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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

MÛVÉSZPALÁNTÁK AZ ISKOLÁBAN

AZ ÜGYÉSZSÉG
A TÖRVÉNYESSÉG ÕRE

Immár hét esztendeje annak, hogy
Karasz Zoltán (fotónkon) irányítja a
Szerencsi Városi Ügyészség munkáját.
A szakember fontosnak tartja, hogy a
törvények megsértõi ne kerüljék el a
felelõsségre vonást, amiben a rendõrség és a bíróság mellett fontos szerep
hárul a vádhatóságra.

A képzõ- és iparmûvészet alapjaival több mint száz diák ismerkedik.
Közel három esztendeje annak, hogy a városban megvalósult intézményi átszervezéssel
létrejött helyi alapfokú oktatási
intézményben a mûvészeti iskola. Az idei tanévben több
mint ötszáz diák kapcsolódott be
a különbözõ szakágak munkájába, hogy délutáni foglalkozásokon gyarapítsák zenei, szín- és
bábjáték, néptánc, valamint
képzõ- és iparmûvészeti ismereteiket.
Szerencsen komoly hagyománya
van a mûvészeti képzésnek. A város
újkori történetében a ’90-es évek elején elsõként a zeneoktatás indult fejlõdésnek intézményi keretek között,
amikor az önkormányzat megalapította a Szerencsi Zeneiskolát. Késõbb
a Rákóczi iskolán belül jöttek létre a
mozgáskultúrához, az elõadó-, valamint a képzõmûvészethez kapcsolódó tanszakok, amelyek 2007-tõl a
zenei képzéssel együtt a Szerencsi Általános Iskola sikeres önálló szervezeti egységeként mûködnek. A négy
mûvészeti ágban húsz tanár foglalkozik a tehetséges gyerekkel.
– A legnagyobb létszámban a zene
vonzza a fiatalokat, ahol a szolfézs

és az ének mellett tizenöt hangszeren való gyakorlásra biztosítunk lehetõséget – ismertette Harkályné Kovács Katalin intézményegység-vezetõ. A fiatalok körében különösen
kedvelt az ütõs és a gitár tanszak, de
a vonós és fúvós hangszerek iránt is
jelentõs az igény. A néptáncoktatás-

ban komoly elõrelépést jelent, hogy
a foglalkozások megtartásához a Bolyai épületben is megteremtettük a lehetõséget. Így ma már gyakorlatilag
az összmûvészeti képzést mindkét
helyszínen biztosítani tudjuk a diákoknak.
(Folytatás a 4. oldalon.)

– Milyen változások történtek az eltelt hét esztendõben a szerencsi ügyészség szervezetében, a testület feladatrendszerében?
– A városi ügyészség szervezeti felépítése alapvetõen nem változott, a létszámhelyzetünk azonban némileg javult az elmúlt idõszakban. Ennek köszönhetõen jelenleg négy ügyész és egy
ugyancsak jogi végzettségû, ügyészségi titkár dolgozik a helyi testületben. Az
egy-egy kollégára esõ munkateherben
ennek ellenére nem érzékelhetõ látványos javulás, elsõsorban az ügyszámok emelkedése és az egyre bonyolultabb esetek miatt. A köztudatban az
ügyészség a vád képviselõje a bírósági eljárásban, holott a valóságban ennél sokkal szélesebb a feladatkörünk.
A magánjogi és közigazgatási szakág
keretében ellátjuk többek között az önkormányzatok hivatali szervei, társadalmi szervezetek mûködésének törvényességi felügyeletét. 2010 januárjától ügyészségi hatáskörbe került a társasházak mûködésének vizsgálata is.
Jövõre pedig újabb jelentõs feladatnövekedést okoz majd az alkotmánybírósági határozat, amely minden büntetõbírósági tárgyaláson kötelezõvé teszi a személyes ügyészi jelenlétet.
Részt veszünk egyes polgári perekben
és a rendõrség által elrendelhetõ, 72
órára ideiglenes távolságtartásnál is
biztosított számunkra a fellépés lehe-

tõsége, amivel az elmúlt idõszakban két
családi ügynél éltünk is. A büntetõeljárási törvény rendelkezései alapján felügyeletet gyakorolunk a nyomozóhatóságok eljárásai felett. A rendõrök, vagy
pénzügyõrök szakmai ismereteinek
maximális kihasználásával elõsegítjük
a vizsgálatok eredményességét. A nyomozati szak lezárulása után hozunk
döntést arról, hogy megfelelõ bizonyítottság esetén vádat emelünk, vagy ellenkezõ esetben megszüntetjük az eljárást.
– Ha jól értem, továbbra is rendkívül leterheltek a szerencsi ügyészek.
– Igen. Néhány éve volt egy munkateher-felmérés a szervezeten belül,
ami lehetõséget adott annak összehasonlítására, hogy nálunk és más ügyészségeken egy-egy munkatársra mennyi
ügy esik. A számadatokból egyértelmûen kiderült: a kollégáim leterheltsége
jelentõsen meghaladja a megyei átlagot. Ez napjainkig sem változott. Ugyanakkor az egyes eljárások között jelentõs
különbségek lehetnek.
(Folytatás a 7. oldalon.)

ÉJJELLÁTÓ SEBESSÉGMÉRÕK AZ UTAKON
Az elmúlt hetekben üzembe
állt négy új típusú sebességmérõ
készülék Borsod-Abaúj-Zemplén
megye közútjain. A mobil berendezések
automatikusan
mûködnek, infrarendszerük segítségével éjszaka is kiváló felvételeket készítenek a gyorshajtókról.
A magyar gyártmányú lézeres sebességmérõ nem videofelvételt, hanem egyetlen képet készít és azt
mûholdas kapcsolaton keresztül automatikusan azonnal továbbítja feldolgozásra az Országos Rendõr-fõkapitányságra. Ezzel gyorsabbá válik az
eljárás és a gépjármû üzembentartójának is hamarabb kézbesíti a posta
az objektív felelõsség alapján kiszabott, a büntetést tartalmazó határozatot. Egy-egy ilyen készülék 4,5
millió forintba kerül, állványra szerelve és a személyautó fejtámlájához
rögzítve egyaránt használható. Az új
mellett azonban a régebbi típusú berendezések is szolgálatban maradnak.

A magyar gyártmányú lézeres mûszer szélsõséges fényviszonyok
között is jó minõségû fényképet készít a gyorshajtókról.
Taricska Tibor, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetõje tájékoztatása szerint az
objektív felelõsség bevezetése óta
ugyan számottevõen csökkent a gyorshajtások száma, azonban a balesete-

ket elõidézõ okok között még mindig a sebesség nem megfelelõ megválasztása szerepel az elsõ helyen. Az
ütközések döntõ többsége vezetõi körültekintéssel elkerülhetõ, vagy a súlyosság foka csökkenthetõ lett volna.
A rendõrség a gyorshajtók elleni küz-

delemben a hagyományos traffipaxok
mellett egyre nagyobb számban vet
be lézeres sebességmérõ készülékeket, amibõl négyet a közelmúltban állítottak munkába. Ezek a korszerû eszközök éjszaka is alkalmasak felvétel
készítésére és rögzítésére, a képeken
sötétben is jól látszik a gépjármû hatósági jelzése, ami megkönnyíti a beazonosítást.
Az új berendezés lézeregysége
olyan frekvencián mûködik, amely kívül esik a ma ismert detektorok érzékelési területén, így azok a sebességmérést nem tudják elõre jelezni a
sofõrnek. A rendõrség a sebességmérõ
eszköz hatékonyabb alkalmazásával
a gyorshajtók által elõidézett balesetek számát szeretné csökkenteni, hiszen a közúti tragédiákat elõidézõ
okok között elsõ helyen szerepel a
gyorshajtás. Ez ugyan nem minden
esetben a megengedett sebesség túllépését jelenti, hanem azt is, hogy a
sofõr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelõen választotta meg jármûve haladási sebességét.
S. L.
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FÉLÉV AZ ISKOLÁKBAN

Az ország más oktatási intézményeihez hasonlóan január 15-én a
Szerencsi Általános Iskolában és a
gimnáziumban is lezárult az elsõ félév. A diákok a napokban vették át
osztályfõnökeiktõl az elmúlt hónapok tanulmányi eredményét is tartalmazó ellenõrzõt.
A Bocskai gimnáziumban az idén
összesen 1019 tanuló gyarapítja ismereteit. Harminckét osztály vesz
részt nappali rendszerû képzésben,
míg egy végzõs közösség kifutó jelleggel levelezõ tagozatra jár. A diákok féléves eredménye az elmúlt esztendõk gyakorlatának megfelelõen elmarad a tanév végén megszokott átlagtól.
– Ilyenkor a pedagógusok szigorúbban osztályoznak, hogy a tanulókat a még hátralévõ hónapokra nagyobb szorgalomra ösztönözzék –
emelte ki lapunknak nyilatkozva Gál
András, a Bocskai gimnázium fõigazgatója. Ennek is köszönhetõ, hogy
az osztályozó értekezleten elhangzott
érdemjegyek között viszonylag sok
volt az egyes. A félévkor az egy vagy
több tárgyból bukottak száma idén
megközelítette a kitûnõkét és a jelesekét, akik 157-en vannak. Reméljük,
hogy a fiatalok tanulnak a figyelmeztetésbõl és komolyan veszik a tanulást.
Az elmúlt idõszakban elsõsorban
a harmadik és negyedik évfolyamosok – az A és H osztályosok – közül
többen tettek sikeres közép-, illetve
felsõfokú nyelvvizsgát annak ellenére, hogy az új oktatási törvény szerint ez már nem mentesíti õket az
érettségi vizsga alól. Ha kell, az iskola az intézmény alapítványán keresztül nyújt segítséget a vizsgaköltségek teljesítéséhez befizetendõ pénz
elõteremtéséhez, a szaktanárok pedig felkészítõ foglalkozásokat tartanak a diákoknak.
– A tanév elején négy, nagy tapasztalatú kollégánk – Klausz Zoltánné, Laczkó Tihamérné, Rácz Mihály és Vaszil Erzsébet – döntött úgy,
hogy a lehetõséget kihasználva részt
vesz a Prémium-évek programban.
Nagy tragédia érte az iskolát Kovács
Tünde magyar szakos kolléganõnk
halálával, aki pótolhatatlan ûrt hagyott
maga után.

Várakozáson felül szerepeltek a
szerencsi versenyzõk az úszás diákolimpia Borsod-Abaúj-Zemplén megyei döntõiben. A három általános
és középiskolai csapatunk is bejutott
az országos fináléba.

A félévi bizonyítványok szigorúbb érdemjegyeket tartalmaznak.
– Az iskola mûködésében fontos
szerepet töltenek be a saját bevételek – emelte ki a fõigazgató –, amelyek az új tanévben is szépen alakulnak. Több mint negyvenmillió forint érkezett a szakképzési hozzájárulásokból, különbözõ pályázatokból,
bérleti díjakból, tanfolyamokból és
adományokból. Elbírálás alatt áll egy
húszmillió forint támogatási igényt tartalmazó pályázatunk. Kedvezõ döntés esetén ezt az összeget fakultációk és egyéb felkészítõ órák tartására
fordítjuk, elsõsorban az érettségi elõtt
álló fiataloknak ajánljuk majd ezt a
lehetõséget, hogy minél jobb eredményt érjenek el a vizsgán.
A saját bevételek felhasználásával
bõvítettük az iskola számítógépparkját, így ma már hat, jól felszerelt
informatikai szaktanterem segíti az
eredményes oktatást. Létrehoztunk
egy újabb nyelvi labort, folyamatosan látjuk el az osztályokat interaktív táblákkal, a legmodernebb audiovizuális eszközökkel. Szeretnénk
minden terembe projektort biztosítani, amibõl jelenleg húsz áll rendelkezésre. A polgármesteri hivatallal együttmûködve jelentõs összeget
nyertünk többek között matematika,
kémia, fizika és biológia taneszközök
vásárlására. A karbantartók eszközállományának a bõvítése keretében
közel egymillió forintot költöttünk
olyan gépekre és eszközökre, amelyek a mindennapos javítások el-

VIRÁGNEVELÉS
ÉS TEMETÕTAKARÍTÁS

A téli idõszakban is dolgoznak a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
kertészetében. A cég Eperjes utcai telephelyén lévõ fóliasátrakban szorgos kezek ápolják a növényeket,
hogy idén tavasszal ismét virágpompába öltözzön a város. Vaszily
Miklós fõkertész tájékoztatója szerint
a korábban ültetett muskátlik már növekedésnek indultak, jelenleg a hosz-

ÚSZÓK AZ ORSZÁGOS
DÖNTÕBEN

szú tenyészidejû növények, mint
például a begónia magvetését végzik az asszonyok.
Ezzel párhuzamosan a társaság
igyekszik kihasználni a jó idõjárást,
így lehetõség van a külsõ munkavégzésre is. A januári napokban a temetõ gondozatlan sírjainak rendbetételét végzik a Városgazda Kft. munkatársai.

végzéséhez szükségesek. Az elmúlt
hónapokban három nagy ellenõrzésen is átesett a Bocskai gimnázium.
A Magyar Államkincstár a központi
költségvetésbõl származó normatívák
felhasználását vette górcsõ alá, amit
mintaszerûnek minõsítettek. Hasonló eredménnyel zárult az intézmény
sportéletének és a helyi szakképzésnek a felülvizsgálata is.
A Szerencsi Általános Iskolában két
helyszínen, a Bolyai és a Rákóczi épületekben történik a tanítás. Az elmúlt
idõszakban rendkívüli esemény nem
akadályozta a pedagógusok eredményes oktató-nevelõ munkáját. Ennek eredménye az osztályozó értekezleten elhangzott érdemjegyek
alapján a diákok teljesítményében is
tükrözõdik.
Fábián Ottóné fõigazgató tájékoztatása szerint az alsó tagozatban
107-en teljesítették kiválóra a félévet.
A felsõsök között 35 diák lett kitûnõ,
jeles minõsítést harmincan értek el.
– Az általános iskolában 56 diák
félévi bizonyítványába került elégtelen osztályzat, nekik júniusig lehetõségük van a javításra. Intézményi szinten az osztályfõnökök öszszesen 524 hiányzást regisztráltak,
ami a 446 fõs diákságot figyelembe
véve alig haladja meg az 1 óra/fõ átlagot. A fõigazgató kiemelte, hogy különleges feladatot jelentett a félév során a H1N1 elleni védõoltás szervezése, amit a szülõi hozzájárulások
alapján végzett el az intézmény orvosa. Az elmúlt hónapokban sikerült
az általános iskola mûködését biztosítani, a szükséges kiadásokra mindig rendelkezésre állt a fedezet. Ehhez persze takarékos gazdálkodásra volt szükség, minden forint kiadást alaposan megfontoltak. A költségekhez az oktatási intézmény alapítványa is hozzájárul, a versenyek
nevezési díjait, a gyermekek utaztatását és jutalmazását, az épület kisebb felújításait igyekeznek ebbõl a
forrásból fedezni.
Január 18-ával az oktatási intézményekben elkezdõdött a második
félév. Ebben az idõszakban a diákok
a tanórák mellett a különbözõ felmenõ rendszerû tantárgyi versenyeken is bizonyíthatják a tudásukat. A
tehetséges szerencsi fiatalok az elmúlt
esztendõkben szép sikereket értek el
a különbözõ vetélkedõkön, aminek
a méltó folytatása jogos elvárás a most
az iskolapadban ülõ tanulókkal szemben.
Á. A.

Az I. és II. korcsoportos amatõr lányoknak és fiúknak január 18-án Ózdon megtartott viadalon az idõsebb
korosztályban az ötven méteres
gyorsváltóban kimagasló teljesítménnyel mindkét csapatunk az elsõ
helyen végzett. Ezzel a Farmosi Kata,
Képes Panna, Majoros Réka és Vasvári Adél, valamint a Farmosi Zsombor, Laczkó Balázs, Tamás Ádám és
Török Balázs összeállítású szerencsi
általános iskolai váltók egyaránt kivívták a jogot az országos döntõben
való szereplésre. Az egyéni versenyszámokban negyedik helyezést
ért el Majoros Réka mellúszásban és

Az ózdi versenyen sikeresen szerepeltek a szerencsi úszók.

ROZSNYÓI DIÁKOK
SZERENCSEN
A jövõ európai nemzedékét képviselõ szlovákiai és magyarországi fiatalok közötti kapcsolatépítés a célja annak az Európai Unió által támogatott projektnek, ami Szerencs
testvérvárosával, Rozsnyóval közösen
valósít meg. A program újabb állomásaként tizenegy általános iskolás
korú, szlovákiai diák érkezett látogatóba január 21-én Szerencsre. A
testvérvárosi csoportot Fábián Ottóné fõigazgató fogadta a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében,
majd a Bolyai épületben folytatódott
a program, ahol Sándorné Lakatos
Mariann tanárnõ vezetésével ismerkedtek meg az iskola történetével,

majd Szerencs nevezetességeivel.
Az események folytatásaként hamarosan szerencsi csoport utazik Rozsnyóra, ahol a tapasztalatok megszerzése után február 2–3-án közös,
történelmi vetélkedõn vesznek részt
a két város fiataljai.
Az Európai Unió 2007-ben hirdette meg az Együtt Egymásért Európában projektet, amelynek keretében
Magyarország és Szlovákia határon átnyúló együttmûködésének bõvítésére sikerrel pályáztak a testvérvárosok.
Az egy évig tartó programsorozat keretében Szerencsen és Rozsnyón különbözõ rendezvényeken találkoznak egymással a diákok.

ZENEHALLGATÁS
ÉS ZÁSZLÓKÉSZÍTÉS
A Himnusz születésének évfordulóján, január 22-én tartottak programokat a szerencsi óvodákban. A gyer-

AZ ONDI IDÕSEK KLUBJÁBAN

A magyar kultúra napja alkalmából
rendeztek megemlékezést január 20án Ondon. A településrész idõsek
klubjában a szerencsi gondozási központ nyugdíjasai hallgatták meg Maczkó Zsoltné köszöntõjét, amelyben a

Farmosi Zsombor gyorsúszásban.
Ötödik lett gyors- és hátúszásban
Vasvári Adél, valamint mellúszásban
Farmosi Zsombor.
Az amatõr V–VI. korcsoportos diákok megyei döntõjét január 22-én
rendezték meg Miskolcon. A fiúk versenyében a Bocskai gimnázium színeiben vízbe szálló Petró Dávid, Kun
Levente, Rábai Bence, Kovács Péter
összetételû ötven méteres gyorsváltó megyei bajnoki címet szerzett, bejutva az országos döntõbe.
A leányok mezõnyében ugyanebben a versenyszámban a Tokár Beáta, Tömös Alexandra, Gergely Gréta, Vasvári Alíz összetételû együttes
a dobogó harmadik fokára állt fel. Az
egyéni versenyszámokban egyaránt
harmadik helyezést ért el Rábai Bence százméteres hátúszásban és Petró Dávid százméteres mellúszásban.

gondozási központ munkatársa emlékezett Kölcsey Ferenc munkásságára, a Himnusz születésének idõszakára.
A program zárásaként a helyi népdalkör adott verses, zenés mûsort a
Himnusz születésének évfordulóján.

mekeket az óvónõk ismertették meg
Kölcsey Ferenc költeményével, különbözõ zenei felvételek maghallgatásával emlékezve arra a napra, amikor a nyelvújító költõ 1823-ban befejezte a magyar nemzet himnuszának
a megírását.
A nevelési intézményekben nem
csak elõadásokkal, hanem játékos
kézmûves foglalkozásokkal is tisztelegtek az évforduló elõtt. Az óvodások
nevelõik irányításával a játszóházban
nemzetiszín zászlókat festettek.

AKTUÁLIS

MIT JELENT SZÁMODRA AZ
ORSZÁGOS ÚSZÓDÖNTÕBE JUTÁS?
Képes Panna:
– Hatéves korom óta úszok, fontosnak tartom a sok tanulás mellett a rendszeres
mozgást. Rengeteget dolgoztunk, nem
volt könnyû idõszak, de a neheze még hátra van. A csapat közös érdeme az országos döntõbe való bejutás, de az edzõnknek, Farmosi Istvánnak is sokat köszönhetünk, hiszen õ készített fel minket. Nagyon izgultunk a megyei versenyen, aztán együtt örültünk a sikernek. Remélem,
még sokáig folytathatom ezt az egészséges sportot és talán néhány gyerektársam
is kedvet kap az uszoda rendszeres látogatásához!

Tamás Ádám:
– Óvodásként tanultam meg úszni. Három
éve vagyok a szerencsi úszószakosztály
tagja, hetente öt edzésünk van. Nagyon
szeretek úszni, egyetlen alkalmat sem hagyok ki, fõleg, ha versenyrõl van szó. Tavaly hát- és mellúszásban megyei bajnokként képviselhettem a 2000/2001-es
születésû korcsoportot az országos diákolimpián, amire büszke vagyok. Az idén
a szerencsi gyorsváltó tagjaként vehetek
részt ezen a rangos versenyen. Minden tanév végén úszó napközis táborban fejlesztem a technikámat és a nyári szünet végén a szakosztály egyhetes
edzõtáborozásán is részt veszek. Nekem az úszás nemcsak sportot, hanem versenyt is jelent.
Vasvári Adél:
– Az úszás nagyon jó dolog. Négy évvel
ezelõtt kezdtem el a sportot, ami azóta sok
sikert hozott számomra. Úgy kezdõdött,
hogy eleinte csak sportolni akartam, majd
anyukám javaslatára választottam az
úszást. Nem bántam meg, hiszen sok örömöm telik benne. Szeretem például azt,
hogy a versenyeken jó eredményeket
érünk el és fontos, hogy a csapat tagjaival nagyon jó barátságban vagyunk. A legutóbbi ózdi versenyen Képes Pannival, Majoros Rékával és Farmosi Katával voltam
a gyorsúszás váltóban, együtt értük el a sikert, hiszen elsõk lettünk. A
hátúszást szeretem a leginkább, mert úgy érzem, nekem az megy legjobban.
Farmosi Kata:
– Minden hétköznap járok az uszodába,
általában 3-4 kilométert úszom rendszeresen. Hét és fél éves koromban választottam ezt a sportot és ma már tizenegy
esztendõs vagyok. Úgy érzem, hogy ez engem boldogabbá tesz. A kedvencem a
mell- és a gyorsúszás. Legtöbbször a harmadik helyen végeztem, de az érmeim között van arany és ezüst is. Nemrég számoltam össze, úgy nyolcvan darab lehet
belõlük. Talán az egyik legkedvesebb élményem a diákolimpia megyei döntõjében Ózdon volt, ahol a gyorsváltóban elsõ helyen végeztünk és így mehetünk az országosra! Nagyon örülünk a sikernek, de most még keményebb edzések várnak ránk. Az apukám az edzõnk és õ is nagyon büszke ránk.

RAJZPÁLYÁZAT

A Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. rajzpályázatot hirdet
a cég üzemeltetésében levõ világörökségi kapuzat fogadóépületének
helyi értékeket egyedi módon megörökítõ rajzokkal történõ dekorálására, amelyeket szerencsi diákok
készítettek.
Pályázati feltételek:
Általános iskolai és középiskolai tanulók egyaránt pályázhatnak korhatár nélkül. Alkotónként több munka
is nevezhetõ.
Választható témák:
1. Szerencs a jövõben. Tervezz a
város területére hasznos és esztétikus objektumokat, amelyek szerinted érdekesebbé, változatosabbá tennék a települést.
2. A világörökségi kapuzat grafikus vagy festõi ábrázolása.

A technika szabadon választható.
Méret: A3
A rajz(ok) hátoldalán kérjük feltüntetni a következõket: a szerzõ
neve, életkora, iskolája, e-mail címe,
telefonszáma.
Beadási határidõ: 2010. március 8.
A beadás helye a Szerencsi Fürdõ
és Wellnessház irodája (Rákóczi út
94.) hétfõtõl csütörtökig 8–16 óráig,
pénteken 8–14 óráig.
Díjazás: Az elsõ 5 helyezett 5000
Ft értékû családi belépõt nyer a Szerencsi Fürdõ és Wellnessházba.
A pályázat eredményét a legjobbnak ítélt rajzokból készült kiállítással egybekötve hirdetjük ki
áprilisban, a világörökségi kapuzatban. Az eredményhirdetés és kiállítás idõpontjáról az alkotókat a
megadott elérhetõségeken értesítjük.
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RENDÕRSÉGI ÖSZTÖNDÍJ
CIGÁNY FIATALOKNAK

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények elsõ, második, vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elõsegítésére és a rendõri
pálya választásának ösztönzésére a
2009/2010-es tanévre.
A felhívásra azok a cigány szár-

mazású fiatalok jelentkezhetnek, akik
középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán elsõ, második, vagy
harmadik évfolyamon tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból
nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért év végi tanulmányi átlageredményük pedig
legalább 3,00. (Az elsõ évfolyamban
tanulók esetében az elsõ félév tanul-

mányi eredményét kell figyelembe
venni.)
A felhívás megtekinthetõ a Szerencsi Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztályánál, ahol a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok is
rendelkezésre állnak. A pályázatokat
2010. február 10-ig kell megküldeni
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõjének.

ALAPÍTVÁNY A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKÉRT

A Bekecsen élõ Gábor Erika azért
hozta létre a Színesebb Életért Alapítványt, hogy támogatást nyújtson
mozgássérült sorstársai hétköznapjainak a megkönnyítéséhez. A nonprofit civil szervezet az elmúlt év õszén
megtörtént sikeres akkreditáció eredményeként állami támogatásban részesül fogyatékkal élõk foglalkoztatására. Jelenleg három fõnek biztosítanak irodai munkával kiegészítõ jövedelmet, amit a jövõben szeretnének
bõvíteni. Az elnöki teendõket ellátó
Gábor Erika Széchenyi út 17/a szám
alatti lakásában kialakított irodaberendezései felajánlásokból származnak. Jó szándékú magánemberektõl,
vállalkozásoktól és a Bocskai gimnáziumtól kaptak bútorokat és számítógépeket, a bekecsi polgármesteri hivatal a minimális irodaszerigényüket
biztosítja. Az alapítvány karitatív tevékenységéhez örömmel fogadja a tá-

Az alapítvány munkatársai napi hét órában dolgoznak.
mogatók pénzbeli vagy természetbeni felajánlásait. Minden hozzájuk forduló rászorulónak igyekeznek segítséget nyújtani jogi és rehabilitációs ta-

nácsadással, mentális gondozással,
késõbb a megrendelések függvényében munkalehetõség biztosításával.
Telefon: 06-20/434-8390.

HÍREK RÖVIDEN
MÉG TART A KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÉS. Az elmúlt napokban is
folytatódott a január 11-én elkezdett
kötelezõ tüdõszûrés Szerencsen. Az
ingyenes vizsgálatra a rendelõintézet parkolójában felállított szûrõbusznál kell jelentkezniük a város 30 éven
felüli lakóinak. A február 19-ig tartó vizsgálatra hétfõn, szerdán és
csütörtökön 9–13.45 óráig, pénteken
9–12.45 óráig várják személyi igazolvánnyal, illetve lakcím- és tb-kártyával a város lakóit. Nem kötelezõ
a részvétel azoknak, akik egy éven
belül részt vettek szûrésen, illetve tüdõgondozó intézetben gyógykezelés
alatt állnak. Az elsõ két héten Szerencsrõl összesen 630-an jelentkeztek kötelezõ tüdõszûrésre.
ADOMÁNYRUHA MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK. A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete tartott újabb ruhaosztást január
12-én és 13-án Szerencsen. A civil
szervezet tagjai a polgármesteri hivatal Rákóczi út 63. szám alatti épületében válogathattak a külföldi adományként érkezett ruhákból.
FARSANGI PROGRAM A FÜRDÕBEN! Meglepetés-programmal és
farsangi koktélokkal várjuk kedves
vendégeinket 2010. február 6-án
este 19 órától a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházban! A létesítmény e napon hosszabbított nyitva tartással,
10–24 óráig nyújt kikapcsolódást a
pihenni vágyóknak.
A szokásos belépõjegy magában
foglalja a programon való részvétel
jogát.
HORGÁSZOK FIGYELMÉBE. Megkezdte a 2010-es évre érvényes engedélyek árusítását a Szerencsi Horgászegyesület (SZHE). A szervezet január 19-étõl minden kedden, szerdán és csütörtökön 14 és 15.30 óra

között az egyesület Huszárvár út 30.
szám alatti irodájába várja az egyesületi tagokat és új belépõket. A szervezet vezetõsége kéri a tagságot,
hogy személyesen jelenjenek meg az
irodában, mivel az új jogszabály szerint mindenkinek nyilatkozatot kell
aláírnia.
Az új horgászok a fenti nyitva tartási idõben jelentkezhetnek horgászvizsgára. A késõbbiekben pedig
telefonon vagy levélben kapnak értesítést arról, hogy az egyesület vezetõségébõl alakult vizsgabizottság
elõtt mely napon kell beszámolniuk
a horgászismeretek alapjaiból. További információ, hogy az SZHE február 21-én reggel nyolc órától tartja
idei közgyûlését a szerencsi Rákóczi-vár színháztermében.
ÖRÖK MOZGÁSBAN. Harmadik
alkalommal rendeznek gálamûsort
február 13-án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban a szerencsi Cini-Mini
Tánciskola és a Taktaharkányi Mazsorett és Formációs Tánccsoport. Az
„Örök mozgásban” elnevezésû,
egész estet betöltõ bemutatón hét
csoportban összesen száznegyven fiatal mutatkozik be a nagyközönség
elõtt.
MUNKAÜGYI HELYZETKÉP. A
tavalyi év végén Szerencs térségében
több mint ötezer álláskeresõt tartottak nyilván, 16,6 százalékkal többet,
mint az elõzõ esztendõ azonos idõszakában. Novemberben az aktív korúakhoz viszonyított munkanélküliségi ráta 27,1 százalékos volt. A regisztráltak közül 669 a pályakezdõ,
2310-en részesültek az önkormányzatoktól rendelkezésre állási támogatásban. Szerencsen egy év alatt
523-ról 669-re nõtt az álláskeresõk
száma, akiknek az aránya a munkavállalásra képes korúak között 10,1
százalék. Az elmúlt év végén a he-

lyi cégek közül néhányan egy-két
munkavállalót bocsátottak el, nagy
létszámú dolgozói leépítés nem történt a városban – tájékoztatott az
Észak-Magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Szerencsi Kirendeltsége.
ÁLLÁSAJÁNLAT. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Szerencsi Kirendeltségének
kínálatából: termelési mûszakvezetõ
(Szerencs), mûszaki projektmérnök
gyakornok (Szerencs), kapu- és biztonságtechnikai eladó (Szerencs),
pék (Szerencs), fizika–informatika–
német szakos középiskolai tanár
(Abaújkér), erdészeti szakirányító
(Tállya), felszolgáló (Baskó), pék
(Bodrogkisfalud), magyar–történelem szakos általános iskolai tanár
(Taktaharkány), adminisztrátor (Taktaszada), mezõgazdasági erõgépvezetõ (Taktaszada), szakács (Tolcsva)
darukezelõ (Megyaszó). Tel.: 47/361909.
CIKKÜNK NYOMÁN: BETÖMTÉK A KÁTYÚKAT. Mint arról elõzõ
lapszámunkban írtunk, az idei tél
szélsõséges hõmérséklet-különbségei
komoly károkat okoztak a 37-es számú fõútban. A Szerencset Miskolccal összekötõ szakaszon, helyenként
olyan sûrûn követték egymást a kátyúk, hogy a kikerülésük komoly kihívást jelentett a közlekedõknek.
Most arról számolhatunk be, hogy a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai az elmúlt idõszakban ideiglenes megoldással megszüntették a
balesetveszélyes helyzeteket. Az olykor tengelytöréssel is fenyegetõ mélyebb gödröket hideg aszfalttal tömték be, ami átmenetileg megoldást jelent a gondokra. Bízunk benne, hogy
a tavasz beköszöntével tartósabbnak
ígérkezõ meleg aszfalt is jut majd a
lyukakba.
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A BOCSKAI A TEHETSÉGEKÉRT

A szerencsi gimnáziumban végzett
tehetséggondozásról számolt be a
közelmúltban Mádon megtartott regionális konferencián Kocsis József.

A középiskolában a tehetséggondozást koordináló tanár elõadásában
elhangzott, hogy a Bocskaiban 1019
diák tanul 69 pedagógus és nyolc
óraadó irányításával. A kollégiumban
103-an találtak otthonra 9 nevelõ felügyelete alatt. Az iskolával egy szervezeti egységet alkotó nevelési tanácsadóban 15 munkatárs dolgozik,
a zavartalan mûködésrõl 17 fõs technikai gárda gondoskodik.
Az iskola a kor kihívásának megfelelve széles repertoárt nyújt az
érettségizni kívánóknak.
Elsõk között 1991-ben indították
a hatosztályos képzést, amelyben jelenleg 184 diák vesz részt. Ez az
egyik legsikeresebb programjuk, ahol
a végzettek felvételi aránya 90% fölött alakul. 1995-tõl 1-1 osztályban
közgazdasági ismereteket is oktatnak
szakközépiskolai formában. 1997-tõl
indult a gimnázium rendészeti tagozata az Országos Rendõr-fõkapitánysággal történõ együttmûködésben. Itt elsõsorban jogi, illetve közrendvédelmi pályára készítik elõ a továbbtanulókat. Az érettségizettek
közül sokan folytatják tanulmányaikat jogi egyetemen, rendõrtiszti fõiskolán, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a miskolci rendészeti szakközépiskolában.
Az iskola fõ profilja természetesen
a hagyományos négyéves képzés. Ennek keretében a kínálata angol, német, matematika, informatika és biológia tagozatok.
Az angol és német mellett francia
és latin nyelvet tanulhatnak a bocskaisok. A nyelvoktatás színvonalát az
évi közel 100 középfokú „C” típusú
nyelvvizsga minõsíti.
Az ötödik évfolyamon OKJ-s képzést biztosítanak marketing és reklámügyintézõ szakmában. A gimná-

A szerencsi középiskolában kiemelt figyelmet fordítanak a diákok
képességeinek kibontakoztatására.
zium nagy hangsúlyt fektet a testi nevelésre is. Itt avatták fel a megye elsõ
középiskolai mûfüves labdarúgópályáját, amelynek a világítása este is
biztosítja a feltételeket a sportolásra. Emellett két salakos teniszpálya,
kondicionáló- és tatamitermek, szauna szerepel a kínálatban. A városi
uszodába közvetlen az átjárásuk, így
a testnevelés órák egy részét ott tartják. Fiú kosárlabdacsapatuk 1998-tól
szinte minden évben az országos
döntõbe került. Több értékes helyezés után a mostani gárda tette fel a
koronát a bajnoki cím megszerzésével. A lányoknak sem kell szégyenkezniük, akiknek a legjobb eredményük az ezüstérem.
A tehetséggondozással foglalkozó
szakemberek és szülõk is egy-egy
programot általában konkrét személyhez kötnek. Az európai tehetséggondozás, az ECHA összeforrt
Mönks professzor úr nevével. Hazánkban Balogh László jut a szakemberek eszébe, a kelet-magyarországi tagozat szimbóluma Nagy Kálmán. A szerencsi tehetséggondozás
elválaszthatatlan Gyõrik Ferenctõl.
A Bocskai gimnáziumban haláláig Kiss Attila igazgatóhelyettes

volt a koordinátor, akit Kovács Judit követett. Ettõl a tanévtõl Kocsis
József vette át a tehetséggondozás
felügyeletét. Az örökség nehéz,
hiszen az elõdei kiváló munkát végeztek.
A gimnáziumban 16 csoportban
243 11-12. évfolyamos tanuló jár
emelt szintû fakultációra és készül a
nagy megmérettetésre. Délutáni foglalkozások keretében nyújtanak tantárgyi többletet a szorgalmas fiataloknak. Néptáncosaik Európa-szerte öregbítik a város hírnevét. Támogatják azokat a tanulóikat, akik a szerencsi mûvészeti iskolában szerezték meg az alapokat. Az iskola karnagyának vezetésével zene- és énekkaruk a dallamvilág megszállottjainak ad teret.
A Bocskaiban hat informatikai
szaktanteremben 120 számítógépen
készülhetnek fel a XXI. századra a
tanulók. A gépek között nincs három
évnél idõsebb, 70 százalékuk egyévesnél fiatalabb. Irigylésre méltó
technikai felszereltségû a biológia, fizika, földrajz és történelem szaktanterem. A pedagógusok igyekeznek
szolgáltató iskolaként megfelelni a
szülõk és diákok elvárásainak.

EMLÉKEZÉS A MAGYARTANÁRRA

Rendhagyó megemlékezést tartottak január 21-én a szerencsi Bocskai gimnáziumban. A programnak
szomorú aktualitását adta, hogy a közelmúltban hunyt el Kovács Tünde,
aki az iskola magyar szakos pedagógusaként szervezte az elmúlt években a magyar kultúra napja alkalmából a mûsorokat – emelte ki beszédében Nyíri Tibor. – Olyan emlékmûsorral készültünk erre az alkalomra – fogalmazott az igazgatóhelyettes –, amelynek talán a Jelenések könyvébõl való idézet is lehet
a mottója: „Légy hû mindhalálig, s
neked adom az élet koronáját. ” A
magyar kultúra a dalok, versek, prózák, kulturális gyökerek szeretetét,
ápolását, továbbadását jelenti. Kovács Tünde élete is errõl szólt az iskolában.

MÛVÉSZPALÁNTÁK
AZ ISKOLÁBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
A szín- és bábmûvészeti foglalkozásokon elsõsorban drámajátszással
foglalkozunk – tette hozzá Harkályné Kovács Katalin. Ennek keretében
szituációs játékokkal ismertetjük meg
diákjainkat, akikkel improvizációs
gyakorlatokat is végzünk. A bemutatásra szánt darabokat nemcsak betanuljuk a szereposztás szerint, hanem
át is dolgozzuk azokat. Hasznosak a
fiataloknak a mozgás- és beszédgyakorlatok egyaránt. A képzõ- és iparmûvészeti ágban hat csoportban több
mint száz fiatal bontakoztatja ki a tehetségét festészetben, grafikában vagy
tûzzománc készítésében.
A mûvészeti iskolában az elmúlt
idõszakban a térítési és tandíjak
emelkedése ellenére nem csökkent,
hanem több mint hatvan fõvel bõvült
a létszám. A szülõk látják, hogy az
erre a célra befektetett forintok jól
hasznosulnak.

Az idei tanévben a tagintézmény
471 növendéke közül sokan vannak,
akik több tanszak munkájába is bekapcsolódtak. A diákok közel fele-fele
arányban vesznek részt zenei, valamint a más mûvészeti ághoz kapcsolódó foglalkozásokon.
A szerencsi mûvészeti iskola növendékei állandó fellépõi a városi és
iskolai rendezvényeknek, ünnepségeknek. A zenei képzésben résztvevõ
fiatalok hangversenyeken mutatják be
tudásukat, míg a képzõmûvészek
munkáit kiállításokon tekinthetik meg
az érdeklõdõk. Visszatérõ rendezvény
a szerencsi iskolában a néptánc szóló fesztivál és új kezdeményezésként
a mûvészeti gála. Az oktatás helyszínei jelenleg az általános iskola tantermei, azonban a jövõben a Csalogány óvoda épületének átalakításával korszerû feltételeket biztosít az önkormányzat a diákok hangszeres zenei képzéséhez Szerencsen.

TUDÁSPRÓBA ANGOLBÓL

A két tannyelvû képzésben résztvevõ diákok rendszeresen vizsgáznak.
Házi vizsgán adtak számot angoltudásukról január 15-én a Szerencsi
Általános Iskola Rákóczi épületének
két tannyelvû oktatásban részesülõ hatodikos diákjai. A feladat nem volt szokatlan a fiataloknak, hiszen tanulmányaik során rendszeresek a tudáspróbák. Ez alkalommal szóban méretett
meg tizenhat diák, akiknél többek között a folyamatos beszédet, a kiejtést
és a választékos szóhasználatot érté-

kelték a pedagógusok. A tanulóknak
három helyszínen kérdés-felelet formájában, szituációs helyzetekben és
információcserében kellett bizonyítaniuk. A vizsgaeredmények átlaga meghaladta a négyes osztályzatot, amire
méltán lehetnek büszkék a hatodik évfolyamos, két tannyelvû képzésben részesülõ tanulók és pedagógusaik egyaránt a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében.

BEMUTATKOZÓ EGYETEMEK,
FÕISKOLÁK
Az egykori tanítványok a közelmúltban elhunyt pedagógus családjának, a szerencsi középiskola di-

ákjainak, valamint tanári karának jelenlétében tisztelegtek Kovács Tünde emléke elõtt.

A GIMNÁZIUM KÍNÁLATA TOVÁBBTANULÓKNAK

Nyílt napra invitálta az általános
iskolák nyolcadikos diákjait és szüleiket, valamint a hatosztályos képzés iránt érdeklõdõ hatodikosokat a
Bocskai gimnázium. Az immár hagyományos december 14-ei és január
11-ei eseményeken közel négyszáz
érdeklõdõ jelent meg, hogy tájékozódjon a szerencsi középiskola kínálatáról.
A Bocskai gimnáziumban a tanév
során két alkalommal, december
elején és január közepén tartanak
nyílt napokat. Ezeken az eseményeken Gál András fõigazgató ismertet-

te azokat az eredményeket, amelyeknek köszönhetõen a szerencsi
gimnáziumba hosszú évek óta többszörös a túljelentkezés.
Mint elhangzott, 32 osztályban
több mint ezer fiatalt készítenek fel
korszerû körülmények között a továbbtanulásra a szerencsi középiskolában. A felvételi eredmények
alapján a vegyes gimnáziumok mezõnyében az elõkelõ 19. helyen
szerepel az országos ranglistán. A kiválóan felkészült pedagógusok lelkiismeretes munkájának és a kiemelkedõen jó tárgyi feltételeknek kö-

szönhetõen a végzõs diákok körében
az országos és a megyei átlagot jelentõsen meghaladva 80 százalékos
a továbbtanulási arány. A Bocskaiban a 2010/2011-es tanévben nyolc
új osztály indítását tervezik. Ezek között a már hagyományos általános
tantervû, hatosztályos, angol és német tagozatok, rendészeti képzés,
matematikai-informatika tagozat,
közgazdasági osztály mellett újdonságként biológia tagozat szerepel. Ez
utóbbi elsõsorban késõbbi orvosi, állatorvosi, illetve gyógyszerészi egyetemi tanulmányokra készít fel.

A végzõs tanulóknak február 15-ig kell dönteniük a továbbtanulásukról.
A felsõoktatási felvételi határidõ közeledtével egymást követik a tájékoztatók a különbözõ egyetemek és
fõiskolák kínálatáról a Bocskai gimnáziumban. A középiskola 225
végzõs diákja így helyben gyûjthet

információkat a továbbtanulási lehetõségekrõl. Az érdeklõdõ tanulók
legutóbb január 20-án a Debreceni
Egyetem kínálatával ismerkedtek,
ahol tizenöt különbözõ karon várják
diplomaszerzésre a jelentkezõket.

KRÓNIKA

A DON-KANYAR ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZVE

Mezõzomboron a Hõsök kertjében
emlékeztek az 1943-ban messzi földön elhunyt magyar katonákra. A január 14-ei esemény résztvevõi egyegy szál gyertyát helyeztek el az emléktáblánál, majd a helyi általános iskola diákjai olvasták fel a Don-kanyarnál eltemetett helyiek neveit. A
népdalkör mûsorát követõen az önkormányzat és a mezõzombori áldozatok hozzátartozói helyezték el
a tisztelet virágait és a koszorúikat.

A megemlékezés a Faluházban
folytatódott, ahol Gál Istvánné tartott
elõadást, aki testvérével együtt a
rendszerváltás utáni idõszakban vágott neki a kétezer kilométeres utazásnak, hogy felkutassák a 67 esztendõvel ezelõtt elesett édesapjuk sírját. Gál Istvánné immár háromszor
járt a Don-kanyarban. Az utazások
emlékeibõl, régi fotókból, dokumentumokból készített tárlatot ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe.

TISZTELGÉS A HÔSÖK ELÔTT

A Don-kanyari gyászos csata áldozataira emlékeztek január 12-én
Bekecsen. A község önkormányzata által szervezett eseményen Béki József üdvözölte a jelenlévõket, majd
a helyi általános iskola diákjai adtak mûsort. Magyar Anett beszédében felidézte a 67 évvel ezelõtti gyászos eseményeket, hangsúlyozva,
hogy több mint százezer magyar ember lelte halálát a doni áttörés során.

Az általános iskolai pedagógus szerint ebben az idõszakban mintegy
száz bekecsi katona vált a II. világháború áldozatává.
A megemlékezésen Tóth László,
római katolikus plébános és Orosz
István görög katolikus parókus tartott ökumenikus imát a halottakért,
majd a helyiek a II. világháborús
hõsök emléktáblájánál rótták le kegyeletüket.

VORONYEZSBEN JÁRTAM

A közelmúltban Mezõzomboron, a
Hõsök kertjében tartottak megemlékezést, ahol az 1942 telén Voronyezs
térségében harcoló II. magyar hadsereg helyi áldozatai elõtt hajtottak fejet a résztvevõk. A doni hõsök között
volt a mezõzombori Horváth János,
aki feleségét, két leánygyermekét hátrahagyva 33 éves korában lelte halálát a messzi orosz földön. Gyermekei
54 évvel késõbb, 1996-ban keltek
útra, hogy felkutassák édesapjuk sírját. A fiatalabb lány, a napjainkban már
73 esztendõs Gál Istvánné szinte megszállottként vetette bele magát a II. világháborúban véres magyar áldozatokat követelõ voronyezsi terület megismerésébe.

– Milyen emlékei vannak az édesapjáról, hiszen Ön mindössze hatéves
volt, amikor 1942-ben utoljára látta?
– Valóban, én hatéves voltam, a nõvérem pedig hét, amikor édesapánk,
a többi honfitársával együtt a keleti
frontra került. Emlékszem, 1942 nyarán volt utoljára itthon, majd érkezett
a behívó és nem sokkal késõbb vitték
ki Oroszországba. Elõtte írt egy levelet az édesanyámnak: „Éjféltájt leszünk Szerencsen, hozzatok egy kenyeret, egy liter tejet, meg ha van vaj,
azt is, meg a gyerekeket is hozzad!” –
szólt az üzenet. Mezõzomborról és a
környékrõl, aki tudott, mindenki a
szerencsi állomásra igyekezett. Nagyon
sötét volt. A vonat csendben behúzott
és halkan tovább is ment. Nehéz róla
beszélni, mert csak az integetõ kezeket láttuk. A várakozók és a katonák
egyszerre kiabálták a neveket és hatalmas volt a zûrzavar. Rengeteg ember a peronon, sok katona a vonaton,
de mi nem találkozhattunk az apánkkal. Késõbb sok levelet írt nekünk, arról, hogy éppen merre jár és közben
igyekezett jó tanácsokkal ellátni édesanyámat, hogy a disznót hizlalja, a jószággal törõdjön, a téli tüzelõt miként
szerezzük be.
– Ebben a házban nõtt fel, amelyben ma is él?
– Igen, ezt a házat az édesapám építette, ide születtem. Emlékszem, az
egyik szoba már le volt padlózva, a másik földes volt. Anyám írta neki, hogy
szeretné a másodikat is megcsináltatni, mire apám azt válaszolta, hogy ha
hazajön, akkor együtt megoldják. Sajnos, nem ért haza…
– Mikor tudták meg, hogy elesett?
– 1949-ben, vagy talán 1950-ben.
Eltûnt és holttá kellett nyilváníttatni,
hogy kapjunk egy kis segélyt utána. Akkoriban nem lehetett róluk beszélni,
nem is sirathattuk, de mi a családban
mindig beszélgettünk esténként. Nagymama és anyu meséltek róla. Aput nagyon sokszor emlegették a faluban is.
Legénykorában szülôfalujában prímás
volt egy magyar zenekarban. Vidám

VIRÁGOK A DOMBORMÛ ELÕTT

Kulcsár Anitára emlékeztek január 22-én a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében. A 2005. január 19-én autóbalesetben elhunyt,
helyi születésû világklasszis kézilabdázó dombormûve és márványtáblája elõtt idén is lerótták tiszteletüket a szerencsiek.
A megemlékezésen Harkályné Kovács Katalin idézte fel a város szülöttének alakját. A helyi mûvészeti
iskola vezetõje többek között arra az
idõszakra emlékezett, amikor 1986tól kezdõ pedagógusként három évig
Anita osztályfõnöke volt. A pedagógus beszédében kiemelte, hogy már
öt éve nincs közöttünk az egykori
szerencsi diáklány, de jelen van a
családjában, volt osztálytársai, csapattársai, szurkolói emlékében. Jelen

van egy-egy gyõztes meccsben, egy
gólörömben, egy magasra emelt kézben is, ezáltal mindennapjainkban.
Az emlékezés után a jelenlévõk helyeztek el egy-egy szál virágot a vi-
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lágklasszis kézilabdázó dombormûvénél. Kulcsár Anita a hazai sport
egyik fényes csillaga volt, akit 2004ben a világ legjobb nõi kézilabdázójának választottak.

Gál Istvánné (balra) testvérével
apjuk voronyezsi sírjánál.
természetû, jóindulatú, segítõkész emberként mindenki szerette. Ezermester
volt. Lovat patkolt, kishegedût készített az unokaöccsének, a környékbelieknek nem kellett borbélyhoz menni, mert õ nyírta az embereket. Volt biciklije, azzal járta a vidéket. A kerékpár olyan volt akkoriban, mint ma egy
autó. Abaújkéri születésû az édesapám, õ onnan járt kerékpárral udvarolni Mezõzomborra, az anyukámhoz.
1942 nyarán elvitték és mi csak vártunk. Telt-múlt az idõ, aztán hazajött
egy ember, Krajcár Berti bácsi a frontról, õ mondta, hogy apu kórházba került. Ivanovkánál volt egy ütközet,
ahol sokan megsebesültek. Ez volt az
elsõ nyom, amelyen késõbb elindulhattunk.
– Ötvennégy évvel késõbb a testvérével együtt nekivágtak a mintegy kétezer kilométeres útnak. Hová indultak?
– Egyszerûn csak Oroszországba, a
Don-kanyarba. Van egy levél Tambovból címezve, ez volt az elsõ támpontunk, mert tudtuk, hogy apánk
megsebesült és ott volt a tábori kórház.
A Don Menti Honvéd Sírok Gondozására Alapítványnak Mártha Tibor az
elnöke. Õ több utat szervezett már a
Don vidékére és én megkérdeztem tõle,
hogy mennek-e arrafelé, ahová mi is
szeretnénk eljutni. A biztató válasz után
nekivágtunk. Amikor szomszédasszonyom kérdezte, hogy hová utazom, én
csak azt feleltem: nem tudom, de arra,
amerre a szemem ellát. Valakinek a
lába nyomát biztosan megtalálom.
Tehát az említett levél volt a támpont, amikor Tambovba értünk. Akadt
ott még egy segítõnk, Péter atya, az ortodox pap, aki nélkül talán még most
is ott bolyonganánk a Don vidékén.
Emlékszem, szerda volt. Ahogy mentünk az erdõben, találtunk egy romos
épületet, ami a fogolytábor volt egykor, majd a másik romos építmény volt
a kórház és nem messze, baloldalt egy
kis temetõ. Négy sorban, mintegy 120125 jelölt sírhely, mi pedig csak azt tudtuk a nõvéremmel, hogy a 21/1 volt
apánk tábori száma. Megtaláltuk a hantot és hiszem, hogy õ ott halt meg. Hinni kell, hogy az õ sírja.
Mivel tudom, hogy megsebesült és
kórházban halt meg, így valószínû,
hogy egyedül temették el. Három nagy
temetõ van Tambovban, de amikor érkezésünkkor megmutattuk apánk kórházból írt levelét, ide küldtek minket.
Péter atya beöltözött egyházi ruhájába és ortodox szertartás szerint eltemette apánkat.
A tolmács segítségével orosz idõs
asszonyokkal beszélgettünk, akik a
háború idején még fiatalok voltak. Mesélték, hogy emlékeznek olyanra is,
hogy tömegsírba tették a katonákat,
még a lovaikat is melléjük temették.
Másnap tovább indultunk, újabb sírok felkutatására. Olyan volt, mintha
minden nap temetésen lettünk volna.
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Esténként vizes ruhával borogattuk a szemünket a sok sírás
miatt. Megható pillanatokat éltünk át. Szentpéteri Tibor bácsi, aki haditudósító volt és túlélte a háborút, öt órán keresztül a halottak között feküdt.
– A doni bajtársak tartják a kapcsolatot – mondta és beszélgetett velük: – Emlékszel rá! Itt
templom volt, onnan lõttek és
én ott feküdtem. A Don pedig
ugyanúgy folyik, mint akkor.
– A hosszú utazás ellenére
egy évvel késõbb úgy döntött,
visszatér a Don-kanyarba.
– Tartottam a kapcsolatot
Mártha Tiborral és azon gondolkodtam, hogy küldenék egy
keresztet a sírra. Õ azt mondédes- ta, szívesen kiviszi, hiszen
gyakran járnak oda. Elkészíttettük a nôvéremmel a keresztet, elintéztem a megszentelését, megáldását és elvitettem Fényeslitkére
Mártha Tiborhoz. Eleinte csak küldeni akartam, de végül úgy alakult, hogy
ott voltam a kereszt elhelyezésénél. A
nyíregyházi önkormányzat adta a kocsit, majd Tibor friss jogosítvánnyal,
gyakorlat nélkül ült a volánhoz, úgy
indultunk a kétezer kilométeres útra.
A határtól nem messze Tibor belehajtott egy gödörbe és leszakadt a kipufogócsõ. Feldrótozták, így indultunk tovább, aztán félúton felfõtt a hûtõvíz is.
Két magyar kamion ért utol minket, õk
mondták, hogy menjünk be a pár száz
méterre lévõ telephelyre, ott segítenek.
Úgy is tettünk, de szerelõt nem találtunk. Jó néhány óráig bütykölték a kocsit, majd délután négykor Tibor szólt:
azt mondták az itteniek, hogy forduljunk vissza, mert félúton vagyunk, és
akkor talán még visszaérünk Magyarországra. Én ekkor így feleltem: – Idefigyelj, Tibor! E mögött a kereszt mögött nyolc hónapos munka van, megáldva, megszentelve, ezeknek a rendeltetési helyére kell érni. Ha Magyarországra vissza tudunk menni, akkor Voronyezsbe is odaérünk és Péter
atya majd segít. Tibor beült a kocsiba
és az elágazásnál Voronyezs felé fordult. Odaértünk. A keresztet elhelyeztük. Pont került egy bizonytalan állapot végére. Megnyugodtam és végül
szerencsésen haza is értünk.
– Teltek az évek és harmadszor is
utazott.
– Szóltak, hogy van hely a buszban.
Ekkor már vittem magammal szerszámokat, hogy szépen rendbe tehessem
a sírt. Egy-egy alkalommal több ezer
kilométert utaztunk. Szinte egész nap
mentünk. Volt, mikor bányatóban mosakodtunk. Megbékél az ember. Jó érzés odamenni.
– Milyen emlékei vannak gyerekként
édesapjáról?
– Apu nagyon fiúpárti volt. Elmondásokból tudom, hogy vágta a fát, amikor kiment a nagymama, és mondta:
lány van János, lány. Apám levette a
sapkáját és belecsapott. A családban
mindig azt mesélték, hogy apánk anynyira szeretett volna egy fiút, ha tízen
lettünk volna lányok, a tizenegyediket
is megpróbálta volna.
Ahol most ülünk a lakásban, egykor
a konyha volt. Emlékszem, amikor utoljára indult el, anyánk linzert sütött és
mondta: – Mit fognak szólni, hogy nem
kentem meg neked lekvárral. Erre
apám azt felelte: – De Etelka, ezt be
tudom a zsebbe tenni, de a lekvárost
nem, így menet közben is tudok enni
belõle! Mi pedig a nõvéremmel magunkra húztuk a dunnát és úgy sírtunk.
Ez volt az utolsó találkozásunk vele.
Sok mindenre emlékszem és gyerekkoromban sokat meséltek nekünk róla,
ma pedig én adom tovább az emlékeket, mert akirõl beszélnek, azt nem
felejtik el soha!
M. Z.
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A tárgyalóterembõl jelentjük

A BÍRÓSÁG ELUTASÍTOTTA AZ OMBUDSMAN KERESETÉT
Az elmúlt évben a jövõ nemzedékek
országgyûlési biztosának ajánlása alapján felülvizsgálta a szerencsi szalmatüzelésû erõmû egységes környezethasználati engedélyének (EKHE) kiadását az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (OKTVF). Fülöp Sándor az
engedély megsemmisítését kezdeményezte, a fõfelügyelõség azonban 2009.
augusztus 3-án helybenhagyta az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
által a BHD Hõerõmû Kft. részére 2007.
május 10-én kiadott és 2007. június 6án jogerõre emelkedett elsõfokú határozatot.
Az ombudsman szerint az elsõfokú eljárásban a felügyelõség jogellenesen nem vizsgálta az erõmûnél a
kombinált hõ- és villamosenergia-termelés megvalósíthatóságát, az energiafû-termeltetéssel esetlegesen felmerülõ környezeti hatásokat. Fülöp
Sándor kifejtette, hogy a beruházó esetében az energiafû felhasználásával
kapcsolatos tájékoztatás elmaradása
miatt nem beszélhetünk jóhiszemû joggyakorlásról és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem élt a világörökség-védelemmel kapcsolatos szakhatósági jogkörével. A jövõ nemzedékek
országgyûlési biztosa szerint mindezek, illetve a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján fenn-

állnak a felügyeleti eljárás lefolytatásának feltételei.
Az OKTVF az ombudsmani ajánlás
alapján, a jogszabályi kötelezettségének
eleget téve lefolytatta a felügyeleti eljárást és megállapította, hogy nem állnak fenn a törvényi feltételei az erõmû
környezethasználati engedélyének a
megsemmisítésének. A beruházó jóhiszemû jogszerzése az építési engedély
jogerõre emelkedésével, a jóhiszemû
joggyakorlás pedig az erõmû megvalósítását elõkészítõ tevékenységek megkezdésével megtörtént. Az energiafûfelhasználás az engedélyezési dokumentációban nem szerepel és a társaság nyilatkozata alapján ilyen növény
átvételét nem tervezik, mivel az erõmû
beszállítási körzetében a szükséges
szalmamennyiség rendelkezésre áll. A
fõfelügyelõség álláspontja szerint a
jövõ nemzedékek országgyûlési biztosának állásfoglalásában foglaltakból
nem volt megállapítható olyan körülmény, amely a beruházó rosszhiszemû
jogszerzését, illetve joggyakorlását bizonyítaná. Jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogok esetében a kiadott engedély felügyeleti eljárásban történõ megsemmisítésére csak abban az esetben
van lehetõség, ha a határozattal szemben semmisségi ok áll fenn. Az erõmû
egységes környezethasználati engedélyét megadó határozat esetében a fõfelügyelõség álláspontja szerint az eljárás
iratainak vizsgálata, a felügyeleti eljárásba bevont szakhatóságok és a jövõ

nemzedékek országgyûlési biztosának
állásfoglalása alapján nem állapítható
meg semmiségi ok, így a másodfokú hatóság a határozatot helybenhagyta.
A jövõ nemzedékek országgyûlési
biztosa (felperes) 2009. szeptember
22-én keresetlevelet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz,
amelyben kérte OKTVF (alperes) közigazgatási határozatának a felülvizsgálatát, az elsõ fokú, jogerõs határozat hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását indítványozta, míg az alperes ellenkérelmében a felperes keresetének az elutasítását kérte.
A B.-A.-Z. Megyei Bíróság Kalas
Tibor vezette háromfõs tanácsa 2009.
november 12-én tartott elsõ tárgyalási napján Fülöp Sándor hangsúlyozta,
hogy az engedélyezési eljárásában
alapvetõ jelentõsége van annak, hogy
az ország nem tudja teljesíteni a világörökségi címmel vállalt kötelezettségeit
és álláspontja szerint az erõmû tervezésekor nem valósult meg az elérhetõ
legjobb technológia alkalmazásának a
követelménye. Az ombudsman szerint
a beruházó a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során tett nyilatkozataiban nem jelölte meg és nem is tüntette fel az energiafüvet, mint egyik felhasználható tüzelõanyagot, ennek a növénynek a termesztése pedig kedvezõtlen módon megváltoztatja a táj
arculatát. A felperes szerint az erõmûnek a mûködtetéséhez szükség van az
energiafûre, mert nem áll rendelkezésre

elegendõ, az engedélyben felsorolt
tüzelõanyag. Ezt a kérdést az engedélyezõ hatóságnak tisztáznia kellett volna az eljárásban, a beruházó nyilatkozatának a hiányában pedig el kellett volna utasítani a kérelmét. Ez pedig elvezethet a jóhiszemûség megkérdõjelezéséhez és ahhoz, hogy a kérelmezõt rosszhiszemûnek tekintse a
hatóság.
Az OKTVF képviseletében Modori
László a kereset elutasítását kérte a bíróságtól és kitért arra, hogy a világörökségre vonatkozó kötelezettségekre
nincs jogi szabályozás, a környezetvédelmi eljárást végzõ hatóságnak pedig
erre nincs is hatásköre. Kifejtette továbbá,
hogy az irányadó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az elsõ fokon eljáró hatóság bevonta a kulturális örökségvédelemért felelõs szakhatóságot
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal miskolci irodája), amely világörökség-védelmi szempontból nem tett kikötést. A
felügyelõség határozatát a szakhatósági állásfoglalások figyelembe vételével
alakította ki. Az EKHE nem tartalmazza az energiafüvet – mint tüzelõanyagot –, tehát ezt a beruházó az erõmûben
nem használhatja fel. Az alperes képviselõje hangsúlyozta, hogy az elérhetõ
legjobb technológia (BAT) megítélése
szakmailag vitatott kérdés, s mint ilyen,
nem alapozhatja meg a beavatkozó (engedélyes) rosszhiszemûségét. Kifejtette
továbbá, hogy a BAT tekintetében a
fõfelügyelõség, a felügyelõség és az en-

AZ ÜGYÉSZSÉG A TÖRVÉNYESSÉG ÕRE
(Folytatás az 1. oldalról.)
Egy mindennapos rutinfeladatnak
számító ittas vezetésrõl is egy akta készül ugyanúgy, mint egy szerteágazó,
úgynevezett szocpolos csalásról, amibõl
a mûködési területünkön többre is fény
derült az elmúlt idõszakban. Ez utóbbi bûncselekmények vizsgálatában a helyi rendõrség mellett a szerencsi ügyészség is kivette a részét addig, amíg a hivatali vesztegetés alapos gyanúja miatt
az ügyet át nem vette a Miskolci Nyomozó Ügyészség. Jelenleg is van egy
olyan esetünk, aminek akár európai öszszefüggései is lehetnek. Gyanítható,
hogy az elkövetõk nemcsak egy szerencsi cégtõl szállítottak el hamis iratokkal nagy mennyiségû árut, aminek
késõbb útközben nyoma veszett.
– Milyen tendenciák érvényesülnek
a térségükben elkövetett bûncselekményeknél?
– Az elkövetõk agresszívebbek, ami
azonban nemcsak a bûneseteknél, hanem a mindennapi életben is megfigyelhetõ. Egyre több a fiatalkorú elkövetõ, ám ezek a Miskolci Városi Ügyészség hatáskörébe tartoznak. Az illetékességi területünkön a vagyon elleni
bûncselekmények a meghatározók,
ezek többségénél nehéz feladat a bizonyítás. Komoly szakmai kihívást jelentenek a csoportos garázdaságok,
amelyeknél a bíróság részérõl elvárásként fogalmazódik meg velünk szemben annak a feltárása, hogy a vádlottak közül pontosan ki, milyen cselekedetével szegte meg a törvényt. Amikor
két család nagy létszámú rokonsága kerül összetûzésbe egymással, ezt nagyon
nehéz rekonstruálni még akkor is, ha
az ilyen, sokszor kapákkal és kaszákkal vívott csetepatéknál érdekes módon
ritkán keletkeznek súlyos sérülések.
Aztán vannak olyan bûncselekményi kategóriák, amivel a hazai igazságszolgáltatás nemigen tud mit kezdeni. Ide
sorolható például a kábítószer-kereskedelem. Néha ugyan elfognak egy-egy

fogyasztót, vagy kisebb dílert, de én
olyan terjesztõvel eddig még nem találkoztam a munkám során, aki nagyobb
mennyiségû kemény droggal bukott volna le. Pedig joggal gondolhatjuk, hogy
léteznek ilyenek. Aztán ott vannak a céges csalások. Csõdbe mennek vállalkozások, nagy pénzek tûnnek el és a
végén nincs, akit felelõsségre lehetne
vonni. Az elmúlt idõszakban nálunk a
legnagyobb volumenû jövedéki ügy a
2008 nyarán Bekecsen leleplezett ipari méretû illegális szeszgyártás volt,
amelynek iratait vádemelési javaslattal
közel egy éve megküldtük a Szerencsi
Városi Bíróságnak.
– Milyen a kapcsolatuk a rendõrséggel és a bírósággal?
– A helyi rendõrkapitánysággal szoros az együttmûködésünk, hiszen a büntetõeljárási törvény szerint mi irányítjuk a nyomozást. A rendõrség a tapasztalt munkatársak tömeges nyugdíjba
vonulása után most kezd talpra állni.
Értelmes, fiatal szakemberek kerültek a
testületbe, akik igazi zsaruszellemben,
jó kopók módjára vetik magukat a törvényszegõk nyomába. Velük jó együtt
dolgozni. Bûnmegelõzésrõl sajnos már
régóta nem beszélhetünk, mindössze tüneti kezelést végezhetünk az elkövetõk
bezárásával. Ebben jó partnerre találtunk az új szerencsi rendõrkapitányban,
aki ötleteivel is segíti a közös munkánkat. Így lépnek fel a járõrök az erdészeti
törvény rendelkezései alapján azokkal
szemben, akik illegálisan szállítanak fát.
A helyi ítélkezésben egyre inkább teret
hódítanak az általunk is szorgalmazott
gyorsított eljárások. Az ilyen bíróság elé
állításoknak a jogsértés elkövetése után
rövid idõn belül kiszabott büntetés miatt nagyobb a visszatartó ereje, csakúgy,
mint az elõzetes letartóztatás alkalmazásának.
– Az ügyészségi munka egyik mérõje a vádemelések eredményessége.
– E mutató alapján más megyei
ügyészségekkel összehasonlításban évek

óta a középmezõnyben szerepelünk.
Ezen nem is szeretnék változtatni. Mire
egy-egy eljárás eljut a vádemelésig, több
szûrõn is átmegy. Ki merem jelenteni,
hogy ártatlan embereket nem hurcoltunk meg, akkor sem, ha bizonyos
ügyekben történtek is felmentõ ítéletek,
mert a bíró nem látta kellõen bizonyítottnak a vádat. Ha azonban csakis a
száz százalékos elmarasztalással
végzõdõ ügyeket vállalnánk fel, a többinél pedig megszüntetnénk az eljárást,
akkor azzal a bûnözõknek kedveznénk,
azt erõsítve bennük, hogy a törvényszegéseket kis rafinériával könnyen
meg lehet úszni. Ehelyett inkább vállaljuk a többletmunkát, a bírósági tárgyalásokon való személyes közremûködést annak érdekében, hogy az
együttélés szabályait megsértõk megbûnhõdjenek még akkor is, ha ez olykor kudarccal is jár.
– Vezetõ ügyészként hogyan telik egy
munkanapja?
– Elsõ dolgom a posta, a többségében a bíróságtól és a rendõrségtõl érkezett iratok elolvasása. Ez a dokumentumok változó mennyiségétõl függõen olykor délig is eltart. Fontosnak
tartom, hogy megfelelõ információval
rendelkezzek a térségünkben folyamatban lévõ ügyekrõl és mérlegelés után
megtegyem a szükséges intézkedést. Ez
indokolt esetben akár egy eljárást megszüntetõ rendõrségi határozat hatályon
kívül helyezése is lehet. A személy elleni erõszakos jellegû bûncselekményeknél a minõsített testi sértésekig terjed az illetékességünk, ennél súlyosabb
ügyekben már a megyei ügyészség jár
el. A postabontás után elõveszem azokat az aktákat, amelyeket magamra szignáltam. Ezek zöme büntetõügy, amelyeknél a nyomozati anyagot körültekintõen fel kell dolgozni, megfontolva
a vádemelés lehetõségét. Emellett egyedül én látom el a Szerencsi Városi
Ügyészségen a közigazgatási és magánjogi szakterülettel összefüggõ fel-

adatokat, többek között az egyesületek,
alapítványok, közigazgatási és szabálysértési hatóságok felügyeletét. Idõnként tárgyalásra is járok, és bármikor befuthatnak a rendõrök is azzal, hogy õrizetbe vettek valakit és a kezdeményezésükre indítványozzuk a bíróságnál az
érintett személy elõzetes letartóztatását.
Ennek ügyintézése szigorú határidõkhöz
kötött és sok szervezéssel is jár. A feladataim között szerepel a munkatársaim ellenõrzése. Szerencsére felkészült
kollégáim vannak, akik a törvényi elõírások szerint dolgoznak.
– Milyen ügyekben szokott személyesen eljárni?
– Nem szoktam válogatni. A nagyobb
volumenû ügyekben, ahol a nyomozás
fokozott ügyészi felügyelet mellett történik, a kezdetektõl közremûködöm.
Szeretném úgy alakítani a munkarendemet, hogy a vádemelést követõen a
tárgyalásokra is én mehessek. Ilyen a
korábban említett bekecsi ügy is, ahol
magam állítottam össze a vádiratot.
– Ha teljesülhetne három kívánság,
mit kérne vezetõ ügyészként?
– Elsõként azt, hogy a jogi szabályozás ne változzon olyan gyakran, mint
mostanában. Ha el akarom kerülni a tévedést, akkor úgy kell utána nézni egyegy törvénynek, hogy az adott idõpontban annak milyen formája volt hatályban. Ez sok energiát von el az érdemi munkától. Korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy jogszabályt év közben akár kétszer is módosítsanak. Emlékszem, amikor az ügyészségre kerültem, a Büntetõ Törvénykönyvön több
mint tizenöt évig egyetlen betût sem változtattak. Annak is örülnék, ha a társadalomban tudatosulna, hogy az ügyészség a törvénytisztelõ állampolgárok érdekeit képviseli azokkal szemben, akik
fittyet hánynak a jogszabályokra. Harmadikként pedig jó egészséget kívánok
minden munkatársamnak és boldog kismamaságot a szülés elõtt álló kolléganõmnek.
Árvay Attila

gedélyes sem osztja az ombudsman álláspontját, mivel a véleményük szerint
annak nem feltétele a keletkezett hõnek
a hasznosítása, azt kizárólag ilyen jellegû lakossági, illetve egyéb igény esetében kellett volna vizsgálni, azonban
ez az engedélyezési eljárásban nem merült fel. A BHD Hõerõmû Zrt. az alperes pernyertességének az elõmozdítása érdekében kérte a perbe történõ beavatkozását, amit a megyei bíróság
végzésében megengedett. A beavatkozó képviselõje, Nagy Andrea szerint az
engedély megsemmisítésének a jogi feltételei nem álltak fenn a közigazgatási
eljárásban, a jóhiszemûséget vélelmezni szükséges, a rosszhiszemûséget
pedig bizonyítani kell. Véleménye szerint az utóbbi nem állapítható meg a
beruházó nyilatkozataiból.
A bíróság felhívta a felperes figyelmét, hogy neki kell bizonyítania, hogy
az alperesi határozat jogsértõ, hogy a
jóhiszemû jogszerzés és joggyakorlás
nem áll fenn, vagyis a beavatkozó
rosszhiszemûségét. A bíróság a tárgyalást elhalasztotta, és végzésében felhívta az alperest, hogy a környezetvédelmi engedélyezési eljárás iratanyagát nyolc napon belül hiánytalanul küldje meg.
A B.-A.-Z. Megyei Bíróságon január
21-én folytatódott az eljárás. A tanács
elnöke ismertette, hogy a csatolt dokumentumok áttanulmányozása során a
beruházó legalább két helyen – az EKHE
dokumentációjában, az erõmû fõ berendezéseinek és rendszereinek elemzésénél, valamint az elõzetes eljárásban
az alkalmazott technológia bemutatásánál –, megemlítette az energiafüvet,
mint lehetséges másodlagos tüzelõanyagot, ugyanakkor az elsõ tárgyalási napon a felperes és az alperes egybehangzóan azt nyilatkozta, hogy az
energiafû nem szerepel az engedélyezési eljárás iratanyagában. A felperes
képviselõje, Pálvölgyi Ákos elismerte,
hogy az energiafû megnevezésre került,
de az ombudsman a vizsgálata során
azt is tapasztalta, hogy a növénynek a
szállítására már szerzõdéseket is kötöttek, amit a beruházó elhallgatott az engedélyezési eljárásban. Az alperes képviselõje, Modori László hangsúlyozta,
hogy az engedélyes rosszhiszemûség
nem állapítható meg és az a tény, hogy
az energiafû megemlítésre kerül az iratokban, azt támasztja alá, hogy a beruházó nem kívánt semmit elhallgatni,
ugyanakkor az energiafû az engedély
rendelkezõ részében továbbra sem szerepel tüzelõanyagként, tehát ennek felhasználása nem történhet az erõmûben.
Kifejtette továbbá, hogy az engedélyezési dokumentáció hivatkozott részei
nem a konkrét létesítmény, a tevékenység végzésének a paramétereire vonatkoznak, hanem az alkalmazott technológia bemutatását tartalmazzák,
amely egyébként valóban alkalmas
energiafû égetésére is. Az engedélyezési dokumentációnak az a része azonban, amely az eljárás tárgyát képezõ
létesítmény jellemzõit határozza meg,
illetve az ennek megfelelõen kiadott engedély nem tartalmazza az energiafüvet, mint tüzelõanyagot. A beadott kérelem sem irányult az energiafû tüzelõanyagként történõ felhasználására, és
az ennek alapján kiadott engedély
sem tartalmazza ennek a lehetõségét. A felperes fenntartotta az indítványát, hogy a bíróság rendeljen ki szakértõt, aki nyilatkozzon a beruházó által megjelölt 80 kilométeres körzetben
rendelkezésre álló szalma tüzelõanyag
mennyiségérõl és arról, hogy ez elegendõ-e a kazánoknak az ellátására, mivel ez a jóhiszemûség megállapításában alapvetõ jelentõségû tény.
(Folytatás a 7. oldalon.)

VISSZATEKINTÔ

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban

Az Angliában élõ Kiss Zsuzsanna
gyerekként azon kevesek közé tartozott, akik augusztusban már várták az
iskolakezdést. Szerette a tanórákat,
ahol a pedagógusok mindig nagy odafigyeléssel egyengették a kisdiákok útját. – Kiss Olga tanárnõ matekóráitól
ugyan mindig féltünk, de most felnõtt
fejjel már látom, hogy akkor az úgy
volt a jó – emlékezik vissza Kiss Zsuzsanna. – A koromnál fogva még részese lehettem az éves osztályon belüli Ki mit tud-oknak, a simai úttörõ-,
illetve környezetvédõ táboroknak –
amelyeket sikerült egyetlen kullancscsípés nélkül átélnem – és a farsangi
utcai felvonulásoknak. A gimnáziumi
éveimet szintén Szerencsen, a Bocskaiban töltöttem. Néhány hete szomorúan hallottam, hogy középiskolai
magyar tanárnõm, Kovács Tünde, karácsony elõtt elhunyt. Mindannyian
végtelenül szerettük õt, hiszen négy év
alatt nemcsak a magyar és a világirodalmat ismertette meg velünk, hanem
az életre is felkészített minket. Nyugodjék békében!
– Érettségi után a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola
angol nyelvtanári szakán folytattam tanulmányaimat – ismertette Kiss Zsuzsanna. Különösebb események nélkül teltek ezek az évek, éltem a hallgatók mindennapjait, sok tanulással és
a vizsgákkal. Itt megjegyzem, hogy a
heti ingázást, vonatozást egyáltalán
nem hiányolom, még a húszkilós válltáskát sem, amit minden vasárnap anyu
fõztjével megrakva cipeltem vissza
Nyíregyházára. Akkori szobatársammal, Ágival viszont egy életre szóló barátságot kötöttem.
A sikeres államvizsgával tanári diplomát szereztem, de nem volt szándékomban elhelyezkedni ebben a
szakmában. Így egy évet Németországban, Geisenheimben töltöttem
bébiszitterként egy nagyon rendes, háromgyerekes családnál. Elsõsorban
azért, hogy a gimnáziumi évek alatt
megszerzett alaptudásomat kibõvítsem
és a német nyelvet alaposan elsajátítsam. A Bachmann-famíliával máig
tartom a kapcsolatot annak ellenére,
hogy az akkori csöppségek igencsak
serdülõkorban vannak már. A kint töltött egy év alatt nemcsak számos jó
barátra tettem szert, hanem személyiségem is gazdagabb lett. Felelõsségteljesebb és gondoskodóbb lettem, mint elõtte. Megtanultam végre
a saját lábamon állni.
2001-tõl elõször rövid ideig Budapesten, majd Szerencsen egy magáncégnél vállaltam munkát. 2003-tól
2007 januárjáig pedig szerencsi kistérségi megbízottként dolgoztam elsõsorban a környék 18 polgármesterével. Részt vettem területfejlesztési
projektek, megyei és országos koncepciók kidolgozásában. Hiszem,
hogy a négy év alatt sokaknak sikerült érdemi támogatást nyújtanom a településfejlesztés számos területén. Ez
idõ alatt megszereztem második diplomámat a Miskolci Egyetem területés településfejlesztési menedzser szakán.
– A szerzõdésem lejárta után az életem 180 fokos fordulatot vett – folytatta Kiss Zsuzsanna –, amikor lehetõségem nyílt arra, hogy krupiéként egy
luxus óceánjárón dolgozhassam. Egyik
szemem sírt, hogy a családomat ismét
hosszabb ideig nem láthatom, de
ugyanakkor izgatottan vártam is, hogy
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A tárgyalóterembõl jelentjük

KISS ZSUZSANNA
Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy innen elszármazott városlakókat
mutatunk be, akiknek eddigi pályafutása tanulságul szolgálhat az utánuk
következõ generációknak.
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A BÍRÓSÁG ELUTASÍTOTTA
AZ OMBUDSMAN KERESETÉT

nek sem kétsége afelõl, hogy egymással szeretnénk leélni az életünket. Mielõtt még bárki is felocsúd(Folytatás a 6. oldalról.)
hatott volna, 2008 szeptemberében
Modori László szerint ez szakmai kérSzerencsen házasságot kötöttünk.
Életem eddigi legszebb és legemlé- dés, ami nem alapozhatja meg a berukezetesebb napja volt az esküvõnk. házó rosszhiszemûségét, ezért az inEz a kapcsolat az oka annak, hogy dítvány elutasítását kérte a bíróságtól.
most már Angliában élek egy Lon- Kifejtette továbbá, hogy e kérdés megdontól nyugatra fekvõ kisvárosban. ítélése tekintetében a fõfelügyelõség, a
Jelenleg egy gyógyászati és labor- felügyelõség, a beavatkozó nem ért
technológiai célokra használt, fo- egyet az ombudsmannal. Ehhez csatlyékonyoxigén- és nitrogéntartályo- lakozott a beavatkozó képviselõje is, és
kat gyártó és forgalmazó amerikai Nagy Andrea átnyújtott a bíróságnak a
cégnél dolgozom. Nyolcfõs nem- KSH adatai alapján készült kimutatást,
zetközi csapat tagjaként német, oszt- ami azt támasztja alá, hogy az erõmû
rák, svájci ügyfelekkel foglalkozom, 80 kilométeres körzetében az engeígy munkám során a német nyelvtu- délyben szereplõ tüzelõanyagok közül
dásomat is maximálisan tudom ka- gabonaszalmából a létesítmény mûködmatoztatni. Minket kevésbé érintett tetéséhez szükséges mennyiség négy és
a recesszió, így van munkánk bõven. félszerese áll rendelkezésre. A bíróság
Zsuzsanna a férjével Greenwich- Szinte észre sem veszem a napok, he- megállapította, hogy az engedélyezési
tek múlását. Itt minden olyan gyor- dokumentumokban nem szerepel a tüben, a 0. hosszúsági foknál.
san eltelik. Egyik nap hétfõ van, utá- zelõanyag beszállítására a nyolcvan kina már csak arra ocsúdok fel, hogy lométeres távolság, ez csupán az ommilyen új élményekben lehet majd részem. Miután az egyhónapos buda- megint itt a hétvége. Sokat dolgozunk budsman vizsgálatában került megjepesti blackjack tréninget sikeresen el- – mint itt mindenki –, az angol em- lenítésre a Natura 2000 és a világvégeztem, 2007 augusztusától nyolc berek jellemzõen karrieristák, alig jut örökségi területet alapul véve, az erõhónapra a Holland America nevû cég idõ másra. Bár nagyon szép környé- mûbe a tüzelõanyagnak közúton törZuiderdam nevû hajója lett az ottho- ken van a házunk, sajnos, a szom- ténõ beszállításával összefüggésben.
A bíróság zárt tanácskozást követõen
nom. Egy teljesen új világ tárult ki elõt- szédságunk elég zárkózott. Talán ez
tem! Bár korábban sem volt az életem az, ami a legjobban különbözik attól, kihirdette a döntését: a felperes keresetét
eseményektõl mentes, de ez az idõ- amihez Szerencsen hozzászoktam. elutasította és ötvenezer forint perkölt– Itt, Readingben viszonylag nagy ség megfizetésére kötelezte. Kalas Tiszak több okból is pozitív hatást gyakorolt rám. A hajós munkatársaim – magyar közösség található, és évente bor, a tanács elnöke a bíróság ítéleténemcsak azok, akik a kaszinóban ve- többször is lehetõség nyílik egy-egy kö- nek szóbeli ismertetése során, annak inlem dolgoztam, hanem a takarítóktól zös partyra, ahol végre anyanyelven doklásában szólt arról, hogy a vizsgákezdve a bárosokon át, a hajó tiszt- beszélgethet az ember – ismertette Kiss lat arra irányult, hogy az alperesi hatájei, táncosok, zenészek, énekesek – a Zsuzsanna. – Legközelebbi találkozó rozat megfelel-e a jogszabályi feltétevilág legkülönbözõbb tájairól és or- egy farsangi buli lesz február végén. leknek, megállapítható-e jogszabályszágaiból jöttek. A 2800, fõként ame- A zárkózott szomszédokért kárpótol- sértés. A bíró hangsúlyozta, hogy sajárikai utasra kb. 900 fõs személyzet ju- nak a barátok. Amikor közel kettõ éve tos volt a per tárgya, mert felügyeleti jogtott. Voltak köztünk Fülöp-szigeteki, ide költöztem, nem voltak saját is- körben kellett eljárnia az ombudsman
dél-afrikai, ausztrál, amerikai, perui, merõseim. Aztán amikor az elsõ mun- beadványára az alperesnek. A 2007-ben
román, indonéz, orosz, angol, és még kahelyemen több mint 120-an dol- már elsõ fokon jogerõre emelkedett haszámos nemzetbeli fiúk és lányok goztak, szinte kitárult elõttem a világ tározat esetében azt kellett vizsgálni,
egyaránt. Könnyen teremtek kapcso- és most már elmondhatom, hogy meg- hogy a közigazgatási eljárási törvény
latot az emberekkel, így a nemzetkö- van a barátnõi köröm, akikkel rend- (KET) alapján van-e helye jogerõs enzi társaságban sem volt problémám ba- szeresen összejárunk egy-egy italra, va- gedély utólagos korrekciójának, ezt
rátokat szerezni, sokukhoz a mai na- csorára. Miután német, orosz, lengyel, mennyiben teszi lehetõvé a jóhiszepig ilyen szálak fûznek. Szinte a csa- román, francia és persze magyar egya- mûen szerzett és gyakorolt jogok véládot jelentettük egymásnak, mivel sze- ránt van közöttük, meg tudjuk oszta- delme. Mivel az engedélyes részérõl a
retteink tõlünk akár több ezer kilo- ni egymással kultúrának, gondolata- felperes által állított jogsértéseket az alperes közigazgatási eljárásában nem tainkat, örömünket, bánatunkat.
méterre voltak.
Nemrég elkezdtem franciául tanul- lálta megalapozottnak, ezért a jogerõs
A hajón töltött idõ alatt szinte a fél
világot bejártam. Hat hét Alaszka, majd ni, ami már régóta nagy álmom volt. határozat megsemmisítésének nem volaz USA nyugati-parti nagyvárosait Nagyon örülök annak, hogy végre alérintve, a mexikói Riviéra Acapulcón kalmam nyílt rá. Már egész jól megy!
át, a Panama-csatorna érintése után A családalapításon szorgalmasan dolnégy hónapot a Karib-tengeren töl- gozunk, de hát úgy tûnik, mi a komptöttem. Itt a víz olyan kék, a homok likáltabb fajtába tartozunk…C’est la
pedig olyan fehér volt, amirõl ál- vie!
Bár tudom, hogy már jócskán benmomban sem gondoltam volna, hogy
A Bekecs FC gyõzelmével zárult
létezik. Az utolsó egy hónap alatt a Zui- ne vagyunk az új évben – zárta gona
Hegyalja
teremlabdarúgó-bajnokdolatait
Kiss
Zsuzsanna
–
és
talán
már
derdam áthajózott a Földközi-tengerre, aminek köszönhetõen Európa azon nem is illik, de én azért mégis min- ság.
részeit is láthattam, ahová mindaddig den jót és boldogságot szeretnék kíA küzdelemsorozat alapszakasza
nem volt alkalmam eljutni: Madeira vánni otthoni barátaimnak, ismerõsejanuár
10-én zárult le. Az utolsó háimnek,
és
a
Szerencsi
Hírek
minden
szigete, az észak-afrikai Casablanca,
rom fordulóban a szerencsi együttes
Lisszabon, de legjobban Monte Car- olvasójának 2010-re!
lo tetszett.
– A hajón töltött harmadik héten
megismerkedtem a férjemmel, Andrew-val! Õ akkoriban többhónapos világkörüli út utolsó állomásaként töltött egy hetet a Zuiderdamon. Miután
visszautazott Angliába, a fennmaradó
fél év alatt – amíg a szerzõdésem 2008
áprilisában le nem járt – fõként az internet, e-mailek sokaságával és a skype
(internet-telefon) segítségével tartottuk
a kapcsolatot. Azt hiszem, életem
egyik legjobb döntése volt, hogy elvállaltam ezt az utazást!
– A szerzõdésem leteltével Andy
szinte azonnal Magyarországra utazott, pár nappal késõbb megkérte a
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ismét ökumenikus imahetet tarkezem és családunk legnagyobb meglepetésére eljegyeztük egymást – idé- tottak a történelmi egyházak Szerencsen. A város templomaiban naponta
zi fel Kiss Zsuzsanna. – Kölcsönös sze- más-más felekezethez tartozó lelkész tartott misét, istentiszteletet. A janurelem szövõdött közöttünk az elsõ lá- ár 18-ától 24-éig tartó eseménysorozat zárásaként a helyi Munkás Szent Jótásra, ezért soha nem volt egyikünk- zsef templomban Damjanovics Pál görög katolikus parókus prédikált.

tak meg a törvényi feltételei. A bíróság
vizsgálta az engedélyes eljárásának a
jóhiszemûségét. A tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a törvény alapján a jóhiszemûséget vélelmezni kell, a rosszhiszemûséget viszont bizonyítani szükséges. A megyei bíróság nem tartotta
megalapozottnak a felperesnek az álláspontját, amely szerint a beruházó
nem szerezhetett jóhiszemûen jogot a
környezethasználati engedéllyel, mivel
a beavatkozó rosszhiszemûségét nem
tudta bizonyítani. Az energiafûnek a
megnevezése legalább két esetben szerepelt az engedélyezésre benyújtott
dokumentációban. Ennek a kérdésnek
a tisztázására ugyan ki kellett volna térnie az engedélyezõ hatóságnak, de ez
önmagában nem bizonyítja a kérelmezõ
rosszhiszemûségét. A bíróság azt is megállapította, hogy az engedélyezési dokumentáció nem tartalmazza, hogy
nyolcvan kilométeres körzetben rendelkezésre áll-e elegendõ mennyiségû
elsõdleges tüzelõanyag. Ez a távolság
kizárólag a hivatkozott ombudsmani állásfoglalásban szerepelt. A dokumentációban az található, hogy közúton történik majd a tüzelõanyagnak a beszállítása és nem határoz meg konkrét távolságot a területre vonatkozóan. Ha pedig nincs meghatározva, hogy honnan
kell szállítani a tüzelõanyagot, akkor az
engedélyes rosszhiszemûsége nem bizonyítható azon az alapon, hogy valamely területen rendelkezésre áll-e elegendõ tüzelõanyag. A tanács elnöke kiemelte, hogy emiatt a beruházót jóhiszemû jogszerzõnek és joggyakorlónak
kell tekinteni. Az engedélyezési eljárásban részt vett társadalmi szervezet is
a Tokaji borvidék érdekének a képviseletében, akinek az elsõfokú hatóság
folyamatosan tájékoztatást nyújtott,
majd megküldte részére a határozatot,
azonban a civil szervezet nem élt fellebbezési jogával. Összegezve tehát: a
B.-A.-Z. Megyei Bíróság a felperesnek
a közigazgatási határozat felülvizsgálata
iránt benyújtott keresetét jogszabálysértés hiányában elutasította. Az ítélet
jogerõs, ellene fellebbezésnek nincs helye.
Sárkány László

BAJNOKOT AVATTAK
TEREMFOCIBAN

IMAHÉT A TEMPLOMOKBAN

Abaújkértõl 4–3 arányú vereséget
szenvedett, míg Golop gárdája felett
4–0 arányban diadalmaskodott a városi együttes. Az utolsó fordulóban
Taktaszada volt az ellenfél, akikkel
5-5-ös döntetlen lett a találkozó végeredménye. Az alapszakaszban a
megyei III. osztályú bajnokság szerencsi csoportjának kilenc csapata
közül a Zemplén Bekecs végzett az
élen. A rájátszásba az elsõ öt együttes jutott be. A listavezetõ ZemplénBekecs mellett Taktakenéz, Felsõdobsza, Szerencs és Golop lett a
finálé résztvevõje.
A küzdelemsorozat január 17-ei fináléjában ugyan Szerencs csapata
szerepelt a legjobban, de az alapszakaszból magukkal hozott több
pontnak köszönhetõen mégis a bekecsiek nyerték meg a tornát. A házigazda együttes Monoknál 5–4, Felsõdobszánál 5–1 arányban bizonyult jobbnak. A taktakenéziek elleni találkozón 3–2, a Zemplén-Bekecs gárdájával szemben 4–1 arányban gyõztek a teremlabdarúgó-bajnokságban végül a második helyet
megszerzõ szerencsiek.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

GARÁZDA TINILÁNYOK

A közelmúltban társai szeme láttára két tinilány esett egymásnak Tokajban. Az iskola igazgatója szerint két
diáklány intézményen belüli „nézeteltérésérõl” volt szó, amit az iskolán
belül, fegyelmi jogkörben kívántak elintézni. Az esetet valaki mobiltelefonnal rögzítette, majd feltöltötte az
internetre. A felvétel alapján a rendõrség álláspontja szerint a két verekedõ
lány kihívóan közösségellenes, erõszakos magatartást tanúsított, ezért az
ügyben a Szerencsi Rendõrkapitányság Tokaji Rendõrõrse garázdaság
vétségének gyanúja miatt nyomozást
rendel el.

ELTÛNT FÉRFIT KERESNEK
Az Encsi Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya közigazgatási hatósági eljárást
folytat Bényi István
55 éves novajidrányi
lakos eltûnése ügyében. A keresett férfi még 2009. december 10-én a kora délutáni órákban
távozott otthonából, azóta életjelet
nem adott magáról, a felkutatására tett
intézkedések ezidáig eredményre nem
vezettek. Bényi István személyleírása:
kb. 180 cm magas, 70 kg súlyú, barna hajú, zöldeskék szemû, hosszúkás
arcú, fogazata hiányos, bajuszt, szakállt
nem visel. Eltûnésekor kék színû munkásnadrágot, kék színû pufajka mellényt, fekete színû kalapsapkát, valamint okkersárga cipõt viselt. Az eltûnt
férfi rendszeres gyógyszeres kezelés
alatt áll. A rendõrség kérése, hogy aki
Bényi István tartózkodási helyérõl információval rendelkezik, illetve õt eltûnése óta látta, vagy látni vélte, jelentkezzen az Encsi Rendõrkapitányságon személyesen – Encs, Petõfi út
75/A sz. – vagy hívja a 06-46/587-277,
illetve az ingyenes 107-es vagy 112es telefonszámot.

TANÁRT FENYEGETETT
Egy fiatalkorú tanuló megfenyegette tanárát, aki puskázáson kapta a diákot. Az Encsi Rendõrkapitányság zaklatás miatt indított eljárást a 15 éves fiúval szemben.
A magánindítvány alapján indult
eljárás adatai szerint január 11-én a délelõtti órákban a tanárnõ dolgozatot íratott a diákokkal. Egyikük segédanyagot használva akarta teljesíteni a feladatot. A tanárnõ figyelmeztette, hogy
ezt ne tegye és egyes osztályzattal értékelte a kipuskázott dolgozatot. A diák
azzal fenyegetõzött, hogy felborítja a
padokat – amit korábban már többször
meg is tett –, egyben különféle bántalmazásokat ígérve megfenyegette tanárnõjét.

ELÍTÉLTÉK TANÁRVERÉSÉRT
Trágár szavak kíséretében egy 21
éves férfi az abaújkéri iskola udvarán
fellökött egy pedagógust. Az ügyben
közfeladatot ellátó személy elleni erõszak megalapozott gyanúja miatt indított a rendõrség vizsgálatot a Hernádkakban élõ férfivel szemben. Az
eljárás adatai szerint a gyanúsított január 13-án a délelõtti órákban az iskola udvarán hangoskodott és a felszólításra sem hagyott fel megbotránkoztató viselkedésével. Durva fenyegetõzést követõen meglökött egy
pedagógust, illetve többször is ütésre
emelte a kezét. A nyomozás során kiderült, hogy az elkövetõ azért jelent
meg az iskolában, mert testvére telefonált neki, hogy összetûzésbe keveredett egy másik diákkal. A rendõrség

bûnügyi õrizetbe vette a garázdát és
kezdeményezte gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítását. Az ítélet
január 15-én megszületett: nyolc hónap börtönbüntetés, amelynek a végrehajtását három évre felfüggesztette
a bíróság.

BETÖRÕK A BOLTBAN
A közelmúltban történt, hogy a taktaszadai élelmiszerbolt tulajdonosának
mobiltelefonjára riasztó jelzés érkezett,
miszerint betörtek az üzletébe. A kereskedõ azonnal értesítette a rendõrséget. Kiderült, hogy az ismeretlen elkövetõ egy tekercs toalettpapírt, két légfrissítõt és némi alkoholt vitt magával.
A Taktaharkányi Rendõrõrs járõrei igazoltattak egy 17 éves helyi fiatalembert,
aki beismerte, hogy korábban õ és társai törtek be a kisboltba. A rendõrök
hamarosan a másik két elkövetõt is elfogták. A Szerencsi Rendõrkapitányság
lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a 17, a 19
és a 20 éves férfiakkal szemben.

HÉTVÉGI HÁZAKAT DÉZSMÁLT
Az Oremus dûlõben lévõ hétvégi
házak hívatlan látogatója okozott
bosszúságot és kárt a tulajdonosoknak
az elmúlt idõszakban. A rendõrség tetten érte a tolvajt. A Sátoraljaújhelyi
Rendõrkapitányság többrendbeli lopás
miatt indított eljárást az akkor még ismeretlen elkövetõvel szemben. Az elmúlt hetekben az Oremus dûlõben található hétvégi házakba több alkalommal is betörtek, ahonnan különbözõ értéktárgyakat vittek el. A rendõrség figyelõ szolgálata a napokban
hozott eredményt. A járõrök friss lábnyomokra lettek figyelmesek, s látták,
hogy az egyik ingatlan ajtaját felfeszítették, ami résnyire nyitva van. Az
elkövetõt éppen csomagolás közben
érték tetten a rendõrök. Elõállították
a férfit, aki gyanúsítottkénti kihallgatása során több hétvégi ház feltörését
is beismerte.

TOLVAJ A BOKOR ALATT
A menetrend szerint közlekedõ távolsági busz vezetõfülkéjébõl emelte
el a tettes többek között a jegykiadó
berendezést, majd késõbb egy bokor
alatt bújt meg a rendõrök elõl, kevés
sikerrel. A Szerencsi Rendõrkapitányság ügyeletére érkezett bejelentés a közelmúltban, miszerint a tiszalúci pályaudvaron az esti órákban leparkolt
távolsági buszból elvitték a sofõr személyes értékeit és a jegykiadó berendezést, a hozzá tartozó, alig 2000 forintot rejtõ pénzkazettával együtt.
A helyszíni szemle során a Taktaharkányi Rendõrõrs járõrei az állomás
falának támasztott kerékpárra lettek figyelmesek, majd megtalálták az ellopott tárgyakat, illetve a sofõr személyes
értékeit. Mint késõbb kiderült, a 29 éves
taktaharkányi elkövetõ egy közeli bokorból figyelte az eseményeket, de csak
addig, míg a rendõrök rátaláltak.

IDÕS EMBERRE TÁMADTAK
Ózdi otthonában bántalmazták a 92
éves idõs asszonyt. Az ügyben életveszélyt okozó testi sértés miatt indított
eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság, miután január 19-én virradóra lakásán okoztak
az elkövetõk súlyos, életveszélyes sérüléseket az idõs asszonynak. A tettesek a sértett értéktárgyaival menekültek el a helyszínrõl. Az Ózdi Rendõrkapitányság és a megyei fõkapitányság
nyomozói 36 órán belül beazonosították az elkövetõket, akik közül ketten õrizetbe kerültek.

GARÁZDÁK A FOGDÁBAN
Az idei esztendõ elsõ tíz napjában
bûncselekmény miatt a Szerencsi
Rendõrkapitányság járõrei két férfit vettek szabálysértési õrizetbe és
kísértek a fogdába.
R. Endre taktaharkányi lakos január
8-án 13 óra után néhány perccel a
helyi vasútállomáson a reggeltõl elfogyasztott mérhetetlen mennyiségû
alkohol hatására magából kikelve
mindenkibe belekötött, aki az útjába akadt. Az állomás várótermében
trágár szavakat kiabálva botránkoztatta meg a vonatra várakozó felnõtteket, gyerekeket, majd az idõközben kiérkezõ rendõrök jelenlétében is folytatta garázda magatartását. A megbilincselt és a Szerencsi
Rendõrkapitányságra elõállított R.
Endre kis idõ elteltével szembesült
azzal, hogy cselekménye miatt szabálysértési õrizetbe veszik. A fogdán
eltöltött három éjszakát követõen január 11-én délelõtt a Szerencsi Városi Bíróság 30 000 forint pénzbírsággal büntette közösségellenes tettéért.
A bekecsi A. Ferenc Szerencs
fõutcáján gondolta úgy, hogy erõsebb mindenkinél, amikor január 9én 18 órakor összefüggéstelenül kiabált az egyik buszmegállóban és
trágár szavakat használva szidalmazta jelen lévõ élettársát is. A

helyszínre hívott járõrök is célkeresztbe kerültek és kaptak a szidalmakból. Miután A. Ferenc rendõri
felszólításra sem csendesült el, megbilincselték és a Szerencsi Rendõrkapitányságra elõállították. Mivel
cselekménye kimerítette a garázdaság szabálysértését, az intézkedõ
rendõrök úgy döntöttek, hogy bíró-

ság elé állítással, gyorsított eljárásban tesznek pontot az ügy végére,
ezért A. Ferencet szabálysértési õrizetbe vették. Január 11-én a Szerencsi Városi Bíróság 40 000 forint pénzbírságot szabott ki A. Ferencre, aki ha nem fizeti meg a büntetést, 40 napra a büntetés-végrehajtási intézetbe kell vonulnia.

A TETTES ISMERETLEN

Egy éve annak, hogy
2009. január 12-én
hajnalban Mezõzomboron a családi háza
elõtt a járdán fekve talált rá a tejet kihordó
helyi lakos egy 82 éves,
egyedül élõ asszonyra.
A testén bántalmazási
nyomokat viselõ, kihûléshez közeli állapotban lévõ sértett a
kórházba szállítás közben elhunyt. Az ügyben a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rend- Ma sem ismert, hogy ki okozta az idõs asszony
õr-fõkapitányság forró- halálát Mezõzomboron.
nyomos csoportja vévetõ felderítését közvetlenül elõsegítõ
gezte a helyszíni szemlét és a tanúmeghallgatásokat. Az ügyben halált személynek félmillió forint jutalmat
okozó testi sértés miatt indult eljárás. ajánlott fel. A bûncselekményrõl érdeklõdve a fõkapitányság tájékoztatási
A megyei rendõrfõkapitány az elköirodája közölte, hogy az elmúlt egy évben a nyomozás határidejét többször
meghosszabbították, szakértõi véleményeket szereztek be és a rendelkezésre álló adatokat folyamatosan értékelték a vizsgálatot végzõk, azonban
az eljárást a továbbiakban is ismeretlen tettes ellen folytatja a hatóság, gyanúsítottja még nincs az emberéletet követelõ ügynek.

HAMUBÓL ELÕKERÜLT EURÓ

Egy elektromos meghibásodás miatt keletkezett lakástûz után
eltûnt néhány ezer
euró egy sátoraljaújhelyi ingatlanból. Anynyi bizonyosnak látszott, hogy nem a lángok falták fel a pénzt.

Még január 16-án riasztották a tûzoltóságot
egy sátoraljaújhelyi
házban történt tûzesethez, ahol – mint A kiégett lakásból vitték el a bankókat a tetteutóbb kiderült – a lán- sek.
gok egy elektromos
hiba miatt csaptak fel. A lakás kita- rendõri intézkedés miatt az elkövekarítására néhány embert bízott meg tõknek nem volt idejük elkölteni. A
a tulajdonos. A munkálatokat kö- két férfi arra számított, hogy sikerül
vetõen fedezte fel a vaskazettában elhitetniük, hogy tûzben semmisült
rejtett eurók hiányát, ami miatt a meg a pénzt, de mint utóbb kiderendõrségen lopás miatt tett felje- rült, tévedtek.
lentést. A nyomozók gyors és hatékony munkájának eredményeként
ketten kerültek a rendõrök látókörébe, akik a takarítási munkálatokban is részt vettek. A rendelkezésre
álló adatok alapján a két munkást
gyanúsítottként hallgatták ki lopás
Több alkalommal zsarolta egy
bûntettének megalapozott gyanúja emõdi fiatalkorú az iskolatársát. A
miatt. A páros a bûncselekmény el- gyermekkorú sértett csak a legkövetését határozottan tagadta. Az utóbbi alkalommal szólt szüleinek az
eléjük tárt bizonyítékok és a polig- esetekrõl.
ráfos (hazugságvizsgáló berendezés
– a szerk. megj.) vizsgálat hatására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
azonban beismerõ vallomást tettek, Rendõr-fõkapitányság zsarolás megés megjelölték az általuk eldugott alapozott gyanúja miatt folytat eljápénz rejtekhelyét is. A készpénz hi- rást egy fiatalkorú fiúval szemben. A
ánytalanul megkerült, mivel a gyors vizsgálat adatai szerint még az elmúlt

BORISSZA
RENDÕRKÉZEN

Egy kesznyéteni férfi tett bejelentést
a napokban a Tiszaújvárosi Rendõrkapitányságon, hogy pincéjébõl 45 liter bora eltûnt. A helyszínen hátrahagyott nyomok a rendõrök által már jól
ismert helyi férfihoz vezettek, aki elfogásakor éppen frissen szerzett készletét rendezgette. A nyomozók az elkövetõ ismerõsét is elõállították, mivel ellene elfogató parancs volt érvényben.

„ÖSSZETÖRLEK, MINT EGY
FOGPISZKÁLÓT”

TANÁCSADÓ IRODA
A RENDÕRSÉGEN
A lakosság széleskörû tájékoztatásának érdekében a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság tanácsadó irodát mûködtet Miskolcon, a Zsolcai kapu 32. szám alatt. Az állampolgárok bûnmegelõzési, vagyonvédelmi, áldozatvédelmi, ifjúságvédelmi és egyéb panaszügyekben fordulhatnak segítségért az irodához, ahol szerdánként 9–12
óra között várják az ügyfeleket.

év szeptemberében a 15 éves elkövetõ veréssel fenyegette meg 11
éves iskolatársát: amennyiben nem
ad neki 5000 forintot, akkor összetöri, mint egy fogpiszkálót. A sértett
hallomásból úgy tudta, hogy idõsebb
iskolatársa már úgy megvert egy
másik fiút, hogy azt kórházba kellett
szállítani. A fenyegetés és a hallott
információ hatására másnap a családi kasszából kivette a követelt öszszeget és az incidensrõl nem szólt
senkinek. Ezt követõen január 12-én
újrajátszódtak a tavaly szeptemberi
események, ekkor azonban a zsaroló már 8000 forintot követelt, a teljesítés nyomatékaként ezúttal meg is
ütötte a félelemben tartott gyermeket. Másnap, miután a fiú odaadta a
„pénzbehajtónak” a kért összeget, elmondta a szüleinek a történetet,
akik értesítették a rendõrséget. A fiatalkorú elkövetõt elõállították és
gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

MOZAIK

SPORTÉLET SZERENCSEN II.

A kuglizás minden körben kedvelt
testgyakorlatának nyáron volt a szezonja. Népszerûségét annak köszönhette, hogy ûzése közben toroköblögetésre is sort kerítettek a férfiak. Továbbá a helyi vendéglõsök javasolták, hogy aki kuglizik, annak különösen jó a flekken kovászos uborkával, mások azt is vallották, hogy e
sport gyakorlója hosszabb életû lesz,
mint aki a kártyaasztal mellett görnyed, sorvasztja idegeit, hullatja hajszálait és rontja a gyomrát.
Különleges történetek is keringtek
e sportágról a városban, hiszen arra
is volt példa, hogy lányszívet is hódított a kuglizó, mivel egy-egy jó dobással a papa belegyezését is ki tudta csikarni az udvarló. Szerveztek versenykuglizást a vasutasok, az ipartestület, a cukorgyár tisztikara, egyszer a Nagy Szálloda, máskor a Szerencsi Társaskör kerthelyiségében. A
kuglizásnak más jó oldala is volt, hiszen a résztvevõk pályadíjul nyerhettek értékesebb emléktárgyakat:
porcelán szervizt, egy tonna sört,
kesztyûtartót, felcicomázott élõ libát,
nagy dobozba csomagolt fillérest
vagy élõ békát. Ezek a díjak gyakran a mulatság
kedélyét fokozták és
ugyanilyen elmaradhatatlan kelléke volt egyegy kuglizásnak a cigányzene. A versenyeket
gyakran használták fel
jótékony célokra: például 1895 nyarán a római
katolikus templom javára kugliversenyt rendeztek, azt követõen vacsora és tánc tette emlékezetessé a napot, nyitotta
meg az adakozók bukszáját. A XIX. század
utolsó évének nyarán egy új fedett
kuglizó nyílt meg a „Magyar Ipar”
vendéglõ udvarán. A kuglizás mellett a teke is hódított. A szerencsi pályaudvar tisztikara az állomás melletti parkban új tekepályát nyitott a
huszadik század fordulóján, melyet
természetesen táncmulatság tett a hölgyek számára is vonzóvá.
A testi nevelés szempontjából kiemelkedõ szerepet töltött be a cserkészmozgalom is. A testgyakorlást hathatós eszköznek tekintették, úgy vélték, ha a testet öntudatos mozgások
által minden részében és arányosan
fejlesztik, ezáltal a szellem fejlesztésére is elõnyösen hat. Ahogyan Comenius mester mondta: „ A munkának szüneteit használjuk fel testfejlesztõ mozgásokra, élvezetes versenyekre és játékokra.”
Az iskolai testnevelés mellett a társadalmi sportolás csírái a sportegyesületek voltak. A két világháború között a sport népszerûsítésében jelentõs
szerepet játszottak. A sportegyletek
évtizedeken át fontos szerepet vállaltak a magyarországi testkultúra
diadalra vitelében, a sport elterjesztésében.
Szerencsen 1932-ben a MOVE vívószakosztályt alapított. Tagjai a péntekenként megtartott vívóórákon és
versenytréningen vettek részt. Ugyanebben az évben alakult meg a Szerencsi Polgári Lövészegyesület, hiszen
a céllövészet egyre fontosabb sport-

ág lett. A város határának Bekecs melletti területén, a Lõtér út végén lévõ
bányában alakították ki gyakorló helyüket. Ezen a területen építették fel
a lövészházat is, melyben a társadalmi élet jelentõs eseményeit tartották: baráti összejövetelek, tánciskolák, kártyaklubok, biliárdcsaták.
A lövészház mögötti lõpályán számos
versenyt szerveztek, elõtte pedig
szinte mindennap tréningeztek a lövészbajtársak. Egy-egy ilyen összecsapásra az egész Felsõ-Magyarország lövészei eljöttek. A járási versenyek mellett vendég-, nõi- és galamblövõ versenyt is rendeztek. Általában 23 sorozatban, mintegy 223
tízes és tizenötös sorozatot adtak le,
amely a próbalövésekkel együtt 3400
lövésnek felelt meg. A versenyeken
való részvétel hazafias kötelességnek
is számított. A lövészek egyedi öltözékét, a khaki színû lövészinget az
érmekkel, a nadrágot és kalapot már
messzirõl felismerték a helyiek. A járási lövészversenyt 1932-ben Szerencsen rendezték meg, melyen két
csapatunk is szerepelt: közülük a „B”
gárda a második helyet szerezte meg
a tíz együttes közül. A nõi versenyen

második helyen végzett Füzesséry
Sándorné, az egyéni járási bajnok
Küsztel Károly lett. Versenyszámok
voltak: 50 m egyéni céllövõ verseny
FÉG vagy Geco fegyverrel, 50 méter
levente körcéltáblára leadandó 3
próbalövés után 5-5 lövés fekve, térdelve és állva. A Szerencs környékén
tartott rendszeres vadászatokon szerzett tapasztalat, a siker élménye mellett a céllövészeti technikát volt hivatva csiszolni. A híres körvadászatok még a háborús években sem maradtak el. 1942-ben például Liechti
Frigyes csokoládégyár-igazgató egy
rókát, a Szerencs-Bekecsi Vadásztársaság tagjai pedig 150 nyulat lõttek
egy decemberi hajtás alkalmával. E
vadászok szintén jeleskedtek a céllövészet tudományával.
A cukor- és csokoládégyárban
1925-ben munkás sportegylet alakult.
A késõbbiekben a közös egylet
Sz.C.Cs. SE néven a kerékpározás,
teke, asztalitenisz, természetjárás, de
fõként a labdarúgás terén jeleskedett.
A századforduló után a labdajátékok,
elsõsorban a foci a nép legszélesebb
rétegeit nyerték meg a testedzés
ügyének. Sokan vallották, hogy nincs
még egy olyan sportág, ami két órán
keresztül olyan maradéktalanul le tudja kötni a nézõk figyelmét, mint a labdarúgás. A harmincas években a
község labdarúgócsapata, a Szerencs
SE a másodosztályban játszott. Ebben
az idõben sok panasz volt a közön-

ség hiányára, ellentétben a szomszédos falvak futballpártoló lakóival
szemben. A negyvenes évekre településünk két futballcsapata a városi
és a cukorgyári a bajnokság második, illetve harmadik osztályában
szerepelt. Összecsapásuk mindig rangos eseménynek számított a község
sportéletében. Például akkor, amikor
1942-ben, a besorozások miatt a
meggyengült gyári csapatot a megfiatalodott városi 1–0 arányban öt év
után elõször legyõzte. A mérkõzés
egyetlen gólját Brosch szerezte. Már
ebben az évben mindkét egylet második, fiatalokból álló csapatot is felállított és versenyeztetett.
Az új sporttelep, amely 1954-ben
hatvanezer forint költséggel épült a cukorgyár mellett, nemcsak az üzem, hanem Szerencs és környéke sportéletét is fellendítette. Jó nevû sportegyesületek mûködtek a községben:
a MÁV keretein belül a „Törekvés SE”,
a kiskereskedelmi vállalat a „Vörös
Meteor SE”, a cukorgyár pedig a „Kinizsi SE” támogatója volt. Ez utóbbi
231 mûködõ, igazolt tagját három
minõsített és két társadalmi edzõ irányította a négy sportlétesítményben
a labdarúgó-, futó-, kézilabda- és tekepályákon. Az 540 fõs tagság
asztalitenisz-, birkózó-,
labdarúgó-, kézilabda-,
kosárlabda-, röplabda-,
természetjáró-, teke-szakosztályokban edzhette
magát. A munkahelyi és
falusi spartakiádok keretén belül évente háromnégyszáz dolgozó vett
részt.
A huszadik század eleji törekvések hozzájárultak a testkultúra fejlesztéséhez, megalapozva a
jövõt, azaz a mai sportéletet városunkban. A sport képes kibontakoztatni a személyiségben rejlõ energiát
és az évszázados tapasztalat azt is bebizonyította, hogy a lélek felderítésével jár, ami a legtöbb betegség megelõzésének fõ forrása. Testkultúránkra odafigyelve, elõdeink kezdeményezéseit folytatva megcáfolhatjuk
Voltaire intõ szavait: „Életünk elsõ felében az egészségünket áldozzuk fel
a pénz megszerzéséért, a második felében a pénzünket áldozzuk fel az
egészség visszaszerzéséért. És közben
megromlik az egészség és eliramlik
az élet”
O. Z. M.
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Kéktúra XXXII.

NAGY-MILIC

Megcsörrent a mobilom. A kijelzôn régi ismerõsöm, Sáfrány József
neve jelent meg. Õ volt a rendezõasszisztense a Másfél millió lépés…
címû filmnek Rockenbauer Pál mellett. Közölte, hogy kapott egy levelet Gyenes Károlytól, a Kerekek és
lépések címû film készítõjétõl, aki
által körré zárult az országos kéktúra. A levélben az állt, hogy július
30-án felmegy a Nagy-Milicre, elfogyaszt egy üveg bort, elénekli
kedvenc nótáját, ott tölti az éjszakát és másnap hazamegy. Aki akar,
tartson vele. Ezt a levelet elküldte
azoknak az embereknek, akik 30 évvel ezelõtt ezen a napon kezdték el
forgatni a kéktúráról szóló filmet.
Azt mondta, hogy miután elolvasta
az írást, az elsõ gondolata én voltam,
mert tudja, hogy háromszor jártam
végig az 1100 kilométert. Meghívott.
Én pedig azt válaszoltam, hogy ott
a helyem. Nem voltam ugyan tagja
az egykori 11 fõs stábnak, de többükkel a mai napig személyes kapcsolatom van. Készítettem néhány
nyakba akasztható kis faplakettet
egy néhány centiméter átmérõjû,
ferdén fûrészelt ágból. Simára csiszolás után belekarcoltam: „Nagy Milic 2009”, és a csúcson lévõ obeliszket. Mellé tettem a hátizsákomba egy palack jó kisüsti pálinkát és
elindultam negyedszer a Zemplénihegység legmagasabb csúcsára. Megérkezésemkor Sáfrány József már ott
volt, mert õ elõzõ éjszaka már ott
aludt. Megmutattam, hogy mit vittem
magammal, majd ennek hatására –
és mert borsodi vagyok – kinevezett
házigazdának. Közölte, hogy erre a
Duna TV által készítendõ riport miatt is szükség van. Ez azóta a csa-

torna „Talpalatnyi zöld” címû mûsorának végén, az augusztus 29-ei
adás videóján, a neten megnézhetõ.
Egész nap alig akadt idõnk beszélgetni, mert folyamatosan érkeztek túrázók. Jöttek mindkét irányból. Voltak, akik visszafordultak, de akadtak
áthaladók is. Nem tudták, hogy mi
miért tanyázunk ott, csak miután elmondtuk nekik, mert a csúcsra felérve mindenki megpihent és utána
folytatta az útját. Több mint 40 fõt
számoltunk meg és ezen kicsit meglepõdtünk. Késõbb aztán sorra érkeztek azok, akik a találkozóra jöttek. Petres Pál az út hiteles felméréséért volt a felelõs. Faludi Sándor
hangmérnök, aki az 1100 kilométeren a hátán cipelte az akkor csúcstechnikának számító 10 kilós magnót. Heincz László a stáb legfiatalabb
tagja, mint világosító. Õ a film dunántúli szakaszának forgatása során
ismerte meg a feleségét, akivel azóta is boldog házasságban él. A rendezõasszisztens Sáfrány Józseffel
együtt tehát négy fõ jött el. Rockenbauer Pál halála miatt sajnos nem lehetett velünk. Érkeztek még olyan fiatalok is, akik a film forgatása idején
még nem is éltek. Sok mindenrõl beszélgettünk. Szóba került, hogy a film
készítõi a fizetésükön túl 31 forint napidíjat kaptak és a szállásdíjukat –
amikor volt – megtérítették.
Az internetes fórumozók az évforduló kapcsán többségében el sem
tudnák képzelni, hogy egy ilyen film
elkészülhetne napjainkban is. A tábortûz melletti hosszú beszélgetés
után végül 16-an hajtottuk álomra a
fejünket a szabad ég alatt. Reggeli
ébredésünk után azzal váltunk el,
hogy jó volt találkozni.
Szádváry Gyula

JUBILEUMI ÚJÉVKÖSZÖNTÕ A KAMARÁBAN

Az idei esztendõben is újévi találkozóra hívta az együttmûködõ partnereit, a gazdasági, a tudományos élet és a politika személyiségeit, valamint a sajtó képviselõt január 11-ére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (BOKIK).
A sorrendben tizedik, jubileumi
eseményen Bihall Tamás köszöntõjében arra hívta fel a figyelmet, hogy

2009-ben néhány kivételtõl eltekintve jelentõsen romlott a térségben
mûködõ vállalkozások versenyké-

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: a Fenyvesben. A szerencse ez alkalommal Merczi Gyula, Szerencs, Magyar út 31. szám alatti olvasónknak és a 70/953-6807-es telefonszámról SMS-t küldõ játékosnak kedvezett. Nyereményüket február 2–5. között, munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben.
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A megye gazdaságát Bihall Tamás (középen) értékelte. Jobbra Patkó
Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, balra Káli Sándor, Miskolc város
polgármestere.

pessége. A BOKIK elnöke szerint ebben a piacok beszûkülése mellett komoly szerepe volt a magas adóterheknek, a hitelezési feltételek drasztikus szigorodásának köszönhetõen,
ami annak tudható be, hogy bõ egy
esztendõ alatt a bankok több ezermilliárd forintot vontak ki a magyar
gazdaságot érintõ finanszírozási
körbõl. Ezekkel összefüggésben kevesebb forrás jut kutatás-fejlesztésre,
vagyis a jövõ megalapozására. Hazánkban a cégeket sújtó bürokratikus
teher éppen duplája, mint az Európai
Unióban, a hatóságok túlzottan szigorú intézkedéseikkel olykor vállalatokat lehetetlenítenek el.
A válság idõszakában a kamara különösen fontosnak tartja, hogy tevékeny szerepet vállaljon a nehéz helyzetbôl való kilábalás elõsegítésére. A
testület által a közeljövõben kidolgozandó gazdaságfejlesztési program
megvalósítása össztársadalmi érdek,
amihez a vállalkozások mellett valamennyi közszereplõ – köztük a politikusok – tevékeny közremûködésére
van szükség.
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HATÉKONYABBAN MÛKÖDÕ
VÁROSÜZEMELTETÉS

– Takarékos gazdálkodás, korszerû
szervezeti felépítés, a
színvonalas szolgáltatások és a kihasználtság növelése –
ezek a törekvések határozzák meg a cégbíróságon tavaly januárban bejegyzett,
száz százalékban önkormányzati tulajdonú Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. mûködését. A társaságnál az elmúlt idõszakban megvalósított változások –
mint például jegyáremelés mellett
a tanuszoda és a fürdõ nyitvatartási idejének meghosszabbítása – meghozták a várt eredményt.

A helyi képviselõ-testület 2008
õszén határozott arról, hogy a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. szerteágazó tevékenységi köreit a jövõben két cég látja majd el.
A közhasznú társaság jogutódjaként
megalakult Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. ügyvezetõ
igazgatói teendõinek ellátására
Czakóné Szikszai Orsolya (fotónkon) kapott megbízást. A sportlétesítmények, valamint a világörökségi kapuzat, a Népház és a szálloda üzemeltetését, az önkormányzati intézmények takarítását,
a lakásgazdálkodást, valamint a
közétkeztetést végzõ, nyolcvan dolgozót foglalkoztató cégnél az elmúlt évben több változás történt a
hatékonyabb mûködés, a kiadások
csökkentése és a bevételek növelése érdekében.
– Cégünk tavaly januárban jogutódként kezdte meg a mûködését, a
kezdeti idõszakban a szétválás ügyintézése jelentett komoly többlet-

feladatot – emelte ki
az ügyvezetõ igazgató. Az év folyamán jelentõs gazdasági nehézségekkel
kellett szembenéznünk: csökkent az
önkormányzati támogatás és bebizonyosodott, hogy a
tervekkel ellentétben
több, a város által
nem finanszírozott
tevékenységünk veszteséges. Emellett átmeneti likviditási problémák is
jelentkeztek és nyilvánvalóvá vált
elõttem, hogy a társaság szervezeti
felépítése nehézkes, nem felel meg
a kihívásoknak. Emiatt ezen a területen változtatásokat hajtottunk végre, ami kismértékû, a dolgozók 5-6
százalékát érintõ létszámleépítéssel
is járt. Sikerült kiküszöbölni a párhuzamos feladatellátást, javult az
egyes részterületek együttmûködése. Modern elektronikus ügyviteli
rendszert vezettünk be, az adminisztrációt központosítottuk.
A vendégek igényeihez igazítottuk a fürdõ és wellnessház nyitva
tartását, új szolgáltatásokat – szolárium, pedikûr, manikûr, pilates
torna, tae-bo – indítottunk, bõvítettük a büfé kínálatát – emelte ki
Czakóné Szikszai Orsolya. – Az
uszoda a korábbi 78 óra helyett 90
órát tart nyitva. Folyamatban van az
Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott gyógyúszásnak a bevezetése, amire reményeink szerint a közeljövõben meg tudjuk majd kötni
a szerzõdést. A szálloda a nyertes
pályázat megvalósításáig nem üzemel. A sportlétesítményeknél központosítottuk a mûszaki, karbantartási és humán erõforrási feladatokat és komoly erõfeszítéseket teszünk a kihasználtság javítására.

NÉPSZERÛ VOLT A PÁLYÁZAT

A Nemzeti Diverzifikációs Program
keretében a január 15-ei határidõig
összesen 443 pályázat érkezett be a
Szerencsi Cukorgyár termeltetési területérõl a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal B.-A.-Z. Megyei
Kirendeltségére. Az igényelt támogatások együttes összege 11,3 milliárd forint, ami több mint a kétszerese a rendelkezésre álló összegnek.
– Agrárberuházásokra 186 projekt
keretében összesen 4,4 milliárd forint a támogatási igény – tájékoztatta lapunkat Mészáros Péter. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal B.-A.-Z. Megyei Kirendeltségének
vezetõje ismertette, hogy mezõgazdasági üzemek korszerûsítésére Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyékbõl 171 db pályázat érkezett,
melyek közül 132 gépvásárlásra vonatkozik. Az ezen a jogcímen tervezett fejlesztések bruttó bekerülési
értéke meghaladja a 10 milliárd forintot, támogatási igénye közel négymilliárd forint.
Élelmiszeripari beruházásokra 15
igénylést nyújtottak be az érintettek,
többek között hús- és tejfeldolgozás,
borászat és pálinkafõzés témakörökben. A teljes bekerülési érték itt
egymilliárd forint, 400 millió forintos támogatási igénnyel.
Vidékfejlesztéshez négy jogcímen
lehetett anyagi hozzájárulást igényelni – ismertette Mészáros Péter.
Az összesen 257 kérelembõl 240
Borsod-Abaúj-Zemplénbõl, míg 17
Heves megyébõl érkezett. Ezek közül 34 falufejlesztést, 21 a vidéki

örökség védelmét, 77 turisztikai célokat, 125 pedig mikrovállalkozások
fejlesztését tartalmazza. A vidékfejlesztési célokra együttesen közel
hétmilliárd forint a támogatási igény,
amelyek révén az igénylõ önkormányzatok, nonprofit szervezetek
és vállalkozások 10,3 milliárd forint
értékû beruházást valósítanának meg.
A pályázatokat gyorsított ütemben bírálják el, hiszen a megvalósításra egy
év áll rendelkezésre, mert az Európai Unió elõírásai szerint 2011 szeptemberéig le kell zárni a programot.

Az ügyvezetõ igazgató kiemelte:
a cég gazdálkodásában komoly gondot jelent, hogy a közétkeztetés az
elmúlt két esztendõben veszteséges
volt, így a korábbi idõszakkal ellentétben önkormányzati támogatásra szorulna, amit azonban a város nem tud biztosítani, így azt saját erõbõl kell fenntartaniuk. Ezt a
terhet szeretnék kisebbre csökkenteni, ezért a probléma megoldására
külsõ szakértõt vettek igénybe. Az
elkészült tanulmány figyelembe vételével a szükséges lépések megtétele az elkövetkezõ idõszak feladata.
Az elmúlt év augusztusától a világörökségi kapuzat üzemeltetésével
is foglalkoznak. Az itt kialakított információs ponton a térség idegenforgalmi kínálatának a bemutatása
mellett a városban mûködõ termelõ
üzemek és borászatok termékeinek
a népszerûsítésére is figyelmet fordít. A kft. turisztikai ágazata a térség hasonló szervezeteivel, irodáival együttmûködve, a város értékeit és az itt nyújtott szolgáltatásait egységes kínálatba foglalva dolgozik a
település turisztikai vonzerejének a
növelésén. Ennek a munkának is köszönhetõ, hogy 2009-ben a gazdasági válság ellenére bõvült a tanuszoda, valamint a fürdõ és wellnessház forgalma Szerencsen.

Az idei év januárjától a GW-Borsodvíz
Kft. szolgáltatási területén a közmûvagyon kezelése mellett
az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatokat is a
Borsodvíz Zrt. látja
el. A változás okairól
érdeklõdésünkre Ficsor Miklós (fotónkon), a cég ügyvezetõ igazgatója adott tájékoztatást.
– A GW-Borsodvíz Kft. még 2001ben azért hozta létre a német Gelsenwasser AG és a száz százalékban
önkormányzati tulajdonban lévõ Borsodvíz Rt.-t, hogy megteremtsék a
pénzügyi hátteret az érintett több mint
kétszáz településen a jelentõs részben leromlott állagú közmûhálózat
rekonstrukciójához és a szolgáltatás
minõségének a javításához – idézte
fel Ficsor Miklós. Akkor abban bíztunk, hogy a fejlesztésekhez a kft.ben 49%-os részesedést szerzõ nyugat-európai partner biztosítja majd a
tõkét. Az új társaság azonban már az
elsõ idõszakban sem teljesítette a hozzá fûzött reményeket. A cég menedzsmentjét a külföldi tulajdonostársak irányították és négy év alatt jelentõs
veszteséget halmoztak fel. Az együttmûködés eredménytelenségét a németek is belátták, így lett 2005 közepétõl a GW-Borsodvíz Kft. a köz-

mûvagyon kezelését
végzõ Borsodvíz Zrt.
száz százalékos tulajdona.
– Már akkoriban
gondolkodtunk azon,
hogy az új helyzetben
érdemes-e fenntartani
a két céget – emelte ki
Ficsor Miklós. A kft.nek 2006-ban vettem
át az irányítását és számos, a kiadásokat
csökkentõ és a hatékonyságot növelõ
intézkedésnek is köszönhetõen sikerült eredményessé tenni a gazdálkodást. Napjainkra azonban megérett a helyzet a változtatásra, amivel a tulajdonos önkormányzatok is
egyetértettek. A cégek egyesítésével
nem kell két felügyelõ-bizottságot,
könyvvizsgálót és menedzsmentet
fenntartani, amivel tovább mérsékelhetõk a költségek. Az új struktúra természetesen több problémát is
felvetett, hiszen a kft. idõközben sok
szerzõdést kötött, különösen szennyvízhálózatok üzemeltetésére. A Borsodvíz Zrt. korábban összesen három
fõt foglalkoztatott, most pedig az öszszes dolgozó jogutódlással átkerül a
részvénytársasághoz. A fogyasztók a
változtatásból azonban csak annyit
vesznek észre, hogy az elmúlt év végén leolvasták a vízórájukat és az idei
évi fogyasztásukért és a szennyvízért
a Borsodvíz Zrt.-nek kell majd fizetniük a számlát.

Munkában a revizorok

NEM MINDENNAPI INGATLANBIZNISZ
Az elmúlt évben az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Észak-magyarországi Regionális
Igazgatósága által feltárt visszaélésekbõl készített alábbi válogatás érdekes esetekre hívja fel a figyelmet.
Egy cég szétválás miatti ellenõrzése során a revizorok felfigyeltek arra,
hogy a jogelõd 2005. évi beszámolójában egyéb bevételként egy jelentõs nagyságrendû és a társaság
elõéletéhez képest kiugró mértékû tétel szerepel. Mint kiderült, a társaság
néhány millió forintért egymilliárd forintot meghaladó hitelezõi követelést
vásárolt, majd az adós felszámolása
során egy ennek megfelelõ értékû budapesti ingatlanhoz jutott.
Az ügylet eredményeként a társaságnál több százmillió forintos nyereség keletkezett, mely után tízmilliós nagyságrendû társasági adót kellett volna teljesíteni. A fizetési köte-

VÁLLALKOZÁS
A BANK SZORÍTÁSÁBAN

Az elmúlt hetekben kapott szárnyra a városban a hír, miszerint az egyik,
jelentõs munkaerõt foglalkoztató helyi középvállalkozás a tevékenység befejezésére kényszerül és emiatt közel
száz ember megélhetése kerül veszélybe. A jól értesültek azt is tudni
vélték, hogy a szóban forgó cég a Szerencs-Ondon mûködõ Nektár Kft.
Megkerestük Braun Miklós tulajdonost, aki érdeklõdésünkre megerõsítette: a húsz éve eredményesen gazdálkodó gazdasági társaság számlavezetõ bankja 2009 õszén számukra
elfogadhatatlan feltételekhez kötötte
az éves hitelszerzõdés korábban több
mint tíz éven át automatikusan történõ
meghosszabbítását. A pénzintézet a
tárgyalások idõszakában váratlanul
blokkolta a cég számláját, ami likvi-

RÉGI-ÚJ VÍZSZOLGÁLTATÓ

ditási problémákat okozott. A Nektár
Kft. tulajdonosai január 5-én a végelszámolás mellett döntöttek. Ez a folyamat akár több évig is eltarthat.
A cég ugyan a helyi munkaügyi kirendeltségen január 31-ei határidõvel
csoportos létszámleépítést jelentett
be, azonban terveik szerint a termelés a végelszámolás idején folyamatos marad. A dolgozói létszámuk jelenleg hatvan fõ, ami a bankkal történõ megegyezés eredményének a
függvényében változhat a jövõben.
Braun Miklós megerõsítette: a tulajdonosok szándéka szerint az ondi telephelyükön továbbra is mûködik
majd a csomagolóüzem és szezonban
ellátják majd jégkrémekkel a velük
kapcsolatban álló, több mint nyolcezer üzletet.

lezettség csökkentése érdekében a cég
az adóalapul szolgáló nyereséggel
szemben egy leányvállalatában lévõ,
2004. évben szerzett, 100%-os részesedésének értékvesztését számolta el azzal az indokkal, hogy a társaság vagyona a valóságban alacsonyabb értékû a könyveiben nyilvántartott üzletrész értékénél.
A vizsgálat megállapította, hogy a
leányvállalat vagyonának csökkenése ugyanazon budapesti ingatlan elvesztéséhez kötõdik, amit az anyavállalat nagy nyereséggel megszerzett.
A további vizsgálódás során kiderült
az is, hogy az ingatlan ténylegesen
sosem volt a leányvállalat tulajdonában.
Az ellenõrzés az ingatlanhoz kapcsolódó jogosulatlan költségelszámolás miatt 11 millió forint társaságiadó-különbözet állapított meg,
melyhez 6 millió forintos bírság és
pótlék kapcsolódik. Az anyavállalatnál a leányvállalati vagyonvesztés valótlansága miatt 68 millió forint társaságiadó-különbözetet és közel 50
millió forint bírságot és pótlékot állapított meg az APEH.
Egy másik esetben az ellenõrzésre
véletlenszerûen kiválasztott építõipari
tevékenységet végzõ társaság bemutatott számlái, szerzõdései szerint
egymilliárdos beruházás egyik alvállalkozója volt. Tény, hogy a társaság
ukrán érdekeltségû megrendelõjével
kötött több százmilliós megállapodás
tartalmazta, hogy további szomszédos országbeli társaságokkal köt alvállalkozói szerzõdést, mint ahogy azt
is, hogy a számlákon feltüntetett
munkák megvalósultak, mivel a beruházás tárgyát képezõ épületegyüttes áll. Nem bizonyított azonban,
hogy a kivitelezési munkálatokat valóban a számlákon feltüntetett társaságok, illetve azok alkalmazottai végezték el. A szóban forgó adózónál
ugyanis mindössze egy, az általa
igénybe vett alvállalkozóknál pedig

nem volt bejelentett alkalmazott a
vizsgált idõszakban. Az ellenõrzés
megállapította, hogy az adózó nem
gyõzõdött meg arról, hogy valóban
az alvállalkozók képviselõivel áll-e
kapcsolatban, azok rendelkeznek-e
munkaerõvel, eszközökkel. Ezen „feledékenysége” miatt a társaságnak 36
millió forint áfa-adókülönbözet, valamint 30 millió forint bírságot és késedelmi pótlékot kell az állam felé
megfizetnie.
Az Európai Unión belüli termékértékesítés után Magyarországon
nem keletkezik áfafizetési kötelezettség, ugyanakkor az értékesítéshez kapcsolódó beszerzések áfatartalma levonható. Ezt próbálta kihasználni egy miskolci székhelyû
cég, melynek az utólagos ellenõrzése
során megállapításra került, hogy
2005. évi beszerzéseinek nagyságrendje nem állt arányban az értékesítéseivel. A kft. egy unión belüli ruházati céggel állt szerzõdéses kapcsolatban, részére itthon varratott ruhákat, amit közösségen belüli értékesítésként számlázott megrendelõje
felé. Beszerzéseinek áfatartalmát levonható adóként elszámolta, a vizsgált idõszakban belföldi értékesítése nem volt. A beszerzések adóhatósági felülvizsgálata során kiderült,
hogy a társaság több esetben vásárolt készterméket egy olyan külföldi tulajdonban lévõ bt.-tõl, melynek
kézbesítési megbízottja éppen a vizsgált kft. vezetõje volt. Míg a varrodáktól beszerzett termékek értékesítése könnyen beazonosítható volt, a
bt.-tõl vásároltak esetében azonban
nem volt meg az „értékesítési oldal”.
Magyarázatként a cégvezetõ selejtezésre hivatkozott, de annak tényét
hitelt érdemlõen nem tudta igazolni. Az ellenõrzés be nem vallott belföldi értékesítést állapított meg, mely
után 6,5 millió forint áfahiányt állapított meg és 5 millió forint bírságot
szabott ki az adóhatóság.
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

A TISZTA VIZÜNK PROJEKT
AZ IVÓVÍZ MINÕSÉGÉNEK A JAVÍTÁSÁÉRT
TERVEZÉSE
Taktakenéz

Az európai uniós elõírásokhoz
igazodó hazai szabályozás alapján
Taktakenézen az ivóvíz bór- és arzéntartalma meghaladja a határértéket.

A lakosság egészségének a megõrzése érdekében a helyi önkormányzat csatlakozott ahhoz a nagyszabású programhoz, amelynek az
eredményeként Borsod-Abaúj-Zemplén megye 81 településén javul az
ivóvíz minõsége és a szolgáltatás biztonsága.

Taktakenézen közel száz százalékos az ivóvízvezetékek kiépítettsége.
Az ingatlanok döntõ többsége csatlakozik a hálózatra, ami négyszáz
családot érint. A településen élõk egy
része a közkutakról vételezi a napi
szükségletnek megfelelõ mennyiséget. A település önkormányzata hoszszú évek óta Prüggyel együttmûködve biztosítja az ivóvíz-szolgáltatást.
– Korábban az ivóvizünk minden paraméterben megfelelt az elõírásoknak,
azonban az uniós direktíváknak megfelelõ kormányrendelet meghatározott

FELÚJÍTOTT JÁRDÁK

határértékek alapján
már a megengedettnél
magasabb a bór- és arzéntartalma – tájékoztatta lapunkat Molnár
Tibor polgármester (fotónkon). – Két lehetõségünk volt. Vagy a szomszédos településsel önállóan próbálunk megfelelni az elõírásoknak, vagy csatlakozunk
a közel száz települést magába foglaló megyei projekthez, amely a szolgáltatói feladatokat nálunk is ellátó Borsodvíz Zrt. mûködési területéhez kapcsolódik. Mindkét önkormányzat ez
utóbbi mellett tette le a voksát.
Jelenleg a nagyszabású projekt elõkészítése történik annak érdekében,
hogy európai uniós pénzügyi források
elnyerésével teremtsük elõ a megvalósításhoz szükséges több mint 4,2 milliárd forintot. A tervek szerint a prügyi–taktakenézi hálózat csatlakozna a
kibõvített kapacitású tokaji vízmûvet
Szerenccsel összekötõ távvezetékhez,
így biztosítva a településeken élõknek
a tisztább ivóvizet.

A megbeszélés résztvevõi a beruházás elôkészületeirôl egyeztettek.
Az Észak-magyarországi régió településein élõ lakosság egészséges
ivóvízzel való ellátásának biztosítására szolgáló, több mint nyolcvan települést érintõ projekt kidolgozásáról tartottak egyeztetõ megbeszélést

PROJEKTOR A KÖNYVTÁRNAK

Tovább folytatódik a kistérségi mozgókönyvtárak fejlesztése, amelynek keretében január 14-én projektort és hozzá tartozó kiegészítõket
adott át a helyi iskola igazgatójának Hajdú Zsuzsanna, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetõje. A mintegy 100
ezer forintos eszközfejlesztés a helyi általános iskolában kialakított könyvtár munkáját segíti a jövõben.

Pályázati támogatásból kapott térkõburkolatot a gyalogút.
A tavalyi év legnagyobb beruházása
a község fõutcáján történt Legyesbényén. A pályázati támogatásból megvalósított projekt azokat a járdaszakaszokat érintette, ahol még nem volt
térkõ. A hatvanas években létesült beton gyalogutak már megérettek a fel-

újításra, amire a kivitelezõ egy év garanciát vállalt. Barnássárga színû, ízléses térkõlapok a lakosság megelégedésére szolgálnak. Az önkormányzat korábban saját erõbõl már
valamennyi intézménye elõtt térkõburkolattal látta el a járdákat.

A ZOMBORI ULTIBAJNOK
Hetedszer rendeztek ultiversenyt
január 10-én a mezõzombori mûvelõdési házban.
A helybéli Tokár József az idei év
elején is megszervezte a már hagyományos rendezvényt, amelyen

KÖZMUNKAPROGRAM A KISTÉRSÉGBEN

Sikeres volt az a roma közmunka
pályázat, amelyen közösen vesz
részt a megye hét kistérségének 31
települése.
A Szerencs gesztorságával január
15. és június 15-e között megvalósuló programra az Országos Közmunka Tanács mintegy 3,6 millió forintot ítélt meg – hangzott el január
12-én a polgármesteri hivatalban,
ahol Gúr Nándor tájékoztatta a résztvevõket. A parlament foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának elnöke többek között kitért arra, hogy az

Út a munkába elnevezésû program
egyéves pozitív tapasztalatai arra
ösztönzik az önkormányzatokat, hogy
továbbra is bekapcsolódjanak a különbözõ közmunka-projektekbe. Mint
elhangzott, az Észak-magyarországi
régióban több mint negyvenezer,
megyénkben pedig harmincezer ember, átlagosan hat hónapig tartó foglalkoztatással jutott kenyérkereseti
lehetõséghez. Gúr Nándor szerint a
jelenlegi program célja is hasonló, azzal a különbséggel, hogy ezúttal kifejezetten a roma emberek foglalkoztatását ösztönözve, a települési

SÜLT GALAMBRA VÁRVA

– Édes fiam, így még egy nyavalyás grillcsirke se repül a szádba!...

január 21-én a szerencsi polgármesteri hivatalban. A tanácskozáson a
program elõkészítésében gesztorként
résztvevõ helyi önkormányzat munkatársai, a tervezõ, az üzemeltetõ és
dokumentumot készítõ cég képviselõi egyeztették a nagyszabású program finanszírozására benyújtandó
pályázathoz nélkülözhetetlen részletes megvalósíthatósági tanulmány
tartalmi elemeit. A megbeszélésen a
polgármesteri hivatal szakemberei
számba vették a beruházás elõkészítése érdekében elvégzett munkát
és annak tapasztalatait, és a jelenlévõk
egyeztették a 2010 elsõ félévének feladatait.

önkormányzatok együttmûködnek a
cigány kisebbségi önkormányzatokkal.
A kérdések között elhangzott, hogy
a helyhatóságoknak sok esetben gondot jelent a munkavállalók bérének
az elõfinanszírozása. Egy felszólaló
arról érdeklõdött, hogy gondoltak-e
a pályázat kiírói azokra az emberekre,
akik nem kapcsolódhatnak a roma
közmunkaprogramba, õk mibõl adnak majd enni családjaiknak?
Gúr Nándor a válaszában kiemelte, hogy az emberek nem alapozhatnak arra, hogy majd mások gondoskodnak róluk, az élet nem csak
jogokról, hanem kötelességekrõl is
szól. A program nem tudja megoldani
a halmozottan hátrányos helyzetben
élõk problémáit, csupán segítõ kezet
nyújt nekik.
Vámosné Czili Adrienn ismertette
meg a résztvevõkkel a roma közmunkapályázat részleteit. A szerencsi polgármesteri hivatal osztályvezetõ-helyettese szólt arról, hogy a 31
településen összesen 500 ember számára biztosítanak munkát, amely
elsõsorban a romák által lakott területek rendbetételét, illetve a vízügyi
igazgatóságok irányítása mellett folyómedrek és partok megtisztítását
tûzte ki célul.
Vámosné Czili Adrienn a tájékoztatója végén bemutatta a meghívottaknak Lakatos Andreát, akinek a
jövõben a gesztor önkormányzat és
a települések közötti kapcsolattartás
lesz a feladata.

ez alkalommal 35-en vettek részt.
A helyi önkormányzat támogatását
élvezõ viadalon egyéniben elsõ alkalommal helyi versenyzõ, Tokár József nyert. Második a miskolci Lakatos László, míg harmadik a tiszalúci Oleszka Sándor lett. Az
ötödik helyet Nagy József szerezte
meg Szerencsrõl, míg a taktahar-

kányi Péter József a hatodik lett a
rangsorban. Csapatban ugyancsak
a mezõzomboriak (Pangyella Péter,
Tóth József, Tokár József) diadalmaskodtak miskolci (Lakatos László, Piroth György, Kovács Béla) és
nyíregyházai versenytársaik (Lovas
Sándor, Mészáros Béla, Suszter Mihály) elõtt.

A versenyre harmincöten neveztek.

Bekecs

ÁROKÉPÍTÉS
A CSAPADÉKVÍZNEK

Amikor az idõjárás engedi, a téli
hónapokban is dolgoznak Bekecsen
a település csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének a felújításán. A korszerûsítés megvalósításához az
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében közel háromszáznyolcvanmillió forint pályázati támogatást nyert a település. A községnek az önerõ alapból közel 25
millió forintot ítéltek meg, így a beruházáshoz az önkormányzatnak

végül az eredetileg tervezett 44 millió forint helyett 19 millió forint saját forrást kell biztosítania. A program Bekecs teljes, közel huszonkét
kilométer hosszúságú vízelvezetõ
rendszerét érinti. Az elmúlt hónapokban néhány hét kivételével folyamatosan végezték a beton mederelemek lefektetését. A munkák eddig tizenhárom utcát érintettek. A
község valamennyi árkával idén júliusra kell elkészülnie a kivitelezõnek.
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SZOLGÁLTATÁS

Egészségünkért

A TÉL ÁSVÁNYIANYAGÉS VITAMINBOMBÁJA: A SÜTÕTÖK

Az érett sütõtökök már messzirõl
felhívják magukra a figyelmet narancssárga, virító színükkel. Szezonja szeptembertõl januárig tart,
bár ma már a hipermarketek polcain
szinte egész évben megtalálható.

A sütõtök a cukkinival, uborkával
és patisszonnal együtt a tökfélék
családjába tartozik, melyek egész évben ellátnak bennünket élelmi rostokkal és vitaminokkal. Hódító útjára a sütõtök is Közép- és Dél-Amerikából indult,
ahol az indiánok
eledele volt. Már
sok száz éve Európa-szerte kedvelt zöldségféle.
Hazánkban
is
egyre jobban szeretik és már ünnepet is tartanak a
„tiszteletére”, ahol
verseny keretében
különbözõ ételeket készítenek belõle. Ez a zöldség
gazdag karotinoidokban, sötét sárga színe a béta-karotin tartalmáról
árulkodik, mely a szervezetünkben
A-vitaminná alakul, így bõrvédõ hatással is bír. Ezen kívül gazdag C- és
E-vitamin forrás is. Magas vastartalma miatt a sütõtök a nõknek jó szívvel ajánlható.
100 g sütõtök energiatartalma
mindössze 80 kcal, a benne lévõ
szénhidrát mennyisége a burgonyáéhoz hasonlít. Felhasználása változatos lehet: készíthetünk belõle levest, köretet, desszertet is, bár sokan,
mint a nevében is van, fõként sütve
szeretik. Ez utóbbi célra fõként a
hosszúkás alakú kanadai fajta alkal-

mas. A kerek, hagyományos sütõtök
elsõsorban leves, vagy desszert alapja lehet szerecsendióval és sóval ízesítve, de ízletes curryval, babérlevéllel is. Édesség készítésekor bátran
adhatunk hozzá vaníliát és szegfûszeget is. A sütõtök zöldséglének elkészítve vitaminbomba, önállóan,
vagy más gyümölcs levével együtt ízletesen fogyasztható. Ez utóbbi lehet
alma, narancs, banán pürésített formája, vagy gyümölcscentrifugával
nyert leve is. A rákbetegség meg-

elõzésére, és annak kezelésekor is tanácsos fogyasztani. Levesnek pürésítve, tejjel, vagy tejszínnel dúsítva,
esetleg pirított olajos maggal megszórva nagyon finom csemege. Köretként a burgonyapüréhez hasonlóan sós formában, szerecsendióval
ízesítve, szárnyasok mellé kínálhatjuk.
Már a kisgyermekek táplálásába is
jól beilleszthetõ akár három hónapos kortól, kellemes íze miatt a
csöppségek is szívesen fogyasztják.
Könnyû emészthetõsége miatt burgonyával lazítva, anyatejjel, vagy tápszerrel hígítva, esetleg almával, kör-

tével kombinálva adható, késõbb, pedig a hússal, esetleg csirkemell hozzáadásával komplettálható. A kisgyermekek is fogyaszthatják gyümölccsel kombinálva desszertként,
vagy gyümölcslé formájában.
A tökmagot felhasználhatják olaj
készítésére, de alkotórésze lehet a
müzlinek.
A nassolásként is gyakran fogyasztott tökmag tápanyagtartalma figyelemre méltó. Energiatartalma magas, 100 g 623 kcalt tartalmaz, magas a fehérje-, a magnézium- és a káliumtartalma is. Élelmi rostokban
gazdag. Zsírtartalma 50,5 g, de ezirányú összetétele az esszenciális
zsírsav aránya miatt élettani szempontból igen elõnyös.
A változatosan elkészíthetõ, gazdag tápanyagtartalommal rendelkezõ, aránylag olcsó sütõtököt az egész
család étrendjébe be lehet iktatni. Ezzel hozzásegíthetjük szervezetünket a megfelelõ vitamin- és ásványianyag-mennyiséghez a téli hónapokban.
Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
Minden páratlan hét hétfõjén (legközelebb február 8-án és február 22én) a szerencsi rendelõintézetben Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

TÁMOGATÁS TERMÕFÖLDVÁSÁRLÁSRA

A következõ években nagyjából ötezer gazdálkodó számolhat azzal,
hogy a magyar állam támogatja földvásárlását. Erre a célra összesen négymilliárd forint áll rendelkezésre. Az
Európai Unió mindezt külön határozatában hagyta jóvá 2010 elsõ napjától egészen 2013. december 31-ig
terjedõ idõszakra – adta hírül a Magyar Agrárkamara.

A közlemény szerint a magyar gazdálkodók még négy évig vehetnek
igénybe közvetlen állami támogatást
termõföld vásárlása esetén. Erre az Európai Unió Tanácsa tavaly év végén
adta beleegyezését. A szubvenció
összértéke nem lehet több 2 milliárd
forintnál.
Termõföldterületek vásárlásához
nyújtható a közvetlen támogatás,
amelynek összege az adásvételi szerzõdésben megállapított vételár legfeljebb 20%-a, de kérelmenként maximum hárommillió forint lehet. Egy gazdálkodótól évente legfeljebb két kérelem fogadható be. A támogatás csak
olyan magánszemélynek nyújtható, aki
a vétel idõpontjában tulajdonosként a
megvásárolni kívánt földterülettel közvetlenül határos legalább öt hektárnyi
ültetvényen vagy egy hektárnyi egyéb
mezõgazdasági földterületen legalább
egy éve mezõgazdasági tevékenységet folytat. Az érintettnek azt is vállalnia kell, hogy a támogatás kifizetésének idõpontjától számított legalább
öt évig nem adja el a megvásárolt földterületet és azt kizárólag mezõgazdasági termelés céljára használja. A tá-

mogatás csak abban az esetben ítélhetõ oda, ha a meglévõ és a megvásárolt földterület teljes mérete meghaladja a 210 aranykoronát, illetve
szõlõültetvényként vagy gyümölcsösként használt mezõgazdasági földterület esetében a két hektárt – és azt
nem erdészeti hasznosítású földterületként tartják nyilván.
Az unió által jóváhagyott másik
kétmilliárdos állami támogatási keretbõl jelzáloghitelhez biztosítható
kamattámogatás. Vagyis az a gazdálkodó élhet ezzel az állami támogatással, aki hitelbõl akar termõföldet vásárolni. Egy termõföld-vásárló a magyar földjogi szabályok szerint maximum 300 hektárig egészítheti ki birtokát. Brüsszel elõírása, hogy legfeljebb 75 millió forint összegû, s leg-

feljebb 20 éves futamidejû lehet a földvásárláshoz igénybe vett hitel, melyhez két év türelmi idõ kötõdik. A kölcsön kamatának mértéke az 5 vagy 10
éves futamidejû államkötvények hozamának 50 százaléka, plusz 1,75 százalék lehet.
A hitelkamat feltételei közé tartozik
az is, hogy a gazdálkodó megfelel a
hazai és uniós jog által elõírt nyilvántartásba vételnek, megfelelõ a
szakképzettsége, betartja a helyes
mezõgazdasági gyakorlatok és az életképes gazdaság mûködtetésére vonatkozó szabályokat.
A Magyar Agrárkamara tájékoztatása
szerint egy termõterületre csak az
egyik fajta, tehát vagy a közvetlenül
adott 20 százaléknyi, vagy csak a hitelkamat-támogatás vehetõ igénybe.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT
A Szerencsi Lurkó Alapítvány kuratóriuma nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik 2008. évi adójuknak 1%-át civil szervezetünk
javára ajánlották fel. Az így kapott 64 085 forintból a karácsonyfa
alá játékokat vásároltunk, valamint hatalmas tortával megünnepeltük
az óvoda 22. születésnapját.
Krusinszki Ferencné, a kuratórium elnöke
A Szerencsi Sziget Alapítvány kuratóriuma nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
alapítványunk javára ajánlották fel. A befizetett összeget: 331 116 forintot egészség-megôrzési, természet- és környezetvédelmi, honismereti rendezvények szervezésére és támogatására fordítottuk. Kérem azokat, akik megtehetik, hogy az új esztendôben is támogassák alapítványunkat. A Sziget Alapítvány adószáma: 18412884-1-05.
Nyíri Tibor, a kuratórium elnöke.

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb február 3-án 8–12 óráig.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8–16 óráig, legközelebb február 10-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb február 3-án.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG
Elnök: csütörtök 9–11 óráig.
Végrehajtási ügyintézõ, polgári
és büntetõ iroda, valamint pénztár
csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi
munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb február 1-jén 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb február 1-jén 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön 8–15.30 óráig.

péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Szerencs 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 szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház)
Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra.
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ 8–
18 óra, kedd, szerda és csütörtök 8–
12 óra, péntek 8–11 óra.

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

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fekete Diána 20/802-0391. Király Judit 20/484-1013. Nyitva tartás:
hétfõtõl szombatig 12–20 óráig.

Február 1–7.: Centrum (ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Február 8–14.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–

VÉRADÁS
FEBRUÁR
9. (kedd): Taktaszada
16. (kedd): Bekecs
23. (kedd): Taktaharkány
25. (csütörtök): Szerencs,
7–11 óráig: tûzoltóság,
12–15 óráig: rendõrség

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától
kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti 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 sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
Január 29.: I. körzet (Dr. Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Február 5.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
Február 12.: III. körzet (Dr. Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

HIRDETÉS
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COOP a jó szomszéd!
Február 1-ig még kedvezõ áron kaphatók
szerencsi COOP üzleteinkben:
COOP „B” rizs 1 kg
Delikát 8 ételízesítõ 75 g

199 Ft
129 Ft

Knorr tyúkhúsleves kocka 60 g

169 Ft

Egységár: 1720 Ft/kg
Egységár: 2817 Ft/kg

Delma Light margarin 250 g
Egységár: 556 Ft/kg

139 Ft/kg

Kaiser Arany pulyka, füstölt ízû pulykapárizsi 1 kg
COOP Cola 2,5 l PET

699 Ft
175 Ft

Tchibo Family vák. kávé 250 g + 10%

439 Ft

Lift szénsavas üdítõ 2,5 l PET minden íz

139 Ft

Biopon Takarékos mosópor 2 kg

799 Ft

Egységár: 70 Ft/l

Egységár: 1569 Ft/kg
Egységár: 56 Ft/l

Egységár: 399,50 Ft/kg

...és még számos akciós termék.

Figyelje hirdetéseinket! Legyen 2010-ben is COOP áruházaink
rendszeres vásárlója!

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

AUTÓMOSÓBAN,
ahol a mosás
mellett
belsõ takarítás,
kárpittisztítás,
pasztázás,
polírozás is
igényelhetõ.

BUZSIK AUTÓJAVÍTÓ
FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

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

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.
Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

A várakozást kulturált
környezet teszi
kellemessé
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA
Szerencs,
Gyár út 13.
Tel.: 30/3700-382.

WEEKEND
PANZIÓ
Szerencs,
Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010.
Fax: 47/361-938

 Acélszerkezetek gyártása, szerelése  Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése
 Gépek, berendezések gyártása, szerelése  Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése  Üzemek,

üzemrészek felújítása, karbantartása  Felrakóhegesztések  Lv = 30 mm-ig
történõ lemezhengerelések
 Forgácsolás középesztergákon  DP–200 síkesztergán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok megmunkálása  Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógépeken végzett forgácsolások
 Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

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!
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INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

HIRDETÉS

Utazási irodánkban lefoglalhatja bármely
utazási iroda útjait ugyanazon az áron.


SZERENCS
MAGYAR UTCA 54.: Zsadányi ingatlan. SÜRGÕSEN ELADÓ a
37-es fõközlekedési úttól a harmadik, 493 m2 telkes, kétlakásos, ‘89-ben épült, majd bõvített ingatlan. Az emeletes ház
3 szoba, amerikai konyha, nappali, kamra, 2 fürdõszoba,
WC, lépcsõház, közlekedõhelyiséges, összkomfortos (113 m2).
Külön bejáratú garázs (szerelõaknával), kazánház. A lakás
szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, komfortos, kandalló
fûtésû (50 m2). Kereskedelmi szálláshelyként mûködik. Befektetõk, összeköltözõ, többgenerációs családok vagy a környékrõl Szerencsre költözni szándékozók figyelmébe is
ajánljuk, miután megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 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 udvarban, 2 szoba, konyha, fürdõszobás, komfortos, gázkonvektoros fûtésû, felújítandó társasházi lakás (53 m2). A szoba
parkettás. Az udvarra személygépkocsival be lehet állni.
Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 4 900 000 Ft. Tel.: 20/4776812.
RÁKÓCZI U. 118. III. em. 10. ajtószám: 14 egységes, rendezett társasházban, felújítandó, nappali, szoba, konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba, WC helyiséges, összkomfortos,
gázfûtésû, lakás (55 m2) beépített szekrénnyel, konyhával,
gáztûzhellyel. Külön, zárt parkoló. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 7 000 000 Ft. Tel: 20/967-7908.
LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a ‘70es években igényesen megépített, jó karbantartott, nappali,
3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba, helyiséges,
komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák, redõnyök. Teljesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangulatos, dús növényzetû 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 fürdõszoba-felszerelés üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része
30 nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozások, egyedi központi fûtés, melegvízellátás) kialakítandó ÜZLETHELYISÉG, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel. 2
nagyméterû kirakat. Irányár: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/6695258, munkahely: 47/362-702.
VERES PÉTER UTCA 1.: Eperjesi ingatlan 1110 m2 saroktelken, emeletén: különbejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõtér,
2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra, elõszoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjában: 2 kocsibeállású garázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyiséges
(130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, tehermentes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás, redõnyök, reluxák. Parkosított kert. Az ingatlan KERESKEDELMI
SZÁLLÁSHELY, PANZIÓ VAGY VENDÉGLÁTÁS CÉLJÁRA is kiválóan 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 földalattivégállomás, villamos néhány percnyire), 3 emeletes, 10 lakásos téglaépítésû társasházban 22 m2, szoba, konyha
helyiséges, felújítandó alagsori, gázkonvektoros társasházi
lakás közvetlenül a tulajdonostól. A folyosón új WC került kialakításra. A társasháztól 8-10 m2 folyósórész megvásárolható bõvítés céljából. Azonnal beköltözhetõ. Egyedülállók
vagy diákok részére ideális. Megfelelõség esetén értékegyeztetéssel szerencsi társasházi lakásra is cserélhetõ. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 20/4348-390.
LEGYESBÉNYE, MONOKI UTCA 7., Tóth Imréné: a hegyoldalban 781 m2 telken, 2006. évben részbeni belsõ felújítású,
3,5 szoba, fürdõszoba, WC, konyha, spájz, elõszoba, folyosó
helyiségekbõl álló, összkomfortos családi ház (126 m2), garázs, zöldségtároló pince. Szõnyegpadlós szobák, redõnyök.
Konyhakert, gyümölcsfák, díszkert, pázsit. Buszmegálló két
percnyire. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban Budapest IX. kerületi vagy budapesti, legalább 2 szobás, öszkomfortos lakást. Irányár: 12 500 000 Ft. Tel.:
30/239-4571.

BÉRELHETÔ INGATLAN
BUDAPEST,VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatársat keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv,
hûtõ, mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágynemû, stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/5292827.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT,
ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11.
Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

Váltsa be nálunk üdülési csekkét!




Repülôjegy a világ minden tájára!
(menetrend szerinti és fapados)

Transzfer háztól a repülôtérre és vissza is.


Valutaváltás kedvezô árfolyamon!
UTAZZON VELÜNK, MEGÉRI!

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

Eng.sz.: R-1787/1998

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
ÉV ELEJI AKCIÓ:
Csirkemell-filé
Csirkecomb
Csirkeszárny
Egész csirke
Csirkemáj
Csirkemell (csontos)
Csirkefarhát
Sertésoldalas
Sertésláb

1080
580
480
580
580
900
160

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

880 Ft/kg
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!

Bereczk Autósbolt
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
Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu,
info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!
Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

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

Érdeklõdni: 20/523-6996

Nehezen
tud beszélgetni
családtagjaival?

?

ÁRA
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HALLÁSÁT!

Nem érti,
amit Önnek
mondanak?

• szakorvosi tanácsadás
• 16 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó
képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

47/361-758/22

Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között:
mellék, Somogyvári Zsoltné.
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA.
Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Tel.: 47/362-264,
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.
30/294-6417, 20/981-6065.
E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu

Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban
Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton
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KÖNYVAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL
A Világsikerek sorozat kedvelõinek
két újabb kötetet ajánlunk szíves figyelmükbe:
A Démoni kapcsolat Peter Robinson magyarul elõször megjelenõ kötete, amelyben két szövevényes és
meglepõ fordulatokban gazdag gyilkossági nyomozást követhetünk végig lépésrõl lépésre.
A Könnyû léptek címet viselõ krimi Peter James tollából született. A
New York-i ikertornyok összeomlása utáni percek jó néhány embernek
adnak lehetõséget a teljes káoszban
való nyomtalan eltûnésre, majd egy
új élet megkezdésére és felépítésére. Peter James (A bosszú játéka, Kegyetlen tréfa) legújabb, lebilincselõen
izgalmas kötetében bepillantást nyerhetünk a brit nyomozók unalmasnak
csöppet sem mondható életébe – a
veszélyes akcióktól egészen a munkahelyi intrikákig.
Moldova György: Érik a vihar
Valószínûleg sokan várták már
Moldova György új könyvét, amelynek témája Miskolc jelenlegi helyzetének feltárása és bemutatása. A
szerzõt 2008-ban a város vezetése
kérte fel a riportkötet megírására.
Moldova a régióban és városban bezárt gyárak és üzemek okozta, egyre nagyobbá váló munkanélküliségrõl, a roma és magyar lakosok közötti egyre élezõdõ ellentétekrõl, az
Avas lakótelep lepusztulásáról, s
egyfajta készülõdõ társadalmi és politikai viharról számol be. A könyv
érdekessége, hogy a város vezetõsége
felbontotta a szerzõdést az íróval,

mert az ott leírtakkal nem értettek
egyet.
Stephen King: Blaze
King ismét nagyot alkotott a kritikusok szerint, bár ez a munkája nem
újkeletû, hiszen korai írásai közül vette elõ és dolgozta át a Blaze eredeti kéziratát. A fõszereplõ egy kisfiú,
akit részeges apja olyan súlyosan
bántalmaz, hogy gyermekében lelkileg és testileg egyaránt örök nyoma marad brutalitásának. Faragatlan,
nagydarab és lassú észjárású fickó válik belõle, akit a sors az élet sötét oldalára taszít, ahol egy másik kisstílû
bûnözõ utasításainak végrehajtójaként tengeti életét a közös balhékban. Ám egyszer elhatározza, hogy
a sarkára áll, és véghez viszi élete
nagy dobását – egyedül.
Veres Gábor: A népi bútorzat története Északkelet-Magyarországon
Az északkelet-magyarországi népi
bútorzat XVIII. századtól a XX. század elejéig terjedõ történetét dolgozza fel a szerzõ munkájában. A
könyv több aspektusból vizsgálódik:
számba veszi a folyamatokat, változásokat a parasztság lakáskultúrájában, a népi bútorok típusok szerinti történetének fejlõdését, valamint a
bútorok készítõinek a mûhelyeibe is
bepillantást enged. A szerzõ a további fejezetekben kitér a gazdálkodás, a piaci árviszonyok vizsgálatára, valamint a paraszti szemléletmód, a korszakra jellemzõ gondolkodás- és életmód sajátosságaira
is.

Falugazdász

ÕSTERMELÕK FIGYELMÉBE!

A
kormány
a
326/2009. (XII. 29.) rendeletével szabályozta
2010. évre az õstermelõi igazolványok kiadását és a meglévõk dokumentumok kezelését. A rendelet
értelmében új igazolvány kiadása 2000
Ft-ba, az érvényesítés (értékesítési betétlap kiadása) 1000 Ft-ba kerül. A díjat
az õstermelõ az igazolvány kezelését
megelõzõen köteles megfizetni, amelyhez a csekket a falugazdász irodán kell
kérni. A díj befizetésérõl szóló igazolást
(feladóvevény) a falugazdász az erede-

ti adatnyilvántartó laphoz csatolja. Új igazolvány kiállításához és értékesítési betétlap kiadásához szükséges okmányok:
az APEH által kiadott adószám, adóazonosító jel kártya, lakcímkártya, a használt terület helyrajzi száma és nagysága (ha), a kultúra, illetve állatállomány.
A meglévõ õstermelõi igazolványok értékesítési betétlappal történõ ellátásának
tételes adózást választók esetén legkésõbb tárgyév március 19-ig, az átalányadózást választóknál az értékesítést megelõzõ idõszakban kell megtörténnie.
Petromán István
körzetvezetõ falugazdász

A MÁRKAKERESKEDÕKNÉL
AZ ÚJ OPEL ASTRA

Premier hétvége keretében mutatkozott be január 15–17. között az
új Opel Astra a nagyközönségnek a
hazai márkakereskedõknél. Az érdeklõdõk nemcsak megtekinthették, hanem ki is próbálhatták a legendás német mérnöki tudást a kifinomult formatervezéssel és innovatív technológiával egyesítõ modelleket.

Az új generációs Astra azt a magas szintû kényelmet és biztonságot
kínálja, ami az Insigniával mutatkozott be a középkategóriában. Olyan
kivételes technológiai megoldások jellemzik, mint a teljesen új mechatronic futómû, az új generációs adaptív fényszórórendszer, a közlekedési táblákat felismerõ kamera (Opel
Eye) és az ergonomikus sportülések.
4,42 méteres hosszával az új Astra elöl és hátul is tágasabb, kényelmesebb utasteret kínál, amiben a 71
mm-rel megnövelt tengelytávja is szerepet játszik. Karcsú, suhanó formáját maximális teljesítményre tervezte a formatervezõk és aerodinamikai
mérnökök csapata. Beszédes adat,
hogy az autót 600 órán keresztül tesztelték szélcsatornában.
A nyolcféle, Euro 5-ös besorolású
erõforrás a kiváló teljesítményt helyezi a középpontba. A legalacsonyabb teljesítményû motort kivéve
mindegyiket hatsebességes váltóval
szerelik.
A CDTI turbódízel-modellválaszték négy közös nyomócsöves erõforrást tartalmaz, az 1,3-tól a 2,0 literes változatig, 70 kW/95 lóerõstõl
a 118 kW/160 lóerõsig terjed.

A négyféle benzines motor 1,4 és
1,6 literes ûrtartalommal széles választékot kínál a 74 kW/100 lóerõs
alapmotortól a 132 kW/180 lóerõsig.
A szigorúbb követelmények szerint
is a maximumként elérhetõ öt csillaggal tüntette ki az új Opel Astrát
az Euro NCAP. A csillagok száma azt
mutatja, hogy miképpen teljesít a
jármû a felnõttvédelemben, a gyermekbiztonságban, a gyalogosvédelemben és a vezetõtámogatásban.
Az összesített pontszámot a fent
említett négy területen elért eredmények súlyozásával számítják ki. Kiemelkedõ az Astra elsõ utasainak védelme a frontális ütközések esetén
is, de jól vizsgázott a megcsúszást
minimalizáló Electronic Stability
Controlplus menetstabilizáló is. Az
autóba épített kettõs övfeszítõ feleslegessé tette a térdlégzsákot, mivel

SIKER ÉS VERESÉG A SAKKASZTALNÁL

A megyei bajnokság második fordulójában folytatta sikeres szereplését a város sakkcsapata. Együttesünk
december 13-án Tiszaújvárosban 6,5
– 5,5 arányban bizonyult jobbnak a

házigazdáknál. A négy alapjátékosukat nélkülözõ szerencsiek nagy
küzdelemben nyerték meg a találkozót. Gyõzelmet ifjabb Balogh Imre,
Balogh Imre, Tóth Levente, Cseppely

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE
Mezõzombor Község Önkormányzata meghirdeti
hasznosításra a Mezõzombor 283. hrsz. alatt található
községi park területén lévõ akácerdõt.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a kitermelés idejét, annak idõtartamát,
– a hasznosítható fáért fizetendõ ellenértéket,
– a kitermelés költségét tuskózással és anélkül.
Az ajánlattevõ köteles a fákat saját kapacitása terhére kitermelni,
az ott fellelhetõ mûtárgyak sértetlenül hagyásával. Kötelessége a kitermelt fát õriztetni, vagy azt a kitermeléssel egyidejûleg elszállítani, a kitermeléshez szükséges gépi és emberi erõforrásokat biztosítani. A munkaterületet oly módon kell biztosítani, hogy ott balesetveszélyes helyzet ne következhessen be, illetve illetéktelenek a
munkaterületre ne mehessenek be.
Az akácerdõ kitermelését a fák vegetációs idõszakán kívül, de legkésõbb 2010. március hó 10. napjáig el kell végezni, valamint a munkaterületet megtisztított állapotban át kell adni a megrendelõ részére.
Az ajánlat részleteirõl felvilágosítást ad: Biró Ferenc polgármester. A munkaterület idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõ.
Ajánlatokat írásban, postai úton vagy személyesen Mezõzombor Községi Önkormányzat, Biró Ferenc polgármester részére, 3931 Mezõzombor, Árpád u. 11. sz. alatt lehet benyújtani.
Az ajánlatokat 2010. február 5. napjáig lehet benyújtani.

az ütközéskor a helyén tartja az utas
medencéjét. Az anyósülés elõtti légzsák gyermekülés elhelyezésekor kikapcsolható, az autóba egyébként hat
légzsákot szereltek, de a biztonsági
öv bekapcsolására is figyelmeztet a
jármû. Az utascella nagyszilárdságú
acélból készült, az ütközéskor felszabaduló energiát a gyûrõdõ zónák
deformálódással nyelik el. A gyalogosvédelem érdekében a motorház
kemény részei és a motorháztetõ között megfelelõ hézag van, illetve az
utóbbi anyaga és konstrukciója csökkenti a fejsérülés veszélyét. A lökhárító energiaelnyelõ habosított betétje az autó teljes szélességében védi
az elütött ember lábszárát. Az Astra
a gyermekbiztonságra is maximális
pontszámot kapott a hároméves gyermeknek megfelelõ bábu védelméért
frontális- és oldalirányú ütközéskor.

Az új idényben Barva Attila aljegyzô (jobbra) az elsô táblán erôsíti a
szerencsi csapatot.

Taktakenéz Községi
Önkormányzat bérbe adja
a tulajdonában álló
3924 Taktakenéz, Kossuth u.
2. szám alatti, jelenleg üresen
álló, de korábban vegyesélelmiszer kiskereskedésként
üzemelõ ingatlanát.
Érdeklõdni lehet:
hétfõ–péntek 8–12 óra között
a 47/388-001-es
telefonszámon.

Ipari gyorsvarrógépek
(programozhatóak is)
20–200 ezer
forintért, valamint
ipari tisztázógép
eladók.
Érd:
06-30/237-3120.

János és Gál László ért el. Döntetlenre
Jakab János, Döme Aladár és Nagy
Attila mérkõzött.
A harmadik fordulóban a szerencsi együttes hazai környezetben szerepelt. A január 10-én a Népházban
lejátszott találkozón a listavezetõ
Putnok volt az ellenfél. Az ugyancsak
az élmezõnyhöz tartozó házigazdák
nehéz találkozóra készültek a bajnoki
cím megszerzésére törekvõ vendégcsapattal. A csaknem a legerõsebb összeállításában asztalhoz ülõ
szerencsi gárdától azonban elpártolt
a szerencse, ami 8–4-es vereséget
eredményezett. Gyõzelmet Balogh
Imre és Tóth Levente ért el. Döntetlenre Barva Attila, Ág Norbert, Balogh László és Újházi Dávid zárta a
meccset.

FOCISTÁK
A FUTSAL EB-N

A szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnok volt a helyszíne a 4. korcsoportos fiúknak meghirdetett diákolimpiai teremlabdarúgó torna megyei döntõjének. A 7. és 8. osztályosok részvételével megtartott küzdelemsorozat fináléjába Abaújszántó, Kazincbarcika, Tiszaújváros és
Szerencs csapatai jutottak be. Az
Uray Attila által felkészített házigazda
együttes mindkét mérkõzését meggyõzõ fölénnyel megnyerve száz
százalékos teljesítményt nyújtott. Ezzel az eredménnyel kivívták a jogot
a döntõ mérkõzésen való szereplésre, amelyet a futsal Európa-bajnokság programjához kapcsolódva lapzártánk után játszottak a debreceni
Fõnix csarnokban.
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE
INGATLAN

VEGYES

– Szerencsen az Ondi úti részen 762 m2-es építési
telek eladó. Érd.: 20/549-3878. (2-3)

– Villanyvarrógép (10 ezer Ft), 70 literes eperfa
hordó pálinka érlelésére eladó. Érd.: 47/361-299.
(2-3)

– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, téglaépítésû, garázsos, gázos társasházi (kulcslyukas)
lakás eladó. Érd.: 70/324-4728. (2-3)

– Egész dió 150 Ft/kg áron eladó. Érd.:47/362260. (2-3)

– Szerencsen az Alkotmány út 32. szám alatt eladó
egy szoba-konyhás ház melléképülettel, kerttel.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/408-7765. (2-3)

– Hévíz-Dobogómajor üdülõfaluban minden év 36.
hetére (szeptember elsõ hete) szóló üdülõjogomat
eladnám, vagy elcserélném. Érd.: 30/278-5650,
vagy 20/973-8912.
– Tíztagú, olajtöltésû villamos radiátor, elektromos
tûzhely, forgónyársas, grillezésre alkalmas sütõvel
eladó. Érd.: 47/363-415. (2-3)

– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 kmre nyaralónak is kiválóan alkalmas két és fél szobás parasztház 2233 m2 telken eladó. I. ár: 2,9 M
Ft. Telefon: 20/563-3852, Szerencsen. (2)
– Áron alul, sürgõsen eladó két család részére kialakított, külön bejáratú családi ház, akár vállalkozásra is. Érd.: 20/4464-662. (2)
– 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. (2-3)





MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon – a Jókai út lakóházainak közvetlen szomszédságában – 800 négyszögöl beállt
vegyes gyümölcsös, málna, valamint 1-1 sor termõ
csemege- és vörösszõlõ eladó. Érd.: 30/278-5650,
vagy 20/973-8912.





JÁRMÛ
– Suzuki Navara robogó eladó. Érd.: 70/3307240. (2-3)

KIADÓ
– Szerencsen a Dobó Kata u. 2. szám alatt lévõ telepen 84 m2-es mûhely 2010. márciustól kiadó.
Érd.: 30/289-8026-os telefonon, vagy személyesen megtekinthetõ. (2)
– Szerencs fõutcáján 20 m2-es irodahelyiség kiadó.
Ár: 15 ezer Ft/hó. Érd.: 30/414-3699. (2)
– Albérlet kiadó Szerencsen. Érd.: 20/588-4885.
(2)
„Egy váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Hosszú úton mentél, búcsút nem intettél.
Fények útján ha erre jársz, állj meg egy percre,
Tekints le az itt maradt bánatos szívekre.”



NÉVRE SZÓLÓ
FÉNYKÉPES
EGYEDI
AJÁNDÉKOK
KELETI
AJÁNDÉKTÁRGYAK
PATCHWORK
GOBELIN
ALAPANYAGOK
PÓLÓK
FELIRATOZÁSA,
SZITÁZÁS
GÉPI HÍMZÉS

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig,
illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig
Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

Hétvégi
forrócsoki-akció
az Édes Álom
cukrászdában!

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor

KÁLDINÉ KULCSÁR ANITA,
„a világ legjobb kézilabdázója” cím tulajdonosa,
5 évvel ezelõtt örökre itt hagyott bennünket.

Szerencs, Gyár út 12.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.

Kalandozzon nálunk
január 29–31-én
a forró csokoládék
ízvilágában!
Kínálatunk: klasszikus, fehér,
rumos, cherry brandy-s,
mogyorókrémes, madártejes.

PANZIÓ

Ványai
Szerencs, Bekecsi út 1.
0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

Stevlik és Társa Temetkezés

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

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. február 5-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

február 12., február 26.

$

Tel.: 30/3700-382

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

60 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ SZERENCSEN.
Telefon: 20/430-9420.

Temetkezés

Örökké bánatos édesanyja,
testvére és családja

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

A Spar Áruház mellett

3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.
Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.
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SZABADIDÔ

VONAL
Vízszintes
1. Az idézet elsõ része. 13. Testét
izmosítja. 14. Étlap szerint, étlapról
választva. 15. Bikavér jelzõje. 17. Kevert heg! 18. Ez teszi a mestert. 22.
Elõtag: mezõgazdasággal kapcsolatos. 24. Középen nyer! 25. Éttermi
fogalom. 27. Hazai áramszolgáltató.
28. Becézett Erika. 30. Osztrák,
svéd, norvég gépkocsik jelei. 31. A
távolabbiakba. 33. Nem létezik. 35.
Angol még (YET). 37. A végén tol!
38. Felsõ végtag része. 40. Személyes információja. 42. Felsõoktatásban választható. 44. Egerben van! 45.
Nagyon szeretne. 46. A büdzsé része! 47. Talál. 48. Ilyen vívás is van!

49. Szintén ne! 50. Az Ernõ férfinév
nõi párja. 52. Nem használ ki. 55.
Hívõket köti össze. 56. Lejtõ egynemûi! 57. Darab, röviden. 58. Koponyán belül van. 59. Macskaféle. 62.
Cogito ... sum. 64. Tetejére.
Függõleges
2. Legfiatalabb hidunk. 3. Odera
másképp. 4. Sebész eszköze. 5. Oxigén, jód. 6. Nyakon van! 7. Gondoz.
8. Gallium. 9. Ittrium, szén, hidrogén. 10. Lady ..., népszerû énekesnõ napjainkban. 11. Idõsek. 12.
Részvénytársaság. 15. Az idézet második, befejezõ része. 16. Izmos. 19.
Róma lakosa. 20. Az, ami fontos. 21.

A MISKOLCI
NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
JANUÁR
29. (péntek) 19 óra:
30. (szombat) 19 óra:
31. (vasárnap) 19 óra:
FEBRUÁR
2. (kedd) 19 óra:
3. (szerda) 19 óra:
4. (csütörtök) 19 óra:
5. (péntek) 19 óra:
6. (szombat) 19 óra:
11. (csütörtök) 19 óra:
12. (péntek) 19 óra:

HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
ÉJJELI MENEDÉKHELY (Miskolci Páholy elõadás)
COSÍ FAN TUTTE (Szigligeti bérlet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
COSÍ FAN TUTTE (Lehár bérlet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
COSÍ FAN TUTTE (Földes ifj. bérlet)
COSÍ FAN TUTTE (Latinovits bérlet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Nyilvános fõpróba)
A MOSOLY ORSZÁGA (Bemutató bérlet)

Spanyol gépkocsimárka. 23. Önmûködõ gépezet.
26. László Zoltán.
29. Paul ..., amerikai–kanadai énekes. 32. A kockának hat van! 34.
Lila savanyúság.
36. Bejárat közepe! 39. Emlékezetébõl elveszíti. 40.
Az alatt (idõben).
41. Argon. 43.
Svájci város. 45.
Elõfordul. 48. A
végén köp! 49.
Családtag. 51. Kevert Etna! 53. Páros élet! 54. Képzõ, jel, ... 56.
Hasztalan holmi.
60. A végén félt!
61. Nem irigy! 63.
Cégforma rövidítése.
Sz. A.
A január 15-ei
keresztrejtvény helyes megfejtése:
„tudja meg az ember, hogy a nyár
sohasem múlik el.”
A helyes megfejtést beküldõk közül Halász Andrásné, Szerencs, Kölcsey u. 6. szám alatti, és a 30/9844505-ös telefonszámról SMS-ben
beküldõ olvasónk nyert. A nyere-

mények átvehetõk a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Népház) február 2–5. között vehetik át.
A január 29-ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: február 5. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-2066 számra.

ZENEALATTJÁRÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

FARSANGI ROCKMARATON
A fenti címmel rendeznek egész estés koncertet február 6-án a szerencsi Rákóczi-vár színháztermében.
Az elõzetes program szerint 19 órától a CSBK nevû formáció csap a húrok közé, majd fellép a Mérföldkõ,
a Killer Surprise, a Bang Bang és a
Spirit Blue. A rendezvény fõvédnöke Rónavölgyi Endréné polgármester, aki alkoholmentes koktéllal köszönti és várja a fiatalokat.

KÉSZÜL AZ ÚJ ALBUM
A 2010-es esztendõben várhatóan új stúdióalbummal lepi meg rajongóit a Hooligans. A zenekarnak
ez lesz a nyolcadik lemeze. A hírek
szerint Tibi már javában stúdióban
dolgozik, s hamarosan a többiek is
belevetik magukat a felvételekbe.
Lassan alakul a banda idei koncertprogramja, de remények vannak
arra, hogy 2010-ben újra Szerencsre is ellátogatnak. (Forrás: www.hooligansweb.hu)

PAPADIMITRIU ATHINA:
VÉGTELEN ÉRINTÉS
Az új lemez dalai a „Latin érintés”
címû albumhoz hasonlóan ezúttal is
a szerelemrõl, a kapcsolatokról,
örömrõl és fájdalomról szólnak.
Olyan érzésekrõl, melyek mélyen
megérintik az embert. Ez az érintés
nem ismer határokat, az ember mindenhol ugyanúgy születik, szeret,
vagy gyûlöl és búcsúzik. Athina a saját titkait foglalja össze ezekben a dalokban, melyek remélhetõleg megérintik a hallgatók lelkét. Az album
bónusz dalaként a Mûvészetek Palotájában már hatalmas sikert aratott

„Mama, kérlek” címû örökzöld hallható, Athina két színésznõ lánya: Trokán Anna és Nóra tolmácsolásában.

PETER GABRIEL:
SCRATCH MY BACK
Várhatóan február 15-én jelenteti
meg a „Scratch My Back” címû albumát Peter Gabriel. A lemez annak
a sorozatnak az elsõ tagja, melyben
Gabriel és más népszerû elõadók
egymás dalait dolgozzák fel. Az album elkészítésében a mûvész olyan
közremûködõket hívott segítségül,
mint John Metcalfe – zeneszerzõ (ex
Durutti Column), Tchad Blake hangmérnök és producer (Suzanne Vega,
Sheryl Crow, Tom Waits), Bob Ezrin – producer (Pink Floyd’s ’The
Wall’, Lou Reed’s ’Berlin).
A mûvész szerint az album egy igazán személyes hangvételû lemez,
amelynek egyik érdekessége, hogy gitár és dob nem szerepel rajta. Az eltérõ stílusú, kiváló dalokat felsorakoztató korongon Lou Reed The Power of the Heart címû balladája mellett a nem mindennapi zenei utazásra invitáló Mirrorball az Elbow-tól és
az Arcade Fire epikus My Body Is
A Cage címû felvétele is megfér. Az

album felvételére George Martin Air
Lyndhurst stúdiójában került sor, az
utómunkálatok pedig Peter Gabriel saját, Real World Studio-jában készültek. Az elsõ dal, melyet a közönség
élõben hallhatott a lemezrõl, az Paul
Simon The Boy In The Bubble címû
dala volt, melyet tavaly nyáron, a WOMAD fesztiválon adott elõ. Tracklist:
Heroes (David Bowie), The Boy in the
Bubble (Paul Simon), Mirrorball (Elbow), Flume (Bon Iver), Listening
Wind (Talking Heads), The Power of
the Heart (Lou Reed), My Body is a
Cage (Arcade Fire), The Book of Love
(The Magnetic Fields), I Think it’s Going to Rain Today (Randy Newman),
Philadelphia (Neil Young) and Street
Spirit (Fade Out) (Radiohead). (Forrás:
www.emimusic.hu)

2010 GRAMMY NOMINEES

A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyekhez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY

Grammy Awards-ot január 31-én a
Staples Centerben, Los Angelesben
rendezik meg. Idén 56 jelölést zsebeltek be az EMI mûvészei, melyek
közül legtöbbet, szám szerint ötöt,
David Guetta kapott. A Grammy-jelöltek legsikeresebb dalaiból áll ez
a 20 számos válogatás, melyen a különbözõ mûfajok legnépszerûbb elõadóinak legemlékezetesebb 2009-es
dalai hallhatók. A lemez bevételébõl
befolyó összeg egy része a The Recording Academy által alapított MusiCares Foundation és a Grammy Foundation, mûködését támogatja
majd. A The Recording Academy zenészek, producerek és egyéb zeneipari közremûködõk szervezete, mely
a zenének és a zenével foglalkozóknak kíván megfelelõ körülményeket biztosítani, emellett kiemelt
figyelmet fordít a tehetséggondozásra annak érdekében, hogy a zene
továbbra is a kultúra szerves részeként fejlõdhessen. (Forrás: www.emimusic.hu)

JÁTÉK

Hamarosan megjelenik a The Recording Academy Grammy Recordings vállalata és az EMI Music közös kiadványa, a 2010 Grammy Nominees CD, amely az 52-ik Grammy
Awards-jelöltek dalainak válogatásalbuma, és a sikerszéria immáron tizenhatodik tagja. A zeneipar egyik
legkiemelkedõbb díjátadóját, a

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Funkybiotikum. A helyes választ
beküldõk közül Klausz Gabriella,
Szerencs, Kilián tér 2. szám alatti olvasónk, valamint a helyes megfejtést
SMS-ben beküldõ 20/219-2303-as telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket február 2–5. között,
munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Új kérdésünk: Mi a
címe Papadimitriu Athina új albumának? A válaszokat SMS-ben a +3620/940-2066 alapdíjas telefonszámra, postai borítékban vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.
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MÉRLEG AZ ASZTALITENISZEZÕKNÉL

A 2009/2010-es idényben két együttes képviseli Szerencs Város Sportegyesületének asztalitenisz-szakosztályát a hazai bajnoki küzdelmekben.
Az NB III Észak-magyarországi csoportjában szereplõ „A” csapat várakozáson felül szerepel a tíz együttest
felvonultató mezõnyben.

A helyi asztalitenisz-szakosztály már
az elmúlt bajnoki
évadban is szép
eredményt ért el az
NB III regionális csoportjában az ötödik
hely megszerzésével – tájékoztatta lapunkat Csorba István szakosztályvezetõ (fotónkon). – A
Köllõ András, Korály Tibor, Stadler Tamás és Filácz Attila összetételû együttes most félidõben tizenhárom ponttal
második a rangsorban a tíz csapatot felvonultató mezõnyben. Ehhez az elmúlt
idõszakban több bravúrra volt szükség.
Ilyennek számít a tabellát tizenhat
ponttal vezetõ Ózd csapatának itthoni legyõzése, az itthoni veretlenség, valamint az, hogy idegenben is egyedül
Egerben és Tiszaújvárosban vesztettek
mérkõzést, illetve értek el döntetlent a
fiúk. Az együttesbõl kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Köllõ András, aki 36
mérkõzésbõl mindössze 6-ot veszített

el, ami 83,3 %-os eredményességet jelent. A játékos ezzel megyei összehasonlításban is az élmezõnyhöz tartozik. A többieknek sincs oka a szégyenkezésre: Korály Tibor 62,5%-os,
Stadler Tamás 52,7%-os és Filácz Attila 36,1%-os teljesítményére egyaránt
szükség volt az elõkelõ helyezéshez.
A szakosztályvezetõ ismertette: az elmúlt év õszén a 10 igazolt versenyzõ
játéklehetõséghez juttatása érdekében
a megyei I. osztályban is indult szerencsi csapat, amelynél a kiesés elkerülését tûzték ki célul. Ennek sikerült
eleget tenni félidõben a tizenkét gárdából a nyolcadik hely megszerzésével. A tagok közül a találkozókon Korály Csaba 77,7%-ot, Gazdóf Barnabás 75%-ot, ifj. Csorba István 65%-ot,
míg a felváltva asztalhoz álló Rakóczki András, illetve Derda Péter 20% alatt
teljesített.
A szakosztály versenyzõi tavaly több
megyei és regionális versenyen szerepeltek, ahonnan szép eredményekkel
tértek haza. Az ózdi emlékversenyen
egyéniben Köllõ András elsõ, Korály
Tibor második helyezést ért el. Párosban a Köllõ András – Filácz Attila kettõs
nyert, míg Korály Tibor ózdi társával
harmadik lett. Az NB I-es játékosokat
is felvonultató regionális II. osztályú
pontszerzõ versenyen Tiszaújvárosban ifjúsági korcsoportban Stadler Ta-

más a dobogó harmadik fokára állt fel,
Püspökladányban pedig a Köllõ András – Filácz Attila kettõs a legjobb nyolc
közé jutott. A B.-A.-Z. megyei 2009
TOP 12. viadalon Miskolcon ifjúsági
korcsoportban Stadler Tamás bronzérmes lett. A sátoraljaújhelyi ünnepi
versenyen Stadler Tamás a legjobb
nyolc közé került, a Köllõ András – Korály Tibor páros harmadik lett. A Szerencs Város Kupa III. osztályú pontszerzõ viadalon Korály Tibor diadalmaskodott.
A szakosztály jó kapcsolatot ápol a
szlovákiai testvérváros hasonló osztályban szereplõ csapatával. A lejátszott
edzõmeccseken a szerencsiek Rozsnyón 6–4 arányban maradtak alul, míg
hazai környezetben 7–3-re legyõzték
az ellenfelüket.
Nehéz tavaszi idény vár a hazai környezetben eddig veretlen NB III-as szerencsi együttesre, mert az eddigi sikeres szereplésnek köszönhetõen több rivális is szeretne visszavágni a csapatnak az õszi vereségért. Jó teljesítménnyel azonban teljesíthetõnek látszik a szakosztályvezetés által megfogalmazott elvárás, vagyis az elsõ-ötödik helyezés valamelyikének a megszerzése. Kis szerencsével akár dobogón is végezhet a városi gárda, amivel
a játékosok beírnák a nevüket a szerencsi sportsikerek nagy könyvébe.

SÉRÜLÉSEK TIZEDELTE KOSARASOK

* Az idei elsõ mérkõzését január 9én a Földes Miskolc gárdájával játszotta
a város férfi kosárlabdacsapata. Az NB
II-es találkozón több mint harmincpontos különbségû szerencsi siker
született.

SZVSE: Endrész T. (27), Kovács S.
(25/12), Takács K. (23/9), Szárnya G.
(16), Birk L. (8/6), Pallai Á. (4), Takács
P. (2), Kovács Á. (1), Marton P, Jánossi T. Edzõ: Gulyás László. A negyedek
eredményei: I. 27–19, II. 26–17, III. 26–
14, IV. 27–24.
Az elsõ negyedben nyolcpontos
elõnyre tett szert a hazai gárda, amit
egy játékrésszel késõbb kis híján húszra növeltek. Az összeszokott játékot mutató szerencsiek nemcsak a palánkok
alatt, a lepattanók szerzésében és dobásban is látványosan ellenfelük fölé
kerekedtek. A házigazdák jól blokkolták a miskolciak támadásait, majd

több labdaszerzés utáni akciót is indítottak, elsõsorban Takács Péter irányításával. Ezt követõen leggyakrabban
Birk László, Kovács Sándor és Endrész
Tamás, majd a gyûrû volt a labda útja.
Gulyás László tanítványai ezen az estén egyik legjobb teljesítményüket
hozták a mérkõzés során, az egész csapat egyenletesen jól teljesített.
A hazai szurkolók egy fiatal csoportja rendszeresen skandálta kedvenc
játékosainak a védekezésre felszólító
rigmust, akik határozottan tettek eleget a buzdításnak. Ennek is köszönhetõ, hogy miközben remek csapatjátékra támaszkodva a szerencsiek közül Endrész Tamás, Kovács Sándor és
Takács Krisztián is húsz pont felett dobtak, a vendégek együttesében ezt az
eredményt a találkozó végén senki
nem mondhatta el magáról. A mérkõzés 106–74-es hazai gyõzelemmel
zárult.

* A Vízügy-Szeged otthonában vendégszerepelt január 15-én a város férfi kosárlabdacsapata.
SZVSE: Birk L. (15/6), Szárnya G. (8),
Takács K. (7/3), Kovács S. (18/6), Endrész T. (15) Cserék: Kovács Á. (10), Marton P. (3), Pallai Á.
A negyedek eredményei: I. 21–28,
II. 24–14, III. 18–15, IV. 21–19.
Az NB II-es találkozó 27. percéig az
irányító játékosát, Takács Pétert betegség miatt nélkülözõ szerencsi együttes vezetett a találkozón. Ezt követõen
azonban két kulcsjátékos, Kovács Sándor és Endrész Tamás sérülése komoly
hátrányba hozta a csapatot. Ennek ellenére az utolsó negyedben sem adta
fel Gulyás László legénysége a küzdelmet, azonban nem sikerült fordítaniuk. A találkozó a szegediek 84–76
arányú gyõzelmével zárult. A szerencsiek közül a legtöbb pontot, szám szerint 18-at Kovács Sándor szerezte.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
VASUTASOK A PÁLYÁN
Tizenkettedik alkalommal rendeztek
vasutas teremlabdarúgó-tornát január
9-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
A Mozdonyvezetõk Országos Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete
által támogatott rendezvényen tíz csapat mérkõzött a gyõzelemért. A Szabó Zoltán és Tokár József által szervezett viadalon jó hangulatú, küzdelmes találkozók eredményeként alakult
ki a végsõ sorrend. Az idén a bajnoki címet a Miskolci Mozdonyvezetõk
szerezték meg a Miskolci Utazók és a
Miskolci Irányítók gárdája elõtt. A torna legjobb kapusának Lengyel András szerencsi mozdonyvezetõ bizonyult. A legjobb mezõnyjátékos a

Miskolci Utazók együttesében szereplõ
Tarnóczi József lett. A legsportszerûbb
csapatnak a Nyíregyházi Mozdonyvezetõket választották.

rencs a negyedik helyen végzett. A
házigazda együttesbõl a legtöbb gólt
– szám szerint ötöt – Orosz Márton
szerezte.

ÉVNYITÓ FOCITORNA

ÚJ HELYSZÍN, ÚJ IDÕPONT

Újévi Kupa néven rendeztek teremlabdarúgó-tornát január 3-án a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A
meghívásos küzdelemsorozaton nyolc
együttes lépett pályára, akik közül a
megyei elsõ osztályban szereplõ Tállya
szerezte meg a gyõzelmet. Ezüstérmes
a Zemplén-Bekecs gárdája lett, míg a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára Tiszalúc együttese állt fel. A számos magasabb osztályban szereplõ
csapatot felvonultató mezõnyben Sze-

Változás történt a Szerencsi Shotokan Karate Klub edzéseiben. A helyi
sportegyesület keretében mûködõ,
már több nemzetközi és országos
versenyen is eredményesen szerepelt
csoport tagjai kedden és pénteken 17
órától a helyi Bocskai gimnázium tornatermében, szombatonként 17 órától pedig a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen tréningeznek. Az edzésekre
várják az önvédelmi sport iránt érdeklõdõ gyerekeket és felnõtteket.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Önmaga megfegyelmezése a
legnehezebb feladat ebben a
periódusban. Hiába az újévi fogadalmak, most valahogy nem sikerül nemet mondania. Olyan,
mintha minden kísértést százszoros erõsséggel érzékelne. Természetesen nem a külsõ körülményeket kellene ellenõrzése alatt tartania, hanem belsõ
erejét kell visszanyernie. Nem segíti ennek megvalósítását, hogy olyan munkákat kell elvégeznie,
amelyekhez semmi kedve. Ennek ellenére kezdjen hozzá, tegyen úgy, mintha nem bánná és meglátja, sokkal hamarabb és sokkal kevesebb
energiával készen lesz, mint korábban gondolta
volna. Mindenki értékelni fogja, hogy lelket tudott
önteni a többiekbe és akár nem várt elismerésben
is lehet része.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Alaposan átgondolja terveit és
sorra végre is hajtja õket. Ez nem
csak szakmai és anyagi sikert hoz
magával, de mély belsõ elégedettséggel is tölti el. Jogosan büszke
teljesítményére. Avassa be terveibe munkatársait
is, így sokkal inkább kedvük lesz a közös feladatokhoz. Bár ez több nézeteltérés vagy kompromisszum lehetõségét is magában hordozza, mégis
megéri, mert kiválóan kiegészítik egymás tulajdonságait. Legtöbben nem tudunk egyszerre álmodozónak és realistának lenni, márpedig ehhez
a feladathoz mindkettõre szükség van. Munkáján
kívül azonban nem sok mindenre fordít most energiát, ezért más területeken kissé bizonytalan. Magabiztosságát akkor nyeri vissza, ha semmit nem
hagy tisztázatlanul.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Ebben az idõszakban különösebb nehézségek nélkül tud konstruktív változásokat végrehajtani.
Életének bármely területén, a hivatásában, munkájában vagy közeli,
személyes kapcsolataiban egyaránt képes meglépni a következõ lépést. Képzelõereje fokozottabban mûködik, kreativitása szárnyal, bátran
szabadjára engedi fantáziáját. Csupán arra kell
ügyelnie, hogy ne vesszen el az álmaiban. Nagyon
értékes idõszak lehet ez a mostani. Ezek a változások talán végre meghozzák a hõn áhított függetlenséget is, hiszen mindig is gyûlölte, ha mások
jóindulatára vagy segítségére szorult. Ez persze
nagyrészt Önön is múlik, hiszen sokszor kényelmesebb azonnal elfogadni, amit adni szeretnének
Önnek.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Erõs, belülrõl fakadó érzések
kerítik hatalmukba. Mindent mély
érzésekkel él át, bármivel foglalkozik is. Emiatt több dolgot is átértékel magában. Olyan területek,
amelyek eddig csak mellékes szerepet töltöttek be
életében, különösen fontossá válnak. Kapcsolatai
is hevesebbek, szenvedélyesek most, ami egyúttal
intenzívebb, mélyebb élményeket is jelent. Arra
azonban figyeljen oda, hogy felfokozott érzelmi
energiája ne negatív érzésekben nyilvánuljon meg,
vagyis kerülje a féltékenységet, a versengést és ne
próbálja manipulálni a környezetében élõket.
Talán csak szerelmi téren használhatja manipulatív erõit, de csak akkor, ha biztos benne, hogy nem
okoz fájdalmat flörtjével.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Ez az idõszak indulhat munkahelyi nehézségekkel vagy váratlan
kihívásokkal, de ezek rövid idõ
alatt rendezõdnek és késõbb már
minden figyelmét párkapcsolatának szentelheti, amely bõven kínálhat kellemes
órákat. Kedvese meglepheti valamivel, amirõl
semmiképp sem szeretne lemaradni, és így áldozatokat is hajlandó hozni érte. Sok idõt tudnak
együtt tölteni és ez elmélyítheti kapcsolatukat.
Rengeteget beszélgetnek és céljaikat, terveiket is
össze tudják hangolni. Egy olyan közös hátteret
hoznak így létre, amelyre már komolyan építhetnek. Ne ijedjen meg az elkötelezettségtõl, kedvese
késõbb sem fogja ennél jobban korlátozni, hiszen
pontosan tudja, hogy Önt ezzel csak elriasztaná.
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Nem szokott hozzá, hogy
észérveket végiggondolva hozzon
meg döntéseket, most mégis ezt
teszi, mert pontosan érzi, hogy milyen sok múlik most a józanságán.
Akármilyen témát is érint ez a döntés, nagyon fontos Önnek és annak ellenére lépnie kell, hogy még
nem lát tisztán a kérdésben. Pénzügyeit illetõen
szintén megfontoltnak kell lennie, mert kicsit túlköltekezett és bevételei nem egészen úgy alakultak, ahogyan számított rájuk. Mindezen problémák
vagy inkább feladatok ellenére most mégis olyan
mély nyugalom szállja meg, amelyet már rég nem
tapasztalt. A védettségnek és a vezetettségnek egy
olyan kellemes érzése, ami kárpótolja minden akadályért és feladatért.
Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Nem tudja eldönteni, hogy mi a
fontosabb: a párkapcsolata vagy a
munkája. Persze a kettõ szorosan
összefügg, hiszen egy stabil anyagi
háttér könnyedebbé teszi a kapcsolatokat, illetve hivatásában sokkal összeszedettebb és hatékonyabb lehet, ha otthon minden
rendben van. Korábban nem szembesült még ilyen
problémával, mert egyik terület sem bírt különösebb jelentõséggel, vagy legalábbis nem egyidejûleg. Arra azonban nem panaszkodhat, hogy
unalmas lenne az élete. Bõven van min gondolkodnia, mert egymás után történnek a váratlan események. Ezek kissé kizökkentik a megszokott
kerékvágásból, ezért eleinte nem örül neki, de
végül be kell látnia, hogy minden pozitív irányba
változott.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Segíteni próbált valakinek, ami
nem egészen úgy sült el, ahogyan
tervezte. Bár, amint észrevette,
hogy rossz úton jár, azonnal korrigált, sajnos már késõ volt. Mivel
mindenki tudja, hogy jó szándékkal próbált segíteni, nem lesz semmiféle negatív következménye
a történetnek. Ebben az idõszakban több régi barátjával is találkozhat szándékosan vagy akár véletlenül. Használja ki ezeket a lehetõségeket a
kapcsolatápolásra. Régi kapcsolataiból, abból,
ahogyan most érzi magát régi ismerõsei társaságában, sok mindent megérthet önmagával kapcsolatban. Azt is újragondolhatja, milyen céljai, tervei
voltak régen, és ezekbõl miket valósított meg. Ha
úgy érzi, többre is vihette volna, ne gondolja, hogy
már késõ!

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Mozgalmas hetek következnek
a Nyilasok életében. Izgalmas kalandok várják szerelmi téren,
ugyanis többen is pályáznak Önre.
Mindannyian azt akarják elérni,
hogy legtöbb vagy akár kizárólagos figyelmét
nekik szentelje. Önt persze csak még inkább feltölti energiával ez a hatalmas érdeklõdés és készségesen játssza a világ királyát/királynõjét. Egyetlen
dologgal tudja lehûteni rajongóit, ha azt gondolja,
hogy ez most már mindig így lesz, és túlságosan
beleéli magát a szerepbe. Ne legyen fölényes, és
ne engedjen meg magának túl sokat. Ha most szerény tud maradni, biztos lehet benne, hogy stabil,
valós belsõ értékeken alapuló az önértékelése és
nincs kiszolgáltatva külsõ visszajelzéseknek.
Bak (XII. 22. – I. 20.)
Nehéz találkozásokon kell átesnie ebben az idõszakban, amelyeket régóta halogatott már, de
amelyek elkerülhetetlenek. Higgye
el, sokkal több erejét elveszi a halogatás és a rengeteg képzelt kellemetlenség, mint
a szembenézés a valós helyzettel. Önre általában
is jellemzõ, hogy bizonyos dolgokat azonnal, gondolkodás nélkül elintéz, más területeken viszont
hetekig képes értelmetlenül halogatni. Amikor van
egy feladat, tegye félre félelmeit és azonnal oldja
meg. Persze az sem zárható ki, hogy egyszerûen
csak lusta mindent azonnal elintézni. Ebben az
esetben azt gondolja végig, vajon megéri-e a sok
energiapazarlás és nem lenne-e jobb már az elején
megfogni a dolgot.
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Sokat vár egy utazástól és nem
is alaptalanul. Akár az úti cél különlegessége, akár a társaság vagy
az idõtartam teszi, most tökéletesen ki fog tudni kapcsolni. Persze
meg is érdemli a pihenést, hiszen az elmúlt idõszak kemény munkával telt. Talán egy szerelmi
csalódást vagy egy visszautasítást is fel kell dolgoznia, ami megint csak könnyebb, ha távol lehet
egy idõre. Mielõtt ezt kudarcnak élné meg, gondolja végig, hányszor örült már életében utólag,
hogy nem az történt, amit akart. Talán most is ez
a helyzet, és ez a nyílt elutasítás azt könnyíti meg,
hogy végleg le tudjon zárni egy tökéletesnek vélt
viszonyt, és az álmok helyett most már a valóságban is megélje azt a fajta kapcsolatot, amire vágyik.
Halak (II. 20. – III. 20.)
Bizonytalan, hogy vajon szabad-e ilyen magasra tennie a mércét. Belekezdett valamibe az
elmúlt hetekben, ám be kellett
látnia, hogy érzései, élményei
nem olyan intenzívek, mint amilyennek ilyenkor
lenni kellene. Gondolja végig, hogy élete jelenlegi szakaszában megengedheti-e magának,
hogy maximalista legyen, vagy inkább kompromisszumot kellene kötnie. Ez természetesen
nagyban függ attól, hogy kinek mennyire fontos
az adott életterület. Akinek rendkívül fontosak az
érzelmei, az nem szabad, hogy párkapcsolati
kérdésekben félmegoldásokba menjen bele. Akiben erõs a karriervágy, muszáj, hogy minden
erejével küzdjön szakmai önmegvalósításáért.
Gondolja végig, Önnek mi a fontos, és ha kell,
harcoljon!
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SZERENCSI TÜKÖR

PARKREKONSTRUKCIÓ
ÉS FALUKÖZPONT-FEJLESZTÉS

Két pályázatot nyújtott be
a január 15-ei beadási határidõig a szerencsi önkormányzat a nemzeti diverzifikációs programra. A képviselõ-testület a hazai és európai uniós pénzügyi alapból
a Gyári kert parkrekonstrukciójára és az ondi településközpont fejlesztésére
több mint 76 millió forint támogatást igényel.

Ondon a településközpontban több közintézmény található a
református templom,
valamint annak szomszédságában a néhány
évvel ezelõtt átépített
és kibõvített óvoda, a
közelben lévõ felújított iskola és az idõsek
klubja. Az önkormányzat által benyújtott másik pályázat
ezeknek a létesítméA szerencsi Gyári kertben
az elmúlt idõszakban jelentõs A tervek szerint megújul az ondi településrész központja. nyeknek a megközelíthetõségét javítaná a
fejlesztéseket végzett a település önkormányzata. Korábban esõs kolót alakított ki az önkormányzat. A gyalogjárdák terméskõ burkolásáidõjárás esetén autóval és gyalog most benyújtott, 56 millió forint össz- val, növényzet telepítésével, új buszegyaránt problémát jelentett az itte- költségû pályázat kedvezõ elbírálás váró létesítésével. A tervek új pini társasházakban élõknek a közle- esetén a terület további fejlesztését henõhelyek kialakítását, a templom
kedés, miközben gyerekeket az óvo- tenné lehetõvé új növények ülteté- és az óvoda elõtt parkoló építését is
dába hozó szülõknek is gondot je- sével, pihenõpadok telepítésével, ját- tartalmazzák.
szótér és sétányok kialakításával. A felA január15-ei határidõre beküldött
lentett, hogy hol állítsák le a jármûveiket. A megvalósított beruházás épülõ kis pavilon mellett szökõkút pályázatok kedvezõ elbírálása eseeredményeként új közmûhálózat csörgedezne és felújítandó kerítésen tén a tervezett szerencsi beruházákét bejáratot nyitnának. A közhasz- sok még az idén tavasszal elépült ki, a földutakra aszfaltréteg kenálatra megnyitott parkot leválaszta- kezdõdhetnek a Gyári kertben és az
rült és a nevelési intézmény szomnák a társasházaktól.
ondi településközpontban.
szédságában szilárd burkolatú par-

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
HATEZER NÉGYZETMÉTER
JÁRDAÉPÍTÉS
Ahogy az idõjárás engedi, megkezdi
az arra kijelölt járdák felújítását a városban a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Az új aszfaltburkolattal borítandó teljes járdafelület megközelíti a hatezer négyzetmétert. A beruházásban érintett rossz állapotú, helyenként balesetveszélyes, illetve hiányzó gyalogútszakaszok (zárójelben az építendõ terület négyzetméterben): Laktanya utca (500), Árpád
utca (606), Landler J. út (710), Kazinczy utca (450), Bocskai utca (650),
Kassa utca a Bástya úttól a végszelvényig, (650 ), Lipták utca (700), Alkotmány utca (700), Ondi út a Szabadság utcai keresztezõdéstõl az
Ondi út 52-ig (550), Szerencs-Ondon
a Kossuth utca (400).

SZEMETES UDVAR?

Szerencsi beruházások V.

MÛEMLÉK ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Sorozatunkban azokat a beruházásokat
mutatjuk be, amelyet
az elkövetkezõ idõszakban jelentõs pályázati támogatás felhasználásával valósít
meg az önkormányzat
Szerencsen.

A történelmi városközpont
mûemlék
épületeinek és környezetüknek a felújí- A református templom kívül és belül megújul.
tása a Norvég Alaptól
A Rákóczi-vár déli és alsó nyugaelnyert több mint 700 millió forint
ti szárnyában diákszállót alakít ki az
felhasználásával történik.
A támogatásban részesített projekt önkormányzat, megtörténik a törtéa református templom homlokzatának és tetõszerkezetének a rekonstrukcióját, az épület belsõ festését és
a fûtés korszerûsítését foglalja magába. Megvalósul az orgona restaurálása, a templomkert zöldfelületének a megújítása, a belsõ kerítés felújítása. A Munkás Szent József római
Várhatóan már tavasszal megkatolikus templom belülrõl újulhat kezdõdik és a tervek szerint még az
meg az elektromos hálózat korszer- idén decemberben be is fejezõdik a
ûsítésével, a szobrok és képek res- 37-es számú fõút szerencsi átkelési
taurálásával. Nem marad ki a hely- szakaszának az átépítése.
reállításból a bejárat elõtt lévõ Nepomuki Szent János kõszobra, valaA beruházáshoz szükséges mamint a templom és a várkert keríté- gánterületeket már megvásárolta a
se sem.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.

nelmi épület teljes tetõszerkezetének a rekonstrukciója, a cserepek cseréjével, hõszigeteléssel.
Korszerûsödik a fûtés, az átalakításra kerülõ szárnyakban a teljes
épületgépészeti rendszert felújítják
és elvégzik az akadálymentesítést.
A Zempléni Múzeumba új archiválási eszközök és tûzálló tárlók kerülnek.
A beruházáshoz kapcsolódva
valósul meg a Huszárvár út átépítése a Jókai úti keresztezõdéstõl a
piacig a nyomvonal korrekciójával, a csapadékvíz-elvezetõ árok lefedésével, a járda, a parkoló és a
zöldfelületek kialakításával.

A KIVITELEZÕ: SZERENCS
2010 KONZORCIUM

RÉMHÍRTERJESZTÕK
A VÁROSBAN

Az elmúlt hónapokban pletykaként suttogták Szerencsen, hogy a helyi önkormányzat Ózdról hátrányos helyzetû családokat telepít majd a volt Munkáspályán kialakított építési területre. A város polgármestere már többször cáfolta
a híresztelést és kijelentette, hogy a helyi képviselõ-testület pályázati támogatással alakított ki tizenkét közmûvesített építési telket az ingatlanon. Kiépítették
az ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezetékeket, valamint a villamoshálózat kialakítása és a területet keresztezõ két út aszfaltozása is megtörtént. A zárt beépítésû ingatlanokat nyilvánosan, piaci alapon hirdeti meg értékesítésre az önkormányzat, mérettõl függõen 1 millió és 1,2 millió forintos áron. Rónavölgyi Endréné
megjegyezte, hogy a rémhírterjesztés a köznyugalom elleni bûncselekmények
csoportjába tartozik, a fenti alaptalan híresztelés a város lakóiban pedig nyugtalanságot kelt, ezért megfontolja, hogy jogi eljárást kezdeményez az eddig még
ismeretlen, rosszindulatú elkövetõkkel szemben.

és a közelmúltban a kivitelezõ kiválasztása is megtörtént. Fazakas Orsolya, a társaság kommunikációs vezetõje arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a tender az elmúlt év szeptember végén jelent meg és 2009. december 23-án megtörtént az eredményhirdetés. A beruházás a Szerencs
2010 Konzorcium kivitelezésében
valósul meg, amelynek tagjai a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. és az FK-Raszter Zrt. A szerzõdéses összeg nettó 788
millió forint. A beruházás során a közel három kilométeres szerencsi szakaszt 11,5 tonnás tengelyterhelésre
erõsítik meg, a Szerencs patakon új
hidat építenek. A Magyar út és a Szerencs patak közötti részt 2 + 1 sávosra
bõvítik, a Szerencs patak és ondi tanyához vezetõ bekötõút között pedig
négysávosra szélesítik. A fõút átkelési szakaszán körforgalmi csomópont
létesül majd a prügyi útnál. Az átépített átkelési szakaszt a tervek szerint 2010 decemberében adják át a
forgalomnak – nyilatkozta lapunknak
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. kommunikációs vezetõje.

A római katolikus egyház ifjúsági
háza mellett sétálva vettük észre e kis
szeméthalmot. A város fõutcáján, a
méltán népszerû és remélhetõleg sok
vendéget csalogató Szerencsi Fürdõ és
Wellnessház bejáratával szemben talán jobban oda kellene figyelni még
a magánterületek rendjére is.

A KORLÁT

A szerencsi munkaügyi központ
elõtt készült az alábbi fotónk. Az
„öreg” vaskorlát bizonyára sokat tudna mesélni, hogy mi történt vele az elmúlt idõszakban. Talán egy súlyosabb
kerékpár miatt mozdult el a helyérõl,
netán eltévedt autós vette szûkebbre
a kanyart. Ennél is fontosabb, hogy valaki észrevegye és helyreállítsa a fémszerkezetet.

A SZEMÉT ÉS PATKÁNYOK

A közelmúltban a vasútállomás környékén gyakran sétáló olvasónk hívta
fel a figyelmünket erre a látványra. Az
elmúlt év õszén napokon, talán heteken át rakodták vasúti vagonokba a learatott terményt, majd úgy tûnik, a takarításról mindenki megfeledkezett.
Sokak szerint enyhébb idõkben szinte
elviselhetetlen bûz terjeng a környéken.
Talán a szemét, talán más miatt. Egy
azonban bizonyos: a szétszórt magokra
a madarakon kívül a patkányok is felfigyeltek és egyre többet látni a rágcsálókból az állomás környékén.

VIGYÁZZ, DÕL A FAL!

Képünk a Népház mögötti kis udvarban készült. A kõfal jelentõsen
megrongálódott az elmúlt idõszakban.
Vélhetõen az átázott talaj miatt omlott le a kerítés egy része, hiszen sok
csapadék hullott a téli idõszakban.
A másik fotó
azonban már a Hunyadi köz egy részét mutatja. A kijelölt parkoló melletti fal szintén jelentõsen megdõlt
az elmúlt idõszakban. Néhány, környéken lakó már fél
a járdán közlekedni, nehogy éppen akkor történjen meg a baj. Nem beszélve az itt hagyott drága gépkocsikról.
Kérdés: ha netán történne valami, kit
terhel a felelõsség?

TILOS A SÓZÁS
A KÖZTERÜLETEKEN
Tavaly szeptember elsejétõl nem lehet konyhasóval csúszásmentesíteni a
köztereket: a környezet védelme érdekében a parkok, a játszóterek és a
járdaszakaszok csúszásmentesítését
szabályozta a kormány. A konyhasó
nagy mennyiségû és tartós használata károsítja a növényzetet, a talajt, a
vizeket és az épített környezetet, ezért
ehelyett olyan alternatív, környezetbarát megoldásokat kell alkalmazni,
mint például a homok, a hamu, a faforgács, a kõzúzalék vagy a murva. A
kormányrendelet ugyanakkor nem
mondja ki a sóhasználat teljes tilalmát,
hiszen elõfordulhat, hogy ónos esõ
után a járdákra fagyott jeget olvasztani kell, erre pedig a só alkalmas. Már
most, 2010. január 1-jétõl életbe lépett ugyanakkor az a rendelet, amely
tartalmazza a fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése esetén
kiszabható pénzbírság összegét, ami
akár százezer forint is lehet.

BIZTONSÁGOSABB
IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS
A településrészi ivóvízhálózat és a
Mezõzombor felé vezetõ 150 milliméteres fõnyomócsõnek az összekötésével jelentõsen javult a szolgáltatás biztonsága Szerencsen, a Fecskésen. Csõtörés esetén ugyanis a javítás
elvégzéséig már nem kell a teljes
rendszert kizárni az ivóvízellátásból.
A nyáresti csúcsfogyasztási idõszakban
pedig kisebb lesz a nyomásingadozás.
A vezetékek átkötését a Borsodvíz Zrt.
végezte, az út alatti fúrást és a földmunkákat Bíró István önkormányzati
képviselõ térítésmentesen magára vállalta.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. február 12-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.
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HIRDETÉS

MOST VÁSÁROLJON
SZERENCSEN!

MEGÉRI!
 MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

akár egy nap alatt
 TESZTAUTÓK

óriási kedvezménnyel
 Használt autók széles

választékban akár
20% kedvezménnyel
 MOZGÁSKORLÁTOZOTTI

UTALVÁNYOK
beszámítása
 Szervizelés,

karambolos javítás,
biztosítós ügyintézés

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

A Szerencsi Televízió
az interneten:
www.szerencsitelevizio.hu

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

Angol
használtruhakereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

Február 1-jén (hétfőn)
teljesen új árukészlet!

A Szerencsi Hírek következô száma
2010. február 12-én jelenik meg.
Lapzárta: február 5., 10 óra.

MAGÁNRENDELÉSEINK:


Mammográfiás vizsgálatok (röntgen és ultrahang, komplex emlõvizsgálatok, emlõ- és axilla-UH, emlõváladékcitológia, 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!

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!
Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!
Érdeklõdés és bejelentkezés az alábbi telefonszámon:
06-30/ 277-00-12, valamint www.aa-med.hu

Téli, tavaszi ruhák, cipők,
kiegészítők nagy választékban
IGNIKER KFT.

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

