dalénekes mûsorára nótázott a mádi
közönség.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás igazgatói munkaközössége
december 9-én a prügyi általános is-
kolában ülésezett.

A tanácskozáson a település pol-
gármestere köszöntötte a fórum részt-
vevõit. Boros-Leskó Géza az ország
jövõje szempontjából meghatározó
jelentõségûnek nevezte az oktatást,
a felnövekvõ generációk megfelelõ
képzését és nevelését. Tiszlavicz
Csaba prügyi iskolaigazgató tájé-
koztatta a résztvevõket az oktatási in-
tézményben idén megvalósított több
mint kétszázmillió forintos fejlesz-
tésrõl, amihez a költségek jelentõs ré-
szét az Európai Unió biztosította. A
beruházásnak köszönhetõen gazda-
ságosabb lett az épület üzemelteté-
se, és a kor követelményeinek meg-
felelõ tárgyi feltételek között tanul-
hatnak a prügyi diákok, akik között
magas a hátrányos helyzetû fiatalok
száma. 

A tanácskozáson Bodnárné Göndör
Magdolna tájékoztatójában kitért arra,
hogy a társulás keretében 16 peda-
gógiai munkaközösség mûködik, a di-
ákoknak egy-egy tanévben tizenöt kis-
térségi és hat felmenõ rendszerû ver-
senyt hirdetnek, a pedagógusoknak

pedig valós igények alapján tovább-
képzéseket szerveznek. A szerencsi
polgármesteri hivatal osztályveze tõje
ismertette, hogy a társulás a szakmai
szolgáltatás területén ellátandó fel-
adatokat részben a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Közoktatásáért Köz-

alapítvány pályázati forrásából fi-
nanszírozta, azonban a következõ tan-
évtõl ez a lehetõség megszûnik. A ta-
lálkozón az igazgatók megvitatták, ho-
gyan lehetne az oktatással kapcsola-
tos társulási feladatokat továbbra is
színvonalasan ellátni. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsának november 27-
ei ülésén a jelenlévõ településvezetõk
elfogadták a testület 2010. évi költ-
ségvetési koncepcióját. A napirend
tárgyalásakor felmerült, hogy a  jelzõ -
rendszeres házi segítségnyújtás jövõ

évi finanszírozásában bizonytalan-
ságot jelent, hogy erre a feladatra igé-
nyelhetõ-e támogatás. A mûködéshez
szükséges pénzt azonban biztosíta-
ni szükséges. Elhangzott, hogy a kis-
térségi társulások támogatására a ko-
rábbinál nagyobb összeg szerepel az

ország jövõ évi büdzséjében, így vár-
hatóan a jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtásra is jut majd elegendõ
pénz. Véleményként fogalmazódott
meg, hogy hasonló finanszírozásnak
az önkormányzatok is örülnének. 

Ugyancsak elfogadta a tanács a tár-
sulás III. negyedéves pénzügyi be-
számolóját és módosították a költ-
ségvetést. A hozzászólók az elõter-
jesztéseket a korábbi évekhez ha-
sonlítva alaposabbnak találták, ami
a szakmai munka minõségének a ja-
vulását mutatja.  

Ezt követõen döntött a testület ar-
ról, hogy a korábbi ülésen héttagúra
bõvített pénzügyi bizottságnak Béki Jó-
zsef, Vajtó János és Molnár Tibor pol-
gármesterek mellett Novák András és
Bazsó Áron jegyzõk legyenek a tag-
jai. Határozott a tanács arról, hogy a
pénzügyi körülményekre tekintettel
2010-ben szüneteltetik a Kistérség
Közoktatásáért Díj odaítélését. 

A tanácskozáson arról is szó esett,
hogy az elkövetkezõ idõszakban két
közmunkaprogramba is bekapcso-
lódhatnak a társult települések. A már
megszokott téli foglalkoztatás mel-
lett romáknak külön biztosítanak
munkát többek között folyómedrek
tisztításánál, a cigánytelepek kör-
nyezetének a rendbetételénél.

A Tokaj-Hegyalja–Zemplén Turisz-
tikai Desztinációs Menedzsment
(TDM) Szövetség november 11-én
tartotta közgyûlését Sárospatakon, az
Újbástya Rendezvénycentrumban.

A rendezvény szakmai fórumként in-
dult, amelynek legfontosabb kérdései
a TDM-szervezet továbbfejlõdése, a tér-
ségi pályázat benyújtása és az együtt -
mûködés kibõvítésének lehetõségei
voltak.  A programra meghívást kapott
minden olyan szervezet, amely a tér-
ség turizmusának fejlõdésében szere-
pet játszik, így a B.-A.-Z. Megyei Ön-
kormányzat, valamennyi helyi TDM-
szervezet (Abaúj, Tokaj-Szerencs, Sá-
toraljaújhely-Hegyköz, Sárospatak és
környéke), az illetékes vízügyi, nem-
zeti parki és erdészeti igazgatóságok,
a térségi jelentõségû múzeumok, a leg-
nagyobb szolgáltatók és attrakciók
képviselõi, a kistérségi társulások ve-

zetõi, valamint a Magyar Turizmus Zrt.,
az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség és a Regionális
Marketing Igazgatóság képviselõi. Az
ülésen jelenlévõk egyértelmû szándé-
kukat fejezték ki, hogy a térségi
együttmûködést Zemplén valamennyi
helyi TDM-szervezetével közösen va-
lósítják meg, és döntés született a kö-
zös pályázat szakmai részének össze-
állításáról, amit a helyi menedzserek
közösen dolgoznak ki. Mivel a térsé-
gi TDM-szervezet elsõsorban turiszti-
kai marketing-tevékenységet végez,
mûködése valódi ûrt töltene be a vi-
dék piacra jutása érdekében. Ehhez a
munkához a szövetség elnöksége sze-
rint elengedhetetlenül szükséges jól fel-
készült TDM-menedzser alkalmazása,
aki a helyi szakemberekkel szorosan
együttmûködve gondoskodna – végsõ
soron – több vendégrõl és nagyobb be-
vételekrõl. A szövetséggel történõ

együtt mûködési szándékát fejezte ki a
fórumon többek között az Aba Tu-
risztikai Egyesület, a B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzat és Füzérkomlós Ön-
kormányzata, ami magában hordoz-
za a szervezet továbbfejlõdésének és
a turizmusfejlesztést szolgáló pályázat
eredményességét.

Mád

A JELENT ÉPÍTETTÉK

A polgármester külön köszöntötte a 97 éves
Takács Miklóst.

IGAZGATÓK PRÜGYI LÁTOGATÁSA

Víz – minden csepp-
 je érték! címmel ren-
deztek regionális kon-
ferenciát december 3-
án Miskolcon. A ta-
nács kozáson Észak-Ma -
gyarország ivóvízkész-
letével, annak meg-
 õrzésével és az ivóvíz-
minõséget javító prog-
ramokkal foglalkoztak
a rendezvényen részt-
vevõ szakemberek.

A „Kezünkben a
jövõnk” országos kon-
ferenciasorozat egyik ál-
lomásaként a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székhá-
zában megtartott fórumon elhangzott,
hogy hazánk – és ezen belül Észak-Ma-
gyarország – bõvelkedik vizekben.
Azonban ahhoz, hogy az éltetõ folya-
dék a következõ nemzedékek számá-
ra is megfelelõ mennyiségben és  minõ -
ségben álljon rendelkezésre, felelõsen
kell gazdálkodni a meglévô készle-
tekkel. A szigorú minõségi követel-
mények teljesítése érdekében az elmúlt
idõszakban több, európai uniós tá-
mogatással megvalósuló program in-
dult a térségben. Ezek közül a legna-
gyobb szabású beruházást a GW-Bor-

sodvíz Kft. valósítja meg. A több mint
négymilliárd forint értékû projekt elõ -
készítése a szerencsi önkormányzat
gesztorságával történik. A közelmúlt-
ban lezárult eredményes közbeszerzési
eljárás után megkez dõdött a konkrét
kiviteli tervek készítése, a szükséges en-
gedélyek beszerzése. A tényleges be-
ruházások az újabb pályázati forduló
eredményének a függvényében a jövõ
év õszén indulhatnak el az érintett
 nyolcvan egy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei településen annak érdekében,
hogy a lakosságnak egészséges tiszta
víz kerüljön a poharába. 

A szerencsi polgármesteri hivatal és a GW-
Borsodvíz Kft. munkatársai a tanácskozáson.

BÕVÜLT A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

A bekecsi Lurkó
Ház Napközi Ott-
honos Óvoda de -
cember 5-én tar-
totta Mikulás-ün-
nepségét. A köz-
ség általános isko-
lájának az aulájá-
ban a mûsort kö-
vetõen Karcsi bá-
csi és Bobó se-
gédkezett az ese-
ményre érkezett
fehérszakállúnak
az ajándékok ki-
osztásában. A leg-
kisebbek még fél-
ve közelítettek a
piros ruhás öreg-
hez, azonban a nagyobbak már bát-
ran vették át az apótól az édességeket

rejtõ csomagokat a bekecsi óvoda Mi-
kulás-ünnepségén.

AJÁNDÉKOK AZ ÓVODÁSOKNAK 

SZÖVETSÉGBEN A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉÉRT

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. tervei között szerepel a 37-es számú fõút
Gesztely és a tarcali elágazás közötti szakaszának burkolat-megerõsítése, ami a Köz-
lekedés Operatív Program (KOP) keretében valósulhat meg – tájékoztatott lapunk
kérdésére Fazakas Orsolya, a társaság kommunikációs vezetõje. Az idén szeptem-
ber 3-án megtartott projekttervzsûrin a beruházás elõkészítését támogatásra java-
solták a döntéshozók. Várhatóan 2010 januárjában kiírja a cég a közbeszerzési el-
járást az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint a szükséges enge-
délyek beszerzésére. A fejlesztéssel a 37-es számú fõút érintett szakaszán – a ko-
rábbi elképzeléseknek megfelelõen – 11,5 tonnára erõsítenék meg az aszfaltbur-
kolatot. A KOP 2012. utánra ütemezi a fejlesztés megvalósítását.

A HARMINCHETES
BURKOLAT-MEGERÕSÍTÉSE

KISTÉRSÉGI MONITORING

AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ ÉRTÉK 

A nemzetközi testület tagjai elégedettek voltak a kistérségi pályázati
program megvalósításával.
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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 január 6-án 8–12 órá-
ig.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb január 13-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb ja-
nuár 6-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

büntetõ iroda, valamint pénztár
csütörtökön 8–15 óráig, a hét töb-
bi munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén –
legközelebb január 4-én 9–12 órá-
ig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb ja-
nuár 4-én 9–12 óráig tart fogadó-
napot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtö-
kön 8–15.30 óráig.

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

December 21–27: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szomba-
ton 8–12 óráig. Szerencs (ügyele-
tes): hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.

December 28–január 3: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 órá-
ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs:

hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap
8–19 óráig.

Január 4–10: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szomba-
ton 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.

Január 11–18: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig, Alba (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 8–14 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap
8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433. 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 csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, va-
lamint a gyógyszer-engedélyezés-
sel kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–
csütörtök 7.30–16 óráig és pénte-
ken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig,
kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csü-
törtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12
óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)

Hétfõ, szerda és csütörtök: 8–15 óra. 
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 szombatig 12–20 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

December 18.: II. körzet (Dr. Móré László) Tel.: 47/362-225.
Január 8.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

A kereszténység legfon-
tosabb ünnepének étkezé-

si szokásai között a táplálkozási kultúra
számos elemét fellelhetjük. A karácso-
nyi készülõdés a családok, a háziasz-
szonyok fontos feladata, ezért érdemes
a vásárlást, a konyhai munkákat meg-
tervezni és egymás között megosztani
a feladatokat. Így a közös készülõdés-
sel az ünnepi este is kellemesen, öröm-
mel telhet el.

A karácsonyi finomságok nemzeten-
ként változnak, de vannak, amelyek szin-
te mindenhol fellelhetõk. Ilyenek a méz,
a dió, a mogyoró, de a csokoládé, a sza-
loncukor, egyes fûszerek: a fahéj, gyöm-
bér, szegfûszeg is. Sajnos ezek a cse-
megék nem mindenki számára élvez-
hetõk maradéktalanul. A cukorbetegek,
az epe- és gyomorbajjal küzdõk, az al-
lergiások ünnepi vacsorájának elkészí-
tése még nagyobb odafigyelést igényel.
A cukorbetegeknek a vacsora megter-
vezésekor már a nyersanyagok kivá-
lasztásánál is körültekintõnek kell len-
ni. Fõként a zsírszegényebb húsokat, tej-
terméket válasszuk, a gabonanemûek kö-
zül pedig a teljes kiõrlésû lisztbõl készült
termékeket tegyük az ünnepi asztalra. A
cukorbetegeknek szánt sütemények mes-
terséges édesítõvel készüljenek, de az
érintettek csak a szénhidrátbevitel fi-
gyelembevételével fogyasszanak belõ lük.
Édességként már számukra is készül sza-
loncukor, csokoládé, de ezek esetében
is mértékletesnek kell lenni. A gyümöl-
csök, a narancs, mandarin, az alma a
kisétkezések fontos részei lehetnek. Az

epebetegeknek is a zsírszegény készít-
mények, a megfelelõ konyhatechnikai
eljárások alkalmazása tanácsolható. A
grillezés, az alufóliában sütés, párolás jól
beilleszthetõ az ételkészítési technoló-
giák közé. A bõséges táplálkozás, a na-
gyobb mennyiségû étel egyszerre való
fogyasztása megterhelõ az emésztõ
szervrendszernek, a görcsök és a disz-
komfort érzet megjelenését eredmé-
nyezheti. Étkezés közben figyelni kell
arra, hogy lassan együnk és legyünk mér-
tékletesek. Az ünnepek alatt is fontos,
hogy ne feledkezzünk meg a testmoz-

gásról, a felesleges energia ledolgozá-
sáról. Egy családi kirándulás, séta, le-
hetõség szerint szánkózás, hógolyózás
vidámmá is teszi az ünnepet és egész-
ségünkre is válik.

Egy finom, karácsonyi halétel:
töltött pisztráng

Hozzávalók: 2 db nagyobb, tisztított,
filézett pisztráng, 10-15 dkg apróra vá-
gott olívabogyó, 1 fej vöröshagyma, olí-
vaolaj, vaj, só, bors, citrom.

Elkészítés: Sózzuk meg enyhén a
pisztrángokat, majd keverjük össze az
apróra vágott hagymát és az olívabogyót.

Töltsük meg a halakat. Közben olvasszuk
fel a vajat, tegyük hozzá az olívaolajat,
és kenjünk ki vele egy tûzálló tálat. A
halakat helyezzük bele a tálba, tegyük
meleg sütõbe 20-30 percre, süssük,
közben szórjuk meg borssal, és süssük
készre.

Tálaláskor egy kevés citromlevet fa-
csarjunk rá, és díszítsük citromkarikával.
Friss salátával, vagy burgonyapürével is
tálalhatjuk!

A pisztráng fehérjékben és Omega 3
zsírsavakban igen gazdag, de energia-
szegény, sovány húsféle. Az olívaolaj és
az olajbogyó segít a káros szabadgyö-
kök megkötésében, támogatja az ideg-
rendszer mûködését és csökkenti az ér-
rendszeri betegségek kockázatát!

Kellemes karácsonyi ünnepet és bol-
dog új évet kívánok!

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (legkö-

zelebb 2010. január 4-én és 18-án) a sze-
rencsi rendelõintézetben Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre sza-
bott diéta kiválasztásában, lehetõség
van a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nélkül
is igénybe vehetõ, társadalombiztosítá-
si igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû  idõ pontot egyeztetni.

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

Egészségünkért 

KARÁCSONYI ÉTKEZÉS MÉRTÉKLETESEN

December a kereskedelemben
számos év végi akció idõszaka, ami-
kor az adóhatóság is fokozottan el-
lenõrzi az áruk és szolgáltatások ér-
tékesítésére vonatkozó szabályok
betartását.

A közeledõ ünnepekhez kapcso-
lódva megerõsödõ áruforgalomban az
adóellenõrök kiemelt figyelmet for-
dítanak a nyugta- és számlaadási kö-
telezettség betartására, valamint az el-

adásra kínált termékek eredetére.
Emellett a revizorok az árusokra is kí-
váncsiak: esetükben a foglalkoztatás
szabályszerûségét vizsgálják.

Az adóhatóság munkatársai az ak-
ció során bárhol felbukkanhatnak.
Biztosan lehet azonban számítani a
megjelenésükre a karácsonyi vásá-
rokban, a szezonális árucikkeket
forgalmazó ideiglenes elárusítóhe-
lyeken, illetve az ünnepekhez kötõdõ
rendezvények helyszínein.

Elõfordulhat, hogy a különbözõ ha-
tóságok ellenõrei együtt érkeznek: az
APEH, a Vám- és Pénzügyõrség, a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság, az ÁNTSZ, a Munkaügyi és Mun-
kavédelmi Felügyelõség, a Mezõ -
gazdasági Szakigazgatási Hivatal és
a rendõrség egymással együtt mûköd-
ve, összehangoltan törekszik a jog-
követõ adózók számára versenyhát-
rányt jelentõ szabálysértések lelep-
lezésére.

NYUGTÁVAL DICSÉRD A KALÁCSOT

A jövõ év elejétõl számos változás lép
életbe az adózásnál és a járulékfizetés-
nél. Ezeket gyûjtötte csokorba az APEH
Észak-magyarországi Regionális Igaz-
gatósága.

A hétköznapi nyelvben elterjedt ún.
„szuperbruttósítás” lényege, hogy janu-
ártól az adóalap részévé válik a mun-
káltató által fizetett, foglalkoztatót terhelõ
társadalombiztosítási járulék, illetve biz-
tosítás hiányában az egészségügyi hoz-
zájárulás összege is. Mindkettõ mértéke
27% lesz. Az így meghatározott ún. „szu-
perbruttó” jövedelem után kell a számí-
tott személyi jövedelemadót megállapí-
tani. Ezzel együtt jelentõsen megemel-
kedik az alsó sávhatár az adókulcsok
csökkenése mellett: évi 5 millió forintos
jövedelemig az adó mértéke 17 száza-
lék lesz, e felett pedig 32 százalék. 

Változik az adójóváírás mértéke is: ez
a bér 17 százaléka, legfeljebb havi
15 100 forint lesz, amely teljes egé-
szében utoljára az évi 3 188 000 fo-
rintos jövedelemnél vehetõ igénybe. Ezt
követõen 12 százalékkal kell csökken-
teni, így 4 698 000 forintos éves jöve-
delemszintig érvényesíthetõ, felette már
nem. 

A személyi jövedelemadó módosítá-
sa és a különadó megszüntetésének a ha-
tására emelkedik az alkalmazottak net-
tó keresete. Ennek legnagyobb összege
a 2009. évi nettó keresethez képest havi
16 ezer 500 forint, amely a bruttó havi

240 ezer forintnál jelentkezik. A nettó
kereset csökkenése elõször havi 2 mil-
lió forintnál mutatható ki.

A ténylegesen hazavitt munkabér ösz-
szegére hatással lesznek még az adó-
kedvezmények, illetve a béren kívüli jut-
tatások körében történõ módosulások.
Megszûnnek az összevont adókedvez-
mények, többek között a biztosítás, tan-
díj, háztartási adókedvezmény, azonban
megmarad a családi és személyi ked-
vezmény. Változnak a béren kívüli jut-
tatásokra vonatkozó szabályozások,
egyes, korábban adómentes juttatások (pl.
hideg étkezésre jogosító utalvány, cse-
kély értékû ajándék) adókötelessé vál-
nak, mások pedig egy kedvezményes 25
százalékos kulccsal adóznak. Ez utób-

bi vonatkozik – többek között – az üdü-
lési csekkre, a meleg étkeztetés formá-
jában juttatott bevételre és az iskola-
kezdési támogatásra is bizonyos ösz-
szeghatárig. A társadalombiztosítást érin-
tõen talán egyik legfontosabb módosu-
lás, hogy a tb-törvény tartalmazza majd
a munkaerõ-piaci célok fedezetére tel-
jesítendõ befizetésekre vonatkozó elõ -
írásokat is. Ennek megfelelõen a bizto-
sított és a foglalkoztató által fizetendõ kö-
telezettségek kiegészülnek a munka-
erõ-piaci járulékkal, ami a munkaadói
és munkavállalói, illetve vállalkozói já-
rulékot váltja fel. 2010. január 1-jétõl
megszûnik a tételes egészségügyi hoz-
zájárulás, illetve a 11 százalékos EHO
27 százalékra emelkedik.

ÚJÉVI ADÓJOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT
* A Szerencsi Tehetségekért Alapítvány nevében köszönetünket fejezzük ki mind-

azoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk javára
ajánlották fel. A befizetett összeget a tehetséges tanulók nyelvvizsgadíjára, nyelvi
szaktáborba utazók támogatására, különbözõ szaktárgyi versenyen való részvéte-
lére és a pedagógusok tehetséggondozó konferenciákon való költségeire használ-
tuk fel. Gyõrik Ferenc, a kuratórium elnöke

* A Szerencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönetet
mondok mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támo-
gattak minket! Az ebbõl a forrásból származó 281 373 forintot a Gyárkerti Óvo-
da játékainak bõvítésére és fejlesztésére kívánjuk fordítani. Kérem, lehetõség sze-
rint a jövõben is segítsék munkánkat és támogassák alapítványunkat. Adószámunk:
18422292-1-05 Minden kedves támogatónknak békés boldog, karácsonyt és bol-
dog új évet kívánunk!

Nagy Sándorné kuratóriumi elnök, valamint  az óvoda gyermekei és dolgozói
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Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

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

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.

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

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

SUA VITA ORVOSI ELEKTROKOZMETIKA
Eszközök, szolgáltatások:

IPL villanófényes kezelések
– tartós szõrtelenítés – pattanásos bõr kezelése – herpesz, acne kezelése – pigmentfolt-kezelés

– hegek kezelése – arcbõr rendellenességeinek kezelése (kipirosodás)

SOPHIDERM mikrodermabráziós kezelés
– elzáródott, tág pórusú acnés bõr kezelése – hegek kezelése

– pigment- és öregségi foltok halványítása, eltüntetése – striák kezelése, halványítása
– bõrfiatalítás – finom ráncok simítása – öregedõ bõr simítása, rugalmasságának növelése

LUX-STAR tû nélküli mezoterápiás módszer, 
a hatóanyagokat a bõr mélyebb rétegeibe juttatja

– izomerõsítés – bõrfeszesítés – bõrtisztítás – masszírozás – bõrtáplálás – sejtfeltöltés

VEINWAVE termokoagulációs kezelés (hamarosan!)
– bõrfelszíni érproblémák kezelése – tágult hajszálerek kezelése – érproblémák kezelése az egész testen

– arcbõr érproblémáinak kezelése – seprûvéna-kezelés

Bõvebb információ, idõpont-egyeztetés:
Dr. Fodor Edit 30/955-2367
Vargáné Tímea 70/6567-308
Szalon: 3900 Szerencs, Széchenyi u. 57.

...szeretne egy ajándékot kapni?...

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, kedden gyermekeknek is.

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

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

A Spar Áruház mellett
60 NÉGYZETMÉTERES 

ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ SZERENCSEN. 
Telefon: 20/430-9420. 
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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!

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 karbantartott, 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
nagyméretû 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,  fiú szobatársat
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

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. 

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 
és egészségben megélt, békés,
boldog, sikeres 
új esztendõt kíván Szerencs 
város minden lakójának 

Vaszily Miklós,
a 8-as számú választókerület 
képviselõje.

Ond minden lakójának áldott karácsonyt 
és boldog 

új évet kívánok!
Danyi László

önkormányzati 
képviselô

Szerencs valamennyi lakójának 
szeretetben eltöltött karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag, boldog új
évet kívánnak a Bocskai Társaság 
önkormányzati képviselôi:
Bíró István
Danyi László 
Dr. Gál András 

A 9. számú választókörzet 
lakóinak örömteljes karácsonyt 

és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kíván:

Bíró István 
önkormányzati képviselô

KARÁCSONYI AKCIÓ! 
Szemüvegkeretek  

30%, 50%, 70% kedvezménnyel! 
Ingyenes szemvizsgálat 
szerdán és pénteken! 

Bejelentkezés: 47/361-535. 
SZINVA OPTIKA Szerencs, Rákóczi út 118.

(a cukorgyári körforgalomnál, a Rossmann mellett) 



Az Európai Unió támogatásával valósult meg
településünkön a helyi általános iskola felújí-
tása, melynek finanszírozását az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi
Operatív Program kerete biztosítja. A Váti Ma-
gyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
Észak-magyarországi Területi Iroda közre -
mûködésével kiírt: „A prügyi Móricz Zsigmond
Általános Iskola fejlesztése a modern oktatás
környezet megteremtése érdekében” címû és
ÉMOP-2007-4.3.1./2F I.-II. kódszámú pályáza-
ton a Kedvezményezett (Prügy Község Ön-
kormányzata) 219 374 992 Ft összegû támo-
gatásban részesül.

Az ünnepélyes záró rendezvényre 2009. no-
vember 11.(szerda) 14 órától került sor.

A rendezvényen számos hivatalos és civil szer-
vezet képviselõje jelent meg. A fejlesztéssel érin-
tett intézmény a Móricz Zsigmond Általános Is-
kola (Prügy, Kinizsi u. 2.).

A projekttel a pályázati felhívásnak megfelelõ
infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés
keretében a XXI. századi elvárásokhoz igazo-
dó nevelési-oktatási környezet jön létre. Kiala-
kításra kerültek hiányzó helyiségek, a meglévõk

pedig alkalmasak lesznek a rugalmas, magas
színvonalú, a hátrányos helyzetû és sajátos ne-
velési igényû tanulók integrált oktatását segítõ
eszközök és módszerek befogadására.

A tervezett felújítás után az intézmény mûkö-
dési költségei az energiatakarékos felújítás ered-
ményeként várhatóan 20-30%-kal csökken-
nek. Az újonnan kialakított tantermek, valamint
a beszerzésre kerülõ eszközök hosszú távon
segítik a megfelelõ képzési körülmények ki-
alakítását, a sikeres és hatékony integrált ok-
tatás megvalósítását.

Bõvebb információ:
Boros-Leskó Géza
polgármester 
Prügy, Kossuth L. út 3.
Telefon: 47/372-002
A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.
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100 órás kezdõ, alapfokú 
C típusú nyelvvizsgára 

felkészítõ angol 
nyelvtanfolyam indul 

Szerencsen szombatonként. 
A tanfolyam díja 70 000 Ft,
mely részletekben fizethetõ.

Érdeklõdni lehet 
Képes Tamásnénál 

a 30/824-5172-es számon.

Angol társalgási 
foglalkozások indulnak 

heti egy alkalommal 
(az esti órákban) Szerencsen.

Érdeklõdés és egyeztetés 
Képes Tamásnénál 

a 30/824-5172-es számon.

MINDEN KEDVES 
VÁSÁRLÓNKNAK 
BÉKÉS, BOLDOG

KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN

GAZDAG 
ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!

VÁRJUK 2010-BEN IS 
RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT

Eng.sz.: R-1787/1998

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL, 
HA SZÜKSÉGE VAN:

� belföldi transzferre (háztól repülôtérre és vissza)
� vízumra

� repülôjegyre

Valutaváltás kedvezô árfolyamon! 

Kellemes ünnepeket kíván 
a Zemplén Tourist Utazási Iroda!

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

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

A Szerencsejáték Zrt. évente brut-
tó árbevételének a 0,8 százalékát for-
dítja adományokra, amellyel külön-
bözõ közösségi célok megvalósulá-
sát szolgálja. A Szerencsejáték Zrt.
Miskolci Területi Igazgatóságán no-
vember 24-én hét közösségnek ad-
tak át adománylevelet.

Az eseményen Gál Mihály osz-
tályvezetõ köszöntõjében hangsú-
lyozta, hogy ajándékot nem csupán
kapni öröm, hanem hasonló érzés
adni is. A miskolci igazgatósághoz tar-
tozó öt megyében az idei  eszten -
dõben 21 szervezet munkáját segí-
tette a cég 26 millió forinttal. Veres
István területi igazgató az eseményen
szólt arról, hogy a vezérigazgatósá-
gon a szponzorációs tanács évente
közel egymilliárd forintról dönt. Az

egészségügy, az oktatás, a kultúra és
a sport területén tevékenykedõ ala-
pítványok, egyesületek és közhasz-

nú szervezetek közül azoknak a pá-
lyázatai számíthatnak kedvezõ elbí-
rálásra, akik hasznos és nemes célo-
kért dolgoznak. A Szerencsejáték
Zrt. egyéneknek nem nyújt segítsé-
get, de a támogatások a közössége-
ken keresztül az embereket szolgál-
ják. Ezt követõen az igazgató az aláb-
bi szervezetek képviselõinek adta át
az adományleveleket: Nyírbátorért
Alapítványnak és a debreceni Béke-
fény Alapítványnak technikai eszkö-
zök beszerzésére, a Borsod Megye
Újszülöttjeiért Alapítványnak beteg-
váróhelyek korszerûsítésére, a Di-
ósgyõri Várfejlesztésért Alapítványnak
a Mikulásvonat mûködtetéséhez, a
Bodrogközi Mûvelõdési Egyesületnek
monográfia kiadásához, a Vesebete-
gek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének 20 éves jubileum al-
kalmából, a miskolci nyugdíjasok me-
gyei és városi szervezeteinek a mûkö-
dési feltételeknek a biztosításához.

AZ ADOMÁNYOZÁS ÖRÖM

„A prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola fejlesztése 
a modern oktatás környezet megteremtése érdekében”

Tyúkvásár!
A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. 

TYÚKÉRTÉKESÍTÉSI
AKCIÓT HIRDET

a siskai tojótelepen 2010. január 8-tól
(szombat, vasárnap is), 

amíg a készlet tart, 
350 Ft/db áfás áron.

Kiadás: 
reggel 7 órától 14.30 óráig.

Érdeklõdni a 20/6695-762-es telefonszámon lehet.

Megközelíthetõ: Szerencs felõl a 37-es számú fõúton 
a 15-ös kilométer-jelzôtábla után balra, 

Taktaharkány felé.

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

70/313-3767
www.zemplenmag.hu

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

Év végi rotációskapa-vásár!
KF5,5H Dragon rotációs kapa: 102 000 Ft
KF Quantum 60 rotációs kapa: 96 000 Ft
Fûnyíró gépek év végi árengedménnyel!

Az Összefogás Párt 
szívélyesen meghívja Önt 
szerencsi alakuló ülésére!
Idõpont: 2010. január 5. (kedd) 18 óra 
Helyszín: Rákóczi-vár, lovagterem

A rendezvény térítés- és kötelezettség-
mentes. Viszontlátásra, a rendezvényen!

Szepessy Zsolt
pártelnök

Összefogás Párt
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– Áron alul, sürgõsen eladó két család részére kiala-
kított, külön bejáratú családi ház, akár vállalkozásra
is. Érd.: 20/4464-662. (21-1)

– Szerencsen a Pozsonyi út 37. szám alatt kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 20/983-8273. (21-1)

– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
(vállalkozásra is alkalmas) eladó. Képek:
www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, vagy
70/655-7576. (21-1)

– 20 m2-es bolthelyiség Szerencsen, a Kossuth tér 4.
szám alatt kiadó. Érd.: 47/362-080. (21-1)

– Szerencsen a Petrikovics utcában szintes családi ház
eladó. Érd.: 30/618-0963. (21)

– Szerencs központjában háromszobás, gázfûtéses
társasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-9838, vagy
20/969-2856. (21)

– Szerencsen háromszobás, gázos, garázsos társas-
házi (kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 70/324-4728.
(21)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon borospince és üveg-, mûanyag bal-
lonok eladók. Érd.: 47/363-610. (21)

VEGYES
– Emeletes ágy eladó. Érd.: 30/407-0336. (21-1)

– 400 literes hûtõláda, jó állapotú, 35 ezer forintért
eladó. Érd.: 47/369-067, vagy 20/352-9404. (21-1)

– 50 literes fagyasztószekrény újszerû állapotban
eladó. Érd.: 20/226-9484, vagy 20/531-7676.

– Néhány darab lucfenyõ tavalyi áron eladó. Érd.:
20/936-8047, 18-24 óráig. (21)

– Megyaszón alig használt „Kamino” típusú, 6 kW-os,
öntvény kandalló újszerû állapotban eladó. Érd.:
20/437-7120. (21)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Budapesten a Stadionok megállónál lakás kiadó.
Érd: 20/242-7382.
– 5 éve épült családi ház (háromszobás, a konyha, ét-
kezõ és a nappali egyben) a bekecsi polgármesteri
hivatal mellett eladó. Irányár: 16 millió forint. Érd.:
70/3392-790. (21-1)
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszo-
bás (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 20/558-9145 vagy
a helyszínen. (21-1)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

RUSZKAI SÁNDORT
drága halottunkat temetésén a családdal együtt utolsó útjára kísérték, 

és fájdalmunkban más módon részvéttel osztoztak.

Örökké bánatos felesége, fiai, Tamás és Zsolt, 
valamint édesanyja

„Nem ezt akartam, nem így szerettem volna 
elmenni.
Élni még.

Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom
könnyetek.

Ha rólam szóltok, vagy rám gondoltok,
Mosolyogjatok, így békében nyugodhatok.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették
és ismerték, hogy

VASVÁRI TAMÁS
életének 55. évében, december 4-én elhunyt.

A gyászoló család

EMLÉKEZÉS
SZABÓ MIKLÓS

1939–2003
„Egy lélek távozott Tõlünk,

Hiánya a mai napig érzõdik.
Ez kellett, hogy meggyónjuk bûnünk?
Valami véget ért és valami kezdõdik.
Egy élet nélküle, egy fájdalmas út,
Néha útközben beköszönt a múlt.

Emlékek kísértenek, s szorítják torkom,
De el kell viselnem, ez a sorsom.

A halál, ami akkor jön, mikor akar,
Minden lelket a másvilágra zavar.

Így Nélküled néma már az éjszaka,
Mindennap egy gondolat: Hiányzol, Nagyapa!”

Gyászoló családja

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. január 8-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

január 15., január 29.

500 forint

�

�

– Bekecsen elveszett egy fekete-fehér havanese
kutya. Kérem a becsületes megtalálót, hogy je-
lentkezzen. Tel.: 30/370-9595. (20-21) 

– Házi tej (120 Ft/l), túró (800 Ft/kg), tejföl (30
Ft/dl) kapható! Házhoz szállítást vállalom Szeren-
csen. Érd.: 70/391-3111. (21)

KIADÓ
– Szerencs fõutcáján bevezetett víz-, gáz-, szerel-
vényüzlet kiadó. Vizesblokk, riasztó, udvarhasználat.
Az üzlet más tevékenységre is kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/985-9526. (21)

VÁLLAL
– Nyugdíjas házaspár vállal gyermekfelügyeletet,
ház körüli munkát, üdülõgondnokságot, stb. Érd.:
30/291-6669. (21)

– Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák elõ -
nyomását, horgolt csipkék készítését vállalom. Érd.:
47/363-891. (21)

KERES
– Saját gépkocsival, személy- és vagyonõr vizsgával
munkát keresek. Minden megoldás érdekel. Érd.:
70/708-9509 (21-1)

– Saját gépkocsival, személy- és vagyonõr vizsgával
munkát keresek, akár segédmunkát is. Minden meg-
oldás érdekel. Érd.: 70/246-1786. (21-1)

TÁRSAT KERES
– Feleséget keres egy 50 éves, 168 cm magas, 75 kg
súlyú mozgáskorlátozott férfi. Villamos kerekes szék-
kel közlekedek. 15 éve a Szerencsi Idõsek Otthoná-
ban élek. Tamás András, Szerencs, Bekecsi út 10., B
épület, fsz. (20-21)

ÁLLAT
– Másfél éves, Beagle kan kutya, hõszigetelt kutya-
házzal együtt eladó. Érd.: 20/5600-641. (21-1) 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.

EMLÉKEZÉS

 BROGYÁNSZKI TIBOR
„Három éve már, hogy nincs közöttünk Õ,

azóta otthona neki a temetõ.
Itt maradtunk nélküle, semmi sem olyan már,

éljük a napokat, de belül valami fáj.
Hiányzik Õ nagyon, a huncut mosolya,

a figyelmessége, tanácsa, jó szava.
A féltõ gondoskodás, amivel körülvett,

segítõkészsége, mely nem mondta: nem lehet.
Örökké ûr tátong mibennünk, míg élünk,

nagyon szeretünk, s jó, hogy voltál nekünk!”

Fájó szívvel emlékezünk: feleséged, 
gyermekeid, unokád és menyed.

 1985–2004
TÓTH ISTVÁN (SZPITY)

Öt év nagyon hosszú idõ, mert már öt éve
annak, hogy eltûntél, és értelmetlenül.
Azon az utolsó estén boldogan indultál
barátaiddal diszkóba. És hajnalban jött a
borzasztó hír, hogy eltûntél. Állítások sze -
rint a Tiszába ugrottál, de öt év alatt nem
találtunk meg. Bár én azt sem hiszem el,
hogy te ezt megtetted. Nem volt rá okod.
Én úgy érzem, nem a fiam voltál (vagy),
hanem a barátom. Nagyon sok közös
emlék fûz hozzád, amit együtt csináltunk.
Mindenrõl te jutsz eszembe, minden rád
emlékeztet. Ezt az öt évet csak úgy tudtam
elviselni, hogy minden nap arra vártam,
bekopogsz az ajtón. Nekem nem haltál
meg, nekem élsz! Én hiszem, tudom,
érzem!!! Minden percben arra várok, mikor
kopogtatsz végre!

Szeretõ édesanyád

EMLÉKEZÉS

„2 éve már, hogy nem láttunk Téged.
Kimondani sem tudom, milyen rossz Nélküled.

Álmodtunk egy idõskort, egy szépet,
De a váratlan halál mindent összetépett.

Már nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
Hiába hívlak, hangom már nem hallod.

Milyen szomorú is egyedül lenni,
Téged mindenhol hiába keresni.

Téged várni, ki nem jössz soha többé,
Téged szeretni mindig és örökké.

Emberi törvény tovább élni az életet,
De az egymással eltöltött 39 évet,

Feledni nem lehet.
Szeretõ férj voltál, drága jó édesapa, nagyapa,

Bánatos családod nem feled el soha.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára, amikor

KOMÁROMI ISTVÁN
december 18-án örökre távozott közülünk.

Szeretõ családod

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 280 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 440 Ft/kg 

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

Angol
kilós

használtruha-
kereskedés

Szerencs, kisvásártér 17. (piac)

Bálabontás december 19-én
nyitás: 6 órakor

Ruhanemû, táska, játék, cipõ, ajándéktárgyak, mûszaki cikkek 1500 Ft/kg

Kellemes ünnepeket kíván az Igniker Kft.



ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

Vízszintes:
2. Vonat megy rajta. 4. Idegen cu-

korka (CANDY). 7. Gyertyavirág. 11.
Amely tárgy. 12. Nitrogénfixáló bak-
térium. 16. Szülõföldem. 17. Abban
az idõben. 19. Könyv mûfaja. 22.
Gyakori kötõszó. 24. Hegy közepe!
25. Növény kapaszkodó szerve. 27.
Szigetrész! 29. Az ... érõ paszuly. 32.

Egyetemi, fõiskolai végbizonyítvány.
33. Az egyik szülõ. 34. Gabon,
Olaszország és Luxemburg nemzet-
közi jelei.

Függõleges:
1. Az elején okít. 2. Székely And-

rás. 3. Tóparti növény. 4. Borítékra ír-
ják. 5. Rendõr teheti. 6. Japán pénz-

neme. 7. Kevert hám! 8. Nagyszerû.
9. Fehér szárnyasok. 10. Alumínium
röviden. 12. Az egyik csillagjegy. 13.
... József, hazai színész. 14. Férfinév.
15. Magyar Optikai Mûvek röviden.
17. Telivér jelzõje lehet. 18. Megsült
a süti! 20. Lehetõséggel kecsegtet. 21.
Indium, jód, urán. 23. Szuper be-
cézve! 25. Kicsinyítõ képzõ. 26.
Kettõs mássalhangzó. 27. Locsolócsõ.
28. Folyadék, innivaló. 30. Glikémi-
ás index röviden. 31. General Motors.

Sz. A.

A november 27-ei keresztrejt-
vény helyes megfejtése: „…pár
egymásnak szóló mosolyát senki
más nem értheti.”

A helyes megfejtést be-
küldõk közül a szeren-
csések jutalma: 2000 Ft-os
vásárlási utalvány: Szepe-
si Éva, 3904 Le gyesbénye,
Dózsa Gy. út 47.,
1500 Ft-os vásár-
lási utalvány: Les-
nyoszki Lászlóné,
Szerencs, Kossuth
u. 19/D, 1/4., 1000
Ft-os vásárlási utal-
vány: Hámori Lajosné, Szerencs,
Ondi u. 41. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõk közül a 70/382-9559-
es telefonszám tulajdonosa 1500 Ft-
os vásárlási utalványt nyert. A nyer-
tesek a nyereményeket a Szerencsi Hí-
rek szerkesz tõségében (Szerencs,
Népház) január 5–8. között vehetik

át. A december
18-ai kereszt-
rejtvény meg-
fejtésének be-
küldési határ-
ideje: 2010. ja-
nuár 8. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.

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 MIS KOL CI
NEM ZE TI SZÍN HÁZ MÛ SO RA

KARÁCSONYI
HOOLIGANS-KONCERT

Hagyományos karácsonyi, szerencsi
koncertjére készül a Hooligans együt-
tes. A zenekar december 26-án a Rá-
kóczi-várba várja a rajongókat. A nap
vendégzenekara lesz az Idiot Side és
a Join, majd a már sokak által ismert
Huligánok lépnek színpadra. Kapu-
nyitás 17 órakor lesz. 

BIKINI

November közepén kerül az üzle-
tekbe a Bikini együttes pályafutását ösz-
szegzõ válogatás-album dupla CD-n,
amelyen a zenekar életmûvének 28 leg-
sikeresebb dala hallható.

A válogatás azért is különlegesség,
mert a régi, nagysikerû dalokat a mai
kornak megfelelõ, friss zenei köntös-
be bújtatta a hat kitûnõ muzsikus: D.
Nagy Lajos, Németh Alajos, Lukács
Peta, Makovics Dénes, Bördén Sza-
bolcs és Mihalik Viktor.

Szinte lehetetlen kiemelni egy-egy
darabot a kétszer 14 dalból és minden
bizonnyal nagy örömmel fogadják a Bi-
kini pályafutását figyelemmel kísérõ ra-
jongók. 

BEST OF BALÁZS FECÓ

Itt egy újabb válogatás, egy szintén
legendás hírû muzsikustól. Balázs Fecó
a legszebb lírai dalokat gyûjtötte cso-
korba, és meglepetésként egy eddig ki-
adatlan duett is hallható, amelyben
Cserháti Zsuzsával énekel együtt a sztár.

A válogatáslemezen olyan nagy slá-
gerek kaptak helyet, mint például „A
csönd éve”, az „Érints meg”, a „Ho-
mok a szélben”, vagy a „Maradj ve-
lem” címû szerzemények.

Az anyag különlegességét adja, hogy
található rajta egy dal, amely elõször
jelenik meg hanghordozón, és így ke-
rül a nyilvánosság elé. Ez az a „gyöngy-
szem”, amelyben Magyarország leg-
nagyobb dívájával, Cserháti Zsuzsával
énekel együtt Balázs Fecó. 

A „Tudod, ünnep lesz megint” címû
dalt Fecó a Magyar Televízió külön fel-
kérésére írta, a társaság 45. születés-
napja alkalmából. A dal bemutatója
2002-ben lett volna, de sajnálatos tra-
gédia miatt erre már nem kerülhetett
sor.

MINDEN NAP KARÁCSONY
A címet talán ezzel a mondattal kell

kiegészíteni: legszebb karácsonyi gos-
pelek hazai sztárok elõadásában.

A gospel egy olyan egyedülálló ze-
nei mûfaj, amit a világ minden pont-
ján ismernek és szeretnek az embe -
rek. A kellemes, mély érzelmekkel át-
itatott, fekete zenei gyökerekbõl táp-
lálkozó stílus az elmúlt években Ma-
gyarországon is egyre nagyobb teret
hódít. Ennek bizonyítéka, hogy egyre
több énekes próbálja ki magát e mûfaj-
ban. 

Hazánk egyik legkiválóbb kórusa, a
John Palmer által vezetett Gospel Star

Mass Choir és a nemzetközileg is el-
ismert szaktekintély, a zenei produ-
cerként közremûködõ Bolyki Balázs a
legkiválóbb garancia arra, hogy a ha-
marosan megjelenõ „Minden nap ka-
rácsony!” címû album igazi zenei cse-
megének ígérkezik mind a szakma,
mind pedig a nagyközönség számára.

KONCERT ROUGE
Zséda 2009. május 28-án a Papp

László Budapest Sportarénában adott
egy fergeteges teltházas koncertet. Az
énekesnõ közel 15 éves pályafutásá-
nak keresztmetszetét adta a koncert,
amelyen valamennyi nagy slágere,
legkedvesebb dalai csendültek fel, és
természetesen a legfrissebb, a „Rouge”
album legjobbjai sem maradhattak ki
a mûsorból. 

A dalok egyedi hangszerelésben
szólaltak meg úgy, ahogy korábban
még soha nem hallhatta õket a kö-
zönség. Zséda csodálatos hangja mel-
lett szenvedélyes tánccal, és kápráza-
tos fellépõ ruháival is elvarázsolta az
Aréna közönségét.

A hazai könnyûzene történetének
leglátványosabb koncertjérõl készített
felvételek alapján olyan koncertfilm lá-
tott napvilágot, amely szinte egyedül -
álló a hazai zenei életben. 

A filmet Gyöngyösi Szabolcs ren-
dezte, a hangszereléseket Moldvai
Márk és Létray Ákos készítette. A DVD
olyan izgalmas extrákkal is meglepi a
rajongókat, mint például egy exkluzív
interjú Zsédával, melyben mesél a  Rou -
ge-album és a koncertshow születé-
sérõl, de megismerhetjük alkotótársa-
it és megtudhatjuk, mi az, ami a ze-
nén túl foglalkoztatja az énekesnõt. Te-
hát valóban kihagyhatatlan az ajánlat:
lemezen még soha nem hallott Zséda-

dalok és 15 év legnagyobb slágerei,
azaz 23 fantasztikus Zséda-sláger dup-
la CD-n és DVD-n.

A LEGJOBB FILMEK ZENÉI
Talán az utóbbi idõszak két legna-

gyobb sikerû filmjének zenei anyagát
ajánljuk most olvasóinknak. Az elsõ,
az Oscar-díjas James Cameron új film-
je, az „Avatar” címû nagyszabású pro-
dukció, amely digitális 3D techniká-
val, egy virtuális stúdióban készült. A
szemkápráztató alkotás minden bi-
zonnyal az év legjobban várt, külön-
leges moziélménye lesz. Az azonos
címû filmzenealbum december már
megjelent, a zeneszerzõ pedig nem
más, mint a szintén Oscar-díjas James
Horner.

A nagysikerû Twilight Saga sorozat
második része is sok meglepetést ígér
a mozilátogatóknak. A „New Moon”
betétdalait tartalmazó filmzenei al-
bum is megjelent és már hazánkban
is elérhetõ.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: november 8-án. A helyes választ be-
küldõk közül Szendrei Viktória, Sze-
rencs, Kolozsvári út 3. szám alatti ol-
vasónk 1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõ 70/642-3331-es telefonszám tu-
lajdonosa 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben átvehetõk.
Új kérdésünk: Milyen koncert helyszíne
lesz december 26-án a szerencsi Rá-
kóczi-vár? A válaszokat postai borí-
tékban, vagy levelezõlapon juttassák
el szerkesztõségünk címére és arra ír-
ják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

NAGYSZÍNHÁZ

DECEMBER
19. (szombat) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
20. (vasárnap) 15 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
25. (péntek) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)
26. (szombat) 10.30 és 14.30 óra: DIÓTÖRÕ

(a Kassai Állami Színház vendégjátéka)
27. (vasárnap) 15 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)
29. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
30. (szerda) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
31. (csütörtök) 15 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
JANUÁR
8. (péntek) 19 óra: A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR

ÚJÉVI HANGVERSENYE (Bérletszünet)
9. (szombat) 19 óra: A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR

ÚJÉVI HANGVERSENYE (Bérletszünet)
10. (vasárnap) 10.30 óra: A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR

ÚJÉVI HANGVERSENYE (Bérletszünet)
12. (kedd) 19 óra: A MUZSIKA HANGJA (Bérletszünet)
13. (szerda) 19 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK (Bérletszünet)
14. (csütörtök) 18 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Schiller ifj. bérlet)
15. (péntek) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
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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. december 18.

Idézet: „Az ember sosem tudja meg, mi is az a ..., ... egy idegen országban el nem veszíti.” – (Ernest Hemingway) 

KARÁCSONY



Kos (III. 21. – IV. 20.)
Általában nehéz megállapí-

tani, hogy egy Kos mennyire gon-
dolja komolyan szerelmi ígéreteit,
ugyanis sokszor maga a szerelem
érzése hiányzik neki, és õ bizony

ilyenkor néhány óra alatt képes „megtalálni a
nagy Õ-t”. Ebben a fázisban elbûvöli kedvesét,
élénk és szárnyaló. Valójában olyan partnert
keres, aki mellett ez az állapot állandóan meg-
marad, és nem igényel különösebb erõfeszítést a
megtartása. Amíg azonban ezt meg nem találja,
idõnként enged a kísértésnek és belemegy olyan
kapcsolatokba, amelyek megközelítõleg megfe-
lelnek igényeinek. Emiatt jellemzõek szerelmi
életére a hirtelen kezdõdõ, hirtelen véget érõ vi-
szonyok, amelyek többnyire barátságként folyta-
tódnak tovább.

Bika (IV. 21.– V. 20.)
Amikor sok stressz éri, hajla-

mos rá, hogy saját maga még to-
vább fokozza a feszültséget.
Ilyenkor nem hagy magának egy
pillanat kikapcsolódást sem,

hanem állandóan és makacsul a megoldást ke-
resi. Jusson eszébe, hogy bízhat az életben, hi-
szen eddig is minden pozitívan alakult. Vegye
észre azokat az elfoglaltságokat, amelyek per-
cekre vagy néhány órára képesek kikapcsolni,
és amikor csak teheti, ezekkel foglalkozzon.
Ját sszon, élvezze a szabadságát, dolgoztassa meg
kicsit a testét és a szellemét is. Megoldása any-
nyira lesz könnyed és felszabadult, amennyire
Ön azzá tud válni. Ebben az idõszakban felis-
merheti, mennyivel több rejlik Önben, mint
ahogy önmagáról gondolta.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Ha már régóta tervezi, hogy

egy estét arra szentelnek kedvesé-
vel, hogy mindent átbeszélnek,
akkor ez lesz ehhez az ideális pe-
riódus. Most egyszerre vannak

jelen olyan erõk, amelyek megadják a kellõ bá-
torságot, és amelyek segítenek megfogalmazni
olyan gondolatokat, amelyek eddig csak érzés
szintjén voltak jelen. A nagy beszélgetésekkel
kapcsolatban azonban két fontos szabályt be kell
tartani. Az egyik, hogy az ilyenkor elhangzó „val-
lomások” miatt sohasem szabad neheztelnünk
partnerünkre. Értékeljük nagyobbra a megnyílás,
az õszinteség tényét, mint a tartalmat. A másik
lényeges dolog, hogy ezek az információk csak
minket illetnek, senki mással nem beszélhetünk
róluk.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Azt mondják, az ember egész

személyisége benne rejlik abban,
ahogyan csókol. Aligha találha-
tunk jegyet, amelyre jellemzõbb
lenne a csókja, mint a Rákra. Sok-

szor ezen keresztül igyekszik kedvese tudtára
adni, mennyire gyengéd és odafigyelõ szeretet-
tel veszi õt körül. Új kapcsolat kezdetén ez több-
nyire tetszik a partnernek, de az is elõfordulhat,
hogy kicsit meg is ijed, mert olyan önátadást ta-
pasztalhat meg, amire csak nagyon kevesen ké-
pesek. A Rákok feladata most az, hogy minden
lehetséges helyzetben megéljék és átadják mély
szeretet-érzésüket. Kicsit olyanok õk, mintha
„szeretet-követek” lennének, akik mindenkit arra
emlékeztetnek, milyen áradónak és melegnek
kellene lennie minden érzésünknek.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Az Oroszlánokra általában jel-

lemzõ, hogy mindent azonnal
akarnak és csak akkor hajlandóak
várni, ha az a játék része. Ugyan-
akkor a vadászat örömétõl sem

szabad megfosztani õket, hiszen ha túl könnyen
megszerzik, amit akarnak, lelohadhat lelkesedé-
sük. A „nem”-ekkel azonban óvatosan kell
bánni, mert egyet-kettõt még el tud viselni a  hiú -
sága, de a harmadikat már úgy fogja megélni,
hogy nem értékelik õt és rekordidõ alatt eltûnik.
Ez az idõszak tartogathat néhány meglepetést.
Olyan helyzetekbe kerülhet, amelyeket alig várt,
most mégis felkészületlennek érzi magát. Kide-
rülhet, hogy sokkal összetettebb a kép, mint
ahogy Ön gondolta és több dologra, több sze-
mélyre kell tekintettel lennie.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Ez a periódus a szerelemrõl fog

szólni a Szüzek számára. Minden
erejével egy bizonyos problémát
szeretne megoldani és ezért bár-
mire képes. Az elsõ és legfonto-

sabb feladat, hogy felmérje, mi akadályozza
tervei vagy álmai megvalósulását. Akár az is  elõ -
fordulhat, hogy egyszerûen nem reális, amit ki-
talált, de ebben az esetben sem kell elvetni,
hiszen ha újragondolja, és kicsit átszabja, máris
tökéletes lehet a cél. A másik fontos tényezõ,
amit nem szabad figyelmen kívül hagynia, az az
idõ. Fogadja el, hogy mindennek megvan a maga
ideje, csak tudni kell várni rá. Utólag valószí -
nûleg még hálás is lesz, amiért csak akkor történt
meg valami, amikor már valóban, minden tekin-
tetben felkészült volt rá.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Ebben az idõszakban különö-

sen nagy hasznát veszi képzelõ -
erejének és kifogyhatatlan belsõ
erejének. Olyan intenzíven éli
meg a történéseket, élményeket,

mint már régen. Annak azonban jó, ha tudatában
van, hogy a képzelet és az erõ – különösen a te-
remtõ erõ – veszélyes párosítás. Valószínûleg
többször tapasztalja majd, hogy egy-egy ese-
mény, amire nagyon vágyott, amire sokat gon-
dolt, váratlanul megtörténik Önnel, üzenetet kap
valakitõl, akire épp aznap gondolt hosszú idõ
után elõször vagy éppen elhárulnak az útjából az
akadályok. Fontos az ilyen periódusokban, hogy
kellõen pozitív legyen a hozzáállásunk a világ-
hoz, hiszen ugyanez a teremtõ folyamat a nega-
tív történésekben is realizálódhat.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Ez a szakasz most igazán az

Öné, még ha apróbb nehézségek-
kel indul is. Pár nap után azonban
talán élete legszebb idõszaka
veszi kezdetét. Mély nyugalmat

érez, ami közben óriási tetterõvel és számtalan
ötlettel jár együtt. Lazán, ugyanakkor mégis hatá-
rozottan alakítja maga körül a történéseket és
senki sem kérdõjelezi meg, amit Ön mond vagy
tesz. Koncentráljon valóban fontos céljaira és
csak abba fektessen energiát, most ugyanis bár-
mit el tud érni, ami igazán fontos Önnek. Problé-
más helyzetekben egyszerûen csak legyen
önmaga! Van Önben ugyanis egy olyan veleszü-
letett, ösztönös nagyság, ami segít úgy megoldani
szituációkat, hogy végül mindenki elismertnek és
megbecsültnek érezze magát.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Féltékenység gyötri. Egyrészt

nem szívesen lát más lehetséges
partnert kedvese körül, másrészt
– bár értékeli, ha párja öntudatos
és intelligens, – az irányítást nem

szívesen engedi át neki. Most elõfordulhatnak
hatalmi harcok a kapcsolaton belül, illetve ala-
kulóban lévõ párkapcsolatok zátonyra futhatnak
hatalmi kérdések miatt. Talán érdemes lenne ki-
próbálnia, milyen az, amikor nem Ön szabja
meg az irányt és nem az Ön által ismert úton ha-
ladnak. Kockáztasson, merje rábízni magát ked-
vesére! Az ilyen új tapasztalások kihatnak az élet
minden területére, hiszen megmozgatják egész
személyiségünket. Márpedig egyetlen apró mély,
belsõ változás teljes egészében megújíthatja az
életét.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A Bakok szerelmi életét az

adás témája fogja meghatározni.
Partnere már megtapasztalhatta,
mi mindent képes Ön adni, de
valami miatt az adást lekorlátozza

az érzéki örömökre. Ha érzéseiben, gondolatai-
ban is ennyire hagyná lubickolni kedvesét, ahogy
azt a kényeztetéseivel teszi, garantáltan egy
életre magához tudná kötni. Sejti õ, hogy jóval
több érzés és értelem rejlik Önben, de ha ezek
sohasem öntenek formát, ha nem tudja megosz-
tani másokkal, akkor élvezhetetlenek maradnak.
Nyilván mindenkinek a saját feladata a legnehe-
zebb, nincs is értelme önmagát hibáztatni ezért.
Fogadja el és ismerje meg zárkózottságát. Fi-
gyelje meg, milyen helyzetekben, milyen társa-
ságban oldódik fel!

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Olyan partnerre vágyik már

egy ideje, aki nem csupán néhány
területen felel meg az igényeinek,
hanem szinte minden „szabad
vegyértékét” leköti. Gondot csak

az jelenthet, hogy az utóbbi idõben annyira kié-
lesedtek az érzékelõi, hogy az elsõ pillanatban
pontosan tudja, mi lehet az adott kapcsolatból,
és hogy érdemes-e egyáltalán belefogni. Talán
emiatt vannak mostanában csak viszonyai, igazi
kapcsolat helyett. Bár néha elbizonytalanodik,
hogy létezik-e az az ideális társ, akit Ön maka-
csul keres, de ebben a kérdésben olyan erõs
Önben a maximalizmus, hogy nem inog meg, és
nem éri be kompromisszumos megoldással. Ne
is tegye, egy ilyen próbálkozással csak fájdalmat
okozna a másiknak.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Most inkább kerülje a túlzáso-

kat. Ezzel hitelesebbé teszi önma-
gát és elkerülhet néhány
kellemetlen helyzetet. A karácso-
nyi ajándékokban se engedjen a

kísértésnek és ne költekezzen túl. Így elkerülheti,
hogy aránytalanul sok dolgot vásároljon egyik
szerettének, míg a másiknak csak jelképes aján-
dékot adjon. Érdemes önként meghozni a dön-
tést, hogy tiszteletben tartja a határokat, mert
könnyen elõfordulhat, hogy máskülönben fizikai
szinten – egy betegség vagy bármilyen más „szi-
gorítás” miatt – kénytelen megtapasztalni a tehe-
tetlenséget. Gondoskodjon róla, hogy ki tudja
pihenni magát! Keresse a lehetõséget az ellazu-
lásra, az elmélyülésre. Ez az egyetlen terület,
ahol túllépheti a határokat.
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HOROSZKÓP
december 18.  – január 15.

Felemás eredménnyel zárta a me-
gyei III. osztályú bajnokság szerencsi
csoportjának õszi idényét a városi
sportegyesület labdarúgó-szakosztálya.
A felnõtt csapat pontvesztések miatt
a tabella harmadik helyén található,
az utánpótlás-együttes a tavalyi jó sze-
replését megismételve a rangsor élérõl
várja a folytatást. 

Az elmúlt nyáron edzõváltás történt
a szerencsi labdarúgóknál, amikor
Takács László helyett Tóth István és Lu-
kács Bertalan vették át a csapatok szak-
mai irányítását. A trénerek új mód-
szerekkel készítették fel az együttese-
ket a bajnoki idényre, miközben a já-
tékos keret is több poszton kibõvült.
A õszi idény eredményei azonban csak
részben váltották be az edzõk és a szur-
kolók várakozását.   

– A bajnokság elõtt gyakorlatilag egy
hónap állt rendelkezésünkre a közös
felkészülésre – emelte ki lapunk ér-
deklõdésére Tóth István. – Az új játé-
kosoknak meg kellett találni a megfe-
lelõ posztot, ami idõt vett igénybe. Ez
sajnos a bajnokságban elért ered-
ményre is rányomta a bélyegét annak

ellenére, hogy minden mérkõzésen
egyenrangú partnerei voltunk az el-
lenfeleinknek. A Taktakenézen és Fel-
sõzsolcán elszenvedett vereség, vala-
mint a hazai pályán Monokkal játszott
döntetlen visszavetette az eredmé-
nyességünket. Az utolsó meccseken
azonban már meglátszott az együttes
teljesítményén a közösen elvégzett
munka. Tartása lett a csapatnak, ami-
nek köszönhetõen vesztett helyze-
tekbõl is sikerült fordítanunk. 

Az ifi gárda mindössze egyetlen
meccsen kapott ki vitatható körülmé-
nyek között. Játékukkal sok örömet sze-
reztek a szurkolóknak, amiért dicsé-

retet érdemelnek.  Közülük
az utóbbi találkozókon –
különösen a ligakupa mér -
kõzésein – többen a felnõtt
csapatot erõsítették sikeresen.
Látszik, hogy a jövõ együt-
tesét rájuk lehet majd építe-
ni Szerencsen. Külön dicsé-
retet érdemel Novák Ádám,
Kalup Roland, Barna Gergõ,
Király Gábor, Takács Máté
és Tóth Roland.  

– A bajnokság õszi fordu-
lójában kilenc mérkõzést játszottunk,
amibõl ötöt megnyertünk, kettõt el-
veszítettünk, kettõnek pedig döntetlen
lett az eredménye – ismertette Lukács
Bertalan. A fájó pontvesztések oka  elsõ -
sorban a felnõtt csapat rossz helyzet-
kihasználásának köszönhetõ. A 22 rú-
gott és 12 kapott gól számunkra ne-
gatív statisztika. Ezért az edzésmun-
kában kiemelt figyelmet fordítunk a tá-
madások szervezésére és a kombina-
tív játékra. A rossz talajú, viszonylag
kis pályákon ez hozhat eredményt. Re-
mélem, hogy sikerült javítani a felnõtt
gárda küzdõ szellemén, amiben a lel-
kes ifikre is számítunk.  

A helyi sportegyesület súlyemelõ
szakosztályánál tett látogatást no-
vember 24-én a város polgármeste-
re. Rónavölgyi Endréné azért keres-
te fel a nehéz tárcsákat emelgetõ  fia -
talokat, hogy gratuláljon a ver-
senyzõknek a közelmúltban Orosz-
lányban megrendezett utánpótlás
országos bajnokságon elért sikere-
ikhez. Fekete László, Fekete Diána
és Morvai Zoltán tanítványai össze-
sítésben 31 szakosztály közül a ha-
todik helyet szerezték meg. A pol-
gármester a rangos viadalon arany-
érmet szerzett Balla Dávidot és Czi-
bik Tamást emléklappal, valamint
könyvutalvánnyal jutalmazta. 

ÉVÉRTÉKELÕ LABDARÚGÓEDZÕK

JUTALOM A SÚLYEMELÕKNEK

A jutalmazott fiatalok mesterükkel (balról): Balla Dávid, Fekete
László és Czibik Tamás.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK
BIRKÓZÓ-ÉREMESÕ

Nyolc csapat részvételével ren-
deztek szabadfogású birkózóver-
senyt december 5-én Abaújszántón.
A hét korosztályban meghirdetett vi-
adalon Szerencset 32 fiatal képvi-
selte. Az összesen 118 versenyzõt fel-
vonultató mezõnyben Illésy László
tanítványai 11 arany, 8 ezüst és 13
bronzérmet szereztek. Gyõztek: Béni
Szilárd, Béni Roland, Nagy Bence,
Szabó Áron, Balázs Petra, Balázs
Ákos, Vinnai Patrik, Tokár László,
Golopi József, Komenczi Dóra,
Sztankovics András. Másodikok let-
tek: Szoboszlai Dániel, Csengõ Krisz-
tián, Suhaj Trisztán, Molnár Olivér,
Sztankovics Attila, Kecskés Marcell,
Golopi Gergõ, Stefán Ádám. Har-
madik helyen végeztek: Földi Gergõ,
Nagy Márk, Kalmár Máté, Katona
Ádám, Baumell Márton, Stefán Erik,
Szepesi Bennó, Vitelki Márton, Hu-
dacskó Ádám, Stevlik Tamás, Kato-
na Máté, Illésy Márton, Sági Márk.

PINGPONGEREDMÉNYEK
Az elõzõ fordulóban Tiszaújvá-

rosban elszenvedett vereség után

december 5-én kiköszörülte a csor-
bát a város NB III-as asztalitenisz-
csapata. Együttesünk hazai környe-
zetben a MEAFC együttesénél 11–7
arányban bizonyult jobbnak. 

Jól kezdõdött az általános iskola
Rákóczi épületének tornatermében
lejátszott találkozó a házigazdák
számára, hiszen a páros mérkõzé-
seken a Köllõ–Filácz és Stadler–
Gazdóf kettõs egyaránt diadalmas-
kodott. A folytatásban az egyik ven-
dégjátékos sérülése is a szerencsiek
malmára hajtotta a vizet, akik közül
egyéniben Stadler Tamás és Filácz
Attila egyaránt háromszor volt ered-
ményes. A 11–7 arányú szerencsi si-
kerhez Köllõ András kettõ, Gazdóf
Barnabás pedig egy nyert játszmával
járult hozzá. Csapatunk holtver-
senyben a második helyen szerepel
az NB III Észak-magyarországi „B”
csoportjában. 

December 9-én a megyei baj-
nokságban szereplõ szerencsi asz-
talitenisz-csapat Sárospatak együt-
tesét fogadta. A találkozón 13–5 ará-
nyú hazai gyõzelem született. Pá-
rosban a Korály–Csorba kettõs nyert,
míg egyéniben Korály Csaba és ifj.
Csorba István négy-négy, Derda Pé-

ter és Rakóczki András két-két al-
kalommal gyõzött, kialakítva a két
csapat közötti nyolcpontos különb-
séget. 

SIKERES SAKKNYITÁNY 
Gyõzelemmel nyitotta az idényt a

város megyei I. osztályú bajnokság-
ban szereplõ sakkcsapata. Együtte-
sünk november 29-én hazai kör-
nyezetben Encs gárdájánál bizo-
nyult jobbnak. 

A Népházban lejátszott találkozón
elsõ alkalommal ült asztalhoz Sze-
rencs színeiben Barva Attila, Szerencs
aljegyzõje, aki FIDE-mesterként az
elsõ táblán meg is nyerte a mérk-
õzését. További négy helyi sikerrel
már 5–0 volt a találkozó állása, ami-
kor két hazai vereség és három dön-
tetlen árnyalta az eredményt. A ta-
lálkozót két újabb szerencsi pont-
szerzés zárta, beállítva a  nyolc és
fél – három és fél arányú végered-
ményt. Gyõzelmet ért el Barva Atti-
la, Ág Norbert, Tóth Ferenc, Tóth Le-
vente, Jakab János, Döme Aladár és
Nagy Attila. Döntetlenre Balogh
László, Belinszky Sándor és Samók
Csaba mérkõzött.

Tóth István és Lukács Bertalan.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. január 15-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
Az elmúlt egy esztendõben ösz-

szesen huszonegy alkalommal tet-
tünk kisebb-nagyobb sétát Szerencs
városában. Hagyományainkhoz hí-
ven igyekeztünk csokorba kötni a
mindennap emberét foglalkoztató
problémákat, figyelembe véve a
hozzánk betérõ helybéliek gondja-
it. Felhívtuk a figyelmet a hiányos-
ságokra, válaszokat kerestünk az
embereket leginkább foglalkoztató
kérdésekre. E mellett szívesen ad-
tunk hírt a pozitív változásokról is.
Végigkísértük a település fejlõdését,
az épületek megújulását, az új lé-
tesítmények megvalósulását.

Reméljük, hogy felvetéseink a te-
lepülés javát szolgálták az elmúlt
 idõ szakban. 

Hamarosan beköszönt a 2010-es
esztendõ. Azt kérjük olvasóinktól,
hogy a jövõben is tiszteljenek meg
bennünket leveleikkel, észrevétele-
ikkel, mi pedig igyekszünk vála-
szokat találni azokra. Sétáljunk
együtt 2010-ben is Szerencsen!

METSZETTÉK A FÁKAT
Az elmúlt idõszakban fejezte be

a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. az utak mentén található fák
metszését. Ezt a munkát minden esz-
tendõben el kell végeznie a társa-
ságnak, hogy a növények lombko-
ronája megõrizze a formáját.

MÁR LÁTSZIK!

A közelmúltban adtunk hírt arról,
hogy a lebontott Szerencsi Cukor-
gyár egykori szeletszárító épülete he-
lyén megkezdõdött a kerítés építé-
se. Többen jelezték szerkesztõsé-
günknek, hogy a kivitelezõ talán
nem a régi gyáregységet övezõ,
kõlábazattal ellátott kerítéshez ha-
sonló építményt készít el. Nos, a két-
ke dõket már nem kell meggyõzni,
hiszen már látszik a lábazat. Igaz,
hogy az idõjárás az elmúlt idõ -
szakban nem kedvezett a beruhá-
zásnak, így már napok óta nem lát-
ni itt a szakembereket.

MEGÉRKEZETT 
A KARÁCSONYFA

Bizonyára sokan látták, hogy a vá-
rosi karácsony egyik hagyományos
kellékét, a fenyõfát idén ismét a pol-
gármesteri hivatallal szemben he-
lyezték el. A hatalmas fa felállítá-
sában a szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság ügyeletes
egysége nyújtott segítséget. 

Az ünnep közeledtével szerte a te-
lepülésen újra kigyulladtak a kará-
csonyi fények. Szerencsen a Rákóczi
és Bekecsi utakon, valamint Ondon
is színes izzók sora is jelzi az ün-
nepet. 

IPARI TERÜLET
Az idei közmeghallgatáson kér-

désként hangzott el, hogy mi lesz a
lebontott cukorgyári terület sorsa?
Lapunkban többször foglalkoztunk
már ezzel a témával. A szerencsi
polgármesteri hivatal építésügyi és
városfejlesztési osztályvezetõje meg-
erõsítette, hogy a terület a Mátra Cu-
kor Zrt. tulajdona, amit a városren-
dezési tervnek megfelelõen a jövõ -
ben is csak ipari célokra lehet hasz-
nosítani. Ez kizárja azt a mende-
mondát, mely szerint szociális bér-
lakások épülnének az üzem he-
lyén.

KAMERÁK
AZ ONDI FÕ UTCÁN

Az elmúlt
 idõ szakban
több esetben
bebizonyoso-
dott, hogy jó
szo lgá la to t
tesznek a köz-
területeken el-
helyezett tér-
figyelõ kame-
rák. Néhány
alkalommal a
rendõrségnek
bûnelkövetõ -
ket sikerült
„munka köz-
ben” nyakon
csípniük, akik
fittyet hányva
a kamerákra,
az éj leple
alatt próbál-
tak könnyû zsákmányhoz jutni. A
közelmúltban történt, hogy egy köz-
lekedési balesetet sikerült rögzítenie
a rendszernek, ez szintén hasznos-
nak bizonyult a rendõrségi vizsgá-
lat során. 

Ma már Ondon is két kamera
pásztázza a Fõ utca forgalmas ré-
szeit, reméljük, hogy ezek is hoz-
zájárulnak majd a településrészen
a közbiztonság javításához.

Sorozatunkban azokat a beruhá-
zásokat mutatjuk be, amelyeket az
elkövetkezõ idõszakban jelentõs pá-
lyázati támogatás felhasználásával
valósít meg az önkormányzat Sze-
rencsen.

Az Erzsébet tér felújítása a város-
központ átépítésének a keretében tör-
ténik, ami közel egymilliárd forint ér-
tékû beruházás. A több részbõl álló
projekthez az Észak-Magyarországi
Operatív Program révén 791 millió
forint támogatást nyert a település. 

Az Erzsébet tér egyik legnagyobb
problémája a leromlott állaga mel-
lett az, hogy ide érkezik a Rákóczi
út egy jelentõs szakaszáról zárt rend-

szerben a csapadékvíz, amely nyitott
árokban halad tovább és ez jelentõs
felületet elvesz a rendelkezésre álló
területbõl. A tervezett átépítés során
az árkok lefedésével új parkolók jön-

nek létre. Ugyancsak
a jármûvek várako-
zására szolgáló részt
alakítanak majd ki a
jelenlegi elhanyagolt
zöldfelület egy ré-
szén. Eközben a ját-
szótér a tervezett re-
konstrukció révén
újra visszanyeri ere-
deti funkcióját és pi-
henõparkot is kiala-
kítanak ezen a ré-

szen, az utak, járdák új burkolatot
kapnak. Az Erzsébet tér átépítése a
Bors Kálmán utcáig történik, így az
érinti a Molnár István út betorkolló
szakaszát is. 

Szerencsen tartotta elnökségi ülé-
sét december 4-én a Magyar Jogász
Egylet Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Szervezetének elnöksége.

A tizenkét fõs grémium tagjai át-
tekintették a testület 2009-ben vég-
zett tevékenységét és szót váltottak

a jövõ évi tervekrõl. Megállapítot-
ták, hogy a megyei szervezet ered-
ményesen mûködött közre a szlo-
vák–magyar, magyar–szlovák jogi
szakszótár kiadásának elõkészüle-
teiben. Az elnökség fontosnak tar-
totta, hogy elõsegítse a jogászhall-
gatók szakmai versenyeken, tudo-

mányos ren-
dezvényeken
történõ részvé-
telét. A szak mai
civil szer vezet
kiemelt figyel-
met fordít a kü-
lönbözõ szak-
vizsgákra tör-
ténõ felkészí-
tésre és szándé-
kuk szerint az
orvosokhoz ha-
 sonlóan az ügy -
védek tovább -
képzését is nap-
rakésszé és fo-
lyamatossá ten-

né a Magyar Jogász Egylet Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szerveze-
tének elnöksége.

Folyamatos a termelés a Margraf
Kft. szerencsi kõvágó üzemében. Az
ipari parkban létesített gyártócsarnok
15 dolgozó számára biztosít munka-
lehetõséget.

Az elmúlt idõszakban a társaság je-
lentõs fejlesztéseket valósított meg a
2007 tavaszára elkészült üzemben és
környékén. Befejezõdött az irodaház
kialakítása, újabb gépeket szereztek
be, aszfaltozott út veszi körül az épü-
letet, napjainkban már a létesítmény
elõtti tér díszburkolása történik. A ki-
vitelezést minden esetben helyi szak-
emberekkel, vállalkozókkal valósí-
tották meg.  Mornailla Gábor, a cég
általános igazgatója arról tájékoztat-

ta lapunkat, hogy 2009-ben a sze-
rencsi kõvágó üzemnek a külsõ meg-
rendelések mellett a perkupai klí-
magyár építése adott munkát, amely-
nek a Margraf Kft. volt a generálki-
vitelezõje. Napjainkban a Benelux-
államok piacára gyártanak az euró-
pai uniós minõségi követelmények-
nek megfelelõ burkolólapokat és a
cég stratégiai raktárkészletét töltik fel.
Az általános igazgató kiemelte: ko-
moly erõfeszítések árán sikerült  fej -
lõdési pályára állítani az üzemet, ahol
hazai és több európai országból szár-
mazó alapanyag feldolgozása törté-
nik. A cég a térségben élõknek is kí-
nálja a többek között gránitból, már-
ványból és tufából készült terméke-

it, amelyekbõl a tervek
szerint a közeljövõben
a Szerencsi Tüzépen
mintakollekciót mutat-
nak be. A Margraf Kft.
hosszú távra tervezi a
jövõjét a városban –
hangsúlyozta Mornail-
la Gábor. Ezt bizonyít-
ja, hogy a napokban
kapták kézhez a helyi
építésügyi hatóságtól
egy újabb gyártócsar-
nok létesítésére az en-
gedélyt.

Szerencsi beruházások III.

AZ ERZSÉBET TÉR FELÚJÍTÁSA 

SZERENCSEN A JOGÁSZEGYLET ELNÖKSÉGE

A testület fontos kérdésekrõl tanácskozott.

FEJLÕDÉSI PÁLYÁN
A KÕVÁGÓ ÜZEM

Lapra vágás után dolgozzák fel a kõtömböt. 

KILENCVENÉVESEN KÖSZÖNTÖTTÉK
Az idén kilencven esztendõs

Tirpák Lászlónét kereste fel ott-
honában november 20-án a vá-
ros polgármestere. Rónavölgyi
Endréné a kerek évforduló al-
kalmából köszöntötte Jolánka
nénit. A kitûnõ egészségnek ör-
vendõ idõs asszony egyedül él
a Gárdonyi Géza utcában lévõ
lakásában. Két lánygyermeknek
adott életet, napjainkban három
unokával és négy dédunokával
büszkélkedhet. Szerettei rend-
szeresen látogatják. Jolánka
néni máig ellátja magát, azon-
ban mint mondja, a kerti mun-
ka már nehézséget jelent szá-
mára, a lába már nem igazán bírja
a kapálást. Szerencsére jó szomszé-
dai vannak, akiktõl sok segítséget kap.

Kívánunk Jolánka néninek további,
egészségben és boldogságban eltöl-
tött éveket!

A város polgármestere virágcsokorral és
ajándékkal lepte meg Tirpák Lászlónét.

ÚJÉVKÖSZÖNTÕ
Évbúcsúztató programot szervez

szilveszterkor a szerencsi Városi
Kulturális Központ és Könyvtár. A
rendezvény december 31-én 22 óra-
kor kezdõdik a Rákóczi-vár kertjének
bejárata elõtti útszakaszon, ahol
nosztalgiakoncert várja az érdeklõ -
dõket a Miskolci Mûvek együttessel.
23 órától Matyi és a hegedûs pro-
dukciója szórakoztatja majd a kö-
zönséget. Éjfélkor Rónavölgyi End -
réné polgármester újévköszöntõje
után tûzijátékot láthat a közönség. A
program idején szerencseleves, lep-
csák, bundás kenyér, virsli, lángos,
sült krumpli, kürtõskalács, boros tea
és forralt bor várja a szilveszterezõket
a Rákóczi-vár környékén.
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2010. január 15-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

január 8., 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

� TESZTAUTÓK akár 
20% kedvezménnyel

� Használt autók széles
választékban akár 
20% kedvezménnyel

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI 
UTALVÁNYOK 
beszámítása.

� Szervizelés, 
karambolos javítás, 
biztosítós ügyintézés

� Téligumi-vásárlás 
esetén ajándék 
téli átvizsgálás

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.

Szeretetteljes karácsonyt 

és békés, boldog 

új éveT kívánunk!

MSZP szerencsi 
alapszervezete 

és önkormányzati 
képviselői:

Rónavölgyi Endréné
Heves János

Fekete József
Sipos Attila

Suskó Viktor

KARÁCSONYI KÉSZLETKISÖPRÉS,
MOST VÁSÁROLJON 

SZERENCSEN!



JANUÁR

1 P Újév, Fruzsina

2 Sz Ábel

3 V Genovéva, Benjámin

4 H Titusz, Leona

5 K Simon, Edvárd

6 Sze Boldizsár

7 Cs Attila, Ramóna, Ramón

8 P Gyöngyvér, Keve

9 Sz Marcell

10 V Melánia

11 H Ágota

12 K Ernõ, Tatjana

13 Sze Veronika, Vera

14 Cs Bódog

15 P Lóránt, Loránd

16 Sz Gusztáv

17 V Antal, Antónia

18 H Piroska

19 K Sára, Márió

20 Sze Fábián, Sebestyén

21 Cs Ágnes

22 P Vince, Artúr

23 Sz Zelma, Rajmund

24 V Timót

25 H Pál

26 K Vanda, Paula

27 Sze Angelika, Angyalka

28 Cs Károly, Karola

29 P Adél

30 Sz Martina, Gerda

31 V Marcella

FEBRUÁR

1 H Ignác, Virgínia

2 K Karolina, Aida

3 Sze Balázs

4 Cs Ráhel, Csenge

5 P Ágota, Ingrid

6 Sz Dorottya, Dóra

7 V Tódor, Rómeó

8 H Aranka, Jutocsa

9 K Abigél, Alex

10 Sze Elvira

11 Cs Bertold, Marietta

12 P Lívia, Lídia 

13 Sz Ella, Linda

14 V Bálint, Valentin

15 H Kolos, Gina,

Georgina

16 K Julianna, Lilla

17 Sze Donát

18 Cs Bernadett

19 P Zsuzsanna

20 Sz Aladár, Álmos

21 V Eleonóra, Norina

22 H Gerzson, Zétény

23 K Alfréd, Mirtill

24 Sze Mátyás, Jázmin

25 Cs Géza, Alexander

26 P Edina

27 Sz Ákos, Bátor

28 V Elemér

MÁRCIUS

1 H Albin, Albina

2 K Lujza

3 Sze Kornélia, Nelli

4 Cs Kázmér, Zorán

5 P Adorján, Adrián

6 Sz Leonóra, Inez

7 V Tamás, Tomaj

8 H Zoltán

9 K Franciska, Fanni

10 Sze Ildikó, Melissza

11 Cs Szilárd, Borsika

12 P Gergely

13 Sz Krisztián, Ajtony

14 V Matild, Tilda

15 H Nemzeti ünn., Kristóf

16 K Henrietta, Vidor

17 Sze Gertrúd, Patrik

18 Cs Sándor, Ede

19 P József, Bánk, Józsa

20 Sz Klaudia, Alexa

21 V Benedek, Napsugár

22 H Beáta, Izolda, Lea

23 K Emõke

24 Sze Gábor, Karina, Miléna

25 Cs Irén, Írisz, Irina

26 P Emánuel, Larissza

27 Sz Hajnalka, Alpár

28 V Gedeon, Johanna

29 H Auguszta

30 K Zalán

31 Sze Árpád, Benô

ÁPRILIS

1 Cs Hugó

2 P Áron

3 Sz Buda, Richárd

4 V Húsvét, Izidor

5 H Húsvét, Vince

6 K Vilmos, Bíborka

7 Sze Herman

8 Cs Dénes

9 P Erhard, Dusán

10 Sz Zsolt

11 V Leó, Szaniszló

12 H Gyula

13 K Ida

14 Sze Tibor

15 Cs Anasztázia, Tas

16 P Csongor

17 Sz Rudolf

18 V Andrea, Ilma

19 H Emma

20 K Tivadar, Odett

21 Sze Konrád

22 Cs Csilla, Noémi

23 P Béla

24 Sz György, Debóra

25 V Márk, Márkó

26 H Ervin

27 K Mariann, Zita

28 Sze Valéria, Nimród

29 Cs Péter

30 P Katalin, Kitti

MÁJUS

1 Sz A mun. ünn.,Fülöp, Jakab

2 V Zsigmond, Zoé

3 H Tímea, Irma

4 K Mónika, Flórián

5 Sze Györgyi

6 Cs Ivett, Frida

7 P Gizella, Bendegúz

8 Sz Mihály

9 V Gergely

10 H Ármin, Pálma

11 K Ferenc

12 Sze Pongrác, Gyöngy

13 Cs Szervác, Imola

14 P Bonifác

15 Sz Zsófia, Szonja

16 V Mózes, Botond

17 H Paszkál

18 K Erik, Alexandra

19 Sze Ivó, Milán

20 Cs Bernát, Felícia

21 P Konstantin

22 Sz Júlia, Rita

23 V Pünkösd, Dezsõ

24 H Pünkösd, Eszter, Eliza

25 K Orbán

26 Sze Fülöp, Evelin

27 Cs Hella

28 P Emil, Csanád

29 Sz Magdolna

30 V Janka, Zsanett

31 H Angéla

JÚNIUS

1 K Torda

2 Sze Kármen, Anita

3 Cs Klotild, Kevin

4 P Bulcsú, Tormás

5 Sz Fatime, Ferdinánd

6 V Norbert, Cintia

7 H Róbert, Roberta

8 K Medárd, Zaránd

9 Sze Félix, Annabella

10 Cs Margit, Gréta

11 P Barnabás, Barna

12 Sz Villõ

13 V Antal, Anett

14 H Vazul, Herta

15 K Jolán, Vid

16 Sze Jusztin, Arany

17 Cs Laura, Alida

18 P Arnold, Levente

19 Sz Gyárfás

20 V Rafael, Dina

21 H Alajos, Leila

22 K Paulina

23 Sze Zoltán, Édua

24 Cs Iván

25 P Vilmos, Maxim

26 Sz János, Pál

27 V László

28 H Levente, Irén

29 K Péter, Pál

30 Sze Pál

JÚLIUS

1 Cs Tihamér, Annamária

2 P Ottó, Ottokár

3 Sz Kornél, Soma

4 V Ulrik, Babett

5 H Emese, Sarolta

6 K Csaba

7 Sze Apollónia, Apolka

8 Cs Ellák, Edgár

9 P Lukrécia, Marina

10 Sz Amália, Alma

11 V Nóra, Lili

12 H Izabella, Dalma

13 K Jenõ, Margit

14 Sze Örs, Stella

15 Cs Henrik, Roland

16 P Valter

17 Sz Endre, Elek

18 V Frigyes, Kamill

19 H Emília, Esztella

20 K Illés

21 Sze Dániel, Daniella

22 Cs Magdolna, Magda

23 P Lenke, Borisz

24 Sz Kinga, Kincsõ

25 V Kristóf, Jakab

26 H Anna, Anikó

27 K Olga, Liliána

28 Sze Szabolcs, Alina

29 Cs Márta, Flóra

30 P Judit, Xénia

31 Sz Oszkár

AUGUSZTUS

1 V Boglárka, Boglár

2 H Lehel, Özséb

3 K Hermina, Kíra

4 Sze Domonkos, Dominika

5 Cs Krisztina, Kriszta

6 P Berta, Bettina

7 Sz Ibolya, Afrodité

8 V László, Eszmeralda

9 H Emõd

10 K Lõrinc

11 Sze Zsuzsanna, Tiborc

12 Cs Klára, Letícia

13 P Ipoly

14 Sz Marcell

15 V Mária

16 H Ábrahám, Rókus

17 K Jácint, Arika

18 Sze Ilona, Ilka

19 Cs Huba

20 P Áll. ünn., István, Vajk

21 Sz Sámuel, Hajna

22 V Menyhért, Mirjam

23 H Bence, Szidónia

24 K Bertalan, Jonatán

25 Sze Lajos, Patrícia

26 Cs Izsó, Tália

27 P Gáspár

28 Sz Ágoston

29 V Beatrix, Erna

30 H Rózsa

31 K Erika, Bella

SZEPTEMBER

1 Sze Egyed, Egon

2 Cs Rebeka, Dorina

3 P Hilda

4 Sz Rozália, Róza

5 V Viktor, Lõrinc

6 H Zakariás

7 K Regina

8 Sze Mária, Adrienn

9 Cs Ádám

10 P Nikolett, Hunor

11 Sz Teodóra, Igor

12 V Mária

13 H Kornél

14 K Szeréna, Roxána

15 Sze Enikõ, Melitta

16 Cs Edit, Ditta

17 P Zsófia, Hildegárd

18 Sz Diána

19 V Vilhelmina

20 H Friderika

21 K Máté, Mirella

22 Sze Móric

23 Cs Tekla, Lina

24 P Gellért, Mercédesz

25 Sz Kende, Eufrozina

26 V Jusztina

27 H Adalbert

28 K Vencel

29 Sze Mihály

30 Cs Jeromos, Médea

OKTÓBER

1 P Malvin

2 Sz Petra

3 V Helga

4 H Ferenc, Edvin, Zóra

5 K Aurél, Galina

6 Sze Brúnó, Renáta

7 Cs Amália

8 P Koppány

9 Sz Dénes

10 V Gedeon

11 H Brigitta, Gitta

12 K Miksa

13 Sze Kálmán, Ede

14 Cs Helén, Heléna

15 P Teréz, Terézia

16 Sz Gál, Aurélia

17 V Hedvig, Hédi

18 H Lukács

19 K Nándor

20 Sze Vendel

21 Cs Orsolya, Orsika

22 P Elõd, Korinna

23 Sz Nemz. ünn., Gyöngyi

24 V Salamon

25 H Blanka, Bianka

26 K Dömötör, Amanda

27 Sze Szabina, Szabrina

28 Cs Simon, Szimonetta

29 P Nárcisz

30 Sz Alfonz, Zenóbia

31 V Farkas

NOVEMBER

1 H Mindenszentek, Marianna

2 K Achillesz

3 Sze Gyõzõ, Hubert

4 Cs Károly

5 P Imre, Tétény

6 Sz Lénárd

7 V Rezsõ, Csenger

8 H Zsombor

9 K Tivadar, Szibilla

10 Sze Réka, Ariel

11 Cs Márton, Martin

12 P Jónás, Renátó

13 Sz Szilvia

14 V Aliz

15 H Albert, Lipót

16 K Ödön, Edmond

17 Sze Hortenzia, Gergõ

18 Cs Jenõ

19 P Erzsébet, Zsóka, Liza

20 Sz Jolán

21 V Olivér

22 H Cecília

23 K Kelemen, Klementina

24 Sze Emma

25 Cs Katalin, Katinka, Katrin

26 P Virág

27 Sz Virgil

28 V Stefánia

29 H Taksony, Brenda

30 K András, Andor

DECEMBER

1 Sze Elza

2 Cs Melinda, Vivien

3 P Ferenc, Olívia, Xavér

4 Sz Borbála, Barbara

5 V Vilma

6 H Miklós, Döníz

7 K Ambrus

8 Sze Mária, Marion

9 Cs Natália, Natasa

10 P Judit, Loretta

11 Sz Árpád

12 V Gabriella

13 H Luca, Otília, Lúcia

14 K Szilárda

15 Sze Valér

16 Cs Etelka, Aletta

17 P Lázár, Olimpia

18 Sz Auguszta

19 V Viola, Violetta

20 H Teofil

21 K Tamás

22 Sze Zénó, Tifani

23 Cs Viktória, Niké

24 P Ádám, Éva

25 Sz Karácsony, Eugénia

26 V Karácsony, István

27 H János

28 K Kamilla, Apor

29 Sze Tamás, Tamara

30 Cs Dávid, Zoárd

31 P Szilveszter, Darinka

-val jelezve a Szerencsi Hírek megjelenésének dátuma.
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Az ÁNTSZ Szerencsi Kistérségi Intézete az új típusú influenzavírus megjelenésétõl kezdõdõen influenza-figyelõszolgálatot mûködtet. Területünkön
hat háziorvos, valamint hat házi gyermekorvos regisztrálja az adatokat. A doktorok heti rendszerességgel jelentik a napi betegforgalmat és az influ-
enzaszerû tünetekkel orvoshoz fordulók számát. Ez alapján az elmúlt idõszakban duplájára nõtt a rendelõkben megfordulóknak a száma. Egyre több
az influenzaszerû megbetegedés, a torokváladékból vett minták pedig minden esetben igazolták a H1N1 vírus jelenlétét, ami azt bizonyítja, hogy a
mi térségünket is elérte a pandémiás influenza.
Fontosnak tartjuk, hogy azon személyeknek, akikben bármilyen kétség merül fel az új típusú influenzavírus elleni oltás szükségességét illetõen, meg-
felelõ információval szolgáljunk. 

Melyek az új típusú influenza tünetei?
A megbetegedés általában az influenza szokásos, jellegzetes tüneteivel jár. A betegség hirtelen kezdõdik, a leggyakrabban észlelt tünetei: magas láz,
köhögés, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság, hidegrázás. A légúti tünetek mellett ritkán gyomor-bélrendszeri panaszok
is elõfordulhatnak, pl. hasmenés, hányinger, hányás. A betegség lappangási ideje általában 1–4 nap, maximum 7 nap.

Ki a leginkább veszélyeztetett?
Az új influenzavírust, ugyanúgy, mint a hagyományos influenzavírust, bárki elkaphatja, függetlenül az életkorától, nemétõl. Szövõdmények is elõfor-
dulhatnak bárkinél. Zárt közösségekben a vírus gyorsabban terjedhet, ezért a leginkább veszélyeztetettek az iskolába, óvodába járó gyermekek. A leg-
veszélyeztetettebb csoportok a gyermekek, a krónikus betegségben szenvedõk, várandós kismamák és az egészségügyi intézményekben dolgozók.
Tekintettel arra, hogy új típusú vírusról van szó, a lakosságnak nincs védettsége, így bárki elkaphatja azt.

Hogyan lehet megelõzni a megfertõzõdést, illetve a fertõzés terjedését?
Az új influenza megelõzésének egyetlen hatékony eszköze a védõoltás, amelyet ugyanaz a gyártó állít elõ, amelynek szezonális influenza elleni vak-
cinájából az elmúlt tíz évben problémamentesen több mint 16 millió oltást kapott a magyar lakosság. A betegség kockázata és szövõdményei gyako-
ribbak, sokkal nagyobb arányúak, mint a védõoltásé, hiszen annak csupán enyhe, ritkán elõforduló szövõdményei, mellékhatásai vannak. Érdemesebb
tehát a védõoltást választani, mint egy hétig magas lázzal és egyéb, akár komolyabb tünetekkel nyomni az ágyat. A fertõzés esélye valamelyest csök-
kenthetõ, ha megnövelik pl. beszélgetés közben az egymás közti távolságot és betartják az általános személyi higiénés szabályokat, különös tekin-
tettel a kéztisztaságra, a köhögéssel, tüsszentéssel kapcsolatos etikettre. Fontos, hogy a gyermekeket is megtanítsuk a helyes higiénés gyakorlatra.

Miért van szükség az új influenza ellen új védõoltásra?
Ez egy új vírus, és a szezonális influenza elleni védõoltás nem hatásos ellene. Ezen felül, mivel új vírusról van szó, a lakosságnak nem alakult ki a
védettsége sem. Az influenza megelõzésére a jelenleg rendelkezésünkre álló módszerek közül a védõoltás a leghatékonyabb. Az új influenza elleni
védõoltás alkalmazását valamennyi mértékadó nemzetközi szakmai szervezet ajánlja, így az Egészségügyi Világszervezet és az amerikai Beteg-
ségmegelõzési és Járványügyi Központ is. A betegtájékoztatóban és a szakembereknek szóló alkalmazási elõírásban is megjelenik, hogy 18 éven
felüliek esetében mindkét oltás adható egyszerre, de külön-külön végtagokba kell beadni. 

Miért van ekkora bizonytalanság az új influenza elleni védõoltás körül? 
A vakcina hatékony és biztonságos, a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyeztetési eljárás valamennyi követelményének megfelel. Az új influenza
megelõzésének egyetlen hatékony eszköze a védõoltás, amelyet ugyanaz a gyártó állít elõ, amelynek szezonális influenza elleni vakcinájából az elmúlt
tíz évben problémamentesen több mint 16 millió oltást kapott a magyar lakosság. Az influenza világjárvány és ezzel együtt az új influenza elleni védõol-
tási kampány megkülönböztetett figyelmet kap Magyarországon éppúgy, mint külföldön. Természetes, hogy az embereknek errõl véleményük van és fel-
teszik kérdéseiket. A médiában napi szinten vezetõ hír az új influenza és a megelõzése. Ez egy mindannyiunkat érintõ, fontos kérdés, és ezért rengeteg
embernek van róla véleménye. Az emberek pedig ösztönösen fogékonyabbak a negatív hírekre, és azok könnyebben is terjednek, mint a pozitívak.

Veszélyes-e a kismamákra az új influenzavírus?
A kismamák a leginkább veszélyeztetett csoportok közé tartoznak. Az eddigi nemzetközi vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a várandós nõk
hatszor-tízszer nagyobb kockázatnak vannak kitéve a pandémiás H1N1 influenza szövõdményeit tekintve, és gyakrabban szorulnak kórházi kezelésre,
mint az általános népességbe tartozók. Az új influenza súlyos lefolyású megbetegedést okozhat náluk, a vele járó lázas állapot fejlõdési rendelle-
nességet okozhat a magzatnál. 

Kaphat-e védõoltást a kismama?
A várandós nõk számára kifejezetten ajánlott az influenza elleni védõoltás, és térítésmentesen kérhetik a háziorvosuktól. Nincs ellenjavallata a vá-
randósság alatti oltásnak, mivel a vakcina elölt vírusokat tartalmaz, és a szezonális influenza elleni vakcinák sokéves tapasztalatai alapján sem ta-
lálták a magzatra ártalmasnak. Az influenza elleni oltásnak az elsõdleges célja az anyai halálozás, illetve a súlyos kimenetelû anyai és magzati
szövõdmények megelõzése. 

Mit tehetnek a családok, a diákok és az iskolai dolgozók az influenza
megelõzése érdekében?
Az új influenza megelõzésének egyetlen hatékony eszköze a védõoltás! A neve-
lési, oktatási intézményekbe járó 14 éven aluli gyermekek és az oktatási intézmé-
nyek dolgozói részére, valamint a középiskolába járó fiatalok és ezen intézmények
dolgozói részére a magyar állam térítésmentesen biztosítja a vakcinát.
November hónapban felmértük ezen intézményekbe járó gyermekek, fiatalok,
valamint a nevelési, oktatási intézmények dolgozói körében az oltásra jelent-
kezõk számát, a védõoltások beadására is sor került. Az elvégzett oltásokból
szomorúan tapasztaltuk, hogy az átoltottság mértéke nem érte el a 15%-ot
sem. Ahhoz, hogy a vírus ne terjedjen, legalább 60%-os átoltottságra lenne
szükség.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a felsorolt csoportokba tartozóknak térí-
tésmentes a vakcina. Akik térítésmentes védõoltásban nem részesülhetnek,
keressék fel háziorvosukat, aki felírja számukra, illetve a 2009. december 22-
ig mûködõ oltóponton (ESZEI Rendelõintézet Tüdõgondozó, Szerencs, Beke-
csi út 10. sz.) 3000 forint térítés ellenében megkaphatják az oltást, hiszen ez
az egyén és a közösség védelmét egyaránt szolgálja.

ÁNTSZ Szerencsi Kistérségi Intézete

Kiadja: a Szerencsi Hírek szerkesztõsége, 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. sz.

Itt a járvány, védekezzünk ellene!

Csak egy kis szuri az egész?
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