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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

AZ ÉLHETÕBB VÁROSKÖZPONTÉRT AZ ADÓELLENÕRZÉSEK
IDEI IRÁNYELVEI
Az APEH törvényi kötelezettségének eleget téve még februárban
nyilvánosságra hozta az idei esztendõre vonatkozó ellenõrzési
irányelveit – tájékoztatta lapunkat
Magyar Éva, az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság ellenõrzési szakigazgatója (fotónkon).

Új arculatot kaphat a település egyik legkedveltebb közterülete.
Több mint egymilliárd forintból
újulhat meg Szerencsen a városközpont, amennyiben az európai
uniós pályázat második fordulójában is kedvezõ elbírálásban részesítik az elõkészített projektet.
Az építkezés nem csupán a Kossuth teret, hanem a környék utcáit, a piacot, a tûzoltóság épületét is érinti és kistérségi igazgatási központot hoznak létre az
ÉMÁSZ jelenlegi épületeiben.
Az elkövetkezendõ két évben három
és fél milliárd forintot meghaladó építkezést valósít meg Szerencs Város
Önkormányzata. A fejlesztések érintik
az óvodai ellátást, az iskolai oktatás feltételrendszerének a javítását, az egészségügyet, az infrastruktúrát: utakat,
járdákat és a felszíni csapadékvíz-elvezetést egyaránt. A település történelmi központja a Kossuth tér és környéke a Rákóczi-várral. Az elmúlt
években megkezdõdött az itt található épületek rekonstrukciója a községi
fürdõnek a felújításával, a Rákóczivár kertjének az átépítésével és a Kisboldogasszony római katolikus templom külseje is megszépült. Ehhez a folyamathoz kapcsolódik a Kossuth térnek az átépítése, amelynek eredményeként az itt lévõ építészeti örökséggel együtt a város turisztikai és gazdasági vonzerejét növelheti.
– A tervek szerint az utak nyomvonala kikerül a tér peremére, így kö-

zépen lehetõség nyílik egy központi
városi terület kialakítására, amely rendezvények megtartására is alkalmas
– tájékoztatta lapunkat Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõje. – A beruházással egy idõben a
közmûvek cseréje is megtörténik. A
közelben lévõ Erzsébet út, Perc és Petõfi utcákra új burkolat kerül. Átala-

kul az Erzsébet tér, ami szintén tartalmaz útépítési elemet is, mert a Molnár István utcának a teret övezõ szakasza is megújul. A teljes programban szerepel a piactéren a jelenlegi
nyitott-fedett elárusítóhelyek körül
bevásárlócsarnok építése, amire a
pályázati támogatásból több mint nettó százmillió forintot költünk.
(Folytatás az 5. oldalon.)

– Az ebben foglaltak szerint 2010ben a korábbi idõszakhoz hasonlóan az adóelkerülések megelõzésére
és a gyors reagálásra fordítunk kiemelt figyelmet. A feltárt jogsértések
esetében azok súlyának megfelelõ,
következetes és szigorú, ugyanakkor
méltányos szankciók alkalmazására
helyezzük a hangsúlyt. Mindezek
mellett a hatékonyság további javítása érdekében a vizsgálatok alanyainak kiválasztásánál egyedi kockázatelemzést alkalmazunk, kihasználjuk az elmúlt idõszakban történt
informatikai fejlesztések által kínált
lehetõségeket, és jelentõs mértékben
támaszkodunk a revizoraink szaktudására, tapasztalataira. Fokozott
hangsúlyt kapnak a társadalombiztosítási bevételekkel kapcsolatos, a
feketegazdaság és a szabálytalan
foglalkoztatás visszaszorítását célzó
vizsgálatok.
Az idei esztendõben azok a vállalkozások továbbra is számíthatnak
vizsgálatra, akik elmulasztották a
bevallások benyújtását, nagy összegû
tagi kölcsönnel mûködnek, tartósan
veszteségesen gazdálkodnak, jelentõs adóhátralékot halmoztak fel

FÉLMILLIÁRD FORINT KÁR SZOCPOLCSALÁSBÓL
Elkezdõdött március 9-én a
„taktaközi szocpolcsalások” néven
elhíresült büntetõügy bírósági tárgyalása. A 202 vádlott és ügyvédjeik számára nem volt elegendõ
nagyságú helyiség a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon,
így erre a célra az ITC-székház
konferenciatermét vették igénybe.
Mint arról lapunkban már beszámoltunk, három évvel ezelõtt figyeltek fel a hatóságok arra, hogy megszaporodtak az ún. szocpolos támogatású lakásépítések a Taktaközben,
amihez az akkori jogszabályok alapján akár több millió forint vissza nem
térítendõ állami támogatás volt igényelhetõ. A teljes összeghez csak azt
követõen juthattak hozzá a jogosultak,
ha rendelkeztek az építésügyi hatóság
által kiállított használatbavételi engedéllyel. Taktakenézen, Monokon, Taktaharkányban, Mezõzomboron, Tiszalúcon, Megyaszón és Tiszatardoson azonban fel sem épült, vagy éppen lakhatatlan házakra adta ki a hatóság a valótlan tartalmú igazolásokat.
Az állami támogatás megszerzését
követõen az igénylõk pár százezer fo-

rintot tettek zsebre, az összeg nagyobb
része az ügyletben közremûködõkhöz,
közvetítõkhöz, került. Az elmúlt években a pénzszerzésnek e törvénytelen
formája az ország különbözõ területein szinte általánossá vált, azonban
egyedülállónak tekinthetõ a „taktaközi szocpolcsalások” néven ismertté vált
ügy, aminek a felderítését 2007-ben
a Szerencsi Rendõrkapitányság kezdte meg, majd az ügy vizsgálatát elõbb
a megyei rendõr-fõkapitányság, majd
a Miskolci Nyomozó Ügyészség végezte.
Az ITC-székházban megtartott elsõ
tárgyalási napon a háromfõs bírói tanács elnöke, Horváth Mária közel egy
órán keresztül olvasta fel a vádlottak ne-

veit, akik közül ötöt – köztük az elõzetes letartóztatásban lévõ elsõrendû
vádlottat, a szerencsi polgármesteri hivatal volt építésügyi és városfejlesztési
osztályvezetõjét – büntetés-végrehajtási intézetbõl vezettek elõ a tárgyalásra.
Az ügyészek három tárgyalási napon ismertették a szerteágazó büntetõügyben
született 464 oldalas vádiratot, amely
szerint 2005 és 2008 között taktaközi
építési vállalkozók, valamint rokonaik
és ismerõseik jogtalanul megszerzett lakásépítési kedvezménybõl biztosították
gazdagodásukat. Ehhez olyan nincstelen, többgyermekes családokat kutattak
fel, akik jogosultak voltak lakásépítési
kedvezményre.
(Folytatás az 5. oldalon.)

vagy többször váltanak székhelyet,
illetve tulajdonost – ismertette Magyar Éva.
– Ebben az évben a papír- és
nyomdaipar, az õrzõ-védõ szolgáltatások területén mûködõ alvállalkozói láncolatok, a termékbemutatókon keresztül végzett kereskedelem, valamint a hitelközvetítés és az
üzletviteli tanácsadás kerül majd a
revíziók középpontjába – hangsúlyozta Magyar Éva. – Kiemelt területek a zöldség- és gyümölcs-, valamint a vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem, a vasáruk,
festékek és üvegfélék kiskereskedelmi értékesítése. Ezeknél a tevékenységi köröknél az APEH elsõsorban a jövedelmezõség elmaradását vizsgálja.
Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága által tavaly szeptemberben Szerencsen megnyitott kirendeltségével kapcsolatos kérdésre
válaszolva Magyar Éva ismertette: az
elmúlt hat és fél hónap alatt közel háromezer adózó fordult meg személyesen a kirendeltségen, akik több mint
3200 üggyel kapcsolatban igényeltek
segítséget. Emellett 460 esetben telefonon keresztül érkezett megkeresés
adózási kérdésekkel kapcsolatban.
Ezek a számadatok igazolják a tavalyi, a nyitás szükségességével kapcsolatos döntés helyességét.
– Kezdetben a telefonos és személyes tájékoztatás mellett adó- és
Start-kártya kiadása, mûködõ adóalanyi státusz igazolása, folyószámla-ügyintézés, valamint csekk és
nyomtatványok kiadása szerepelt a
szerencsi ügyfélszolgálati iroda kínálatában – emelte ki az ellenõrzési
szakigazgató. – Ma már ezeken felül
helyben kérhetõ jövedelemigazolás,
külföldi adóhatóság részére kiadandó közös igazolás, elvégezhetõ a személyijövedelemadó-bevallás vagy a
hibás nyilatkozat javítása is. Néhány
napja pedig már ügyfélkapu megnyitására is lehetõség van a kirendeltségen, melynek segítségével az
APEH egyre bõvülõ elektronikus szolgáltatásai is elérhetõek. Nagy elõnye,
hogy hosszabb várakozás és sorban
állás nélkül intézhetik – akár otthonról is – adó- és egyéb közigazgatási
ügyeiket az ügyfelek.
Á. A.
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A HÕSÖK TISZTELETE
A NEMZETI ÜNNEPEN

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS
SZERENCSEN

Ebben az esztendõben is több megemlékezést tartottak az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóján Szerencsen.
Március 12-én a hagyományokhoz
híven a város óvodásai tettek látogatást a település emlékhelyein. A csoportok sorra érkeztek a 48-as obeliszkhez, ahol letûzték a saját készítésû
nemzetiszín zászlóikat.
A nemzeti ünnep délutánján Ondon
tartottak megemlékezést. A településrész központjában lévõ emlékoszlopnál Danyi László mondott beszédet. Az
önkormányzati képviselõ hangsúlyozta, hogy 1848. március 15-e utat nyitott a polgári jogállamiság és a törvény
elõtti egyenlõség felé. Az ekkor megkezdõdött társadalmi és gazdasági átalakulási folyamat évszázadokra meghatározta a nemzet jövõjét. Danyi
László hangsúlyozta a hõsök tiszteletének és a szabadságharc emlékének
méltó ápolását, hogy a felnövekvõ
nemzedék értse a forradalom eszméit és legyenek örökké hálásak az elõdöknek, amiért megteremtették számukra a szabadságot.
A beszédet követõen a helyi általános iskolások és a Bocskai gimnázium
diákjai adtak mûsort, majd koszorúzás
zárta az ondi megemlékezést.
A városi ünnepség résztvevõi március 15-én délután a Rákóczi-vár színháztermében gyülekeztek. A himnusz
elhangzása után Rónavölgyi Endréné
lépett a mikrofonhoz. Szerencs polgármestere arra hívta fel a figyelmet,
hogy március 15-e az állami függet-

Városunkban tartotta kihelyezett
ünnepi közgyûlését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. A március 12-ei esemény a Kossuth téren kezdõdött, ahol Ringer
István tárogatómuzsikája nyitotta
meg a programot. Koncz Ferenc, a
megyei közgyûlés alelnöke emlékezett vissza a 162 évvel ezelõtti
eseményekre, majd az önkormányzat, pártok és civil szervezetek képviselõi helyeztek el koszorút a
48-as emlékmûnél.
A Szerencsi Általános Iskola diákjai adták az ünnepi mûsort.
lenségért folytatott évszázados harc
szimbóluma és a polgári jogegyenlõség
jelképe. Kölcsey Ferencet idézve hangsúlyozta, hogy a Himnuszt megíró költõóriás, a reformkor tevékeny alakítója azt az üzenetet hagyta az utókorra,
hogy súlyos gazdasági és társadalmi
válságból csak a teljes társadalmi öszszefogás jelenthet kiutat. A polgármester szerint a magyar nemzet a 19.
században meghallotta a haladás szavát. A hõs elõdökhöz hasonlóan most,
a harmadik évezredben élõknek a
haza jövõje érdekében maguk mögött
kell hagyniuk az önsorsrontó ellentéteket, a békétlenség szítását, az örökös és szakadatlan ellenségeskedést,
torzsalkodást. A szónok szerint a jövõ
emberei nem a hangoskodók, nem a
nagyot ígérõk, a mindent lerombolni
akarók, hanem mindazok, akik küldetésük tudatában hitük és akaratuk
erejével képesek megteremteni a jövõt,
egy új, egy élhetõbb Magyarországot.
A polgármester ünnepi gondolatai

A CUKORGYÁRRA EMLÉKEZVE

Március 10-én volt
két esztendeje annak,
hogy bezárta kapuit a
Szerencsi Cukorgyár. E
szomorú esemény apropóján készült el tavaly
az emlékpark, amelynél
évente fejet hajtanak az
üzem egykori dolgozói,
a város lakói.

A Rákóczi-vár színháztermében
Koncz Ferenc köszöntõjében hangsúlyozta, hogy olyan városban vendégeskedik a közgyûlés, amely sokat adott Magyarországnak és sokat
kapott a hazától. – Amikor ma a 162
évvel ezelõtti eseményekre emlékezünk, és a hõs forradalmárok elõtt
fõhajtással tisztelgünk, egy pillanatra sem felejthetjük el, hogy õk milyen áldozatot hoztak a nemzet, a
magyarság továbbéléséért – fogalmazott Koncz Ferenc.
A házigazda település nevében Rónavölgyi Endréné beszédében hangsúlyozta, megtiszteltetés a városnak,
hogy otthont adott az ünnepi ese-

Az emléklapot Koncz Ferenc adta át Rónavölgyi Endrénének.

MIT ÉR AZ EMBER, HA NÕ?

Az eseményen a
Bocskai gimnázium diákjainak mûsora fogad- Idén is sokan eljöttek az egykori üzem emta az érdeklõdõket. Ta- lékünnepére.
kács Cintia és Petró Dalpon jelentették be a tulajdonosok,
ma éneke és prózája az elmúlás hanhogy 119 év után alapanyag hiányágulatát idézte, majd Fekete József önkormányzati képviselõ, a gyár egykori ban megszüntetik Szerencsen a cukorgyártást. – Ezzel a döntéssel egy
dolgozója elevenítette fel a 121 évvel ezelõtti eseményeket, amikor az olyan üzemre került lakat, amely több
mint 100 évig emberek és családok ez1880-as évek végén a hanyatló gazdasági helyzet fellendítése érdekében reinek adott munkát, megélhetést, de
állami segítséggel hozzáláttak az ipar emellett a település mindennapi életét és fejlõdését is nagyban befolyásolta
fejlesztéséhez, és elõdeink megépí– jelentette ki az önkormányzati képtették a Szerencsi Cukorgyárat.
viselõ, aki beszéde végén hangsúFekete József beszédében hangsúlyozta, hogy a cukorgyárnak köszönlyozta, hogy március 10-e szomorú dáheti Szerencs legújabb kori történetétum a Szerencsen és térségében élõ emben többek között a városi rangját.
bereknek, mivel 2007-ben ezen a na-

SAJTÓNAPI ELISMERÉS

Encsen rendezte meg idei sajtónapi
ünnepségét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tûzoltószövetség. A március 10-ei eseményen Kovács Sándor ezredes, a szervezet elnöke köszöntõjében kiemelte: hagyománnyá
vált, hogy a szabad sajtó napja alkalmából minden esztendõben elismerik azoknak az újságíróknak a
munkáját, akik tevékenységükkel segítették a tûzoltóság és a katasztrófavédelem munkáját. A tûzoltók az
elmúlt évben összesen 2417 tûze-

után a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületének diákjai versekkel és
dalokkal elevenítették fel a korabeli eseményeket a forradalom kitörésétõl a
szabadságharc leveréséig. Az ünnepi
mûsorban kiemelt figyelmet fordított a
dicsõséges küzdelmekben a nõk szerepére, akik közül többen férfinek öltözve a csatákból is kivették a részüket.
A hazafiságra nevelést is a középpontjába állító színvonalas programért a felkészítõ tanároknak és közremûködõknek – Aranyosi Editnek, Lukács Sándornénak, Czina Györgynének, Elek Boglárkának, Bajári Évának,
Hubai Miklósnénak, Száraz Melániának, Derda Péternének, Maier Rajmundnak és Pelbárt Ádámnak – virágcsokorral mondott köszönetet a város polgármestere.
Az ünneplõk a Rákóczi-várból ütõhangszeresek felvezetésével vonultak
a gimnázium mögötti térre. A fáklyás
menet a Posta utcán, az Ondi úton keresztül érkezett meg Kossuth Lajos mellszobrához, ahol koszorúzás szerepelt
a programban.
Az ünnepség a Kossuth téren folytatódott, ahol az önkormányzat, a politikai pártok, intézmények, gazdasági társaságok és civil szervezetek képviselõi helyezték el virágaikat. A szerencsi nemzeti ünnep a Petõfi-emléktáblánál ért véget.

ménynek. A polgármester szerint a
162 évvel ezelõtti forradalom és
szabadságharc jelentsen példát, hogy
különbözõ gondolatokkal a fejekben,
de ugyanazon célokért kell dolgozniuk az embereknek.
Balogh Zoltán ünnepi beszédében
arra emlékeztetett, hogy március
15-e elsõsorban a fiatalok ünnepe,
azoké, akik nem fogadják el a felnõttek képmutatását, az alakoskodást,
a kilátástalan jövõt. Az országgyûlés
emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke szerint,
amikor a márciusi ifjak megfogalmazták a maguk 12 pontját, akkor
kijelölték Magyarország útját, és annak tizenkét konkrét lépését. – Azóta
is ennek magvalósulására vágyunk,
a magunk újabb 12 pontjával együtt
– fogalmazott Balogh Zoltán. Az ünnepi közgyûlés befejezéseként a szerencsi Bocskai gimnázium fiataljainak mûsorában dalok, versek idézték az egykori márciusi ifjak hõstetteit.
A program végén a B.-A-Z. Megyei
Közgyûlés emléklapot adományozott
Szerencs Város Önkormányzatának,
amit Koncz Ferenc adott át Rónavölgyi Endréné polgármesternek.

sethez, 1728 mûszaki mentéshez vonultak ki, amely sok
feladatot adott a sajtónak is.
A jelenlévõk közül összesen nyolcan vették át a
megyei tûzoltószövetség
és a katasztrófavédelem
díjait. Muhi Zoltán, a
Szerencsi Hírek szerkesztõségének munkatársa Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Év Tûzoltó Újságírója elismerésben
részesült.

Legyen minden nap nõnap! Ezzel
a címmel hirdetett egész napos programsorozatot az Európai Parlament
Budapesti Tájékoztatási Irodája és
Szerencs Város Önkormányzata. A
március 19-ei esemény szervezõi a
Rákóczi-várba várták az érdeklõdõket, akik szakemberektõl, politikusoktól, neves elõadómûvészektõl
hallhattak tájékoztatókat többek között a nõk esélyegyenlõsége érdekében végzett hazai és európai uniós
munkáról.
A Rákóczi-vár színháztermében
megtartott ünnepélyes megnyitón Rónavölgyi Endréné üdvözölte az érdeklõdõket, hangsúlyozva, hogy ez a
program nem csak a hölgyeket érintõ
kihívásokról szól, hiszen a jelenlévõ
szakemberek igyekeznek segítséget
nyújtani az érdeklõdõknek a hétköznapi problémák megoldásához is. A
házigazda polgármester beszédében
szólt arról, hogy a helyi önkormányzat jelentõs feladatot vállal a nõk esélyegyenlõségéért végzett munkában,
hiszen a nevelés, oktatás, az egészségügy és a szociális gondozás területein jelentõs részben nõket foglalkoztatnak.
Gurmai Zita európai parlamenti
képviselõ beszédében arra hívta fel a
figyelmet, hogy hazánkban, az unió
más tagállamaihoz hasonlóan, a kistelepüléseken élõ nõk helyzete nehezebb, mint a nagyvárosok lakóié.

Különösen igaz mindez napjainkban,
hiszen a gazdasági válság, a munkahelyek csökkenõ száma ugyancsak
számos feszültséggel töltik el mindennapjainkat. Ezen problémák megbeszélésében, értékelésében, a gondok enyhítésében igyekszik segíteni a
szerencsi program.
Mit ér az ember, ha nõ? – tették fel
a kérdést a szervezõk a délelõtti kerekasztal-beszélgetés résztvevõinek.
Az elõadók mindannyian egyetértettek abban, hogy lánynak és asszonynak lenni jó, és nincs értelme a férfiszerep átvállalásának. Csupán azt
szeretnék elérni, hogy a társadalom
egyenlõ félként kezelje mindkét nemet. A szerencsi program keretében

Zséda koncertje zárta a programot.

többek között a munkahelykereséshez
és a mindennapi életvezetéshez kaptak hasznos segítséget a résztvevõk.
Szép számú érdeklõdõ vállalkozott az
európai uniós kvízjáték kitöltésére. Az
egészség megõrzését testtömegindexszámítás, a vérnyomás- és vércukorszint-mérés szolgálta. A nõ számára
a munka és a család összehangolásáról
tartott beszélgetésen neves emberek
is megosztották a hallgatósággal tapasztalataikat. Zsédenyi Adrienn elõadómûvész például arról beszélt,
hogy õ azokból az asszonyokból meríti az erõt a mindennapi élethez, akik
amellett, hogy több gyermeket nevelnek, dolgoznak és eközben még
tanfolyamokat, sõt, egyetemet és fõiskolát végeznek. Az énekesnõ a különbözõ szereplések, fellépések között
igyekszik minél több idõt tölteni a gyermekével. Ilyenkor megszûnik a külvilág számára, még a telefonokat sem
veszi fel. Neki azonban viszonylag
könnyû helyzete van, mert maga oszthatja be a programját, amiben a megélhetés mellett kiemelt helyen szerepel a család.
Az európai nõnap keretében a gyerekekre is számos program várt: kézmûves-játszóház, sakkszimultán és
tereptájfutás, közös éneklés Széles
Izával és zenés mûsor Farkasházi Rékával. A kora délutánig tartó program
a Rákóczi-várban Zséda koncertjével
zárult, ami különösen a fiatalabb korosztály körében aratott nagy sikert.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE A BAJCSYZSILINSZKY ÚT ÁTÉPÍTÉSÉRÕL?

Piriczné Sima Judit:
– Régóta vártuk már a fejlesztést, ami ugyancsak ráfér az utcára. Örömmel tapasztaltuk,
hogy az ivóvízvezeték lefektetésével el is kezdõdött a beruházás. Türelmes emberek vagyunk, tudjuk, hogy a munkálatok sok porral, felbontással, közlekedési nehézséggel
járnak majd, de reméljük, hogy a végeredmény
kárpótol majd bennünket a kellemetlenségekért. Jólesõ érzés volt, hogy az õszi fórum után
a lakossági vélemények figyelembe vételével
megtörtént a tervek módosítása annak érdekében, hogy az ott élõk számára is legyen lehetõség az otthonuk közelében parkolni.

Székely László:
– Reméljük, hogy jó lesz, bár az lett volna az
igazi, ha felmarják az aszfaltot, rendes útalapot csinálnak és az után történik az újraburkolás. Ekkor húsz évig bizonyosan nem kellett
volna hozzányúlni. A munkálatok kezdete kissé szervezetlennek tûnt, például úgy ástak mély
gödröket, hogy nem volt a helyszínen szivattyú,
így a magas talajvíz hamar elárasztotta az árkokat. Korábban nagy esõzésekkor úszott a piactér, a víz a portánkra is befolyt. Reméljük,
hogy az átépítés során ez a probléma is megoldódik, bár ehhez az innen elvezetõ árokrendszert is rendbe kellene tenni.
Ziegler Józsefné:
– Örülünk neki, hogy megépítik az utat, mert
korábban az esõzések idején nagy sárban
jártunk errefelé. A víz állt végig a járdákon,
a forgalom miatt pedig az úttesten sem lehetett gyalog közlekedni. Itt, a mi házunk
elõtt is olyan nagy kátyú van, amibe ha belementek a kocsik, felcsapták a vizet, és beborította sárral az egész udvarunkat. Egy szó,
mint száz, örülünk a beruházásnak, csak nem
tudjuk, mikor fog befejezõdni és mennyi ideig kell még a sárban járnunk. Elég sok helyen felásták már a gödröket, és ha bejön a
csapadékos tavaszi idõ, akkor félõ, hogy lesz
még kellemetlenségünk. Azt sem tudom például, hogyan fog bejönni ide
a szemetes kocsi? Aztán meg hallottam, hogy a terv szerint két kerékpárutat akarnak ide építeni. A bekecsi úton sincs kettõ, akkor ebbe a szûk utcába miért gondolták, hogy el fog férni? Remélem azt is, hogy az úttest
szintjét nem emelik meg túlzottan, mert akkor félõ, hogy befolyik a víz a
portánkra. Reméljük azonban, hogy a végén mindennel meg leszünk elégedve.
Vágási László:
– Amikor megtudtam, hogy milyen útépítést
terveznek az utcába, természetesen örültem,
mivel szépül a város és reményem szerint
ez a környék is szebb lesz, mint korában. Én
azonban már akkor is sejtettem, hogy mivel
jár ez az egész és féltem tõle. Ez a félelmem
sajnos beigazolódott. Mi egy nyomdát üzemeltetünk a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahová sok megrendelõ érkezik, teherautók jönnek-mennek. Azt tapasztalom, hogy az ígéretek ellenére a kivitelezõk nem foglalkoznak a ténnyel, hogy itt egy vállalkozás
mûködik, és egyszerûen gátolják a mi munkánkat. Jelenleg is sok bosszúságom van, mert hallottam, hogy lezárták az
út mindkét végét. Az egyik megrendelõm éppen most ment el tõlem, és panaszkodott, hogy a 37-es felõl nem tudott kocsival behajtani, majd gyalogosan próbálkozott és még úgy sem akarták beengedni. Tizenhat ember dolgozik nálunk, akiknek megélhetése függ attól, hogy van-e munkánk, vagy
nincs. Ha emiatt elmaradnak a megrendeléseink, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülhetünk. Ha befejezõdik az építkezés, akkor talán örülni fogunk
neki, de addig nagyon sok gondot okoz nekünk mindez.

ISMÉT PÁLINKA- ÉS BORMUSTRA

A Szerencsi Borbarátok Köre és
Szerencs Város Önkormányzata hatodik alkalommal szervezi meg a Szerencsi Pálinka- és Bormustrát 2010.
április 16-án (pénteken) 14 órai kezdettel a Népházban.
A félévtizedes jubileumát tartó rendezvényen is szakavatott bírálók döntik majd el, hogy kategóriánként a számos kiváló minõségû nedû közül melyeket tartják legérdemesebbnek arra,
hogy díjazzák termelõjét. A verseny
ideje alatt termelõkkel való ismerkedésre és kóstolásra is lehetõség nyílik.

A pálinka- és bormustra rendezvényére nevezéseket a világörökségi kapuzat fogadóépületében, a
Nagyvárad utca 2/B szám alatt április 14-én (szerdán) 17 óráig fogadnak. Nevezési mintaként pálinkából
1 palackot, borból 2 palackot kérnek leadni. A palackokon fel kell tüntetni a termelõ nevét, az évjáratot,
pálinka esetében a gyümölcs, bor
esetében a szõlõfajta és a borkategória megnevezését. Érdeklõdni lehet hétköznapokon 9–12 óráig a
30/308-4331 telefonszámon.
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MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Ezúton értesítjük Önöket, hogy
2010. március 29-én 16 órai kezdettel lakossági fórumot
tartunk az alábbi témában:
37. számú fõút Szerencs átkelési szakasz rekonstrukciója
Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár, lovagterem
A beruházás magában foglalja a 37. számú II. rendû fõút 27+310 – 28+333 km szelvények,
valamint a 28+510 – 29+950 km szelvények közötti (Szerencs átkelési)
szakasz rekonstrukcióját, illetve 2x1, valamint 2x2 sávra történõ szélesítését,
1 körforgalmú csomópont kialakítását, buszöblök átépítését, illetve építését,
valamint a Szerencs patak feletti híd elbontását és új, több mint 30 méter hosszú híd építését.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A lakossági fórum résztvevõi:
Rónavölgyi Endréné polgármester
Beruházó:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
Kivitelezõ: Szerencs 2010 Konzorcium

HÍREK RÖVIDEN
VÁLTOZIK A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. A
Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Kft. tájékoztatása szerint
a gyûjtõjáratok április 5-én (húsvét
hétfõn) nem közlekednek, helyette április 3-án (szombaton) történik a kukák
ürítése.
A FELZÁRKÓZÁS STRATÉGIÁJA. A
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
március 17-én tartotta meg az Államreform Operatív Program keretében
megvalósuló partnerségi rendezvényét.
A világörökségi kapuzatban a készülõ
területfejlesztési felzárkóztató programhoz elvégzett elemzés legfontosabb
megállapításait, valamint az ezekre
alapozott stratégia lényeges elemeit vitatták meg az érdeklõdõk.
KARBANTARTÁS AZ USZODÁBAN
ÉS A FÜRDÕBEN. A városi tanuszoda
karbantartás miatt március 29-én bezár, nyitás április 6-án 6 órakor. A Szerencsi Fürdõ és Wellnessházban április 12–15. között végzik el a munkákat, a létesítmény április 16-án 10 órától fogadja a vendégeket.
FOLYTATÓDIK A DIÁKCSEREPROGRAM. Szerencs szlovákiai testvérvárosából érkeztek vendégek március 17-én a polgármesteri hivatalba. A küldöttséget vezetõ Kardos Ferenc alpolgármester, valamint Gerzsa István kulturális referens és Éva Pertuchová pro-

KÖNYVBEMUTATÓ

A szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár munkatársai szeretettel hívják Önt és kedves családját
március 30-án, kedden 16 órától a
szerencsi, Rákóczi-vár lovagtermébe Oláh Gyöngyi: Csodálatos gyógyulás címû könyvének bemutató
elõadására, és a szerzõvel való kötetlen beszélgetésre.
„Hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy baj csak másokat érhet, velünk
nem történhet semmi rossz. Valóban?
Én is ezt hittem mindaddig, amíg ki
nem derült, hogy rákos vagyok” –
vallja a könyv írója.
Bõvebb információ Kazsik Marianna könyvtárostól kérhetõ a 47/362254 telefonszámon.

jektvezetõ a helyi szakemberrel a „Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program keretében megvalósuló ifjúsági program következõ
eseményérõl egyeztettek. Mint elhangzott, április közepén a városnapi rendezvénysorozathoz kapcsolódva rozsnyói gyerekek érkeznek Szerencsre. A
szlovákiai fiatalok kétnapos látogatásuk
során többek között játékos helytörténeti
vetélkedõn vesznek részt és mûvészeti
gálamûsoron színpadi produkciókkal
mutatkoznak be. A két nap alatt a testvérvárosokban élõ diákok és pedagógusok szorosabb kapcsolatainak kialakítására, építésére is lehetõség nyílik.
ÁLLÁSAJÁNLATOK. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ helyi kirendeltségén nyilvántartott
állásajánlatok alapján Szerencsen csomagolás-technológusként, vendéglátóipari eladóként, ács-állványozóként
és pékként lehet elhelyezkedni. Bekecsen pultost, Abaújkéren fizika–informatika–német szakos középiskolai tanárt és szobafestõ-mázoló szakoktatót,
Baskón felszolgálót, Bodrogkisfaludon
pedig péket alkalmaznának. Taktaszadán mezõgazdasági erõgépvezetõnek,
Tolcsván szakácsnak, Megyaszón pedig vegyi- és élelmiszerbolti eladónak,
valamint darukezelõnek kínálnak állást.
További információk a 47/361-909 telefonon kérhetõk.
VÁLTOZÁSOK A PÉNZTÁRGÉPHASZNÁLATBAN, SZÁMLÁZÁSBAN.
Módosulnak április 1-jével a pénztár-

gép kötelezõ használatára vonatkozó
elõírások – adta hírül az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága.
Ettõl az idõponttól ebben a kérdéskörben a korábbiakkal ellentétben már nem
az üzletek mûködésének rendjérõl szóló kormányrendelet, hanem a 2009. október 15-étõl hatályos TEÁOR 08 besorolás az irányadó. A pénztárgép
használatára kötelezettek és a kivételek köre nem változott.
Ugyanakkor április 1-jétõl a számlázást érintõ új elõírások lépnek életbe. A számla kibocsátójának a számlázó program esetében olyan dokumentációval kell rendelkeznie, amely
tartalmazza a program mûködésére,
használatára vonatkozó részletes leírást.
Emellett a program jogszabályi elõírásoknak való megfelelésérõl, a programkészítõ által a számlakibocsátó részére kiállított írásos nyilatkozatnak is
meg kell lennie.
A programnak a számla adattartalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy az eredeti és másolati példányok egymástól megkülönböztethetõk legyenek. Ezen túlmenõen követelmény, hogy az eredeti példány csak egy példányban legyen
nyomtatható. A számítástechnikai eszköz útján elõállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett –
elektronikus adatállományként is megõrizhetõ, feltéve, ha megfelel az egyéb
jogszabályban rögzített archiválási követelményeknek.

ABSZOLÚT PIMASZSÁG

– Biztos úr, nincs véletlenül egy szociális jobbkézszabály,
rászorulóknak?!...
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TEHETSÉGES KOLLÉGISTÁK
A SZÍNPADON

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mûködõ kollégiumok kulturális
seregszemléjét rendezték meg március 18-án a szerencsi Rákóczi-várban. A jelentõs érdeklõdésre számot
tartó rendezvény kínálatában több
mint hetven produkció szerepelt.
Csider Andor, a házigazda szerencsi kollégium vezetõjének köszöntõje
után kezdetét vette a megye tizenhét diákotthonából érkezett fiatalok
versengése. Nyolc egyéni és csoportos kategóriában mutathatták be
tehetségüket a színpadra lépõk. A hagyományos mûfajokon kívül több ritka, látványos produkciót is láthatott
a közönség: volt juggling, extrém kerékpáros bemutató és ritmikus sportgimnasztika is. A legnagyobb tapsot
természetesen a helyi kollégisták
mûsorszámai kapták. Az egész napos program végén a zsûri meghoz-

A Cha-cha-cha csoport második helyen végzett a tánc kategóriában.
ta a döntését: kiderült, hogy a produkciók közül melyek képviselhetik
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét az
áprilisban megrendezésre kerülõ regionális döntõben.
A szerencsi kollégiumból tovább-

jutottak: Egyéni kategória, ének: Görcsös Szabolcs. Csoportos kategória,
tánc: Cha-cha-cha tánccsoport, Galylyas Miklós és Németh Ádám. Színjátszás: III. csoport. Különdíjas lett:
Majoros Csenge – vers-próza.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
EGY PONTRA A DÖNTETLENTÕL.
Sajószentpéter együttesével mérkõzött
hazai környezetben március 14-én a
város megyei I. osztályú sakkcsapata. A bajnoki küzdelemsorozat hatodik fordulójában lejátszott találkozón 5,5 – 6,5 arányú vendégsiker született.
A szerencsiek közül Ág Norbert, Balogh László, Balogh Imre és Tóth Levente gyõzött, döntetlenre Belinszky
Sándor, Nagy Attila és Zakar Adrián
mérkõzött.

KISKOSARASOK A MEGYEI DÖNTÕBEN. Az 1997/98-ban született
fiúk kosárlabda-diákolimpiai megyei
elõdöntõjének egyik helyszíne volt
március 11-én a Kulcsár Anita Sportcsarnok. A négy csapatot felvonultató mezõnyben a Szerencsi Általános
Iskola is képviseltette magát. A helyi
sportegyesület keretében Endrész Tamás által felkészített fiúk két gyõzelemmel másodikként jutott be a március 18-ai megyei döntõbe, ahol a negyedik helyen végeztek. A csapat tag-

TEHETSÉGNYITOGATÓ CSOPORT

Délutáni foglalkozásokon ismerkedik népi
mondókákkal, énekekkel, játékokkal és táncokkal a Gyárkerti óvoda húsz csöppsége. A
tehetségfejlesztõ órák
megtartására az Oktatásért Közalapítványtól
400 ezer forint támogatást nyert a Szerencsi
Gyárkerti Óvodáért
Alapítvány. A pályázatra beadott szakmai
program magas színvonalát mutatja, hogy országosan a
kiírásban szereplõ 50 helyett összesen 44 programnak szavazott meg
pénzügyi támogatást a bíráló bizottság.
A foglalkozásokat Nagy Lajosné és
Szakállasné Bereczki Etelka vezeti,
a résztvevõ nagycsoportos korú gye-

rekek óvónõi javaslatra, szülõ beleegyezéssel kerültek a csoportba. A
lányok és a fiúk aktív közremûködõként vesznek részt a számukra
plusz tudást nyújtó harminc órán. Az
elsajátított ismereteikrõl májusban gálamûsor keretében adnak számot a
„Tehetségnyitogató csoport” tagjai.

IPOD A MAMA VÉDELMÉÉRT
Országos elsõ
helyezést ért el a
Szerencsi Szakképzõ Iskola
végzõs diákja,
Beregi Dániel
Levente a „Védd
meg a mamát”
multimédiás online pályázaton. A felhívást Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány hirdette
meg. Elsõsorban arra voltak kíváncsiak, hogy a fiatalok milyennek látják az egészségmegõrzést, milyen ismereteik vannak a méhnyakrákról és
az azt megelõzõ szûrésekrõl. A versenyen bármilyen pályamunkával
indulhattak. A beérkezett 90 mû között volt vers, montázs, cikk, festmény, kisfilm, honlap és egyéb kreatív alkotások. Az értékelésnél az ala-

pítvány kuratóriuma a kreativitás
mellett a mûvészi értéket és a technikai tudást is figyelembe vette. A
nyertes pályázat a Beregi Dániel által komponált zenemû lett, melyben
a diák bevallása szerint sokat segített nõvére, Fruzsina is, aki elsõsorban az alkotás irodalmi feladatait vállalta magára. Az elsõ helyezett nyereménye egy iPod Classic, melyet a
napokban vehetett át egy ünnepélyes
díjátadó keretében. A Szerencsi Szakképzõ Iskola egy csoportos különdíjat
is kapott, hiszen az országban ebbõl
az oktatási intézménybõl érkezett be
a legtöbb – szám szerint tizenkét –
pályázat. A pályamûveket egy hónapon keresztül lehet megtekinteni
a budapesti Arany János Gimnáziumban.
Révész Marianna

ja Asszú Ádám, Daruka Dániel, Fogarasi Bence, Kormos László, Kovács
Kristóf, Kovács Márton, Meczó Kristóf, Nagy Martin Raúl, Papp Máté, Pisák Erik, Szabó Zsolt, Szemán Gábor
és Tokár László voltak.
HAZAI KÉZILABDA-MÉRKÕZÉSEK.
A szerencsi nõi kézilabdacsapatot a tavaszi idényben az alábbi hazai mérkõzéseken láthatja a közönség. Április 11-én 15 óra: Szerencs – Fehérgyarmat. Május 2-án 15 órától: Szerencs – Kisvárda. Május 16-án 15 órától: Szerencs – Nyíregyházi Fõiskola.
TAVASZI FOCIMECCSEK. A szerencsi labdarúgócsapat tavaszi mérkõzései: Április 3-án 14.30 óra: Szerencs – Tolcsva. Április 10-én 15 óra:
Szerencs – Zemplén-Bekecs. Április
17-én 15 óra: Tiszaladány – Szerencs.
Április 24-én 16.30 óra: Szerencs –
Taktakenéz. Május 2-án 16.30 óra:
Monok – Szerencs. Május 8-án 17 óra:
Felsõdobsza – Szerencs. Május 15-én
17 óra: Abaújkér – Szerencs. Május
22-én 17 óra: Szerencs – Golop. Május 29-én 17 óra: Szerencs – Taktaszada. Az U19-es (ifjúsági) csapatok
mérkõzései 2 órával korábban
kezdõdnek.

EDZÕTÁBORBAN
ROZSNYÓN

A szerencsi labdarúgó szakosztály
március 5–7-én a szlovákiai Rozsnyóba járt edzõtáborba. A háromnapos programban délelõtti és délutáni
tréningek és egy felkészülési mérkõzés szerepelt. A pénteki megérkezést
követõen már reggel megkezdõdtek
az edzések, ahol fõként a futásé volt
a fõszerep. Szombat reggel alapos futásból és bójás feladatokból álló átmozgatás után Szerencs szlovákiai testvérvárosának együttesével mérkõztünk
meg, ahol a házigazdák bizonyultak
jobbnak. A vasárnapi hazaindulás
elõtt reggel még volt egy tréning, majd

ebéd és indulás haza. Az edzõtáborozás három napjai nemcsak a felkészülésben, hanem a csapat egységgé
kovácsolásában is hasznosnak bizonyultak. A program résztvevõi Tóth István és Lukács Bertalan edzõk, Barabás József, Barna Gergõ, Boncsér
László, Budai János, Deák Norbert,
Demkó Ottó, Erdei Zoltán, Finciczki
Kornél, Kalup Roland, Király Ottó, Ladinszki Levente, Novák Ádám, Orosz
Márton, Radics Mihály, Sohajda Tibor, Szentirmai Gergely, Takács Máté
és Tóth Roland voltak.
Novák Ádám

A BOLYAI ISKOLA
JÓ TANULÓJA

Nagy Olivér
szorgalmával,
kiváló jegyeivel
és a tanulmányi
versenyeken
való jó szerepléseivel hívta fel
magára a pedagógusok figyelmét. A Szerencsi Általános Iskola Bolyai épületének nyolcadikos diákja
szinte minden területen otthon érzi
magát. Beszélhetünk matematikáról, történelemrõl, vagy a földrajztudományokról, hiszen ezek közül
mindegyik közel áll hozzá és szívesen vesz részt a különbözõ vetélkedõkön, ahol általában jó helyezéseket ér el. Emellett szereti az idegen nyelveket is, jelenleg németet tanul, érzése szerint ez megy neki a
legjobban.

Olivér nagyon könnyen megjegyzi a tananyagot. Mint mondja, a tanórák függvényében készül délutánonként a következõ iskolanapra.
Büszke arra, hogy rendszeres résztvevõje például a Bolyai János matematika-versenyeknek, ahol tavaly a
megyei döntõben csapatával második helyezést ért el.
Olivér szívesen emlékszik vissza
a Bolyai iskolában eltöltött, szép
emlékekkel teli nyolc évre. Végzõs
diákként fontolgatnia kell a továbblépést. A sárospataki református gimnáziumban szeretné folytatni
tanulmányait. Választása elsõsorban azért esett erre az intézményre, mert barátjával együtt jelentkeztek ide, de még nincs komolyabb elképzelése arról, hogy milyen irányban tanul tovább késõbbi életében.

A REFORMKOR KÖLTÉSZETE
Ünnepi mûsort adtak elõ a Szerencsi Szakképzõ Iskola diákjai a
március 15-i forradalom elõtt tisztelegve. A tanulók az oktatási intézmény Hunyadi és központi épületeiben egyaránt megtartották a
megemlékezést. A prózákat és verseket az énekkar színvonalas elõadásai egészítették ki és tették igazán meghitté a zord idõjárási kö-

rülmények ellenére is. A mûsor
után sem ért véget az ünnepi hangulat, hiszen iskolai szavalóverseny
következett, melyen összesen 24
diák szerepelt. A tanulók a reformkor költészetének darabjaiból válogathattak. Az elsõ négy helyezett értékes könyvnyereményekkel gazdagodott.
Révész Marianna

KITÜNTETETT SPORTOLÓK II.

Sorozatunkban azokat a tehetséges helyi fiatalokat mutatjuk be, akik
2009-ben tavalyi teljesítményük
alapján elismerésben részesültek
Szerencs Város Sportegyesületének
idei bálján.

Gál László
A szerencsi
Bocskai István
Gimnázium 11.
évfolyamos diákja az általános iskola ötödik
osztályában kezdett sakkozni.
Eleinte szabadidõs elfoglaltságot keresett magának, és barátai ajánlották
neki, hogy üljön a fekete-fehér tábla mellé.
Késõbb csatlakozott Szerencs Város Sportegyesületének sakkszakosztályához, ahol Balogh Imre irányítása mellett sajátította el a játék
fortélyait. Nyolcadikos volt, amikor
az általános iskolai csapattal a diákolimpia megyei döntõjében az elsõ
helyen végeztek. Gál László számára ez volt az elsõ olyan eredmény és

sikerélmény, amely további tanulásra
és gyakorlásra sarkallta. Szabadidejébõl is egyre többet áldozott a szellemi sportra, a nyitásvariációk gyakorlására. A diák ma már gimnazista és egy évvel az érettségi elõtt leginkább a tanulás tölti ki az életét. Továbbra is tagja az SZVSE csapatának,
de saját bevallása szerint az egész
év mérlegét levonva mintegy 50
százalékos teljesítményt nyújt a versenyeken.
A sakk továbbra is fontos számára, de elsõsorban a továbbtanulás köti
le a figyelmét. Közgazdasági pályára készül. A sakk pedig egy jó hobbi és a városi csapat tagjaként igyekszik a jövõben is a legjobb eredményt
nyújtani a bajnokságban.
Tamás Ádám
A Szerencsi
Általános Iskola
negyedik osztályos tanulója
óvodás korában
kezdett úszni tanulni. Akkor ezt
még csak vízhez

szoktatásnak hívták, de már kisgyerekként nagyon megtetszett neki ez
a sport. Ádám szorgalmát látva a szülei heti két alkalommal magántanárhoz járatták. Iskolás volt, amikor
részt vett élete elsõ úszóversenyén.
Ekkor még nagy teljesítmény volt tõle,
hogy végigúszta az ötven métert. Második osztályosként iratkozott be a
szerencsi sportegyesület úszószakosztályába. Azóta – ha nem beteg –
minden edzésen részt vesz, a különbözõ versenyeken 32 aranyérmet,
8 ezüst-, és 8 bronzérmet szerzett.
Az eredményhirdetéseken négy kupát is kapott, közülük a legeredményesebb hazai versenyzõnek járó trófea a legkedvesebb a szívének. A
szakosztály minden nyári szünetben
edzõtábort szervez, amin Ádám szívesen vesz részt. Szeret úszni és a
közösségben lenni. Kitartásának és
gyõzni akarásának is köszönhetõ,
hogy tavaly és az idén is bejutott az
úszó diákolimpia országos döntõjébe. A példaképe Cseh László, akinek
a nyomdokain járva egyszer Ádám
is szeretné Magyarországot képviselni
világversenyeken.

KRÓNIKA

NYILATKOZATHÁBORÚ
ERÕMÛÜGYBEN
Az elmúlt idõszakban a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Bíróságnak a
szerencsi szalmatüzelésû erõmû egységes környezethasználati engedélyét
jóváhagyó ítélete után valóságos nyilatkozatháború tört ki a beruházás körül, elsõsorban az interneten. Az ellenzõk a létesítmény megvalósításának
pénzügyi finanszírozását próbálják
megakadályozni, míg a támogatók ennek éppen az ellenkezõjét igyekeznek
elérni.
Közös nyilatkozatban tiltakozott a beruházáshoz a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. általi hitelnyújtás ellen nyolc tokajhegyaljai borászati egyesület. A civil
szervezetek március 9-én megjelent közleménye szerint maga a magyar állam
veszélyezteti a világörökségi címet. A
Takács András által jegyzett felhívás szerint a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter döntése után az állami tulajdonú pénzintézet egy olyan beruházás
közpénzekbõl történõ finanszírozására
készül, amely nyomán a tokaji borvidék elveszítheti a világörökségi címet.
Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez intézett levelükben arra kérik a világörökségi ügyek kormányzati
felelõsét, hogy járjon el a bank és a beruházó közötti szerzõdés felbontása érdekében. A borászok szerint az erõmû
felépítése ellentétes hazánk nemzetközi kötelezettség-vállalásaival és azzal az
UNESCO által folytatott eljárással, ami
éppen a világörökségi címre és értékekre
veszélyt jelentõ beruházás ügyében indult.
Álláspontjuk szerint egy teljesen hasonló építési engedélyezési eljárás és
a megindult munkák miatt tavaly júniusban Drezda elveszítette a nemzetközi
védelmet, ami intõ példaként szolgál.
A civil szervezetek emlékeztetnek,
hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által készíttetett hatástanulmány
a világörökségi értékeket veszélyeztetõ
beruházásként értékeli az erõmû esetleges megépítését, és többek közt azt
is kimondja, hogy szerencsés lenne új
helyszínt találni a létesítménynek. A tiltakozók hangsúlyozzák, hogy hasonló szakmai eredménnyel zárult a Jövõ
Nemzedékek Országgyûlési Biztosa
Hivatalának vizsgálata is. A borász szervezetek szerint az erõmû két lépcsõben
történõ megvalósítása nem azonos a beruházás UNESCO Világörökség Bizottság által kért felülvizsgálatával és
annak jelentõs megváltoztatásával. Az
ügy megoldásáról a következõ jelentést a magyar kormánynak 2011. február 1-jéig kell eljuttatnia a bizottságnak, amely 2011 nyarán határoz majd
annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Úgy vélik, hogy eddig a döntésig
az adott területen semmilyen építési
munka nem támogatható. Leszögezik:
fontosnak tartják a térség gazdaságfejlesztését és munkahelyteremtõ beruházásait. Ezeknek azonban összhangban kell lenniük a borvidék természeti, táji és kulturális adottságaival, és nem
veszélyeztethetik a szintén munkahelyteremtõ és jövedelemtermelõ szõlészeti, borászati és turisztikai ágazat jövõjét, hazai és nemzetközi versenyképességét.
Hujber Ottó, a BHD Hõerõmû Zrt.
elnöke a borász szervezetek nyilatkozatára válaszul közölte: a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nem állami támogatást, hanem piaci alapú hitelt nyújt az
építéshez. Az MFB kommunikációs
igazgatósága megerõsítette, hogy a
bank termékei között nem szerepelnek
támogatások, a szerencsi beruházás
kapcsán hitelrõl van szó, amelyet a beruházónak vissza kell majd fizetnie.
– „A felek között üzleti alapú hitelszer-

zõdés megkötésének az elõkészületei
folynak. A beruházó az erõmû építéséhez szükséges minden engedélynek
birtokában van. Az erõmû megépítése
egyáltalán nem veszélyezteti TokajHegyalja világörökségi címét” – tájékoztatott az MFB kommunikációs igazgatósága.
Hujber Ottó hangsúlyozta, hogy a
cég az elmúlt idõszakban a világörökségi hatástanulmányban megfogalmazott valamennyi elvárásnak eleget tett,
így a felépülõ létesítmény nem jelenthet veszélyt a Tokaji borvidék kultúrtájra. A beruházó szerint a világörökségi címet éppen a tiltakozó borászati egyesületek képviselõi kockáztatják
azzal, hogy valótlan tartalmú felhívásokat tesznek közé.
Nyílt levélben fordult a kormányfõhöz a Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület elnöke, mert mint fogalmazott, nem hagyhatta szó nélkül
a kívülállók által felelõtlenül gerjesztett erõmûellenes hisztériát. Takács
Zoltán arról tájékoztatja Bajnai Gordont,
hogy civil szervezetként 2007 decemberében szakértõi anyagot terjesztettek
elõ a világörökségi címben érintett települések részére, amelyben javasolták
a világörökségi kezelési terv módosítását a világörökségi kötöttségek és a
fejlõdési lehetõségek összhangjának
megteremtése céljából. Egyben felhívták a figyelmet a világörökségi cím megszerzésének folyamatában elkövetett
szabálytalanságokra, és a cím legitimitásával kapcsolatosan azóta is fennálló deficitre, amely nagyobb veszélyt
jelent a világörökségi címre, mint a szerencsi szalmatüzelésû erõmû építése.
Ezt a problémát az érintett települések
is érzékelték, és a 2009 januárjában
megtartott értekezletükön döntöttek arról, hogy „élni és élni hagyni” elven alapuló kezelési tervet dolgoznak ki és amit
közösen elfogadnak.
– A megállapodás szellemében a helyi borászok leálltak az erõmû elleni
támadással, a világörökségi kötelezettségtõl szabadulni igyekvõ települések pedig felfüggesztették kilépési
szándékukat – ismertette a miniszterelnökkel Takács Zoltán. – Úgy látszott,
hogy helyi szinten megteremtõdött a
béke lehetõsége. Most azonban, amikor kézzelfogható közelségbe került a
beruházás beindítása, területünkön kívülrõl néhány ember, látszólag megsokszorozva önmagát, a korábbi egyeztetések eredményeit meghamisítva levelekkel bombáz minden olyan lehetséges személyt és szervezetet, melynek
bármi köze vagy befolyása lehet a küszöbön álló beruházás elkezdésének kimenetelére. – Kötelességem azon többség hangjának tolmácsolása, aki a huszonhét százalékos munkanélküliség
csökkentésében, a kilátástalan élethelyzetek javításában, a kiszolgáltatottság mérséklésében érdekelt – fogalmazott Takács Zoltán.
Az egyesületi elnök arra kérte a miniszterelnököt, hogy ne engedje azok
akaratát érvényesülni, akik semmibe veszik az itt élõk valódi érdekeit, akik a
világörökségi cím védelmezésének leplével takarózva veszélyeztetik a helyben kialakult békét borász és nem borász között, s a feszültség gerjesztésével valójában õk a világörökségi cím
legnagyobb veszélyeztetõi.
Miután Májer János, Tokaj polgármestere március 16-án nyílt levelet intézett Bajnai Gordonhoz annak érdekében, hogy állíttassa le a BHD
Hõerõmû Zrt. és a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. közötti hitelszerzõdés folyamatát, március 19-én Rónavölgyi Endréné a kormányfõhöz fordult.
(Folytatás a 15. oldalon.)
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FÉLMILLIÁRD FORINT
KÁR SZOCPOLCSALÁSBÓL
(Folytatás az 1. oldalról.)
A megye települései szociálisan hátrányos részeinek az utcáit járva olyan
személyeket kerestek, akik legalább három gyerek nevelésérõl gondoskodtak,
és még nem vették igénybe az úgynevezett „szocpol” támogatásokat. A felhajtók díjazása családonként 50 ezer forint volt. Az építkezés helyéül szolgáló
telkeket a vállalkozók választották ki, a
vételárat is õk fizették meg a vevõk nevében, akik az ingatlanokat nem is látták, a vevõkkel nem találkoztak. A tulajdonjog átírása két ügyvéd által készített, hamis, illetve szabálytalanul ellenjegyzett adásvételi szerzõdések felhasználásával történt. Több esetben
kétszer-háromszor is módosították a
vevõk személyét, mert csak késõbb derült ki, hogy korábban már igényeltek
szociálpolitikai támogatást, így arra már
nem voltak jogosultak. Az épületek minél gazdaságosabb tervezéséhez két
építésztervezõ nyújtott segítséget. Egyikük esetenként egy olyan betéti társaság képviselõjeként vállalta el a megbízást, amelynek kültagja a tervek alapján az építési engedélyt kiadó elsõrendû
vádlott volt. A tervezõk rendszeres haszonszerzés érdekében az alapvetõ
szakmai szabályokat megszegve, illetékességükön túllépve jogosulatlanul készítették el a három, illetve négy lakásból álló társasházakhoz szükséges dokumentációkat, köztük olyan költségbecsléseket, amelyek nem az adott építkezéshez szükséges kiadásokat, hanem
a megrendelõ által meghatározott öszszegeket tartalmazták. Emellett bontási
és építési terveket is elkészítettek, amelyekben a meglévõ lakások külsõ méretei megegyeztek az újonnan építendõkkel, így a vállalkozók a régi ingatlanokat újként feltüntetve jutottak hozzá az állami támogatáshoz. Két földmérõ
esetenként 50-60 ezer forint ellenszolgáltatásért valótlanul igazolta az adott
ingatlanokra készített változtatási vázrajzon, hogy az épületek elbontása
megtörtént, majd a dokumentumokat az
ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetés céljából benyújtották a területileg
illetékes földhivatalhoz, ahol egyébként fõállásban, köztisztviselõként dolgoztak.
A vádhatóság szerint az építési vállalkozók egyike kisebbségi önkormányzati elnökként olyan szociális és
politikai helyzetben volt, hogy társadalmi
ismertségét felhasználva a hivatalos eljárások során segítséget kérjen és kapjon. Társai rajta keresztül tartották a kapcsolatot 2008 végéig a szerencsi polgármesteri hivatal akkori építésügyi és
városfejlesztési osztályvezetõjével, aki
– a vádirat szerint – lakásonként ötvenezer forintot kapott az építési engedély
soron kívüli, és a törvényi feltételek hiányában történõ kiadásáért. Az osztályvezetõ az eljárás során a helyszíni
szemléket nem tartotta meg, a tervezõ
jogosultságának a hiányát figyelmen kívül hagyta, a hatósági engedélyt kérelmezõk eredeti aláírásának a meglétét
nem követelte meg, valamint az õt érintõ,
a tervezõ céggel kapcsolatban fennálló
összeférhetetlenséget nem jelentette be,
amelyek alapján a kérelmeket el kellett
volna utasítania. Az építési engedélyek
az esetek többségében még a keltezés
napján vagy rövid idõn belül, illetve néhány esetben még a keltezés elõtt jogerõre emelkedtek.
A vállalkozók így kerültek abba a helyzetbe, hogy a szükséges dokumentumok
birtokában elindítsák a lakásépítési kedvezmény igénylésének a folyamatát,
amihez folyósító intézetként elõbb az
OTP Bank Nyrt. szerencsi, késõbb pedig a tiszaújvárosi fiókját választották.
A pénzintézeti alkalmazottak egyike –

aki a hitel elbírálásában is közremûködött – az ügyekben közjegyzõi meghatalmazás alapján eljáró vállalkozókkal
olyan megállapodást kötött, hogy ha a
két férfi a saját és családtagjaik nevére
jutaléki rendszerrel ösztönzött tõkemegtakarítási életbiztosítást kötnek, akkor az általuk intézett, az esetek nagy
részében hiányosan kitöltött lakásépítési
kedvezményigényeket a fiók befogadja és soron kívül, kedvezõen elbírálja.
Az így megkötött biztosítások megközelítették a 6,4 millió forintot. Az ezért
járó jutalékok összege azonban nem volt
jelentôs, a dolgozókat a jövedelemszerzés helyett a bank által elvárt üzletpolitikai célkitûzések teljesítése motiválta. Az állami támogatás igénylésének elõkészítése során a banki ügyintézõk az adatokat úgy rögzítették a számítógépes rendszerbe, hogy az építtetõk
által megjelölt, támogatásra nem jogosító adatokat szabálytalanul korrigálták,
míg a meg nem adott adatokat a bírálati és határozati lapon valótlanul olyan
összegekben tüntették fel, hogy az építkezés látszólag ne legyen forráshiányos.
A bírálati és határozati lapokat ellenõrzõ, illetve a szerzõdéseket engedélyezõ banki alkalmazottak a szabálytalanul korrigált, illetve valótlan feltüntetett adatokat – kötelezettségüket
megszegve – annak tudatában fogadták
el, hogy az igénylés hitel nélküli, csak
az állami támogatás megszerzésére irányul, így a pénzintézet számára hitelkockázattal nem jár, viszont 1,5 százalékos költségtérítést eredményez. Hasonló módon jártak el a bank tiszaújvárosi fiókjában is.
A vádirat alapján a lakásépítési kedvezmények elsõ részletének a folyósításához több építõipari vállalkozás biztosított részben valótlan tartalmú és
alakilag sem megfelelõ, termék, menynyiség, egység és egységár megjelölése
nélküli költségszámlákat. Az építkezéseken eljáró négy felelõs mûszaki vezetõ a jogszabályban elõírt kötelezettségeiket jogtalanul kapott, esetenként 10
ezer forint körüli összegekért valótlanul
igazolták az építésügyi hatóság felé, hogy
a lakások az engedélyben foglaltaknak
megfelelõen, az elõírások szerint elkészültek. A mûszaki vezetõk a hivatalos
megrendelõikkel nem találkoztak, a
megbízásokat a szervezõktõl kapták. A
vállalkozók úgy jutottak hozzá a kedvezmény teljes összegéhez, hogy kisebbségi önkormányzati képviselõ társuk a tudtukkal lakásonként 200 ezer
forintot fizetett a szerencsi polgármesteri hivatal építési és városfejlesztési osztályvezetõjének a használatbavételi engedélyek törvénytelen kiadásáért. Az ingatlanok nagy része az állami támogatás részbeni felhasználásával 40-50%-

os készültségi fokba jutott, azok ma is
elhagyatottak, némelyik már összedõlt.
Amikor az építési vállalkozók Taktakenéz és Monok, valamint ezen település
környékének az ilyen formában történõ
„beépítése” után Tiszatardos és Taktabáj irányában próbáltak meg terjeszkedni, céljaik elérése érdekében kapcsolatba léptek a tokaji polgármesteri hivatal illetékes építésügyi elõadójával, aki
anyagi ellenszolgáltatásért két kétlakásos ingatlanra jogtalanul adott ki használatbavételi engedélyt.
A vádirat szerint a 107, beköltözésre
alkalmatlan lakás után esetenként 3,8–
5 millió forint, összesen 490 millió forint állami támogatás került jogtalanul
felvételre.
A fentiek alapján a Miskolci Nyomozó
Ügyészség a szerencsi polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõjét többek között bûnsegédként, folytatólagosan bûnszövetségben,
üzletszerûen elkövetett, különösen nagy
kárt okozó csalással, vezetõ beosztású
személy által fontosabb ügyben kötelességszegéssel elkövetett vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel és közokirathamisítással vádolja. A tokaji ügyintézõvel szemben a vád bûnsegédként
folytatólagosan, jelentõs kárt okozó
csalás, hivatalos személy által fontosabb
ügyben kötelességszegéssel elkövetett
vesztegetés és közokirat-hamisítás a
vád. Az ügy többi szereplõjét minõsített csalással, közokirat-, illetve magánokirat-hamisítással, vesztegetéssel
vádolják.
Március 18-án a Borsod-AbaújZemplén Megyei Bíróságon folytatódott
a büntetõügy tárgyalása. Az elsõrendû
vádlott a nyomozás idõszakában tett vallomását megváltoztatva tagadta, hogy az
építési és lakhatási engedélyek kiadásakor pénzt fogadott volna el. A szerencsi
polgármesteri hivatal volt építésügyi és
városfejlesztési osztályvezetõje korábbi állításait azzal indokolta, hogy ha ezt
beismeri, akkor hamarabb kikerül az elõzetes letartóztatásból. Azt elismerte,
hogy nem járt az építkezések helyszínén és a vádlottak között vannak, akik
megfenyegették. Korábban az is elõfordult, hogy a prügyi, építésügyekkel foglalkozó elõadónak ezek a személyek eltörték a kezét, mert megtagadta az engedély kiadását. Az elsõrendû vádlott
szerint a szerencsi polgármesteri hivatal vezetõi részérõl pedig – más településekhez hasonlóan – megfogalmazódott, hogy önkormányzati dolgozók
és tisztségviselõk ügyeit gyorsabban és
lojálisabban intézzék. A vádiratban szereplõ engedélyeknél pedig rendszeresen a taktakenézi kisebbségi önkormányzati képviselõ járt el.
Á. A.–S. L.

AZ ÉLHETÕBB
VÁROSKÖZPONTÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ÉMÁSZ telephelyén kistérségi
igazgatási központot alakítunk ki. – fogalmazott Szabó Lászlóné. Ide kerül át
az okmányiroda, a kistérségi társulás
munkaszervezete és az APEH ügyfélszolgálati irodája. Megvalósul a tûzoltóság épületének a hõszigetelése, a tetõ
és a nyílászárók cseréje. Az osztályvezetõ megerõsítette, hogy a Kossuth tér
átépítésével nem csökken a belvárosban
a zöldfelületek aránya. A burkolt tér kialakítása a területet jelenleg átszelõ út
helyén történik, az új nyomvonal részben a vízmû, részben pedig a római katolikus parókia ingatlanát érinti. A téren
a nagy fák jelentõs része megmarad, biztosítva a Kossuth tér megszokott karak-

terét. A néhány, kivágásra kerülõ fa helyére pedig dekoratív, tavasszal virágzó,
õsszel színezõdõ, alacsonyabbra növõ
lombos fát és örökzöldet ültetnek.
Ma még megosztja véleményében a
lakosságot a tér átépítése, azonban tényként el kell fogadni, hogy a terület nem
tölti be az elhelyezkedésébõl és elnevezésébõl is adódó funkcióját. A növekvõ
gépjármûforgalom a település szerkezete
miatt nem tiltható ki a városközpontból,
Szerencsen nem lehet sétálóutcává alakítani a Rákóczi útnak ezt a szakaszát.
A város hosszú távú településfejlesztési
koncepciójában kijelölt, komplex módon megvalósított átépítés azonban
megteremtheti az élhetõbb városközS. L.
pontot Szerencsen.
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SZERENCSIEK A NAGYVILÁGBAN: GÁL PÉTER
Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy
a városunkból elszármazott fiatalokat
mutatunk be, akiknek a pályafutása tanulságként szolgálhat az utánuk következõ generációk számára. Ez alkalommal Gál Péter (fotónkon) mesél eddigi életérõl és mostani lakóhelyérõl,
Kínáról.
– Az általános iskola túl mély nyomokat nem hagyott bennem – kezdte
gyerekkorára történõ visszaemlékezését Gál Péter. – Négy évig a Hunyadi
iskolába jártam, majd miután az intézményt bezárták, két esztendôt a Bolyai iskolában töltöttem. Ezt a móka és
a kacagás idõszaka követte: hat év a
Bocskai gimnáziumban. No, nem buktam meg, hanem a hatosztályos képzésre jártam, ahol a vidámság mellett
azért sokat tanultunk is. – Negyed
nyolckor az ablakon kinézve szikrázó
napsütés fogad – idézi fel hajdani emlékeit a szerencsi fiatalember. – A Petrikovits utca melletti kiserdõ felõl hangos madárszóló hallatszik. Hû, de
nincs kedvem ma iskolába menni. Sajnos, nincs mese, a hétvége elmúlt, ismét hétfõ van. Kimegyek a ház elé, már
látom Rácz Gabit és Stefit, amint egymást lökdösve érkeznek. Hozzájuk csapódok én is. A Szabadság utca végén
Czinke Tomi, Kiss Ádám és Sági Zolika is csatlakozik a trióhoz. Irány a suli,
kezdõdhet a hét!
Ez így ment szinte minden reggel, hat
éven keresztül. A középiskolai évek sikeres lezárása után a szélrózsa minden
irányába szétszéledtünk. Én Gyõrben
kötöttem ki, ahonnan 2008 nyarán okleveles közlekedésmérnökként tértem
haza. Számítva a frissdiplomások nyári dömpingjére, már áprilisban elkezdtem állás után nézni, így a végzettségemet igazoló díszes okmányt
már úgy vettem át, hogy tudtam, hogy
felvettek a miskolci Boschhoz. A cégnél beszerzési területen helyezkedtem
el, munkám miatt viszonylag sokat
utaztam. Így jutottam el elõször 2009
elején Kínába, ahol már akkor eldöntöttem: ha lehetõségem adódik, ide viszsza fogok térni. Erre nem is kellett sokat várni. Rövidesen azzal kerestek
meg, hogy van-e kedvem három hónapot – amibõl idõközben fél év lett –
a Bosch egyik kínai gyárában dolgozni. Azonnal rávágtam: akár holnap indulok! Megkezdõdtek az elõkészületek, a munkavállalói vízumhoz szükséges különbözõ orvosi vizsgálatok, igazolások, védõoltások beszerzése, majd
2009. december 30-án érkeztem meg
a Shanghaitól kb. 170 kilométerre
fekvõ, 6,5 millió lakosú „kisvárosba”,
Hangzhou-ba. Az itteni gyárban a legújabb kéziszerszámok fejlesztésében
veszek részt beszerzõ mérnökként.

útfélen találkozhatunk azon
dúsgazdag réteg képviselõivel, akik már Rolls-Royce-szal
vagy Lamborghini-vel járnak
ugyan, de még „nem nõtték
ki” kedvenc strandpapucs,
fehér színû frottírzokni, susogós melegítõ és lyukacsos
atlétatrikó alkotta, éveken át
megszokott viseletüket. Ezen
– néhány esztendõ alatt – felkapaszkodott „General Manager”-ek, „Vice President”ek, „Chief Executive Officer”-ek által alkotta réteg dolgoztatja naponta kb. két tál
rizsért azokat a vidékrõl érkezõ, szerencsét próbáló embereket, akik a kontraszt sötétebb felét képviselik.
Másik döbbenetet számomra a „közlekedésnek”
csúfolt kaotikus helyváltoztatás jelentette. Irányjelzõ helyett a kürt használata, a közlekedési lámpák utasítása helyett az „erõsebb kutya ugat”
Gál Péter: amióta Kínában vagyok, elv érvényesül. A gyalogátkelõ
zöld jelzésén áthaladót minfolyamatosan érnek az élmények.
denféle lelkiismeret-furdalás
Feladatom többek között a beszállínélkül képesek elgázolni, igencsak
tókkal való kapcsolattartás, költségésznél kell lenni. Az erõviszonyoknak
kalkulációk, árajánlatok kiértékelése, a és a fizikai méreteknek megfelelõen elõpartnereinkkel való közös termékfejször elengedjük a kamiont, az autólesztés koordinálása. A kiküldetés vége buszt, a kisteherautót, a személyautót,
folyamatosan változik, jelenlegi állás a riksát, a kerékpárost, majd végül a
szerint talán augusztus–szeptember sorunkat türelmesen kivárva átrohankörül utazok haza, de már most tudom, hatunk az út túloldalára, miután nehogy nem véglegesen.
künk már pirosra váltott a lámpa. Az
– Függetlenül attól, hogy Kínában autópálya leállósávjában teljesen megtombol a kommunizmus, az átlag külszokott a forgalommal szemben halaföldi nem igazán érzi, hogy bármiben dó riksa, kerékpáros, motoros, vagy akár
is korlátozva lenne – emelte ki Gál Pékisteherautó is. Mindezek ellenére balter. – Az országon belül akkor és oda esetet még alig-alig láttam, azok is csak
utazik az ember, amikor csak kedve kisebb koccanások voltak.
támad. Azt azonban tapasztaltam,
Egy gondolat a kínai konyháról: a mahogy a cenzúra erõsen rátette a kezét gamfajta, Miskolc Plaza kínai gyorsétaz internetre: a YouTube és a Facebook termén szocializálódott legénynek nem
például egyáltalán nem mûködik, sok kis csalódás volt az elsõ gasztronómiai
weboldal, aminek a nevében szerepel „élmény”. Az étlapon olyan, hogy
a „blog” kifejezés, le van tiltva. Hogy csirkemell nincs, van helyette egész
a híradóban, újságokban mennyire csirke feldarabolva, ha szerencséd
szerepelnek valós hírek, az a nyelvi akavan, neked jut a melle. Az Európából
dályok miatt még egy jó ideig rejtély ismert kínai éttermek kínálata és ízvimarad számomra. Amióta itt vagyok, lága köszönõ viszonyban sincs az erefolyamatosan érnek az élmények. Tadetivel, a higiéniáról nem is beszélve.
lán amit elsõnek kiemelnék, az a haAki finnyás, ne jöjjön Kínába! Itt mintalmas kontraszt: egymás mellett él a dent megesznek, függetlenül attól,
mérhetetlenül gazdag és az embertehogy ugat, nyávog, cincog, brekeg, szilenül szegény. A piros lámpánál a Ferszeg, úszik, csúszik, mászik, ugrál, vagy
rari, mellette a riksa, a belvárosi lurepül. Olyan éttermet célszerû keresxusszálloda és a több száz méter mani, ahol legalább fotót találunk a kígas felhõkarcolók közvetlen szomnálatról, máskülönben nagy meglepeszédságában a nyomornegyedet idézõ tések érhetik az éhes külföldit. Mivel
putrik. A Shanghai – Hangzhou – Hangzhou nagyon közel van a tenNingbo városok alkotta háromszög álgerhez, itt leginkább a „seafood” a jeltal bezárt terület az ország legfejlettebb lemzõ eledel. Olyan „sci-fi”-be illõ „fiés egyben leggazdagabb vidéke, úton- nomságokat” halásznak ki, amiknek
nemhogy a nevét nem tudni, de még
a magyar biológia könyvekben sem nagyon találkozhatunk hasonlókkal.
résztvevõ fiatalok mutatkoztak be a
– A hétköznapokban azonban túl sok
közönség elõtt. A koncert bevétele különbség nincs az otthon megszo125 ezer forint volt, amit Zsofcsák- kottól – folytatta Gál Péter. – Eddig az
né Majoros Andrea megsegítésére esti szabadidõm nagy részét a Skype
ajánlanak fel a szervezõk.
elõtt töltöttem, de pár hete a „chat” jóval interaktívabbá vált, mivel a magyar
barátnõm is felvételt nyert az itteni
Bosch gyárba és azóta együtt lakunk.
A családdal, barátokkal folytatott kommunikációhoz marad a skype-os, webkamerás megoldás. A munkám nagyon
hasonló, mint Magyarországon, de az
itteni feladataim mellett a miskolci gyárnak is dolgozom. A hét óra idõeltolódás miatt, amikor a helyi munkaidõm
a végéhez közelít, a miskolci kollégák
csak akkor szállingóznak az irodába.
Így gyakran este, otthonról folytatom
munkahelyi teendõimet. A gyáron kívül rendkívül szórakoztató a mindennapi életben tapasztalható nyelvi nehézségek leküzdése: Shanghaitól elté-

rõen Hangzhou-ban a kollégáimon kívül szinte senki sem beszél angolul, így
a boltokban, utcán, taxiban, éttermekben, vonaton, stb. lehet gyakorolni az Activity társasjátéknál is hasznos
mutogatós-rajzolós készségeinket.
Mindezek fényében elkezdtem tanulni a mandarin nyelvet, már teljes magabiztossággal tudok köszönni és sört
rendelni.
– A terveim között szerepel a lehetõ
legtöbb látnivaló – a város, táj, és szomszédos ország – bejárása, aminek leg-

nagyobb akadálya az erõsen korlátozott számú szabadnapok száma –
emelte ki Gál Péter. – Jó lenne folytatni az otthon elkezdett, jelenleg parkolópályára állított másoddiplomám,
de teljesen nyitott vagyok akár itt, akár
másik országban töltendõ kiküldetésre is. Ez sajnos nemcsak rajtam múlik!
Nagyon hiányzik a család, a barátok,
a hazai ízek, de meglátásom szerint addig kell élni a külföldi munkavállalás
– és egyben a kaland – lehetõségével,
amíg az ember fiatal.

TÁMOGATÁS
A SZERENCSI MENTÕKNEK

Negyedmillió forintot
kapott a szerencsi mentõállomás az Unilever
Magyarország Kft. játékán. A Segíts okosan!
program keretében lakossági szavazatok alapján összesen nyolc nyertest hirdettek a szervezõk.

A fogyasztási cikkeket
gyártó és forgalmazó nemzetközi
kereskedelmi vállalat által meghirdetett vetélkedõre összesen hetven
hazai mentõállomás jelentkezett,
akiket nagyságuk alapján nyolc csoportba soroltak. A szerencsi egység
az egyik legnépesebb, tízfõs mezõnyben szállt versenybe a gyõzelemért,
a kétszázötvenezer forintért, amit az
interneten vagy SMS-ben leadott, legtöbb szavazatot elérõ mentõállomások nyertek el. Az Észak-magyarországi régióból az összesen leadott 64 ezer voks alapján Gyöngyös
és Szerencs került be a gyõztesek
közé.
– Nagyon meglepett bennünket az
eredmény, hiszen a mienknél sokkal nagyobb létszámú versenytársakkal kellett megmérkõznünk –
emelte ki lapunk érdeklõdésére Szûcs

András, a szerencsi mentõállomás vezetõje (fotónkon), aki így folytatta:
– A siker azt mutatja,
hogy a környéken élõ
emberek megbecsülik a
munkánkat és látják,
hogy milyen nehéz feltételek mellett dolgozunk. Minden fillér jól
jön, amit fejlesztésre tudunk fordítani. Köszönetet mondok
mindenkinek, aki a mostani támogatás elnyeréséhez hozzásegített
bennünket – emelte ki Szûcs András, hozzátéve, hogy a 250 ezer forintot informatikai eszközök vásárlására fogják fordítani.
A szerencsi mentõállomás a közelmúltban a K&H Gyógyvarázs
egészségügyi program pályázatán is
eredményesen szerepelt. Az országosan biztosított nyolcvan darab, csecsemõk és gyermekek mentésére
szolgáló vákuummatrac február közepén megérkezett az Országos
Mentõszolgálat központi raktárába,
ahonnan folyamatosan történik a
hevederrendszerrel ellátott eszközük kiszállítása az egy budapesti és
a 28 vidéki – köztük a szerencsi –
mentõállomásra.

TEHETSÉGGONDOZÁS
PÁLYÁZATBÓL

ZENÉVEL A GYÓGYULÁSÉRT

Jótékonysági koncertet rendezett
március 11-én a Szerencsi Általános
Iskola. A Rákóczi épület aulájában
Fábián Ottóné fõigazgató köszöntõjében hangsúlyozta, hogy az esemény azért jött
létre, mert az
iskola egyik tanulójának édesanyja súlyos betegségben szenved, gyógykezelésére csak
külföldön van
lehetõség, ennek költségeit a
család azonban
nem tudja kifizetni. A jótékonysági hangversenyen a zeneoktatásban

A mûvészeti iskola drámatagozatos diákjai is részt vesznek a programban.
Újabb szakkörök és tehetségfejlesztõ foglalkozások indultak a Szerencsi Általános Iskolában és a Bocskai gimnáziumban március második
hetében annak a sikeres pályázatnak
köszönhetõen, amit a Társadalmi
Megújulás Operatív Programra nyújtott be a szerencsi Városi Kulturális
Központ és Könyvtár. Az elnyert
több mint harmincmillió forint egy
részének felhasználásával a tanév végéig heti egy alkalommal bõvítik a
diákok ismereteit a projektbe be-

kapcsolódó pedagógusok. A gimnáziumban többek között matematika,
angol és német nyelvi órákat, önismereti tréninget és kosárlabdaedzéseket tartanak, valamint a fenntartható fejlõdés kérdéseivel foglalkoznak a tehetséggondozásban résztvevõ
tanulók. A helyi általános iskolában
mûvészeti képzés, természet- és társadalomtudományi foglalkozások,
a helyes életmódra nevelés, idegennyelv-tanulás és labdarúgás szerepelnek a kínálatban.
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BÛNÜGYI HÍREK

A RIASZTÓ ÉBRESZTETTE
A SZOMSZÉDOT

Egy szerencsi férfi a riasztó hangjára ébredt a hajnali órákban. Miután kinézett az ablakon, látta, hogy egy alak
betöri a házával szemközt lévõ szórakozóhely ablakát. A szemtanú azonnal értesítette a rendõrséget, akik rögvest megérkeztek a megadott helyszínre. A járõrök így tetten érték a vérzõ fejû üvegtörõ betörõt. A 20 éves taktakenézi férfinak a röpke idõ alatt sikerült megkóstolni egy gyomorkeserût,
néhány tábla csokoládét a zsebébe tenni és még a játékgép hátulját is megpróbálta szétfeszíteni, hogy a benne
lévõ pénzhez jusson. Sikerrel azonban
nem járt. A Szerencsi Rendõrkapitányság nyomozói elõállították az elkövetõt, aki akkor sérült meg a fején,
amikor betört a kocsmába. A rendõrség lopás miatt indított eljárást a 20 éves
takatakenézi férfival szemben.

KOCSMA HELYETT A FOGDÁRA
A helyi rendõrõrstõl kért telefonon
segítséget március 5-én este kilenc óra
után néhány perccel az egyik tokaji italbolt kiszolgálója. A bejelentés alapján
egy ittas személy már egy negyedórája dörömböl a vendéglátóhely bejárati ajtaján, de a pincér nem akarja beengedni, mert láthatóan ittas állapotban van. A kiérkezõ rendõrök a kocsma elõtt találták K. Zoltán tokaji lakost,
aki tovább ütögette a bejárati ajtót és
hangosan szitkozódott. A járõrök igazoltatták a férfit, akit távozásra szólítottak fel. K. Zoltán azonban néhány
méter megtétele után újból elkezdett
ordítozni és káromkodni, a szitok egy
része a rendõröknek is szólt. Mivel nem
hatott a szép szó, a férfi õrizetbe vétele mellett döntöttek a rendõrök, hiszen
cselekménye garázdaságnak minõsült
és alkalmas volt arra, hogy az elkövetõ gyorsított eljárásban bíróság elõtt feleljen tetteiért. Két, rendõrségi fogdán
töltött éjszaka után, március 8-án K. Zoltán a Szerencsi Városi Bíróságon beismerõ vallomást tett. Büntetésül 35 ezer
forint pénzbírsággal sújtották.

„ZÖLD NÖVÉNY” A TÁSKÁBAN
Szervezett akció keretében ellenõrizték a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság felderítõ
osztályának nyomozói Ongán egy
személygépkocsi két utasát. A jármû
átvizsgálása során elõkerült egy táska,
melyben zöld, szárított növény volt,
amirõl az egyik férfi úgy nyilatkozott,
hogy az marihuána. Ezt a szálat tovább
göngyölítve a rendõrök további két
helyszínen, a házkutatások során több
pakett szárított marihuánát, illetve a kábítószer-terjesztéshez szükséges digitális mérleget és egyéb eszközöket foglaltak le. Az ügyben a nyomozók egy
miskolci és két ongai férfit õrizetbe vettek kereskedelemmel elkövetett, kábítószerrel visszaélés bûntett megalapozottan gyanúja miatt. A Miskolci Városi Bíróság március 1-jén mindhármuk
esetében elrendelte az elõzetes letartóztatást. A bûncselekmény vizsgálata során további gyanúsítottak kihallgatása várható.

LAPÁTOT EMELT A RENDÕRRE
Egy év és négy hónapra vonul börtönbe egy sátoraljaújhelyi férfi, aki lapáttal támadt a rendõrökre. Még február végén történt, hogy a határváros
egyik lakója segítséget kért a helyi rendõrkapitányságon, mert egy korábbi
nézeteltérés miatt haragosa a háza elõtt
kiabált. A járõrök, miután igazoltatták
a hangoskodót, figyelmeztették a lehetséges következményekrõl, majd

kérték, menjen haza. Egy fertály óra
múlva újra riasztották a járõröket. Mint
kiderült, a dühös férfi valóban haza
ment, ahonnan már lapáttal „felfegyverkezve” tért vissza. A tettét azzal tetézte, hogy a kiérkezõ járõrökre is rátámadt. A rendõrök azonban leszerelték a lapátost és elõállították a Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányságra. A
rendõrség felfegyverkezve elkövetett,
hivatalos személy elleni erõszak miatt
tett feljelentést a Miskolci Nyomozó
Ügyészségen. A vádhatóság gyorsított
eljárás keretében bíróság elé állította a
támadót. A taláros testület március 11én nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, melyet megtoldottak egy
korábbi bûncselekmény miatt felfüggesztett hat hónappal, így a férfi öszszesen egy év és négy hónap börtönbüntetést kapott.

FOGSÁGBAN A TETÕN
A tolvaj könyörgött társának, hogy
hívjon segítséget, mert nem tud lejönni a tetõrõl. Mire tûzoltók lehozták a
férfit, a rendõrök a földön el is fogták.
Két sátoraljaújhelyi férfi a napokban egy
lakatlan ház tetõszerkezetét megbontotta, majd a felszedett hullámpalákat
ledobálták a földre. Másnap újra viszszamentek a hátramaradt faanyagért,
hogy azokat is elvigyék. Ekkor azonban egyikük fennragadt a tetõn, nem
tudott, vagy nem mert lejönni onnan.
Társa azonban sikeresen lejutott, így
fentrõl könyörgött neki, hogy hívjon segítséget. A jó barát hívta a tûzoltókat,
akik gyanúsnak találták a furcsa esetet, ezért értesítették a rendõrséget. Ennek köszönhetõen a két hatóság egyszerre érkezett a helyszínre, s miután
a tûzoltók leemelték a tolvajt, a rendõrök azon nyomban elfoghatták az elkövetõt. A társa ugyan elszaladt, de a
nyomozók hamar elfogták, mivel a tolvaj páros korábban, hasonló jogsértés
miatt már nem volt ismeretlen a rendõrök elõtt.

TOLVAJSZÜRET
Fán érték tetten azokat a tolvajokat,
akik Tarcal külterületén akartak villanyoszlopról fém alkatrészeket elvinni.
Egy természetbarát értesítette a napokban a rendõröket, hogy két férfi egy
tarcali ipartelepen, munkaszüneti napon villanyoszlopról trafót fûrészel le.
A Tokaji Rendõrõrs járõrei azonnal a
helyszínre érkeztek, ahol az elkövetõk
a villamos berendezés melletti fán ülve
nagy munkában voltak. A rendõrök felszólították õket, hogy magaslati tevékenységüket fejezzék be, és óvatosan
kezdjék meg a földre szállást.
A meglepett két tarcali férfi az oszlopon lévõ trafóból akarták a fém alkatrészeket lefûrészelni, hogy azokat
késõbb értékesítsék. A járõrök a Tokaji
Rendõrõrsre elõállították az elkövetõket, és bizonyítékként lefoglalták a náluk lévõ eszközöket. A páros ellen lopás miatt indult eljárás.

A RENDÕRSÉG TEKINTÉLYÉNEK
ERÕSÍTÉSÉÉRT

Állománygyûlésen értékelték az elmúlt évben végzett munkát március 17-én a Szerencsi Rendõrkapitányságon. A testület az elmúlt évben eredményesen dolgozott a közrend és a közbiztonság megõrzésében, miközben országos szinten is
kitûntek az úgynevezett szocpolcsalások felderítésében. A szerencsi
rendõrök a korábbinál több idõt töltöttek a közterületeken és gyakrabban vették szabálysértési õrizetbe az
elkövetõket.

A Szerencsi Rendõrkapitányság
2009. évben a mûködési területén
igyekezett olyan közállapotot teremteni, amely bûnügyi, közbiztonsági szempontból szélsõségektõl
mentes, az állampolgárok biztonságérzetét szolgálja és erõsíti. Ennek érdekében a szolgálatszervezés átalakításával, hatékonyabb humánpolitikával nõtt az egyenruhások jelenléte a közterületen.
Bogyay Ferenc kapitányságvezetõ (fotónkon) lapunk érdeklõdésére kiemelte, hogy 2008-ban
hirdették meg a zéró
toleranciát a törvényeket megsértõkkel szemben. Ezt
továbbfejlesztve napjainkban támadó jellegû bûnügyi munkát folytat a
helyi rendõrség, ami azt jelenti,
hogy a bûnesetekre történõ gyors
reagálás mellett a gyanúsítotti körnél igyekeznek akár évekre visszamenõen is felderíteni az elkövetõket.
Ennek az új szemléletnek is köszönhetõ, hogy tavaly a kapitányság
mûködési területén az ismertté vált
bûncselekmények száma az országos és a megyei trenddel ellentétben
50 százalékkal megemelkedett. A
2009-es évben ugyanis a statisztikában megjelent 850 eset, ami a felderített, szocpol-csalásként elhíresült
ügynek a hozadéka. A számadatokban az idén sem várható számottevõ
csökkenés, mert 2005-ig visszamenõleg várhatóan további százas
nagyságrendû bûncselekmény felderítése várható, akik csalárd módon
az adófizetõk pénzével éltek vissza.
A rendõrkapitány szerint fontos,
hogy egyetlen elkövetõ se élvezhesse
az elévülésbõl adódó elõnyöket,

meg kell akadályozni, hogy a jogsértõk bûnös úton szerzett vagyonból akár legális gazdasági tevékenységbe kezdjenek. – Nyílt titok,
hogy a szocpolcsalásokhoz kapcsolódóan van olyan bûnelkövetõi
kör, akik uzsorakölcsönök nyújtásába forgatták vissza az illegálisan
megszerzett jövedelmet – emelte ki
Bogyay Ferenc. – Ez utóbbi bûncselekmények kapcsán is komoly eredményeket értünk el – emelte ki a kapitány, aki szerint a jelenség ugyan
nem szûnt meg, de lényegesen viszszaszorult a közterületrõl. Az alezredes hangsúlyozta, hogy tavaly közel harminc százalékkal kevesebb
vagyon elleni bûncselekményben
indult nyomozás, mint az elõzõ
esztendõben és felére esett vissza a
betöréses lopások száma. Ugyanakkor nyugtalanító lehet az állampolgároknak, hogy gyakoribbá váltak az intézkedõ rendõröket ért támadások. – Bármilyen atrocitás esetén alaposan megvizsgáljuk, hogy az
érintettek magatartása kimeríti-e a hivatalos személy elleni erõszak fogalmát – jelentette ki a kapitányságvezetõ, ráirányítva a figyelmet
arra, hogy nem csupán azok a
bûncselekmények sorolhatók ebbe
a kategóriába, amikor megütik, vagy
megrúgják a rendõrt, hanem már az
is ide tartozik, ha fizikailag akadályozzák a rendõri intézkedés befejezését, például ha valaki bilincselés közben hadonászik. Bogyay Ferenc szerint a következetes rendõri
fellépés eredménye, hogy 2-rõl 8-ra

emelkedett a hivatali személy elleni erõszak, ami arányait tekintve magasabb a korábbi évekétõl, de számát tekintve nem jelentõs.
Az állománygyûlésen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetését Farkas
József ezredes, közbiztonsági igazgató
(fotónkon) képviselte, aki lapunknak
nyilatkozva jó színvonalúnak minõsítette a Szerencsi Rendõrkapitányság
szakmai munkáját. Eredményként
értékelte, hogy az egyenruhások közel tíz százalékkal több idõt töltöttek a közterületen és példamutató
módon éltek a szabálysértési õrizetbe vétel lehetõségével. Amíg 2008ban csupán néhány esetben alkalmazták ezt a jogintézményt, addig
tavaly már közel félszáz esetben tették ezt. – A rendõri állomány fiatal,
de a felkészült vezetõk irányításával,
hatékonyan dolgozik – jelentette ki
a közbiztonsági igazgató.
Ahhoz, hogy a szerencsi rendõrök
megõrizzék eredményeiket, az idén
is keményen kell dolgozniuk. Ezért
a kapitányságvezetõ meghatározta
a teljesítendõ feladatokat, amelyekben többek között a bûnelkövetõk bíróság elé állítása, a közterületi jelenlét fokozása szerepel. A
bûnüldözõk határozott intézkedéseikkel, gyors és szakszerû eljárásokkal kívánják javítani a rendõrség
tekintélyét.
S. L.

HALÁLOS GÁZOLÁS TISZALÚCON

Tragikus kimenetelû, cserbenhagyásos gázolás történt március 17én az esti órákban Tiszalúcon.
A település fõutcáján 19 óra után
néhány perccel az út szélén kerékpárt tolva sétált hazafelé egy 22 éves
nõ és egy 25 éves férfi. Alig hagyták
el a tiszadobi útkeresztezõdést, amikor az elsõdleges adatok szerint egy

KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG

Tavaly augusztustól a biztonsági
öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a
motorkerékpár-bukósisak, valamint
a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértõi
közigazgatási bírságra büntethetõk.
A szabálysértõk akár harmincezer forintot is fizethetnek. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek kialakulásában jelentõs kockázati tényezõ a passzív biztonsági
eszközök használatának elmulasztása, valamint a vezetés közbeni
mobiltelefonálás. Emiatt ezekre kiemelt figyelmet fordít a Szerencsi
Rendõrkapitányság. A törvény le-

Az állománygyûlésre meghívást kaptak a társszervezetek képviselõi is.

hetõséget biztosít a szabályszegés elkövetésének helyszínén a közigazgatási eljárás lefolytatására, amit a
gyorsabb ügyintézés, valamint a jogsértõ cselekményekkel szembeni szigorúbb és következetesebb fellépés
érdekében alkalmaznak. A közigazgatási határozat megszületésétõl a
bírság megfizetéséig az érintett személy bármely értéke, akár gépjármûve is visszatartható. Ennek a gyakorlatnak az alkalmazása eredményes eszköz lehet a hazánkba látogató és átutazó külföldi állampolgárok által elkövetett szabályszegések
visszaszorítására, megelõzésére is.

arra haladó személyautó sofõrje elütötte a fiatal párt,
majd segítségnyújtás
nélkül elhajtott a
helyszínrõl. A balesetben a fejével a
szélvédõnek csapódó helybéli nõ olyan
súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a
helyszínen az életét
vesztette. A kisgyõri
fiatalembert nyolc
napon túl gyógyuló lábsérüléssel
szállították kórházba. A cserbenhagyó a kocsi gázolás során leszakadt
rendszámát a helyszínen hagyva a
szomszédos község felé vette az
irányt, azonban Tiszalúcot elhagyva
a vasúti átjáró utáni kanyarban az
árokba hajtott. A jobb elsõ gumi itt
fordulhatott le a felnirõl, de a sofõr
egy kerékkel, a fémen gurulva tovább
folytatta az útját Hernádnémetibe,
ahol a Szerencsi Rendõrkapitányság
munkatársai lakossági bejelentés
alapján rátaláltak a sérült elejû, betört szélvédõjû és simára járt felnijû

autóra. A rendszám alapján rövidesen kézre került a halálos kimenetelû gázolással gyanúsított 39 éves
tiszalúci férfi is, akit a szerencsi
rendõrök erõsen ittas állapotban állítottak elõ. Az elsõdleges adatok szerint alkohol hatása alatt és nem a forgalmi viszonyoknak megfelelõen vezetett. B. Sándort a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi õrizetbe vette, vele
szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás. A baleset körülményeit szakértõ bevonásával
vizsgálják.
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SZABAD SAJTÓ-DÍJ KOSSUTH FALUJÁBAN

napjainkban – a széthúzás és az érdekellentét volt jellemzõ.
Monok önkormányzata idén második alkalommal ítélte oda a Szabad Sajtó Díjat azoknak a médiumoknak, újságíróknak, akik a településrõl hitelesen tájéAz általános iskokoztatják a közvéleményt.
la tornatermében
Az elismerést a Magyar
Szepessy Zsolt köTávirati Iroda és megyei
szöntötte a jelenlétudósítója, Balázs Mária,
võket.
valamint a Szerencsi HíA polgármester
rek közéleti lap kapta az
szerint kisebb maemlékplakettet és oklegyar csoda történt
velet, amit Sárkány Lász1848-ban, amikor a
ló fõszerkesztõ vett át.
nép felismerte, hogy
A helyi általános iskoegy idegen hatalom
la diákjai és a Kossuth
elnyomása alatt nem
lehet nemzetet, or- A fotón balról: Sárkány László, Szepessy Zsolt, Balázs Mária és Népdalkör mûsora emelszágot építeni. Ennek Illésy Sándor, a Magyar Távirati Iroda megyei szerkesztô- te az ünnep hangulatát.
Az események végén a
következményeként ségvezetôje.
helyi önkormányzat, páralakulhatott ki az a
nok hangsúlyozta, hogy 1848-ban a tok, civil szervezetek képviselõi heforradalom, amelyben egymástól meszlyeztek el koszorút Kossuth Lajos szobsze álló társadalmi rétegek fogtak össze nemzetté válást, az iparosodást és a morának talapzatánál, majd az egykori ála haza érdekében. Szepessy Zsolt úgy dern polgári társadalmat egy olyan Mavélte, 162 évvel ezelõtt született meg a gyarország élte meg, ahol – akárcsak lamférfi szülõháza elõtt.
A monoki óvodások mûsora nyitotta meg a község ünnepi programját,
amelyet az 1848-as forradalom és szabadságharc 162. évfordulója tiszteletére rendezett a helyi önkormányzat.

magyarságban az öntudat, amely azóta is él a nemzetben.
Kertész-Bakos Ferenc az 1848-as forradalom kirobbanásának okai és napjaink között vont párhuzamot. A szó-

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE
Elfogadta az idei évre szóló pénzügyi tervét március 16-ai ülésén a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa.
A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy a testület elé terjesztett költségvetés többségében
tartalmazza a pénzügyi bizottság által korábban megfogalmazott takarékossági javaslatokat. Tállya polgármestere bejelentette, hogy az
idei esztendõben nem kérnek bérleti díjat a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat elhelyezéséért. Kérte, hogy ennek tükrében vegye le a

napirendrõl a telephely módosítását
a tanács. Volt, aki szerint a társulás
irreálisan magas összeget fizet a
Szerencsen bérelt helyiségekért, mások szerint az alkalmazott kedvezményes díj méltányosnak nevezhetõ. Szóba került, hogy több település is tartozik tagdíjjal vagy más
járandósággal a társulásnak, amit
rendezniük kell. Ezek az összegek
ugyanis saját bevételt jelentenek,
amivel szabadon gazdálkodhatnak.
Szóba került, hogy a bérleti díjak felülvizsgálatát év közben kellene elvégezni, a változások a jövõ évtõl
léphetnek érvénybe. Elhangzott,

hogy a szerencsi önkormányzattól a
pedagógiai szakszolgálat fenntartása átkerül a kistérségi társuláshoz. A
közös büdzsében rendelkezésre álló
keretbõl 3,5 millió forintot átcsoportosítanak a helyi tûzoltó parancsnokság új, magasból mentõ
jármûvének beszerzéséhez szükséges saját erõ biztosításához, így a társuláshoz tartozó településeknek öszszességében ennyivel kevesebbel
kell hozzájárulniuk a pályázati önrészhez. Módosította a tanács a társulási szerzõdést, amely az egyhangú döntés eredményeként további három évig van érvényben.
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KOROKNAY-NAPOK

Helyi diákok a haditorna történelmi képkirakó állomásán.
Egyhetes eseménysorozattal emlékezett az intézmény névadójára március 12–18. között a mádi Koroknay
Dániel Tehetséggondozó és Általános
Iskola.
Az intézményben ünnepségekkel,
koszorúzással, tanulmányi versenyekkel színesített programokon vettek részt a diákok. Az alkalomra meghirdetett körzeti rajzversenyre a helyiek
mellett a kistérség több iskolájából érkezett az a közel százhúsz résztvevõ,

akik négy kategóriában készítették el
alkotásaikat. A programsorozat keretében megkoszorúzták a résztvevõk a
tanintézet bejáratánál elhelyezett emléktáblát, majd március 18-án hadijáték-vetélkedõvel zárult az idei eseménysor. Az évente visszatérõ program keretében a különbözõ elméleti
és gyakorlati kérdések mellett az állomáshelyeken az 1848-as forradalomhoz, illetve Koroknay Dániel életéhez kapcsolódó feladatokat kellett
megoldaniuk a résztvevõknek.

DÍSZMADÁR- ÉS KISÁLLATBÖRZE
Folytatódnak az országos díszmadár- és kisállatbörzék Legyesbényén.
Minden hónap utolsó vasárnapján, a község mûvelõdési házába és annak udvarára várták a kiállító eladókat és az érdeklõdõket. A következõ
alkalom március 28-án lesz. Kapunyitás 7 órakor, a belépés és a parkolás ingyenes. Az országos díszmadár- és kisállatbörzérõl további információ a 30/218-3755-ös telefonszámon kérhetõ.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ-VÁLASZTÁSOK, 2010
ERÕMÛ HELYETT VIDÉKFEJLESZTÉST

A Szerencsre tervezett szalmatüzelésû
erõmû megépítését ellenzõ levelet juttatott el szerkesztõségünkhöz a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Párt agrárés vidékfejlesztési kabinetjének elnöke.
Varga Géza szerint a tervezett létesítmény 80 kilométeres körzetében a
jelenlegi tájhasználatot figyelembe
véve maximálisan mintegy 80-100
ezer tonna biomasszára lehet számítani. Ez pedig messze elmarad a beruházó által tervezett és a nagy integrátorokkal már leszerzõdött 575 ezer
tonna biomassza mennyiségétõl. Ebbõl
– az elnök szerint – egyértelmûen arra
lehet következtetni, hogy a szükséges
fûtõanyag-mennyiséget csak az energiafû-termesztés nagyarányú elterjesztésével lehet biztosítani, amire a ter-

melõkkel már megkötött megállapodások nagy része is vonatkozik. Ugyanakkor az erõmû egységes környezethasználati engedélye energiafû felhasználására nem ad lehetõséget. Ráadásul csak a biomassza-erõmûbe
szállításból származó szén-dioxidkibocsátás mértéke eléri a 380 tonna/év
értéket. Varga Géza szerint a beruházónak ígérvénye van a pénzügyminisztériumtól 9,5 milliárd forint adókedvezmény nyújtására, mindössze
75 munkahely teremtéséért és annak
négyéves megtartásáért cserébe. Az
egyéb közvetett és közvetlen támogatásokat nem számolva ez 126 millió
forint munkahelyenként, amibõl a Jobbik programja szerint a családi alapú
helyi kistermelõ vagy kisvállalkozó

vidékfejlesztésbe ágyazottan hosszú
távra legalább tízszer ennyi munkahelyet teremthetnének.
Tokajban több ezer éve a messze földön elismert szõlõtermesztés és a borászat, valamint az ehhez kapcsolódó
kulturális turizmus és a kiszolgáló háttér jelenti a fõ megélhetési forrást az ott
lakók számára – emeli ki Varga Géza.
– A Jobbik ezekre a hagyományokra alapozva kívánja fejleszteni a kistermelõi
hálózatot, a bor- és élelmiszer-feldolgozást, -értékesítést, a kapcsolódó kézmûipart és a helyi gazdaság egészét.
Mindezek alapján Varga Géza a párt
nevében felszólítja a kormányt, hogy
akadályozza meg a szalmatüzelésû
erõmû megvalósításához nyújtandó
banki hitel biztosítását.

A BERUHÁZÓ ÁLLÁSPONTJA

– A Varga Géza által közölt adatok sok pontatlanságot, valótlan információt tartalmaznak – állítja a beruházó BHD Hõerõmû Zrt. igazgatóságának elnöke. Hujber Ottó szerint többek között nem igazak a tüzelõanyag mennyiségére vonatkozó
adatok:
– Nem 575 ezer tonna tüzelõanyagot szerzõdött le a BHD, hanem
160 ezer tonnát. Nem igaz, hogy 80100 ezer tonna a 80 km-es körben
elérhetõ biomassza mennyiség. Statisztikai adatok alapján az erõmûhöz
szükséges 160 ezer tonna tüzelõanyag többszöröse található a projekt 80 kilométeres körzetben. Az

erõmû tüzelõanyagaként nem fog
energiafüvet felhasználni. A tüzelõanyag beszállításának szén-dioxidkibocsátása kevesebb, mint az erõmû
mûködése által megtakarított széndioxid-kibocsátás 0,5%-a.
Hujber Ottó ismertette, hogy a
minden jelentõsebb beruházáshoz
biztosított nyereségadó-kedvezmény
elméleti értéke 10 évre elosztva, 110
milliárd forint értékû villamos áram
leszállítása esetén, 9,5 milliárd forint lenne. Az erõmûnek csak a fele
épül meg, amivel a méretgazdaságossági elõnyök jelentõsen mérséklõdnek. Ezáltal a nyereségesség
is csökken, ami miatt várhatóan en-

nek az elméleti nyereségadó-kedvezménynek csak a töredéke vehetõ
igénybe. A BHD Hõerõmû Zrt. igazgatóságának elnöke leszögezte:
– Igaz, hogy közvetlenül csak 81 fõ
számára teremt munkahelyet a biomassza-erõmû az üzemeltetés idõszakában, de beruházás két éve
alatt folyamatosan több mint 1200
ember dolgozik az építkezésen. Az
is fontos, hogy a környékbeli gazdák 2009-es árszinten számolva
minden esztendõben több mint másfél milliárd forint többlet-bevételhez
jutnak a tüzelõanyag-eladásból. Ez
az összeg évente növekszik majd az
infláció mértékével.

A NEMZETI ÖSSZEFOGÁS
CSODÁJA

Fõhajtás a hõsök emlékmûve elõtt.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Párt zempléni szervezetei Szerencsen
március 14-én emlékeztek meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharcról. A vasárnap délután megtartott
ünnepségen Holcman László felolvasta Kossuth Lajosnak Kiáltvány a néphez címû politikai beszédét. A párt 11.
számú választókerületi országgyûlési
képviselõjelöltje szerint az 1848 õszén
a pesti országgyûlésben elhangzott
gondolatok ma is idõszerûek, a dicsõ
elõdökhöz hasonlóan napjainkban is
minden lehetséges eszközzel meg kell
védeni a magyar földet. Kiss Endre József, a Sárospataki Református Kollégium könyvtárvezetõje beszédében
arra hívta fel a figyelmet, hogy a ma-

gyarok 1848-ban is sokfélék voltak,
akik másként remélték a megújulást.
Az eltérõ pártállású emberek mégis
összefogtak, és sikerre vitték a forradalmat és a szabadságharcot, amit csak
a többszörös túlerõnek sikerült letörnie. Kiss Endre József szerint a magyarságnak napjainkban újra Petõfi és
Kossuth népévé kell válnia, akik megvalósítják a valódi rendszerváltást,
visszakövetelik ezeréves õsi alkotmányukat, kiharcolják a belsõ rendet és
biztonságot, amihez a szónok szerint
újra a nemzeti összefogás csodájára
van szükség. Az ünnepség zárásaként
a 48-as emlékmûnél a párt zempléni
szervezeteinek képviselõi elhelyezték
a koszorújukat.

További választási hírek lapunk 10–11. oldalán olvashatók.
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BEMUTATKOZNAK A KÉPVISELÕJELÖLTEK
A Szerencsi Hírek olvasóinak a tájékoztatása érdekében szerkesztõségünk felajánlotta a 11.
számú egyéni választókerületben induló országgyûlési képviselõjelölteknek, hogy a lap hasábjain meghatározott felületen bemutassák magukat és céljaikat, ismertessék, értelmezzék
politikai programjaikat. A szerkesztôséghez beérkezett anyagokat a jelöltek vezetéknevének
alfabetikus sorrendjében, szó szerint közöljük.

DANCS MIHÁLY

MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
Harminchat éves, kétgyermekes családapa, a Roma Polgárjogi Mozgalom
B.-A.-Z. megyei szervezetének vezetõje vagyok.
A szerencsi kistérségben, mint az
MSZDP jelöltje indulok a választásokon.
1. Célom elsõdlegesen, hogy a társadalmi
feszültségek, szembenállások csökkenjenek, a
romák és a nem romák békés együttélése, közös országépítése megvalósuljon.
2. Ennek érdekében szorgalmazom, hogy a
leghátrányosabb helyzetû kistérségek, köztük
a szerencsi, további forrásokhoz jussanak versenyképessé válásuk és a gazdasági fellendülés alapjainak megteremtése érdekében. Külön figyelemmel vagyok a leghátrányosabb
helyzetû és fizetésképtelenné vált kistelepülésekre, akik részére külön címzett támogatásokat javaslok biztosítani.
3. Elengedhetetlennek tartom a munkahelyek
számának növekedését biztosító gazdasági, társadalmi környezet és szabályozók kialakítását,
azaz az ilyen helyzetû térségekben települõ
munkaadók kapjanak támogatást és kedvezményeket a térségbe telepedésük érdekében.
4. A hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, köztük a romák kapjanak munkalehetõséget a valódi munkaerõpiacon, ne pusztán
a közmunkák rendszerében. A tartósan munkanélküliek kapjanak támogatásokat a lakóhelyüktõl távolabbi vagy akár a külföldi munkavállalás elõsegítéséhez. Valamint fontosnak
tartom a romák mezõgazdaságba való beintegrálását.
5. A térségben lévõ közoktatási intézmények
nyújtsanak versenyképes, mérhetõ tudást az itt

élõ fiataloknak, biztosítsanak minden
gyermek számára esélyegyenlõséget.
Az óvodai szolgáltatás legyen minden
településen helyben elérhetõ.
6. Fontosnak tartom a kistelepülések
önkormányzatainak versenyképessé tételét a kistérségi központokkal szemben, a pályázati rendszerbõl való kiemelésüket és direkt
támogatásukat.
7. Feltétlenül fontosnak tartom, hogy a panelprogram mintájára induljon központi kormányzati program a legkorszerûtlenebb –
öreg, vályog – lakásokban élõk megsegítése érdekében, ezzel párhuzamosan számolják fel
az elkülönített cigánytelepeket.
8. Képviselem, hogy a közmû- és hitelhátralékosok megsegítése érdekében a szociális
törvényben szereplõ adósságkezelõ szolgáltatás ne pusztán a nagyvárosokban, hanem
alapellátássá válva minden településen legyen
kötelezõ szolgáltatás. Az egészségügyi, egészségóvó szolgáltatások minden településen
megfelelõ mennyiségben és minõségben legyenek elérhetõek, be kell tölteni a hiányzó
háziorvosi, gyermekorvosi státuszokat, akár
külön támogatások biztosítása útján is.
9. Szükségesnek tartom a térségben az egyházak és civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelését és ehhez megfelelõ szolgáltatások, támogatások kiépítését a civil állampolgári közösségek részére.
10. Stratégiai fontosságúnak tartom a meglévõ munkahelyek megõrzését, a munkavállalók terheinek csökkentését, a munkavállalás
társadalmi, földrajzi akadályainak felszámolását.
Kérem, szavazzanak rám és programomra!

IFJ. HOLCMAN LÁSZLÓ

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM PÁRT
1975. augusztus 24-én születtem.
Nõs vagyok, egy gyermek édesapja. Jelenleg szüleim kisvállalkozásában dolgozom. Alapvetõen két meghatározó
érdeklõdési köröm van. Az egyik a
mûszaki tudományok, másik a történelem. Szabadidõm jelentõs részét olvasással töltöm. 2006 õszén végérvényesen leszámoltam minden olyan irányú illúziómmal,
hogy hazánkban jogállam és demokrácia van.
Ezt mind a mai napig vallom, és azt is, hogy
szükség van végre egy valódi rendszerváltásra
és történelmi alkotmányunk visszaállítására.
Így kerültem még 2006-ban kapcsolatba a Jobbikkal, majd 2007-ben többedmagammal
megalapítottuk a mádi alapszervezetet, melynek elnöke lettem. 2008-ban megalakult a
Bors Vezér Egyesület, melynek alapító tagja
voltam. Az egyesület adja ki a Bors Vezér
Népe c. újságot, melynek szerkesztõje, rendszeres írója vagyok. A 2009-es EP-kampány
idején a szerencsi választókerület kampányfõnökeként tevékenykedtem. Idõközben a megyei választmány megyei alelnökké választott, majd delegáltak az országos választmányba is.
Fontosnak tartom õsi hagyományaink, szakrális értékeink megõrzését, tiszteletét. Csak
az építheti a jövõjét, aki tisztában van a múltjával.
Legfontosabb célkitûzés számomra elsõsorban az, hogy végre a magyar emberek kamatoztathassák e páratlan természeti kincsekkel bõvelkedõ ország elõnyeit. A mezõgazdaságból élõket tudatosan tönkre teszik
azzal, hogy a termést vagy nem lehet elad-

ni, esetleg önköltség alatt, vagy pedig
ki sem fizetik azt. Megoldás mindenre van, így erre is. Az EU helyett hazánknak a keleti piacokat kell célba
venni, melyben óriási lehetõségek
vannak (Oroszország, Kazahsztán,
Irán). Az elmúlt évek rombolásaiért felelõs
embereket számon kell kérni, tradicionális
gyárainkat, melyet szintén az EU zárat be,
vagy rombol földig, újjá kell építeni és állami kézben tartani. A multinacionális cégek
további térnyerésének a megállítása, helyettük a kis- és középvállalkozások támogatása
a cél, hiszen õk azok, akiknek köszönhetõen
még talpon van a magyar gazdaság. A közbiztonság terén a rendõrség megerõsítése és
jogainak visszaadása mellett égetõ feladat
több hegyaljai, bodrogközi és taktaközi településen a csendõrség felállítása, valamint
a jelenlegi szociális rendszer teljes átalakítása, a kétkezû munka becsületének a viszszaállítása. Alanyi jogú segély helyett – képzettségnek, munkabírásnak megfelelõ – teljes munkaidejû közmunka. Nagyon fontos továbbá a térség energiafüggõségének mérséklése, ezáltal az árak radikális csökkentése. Ez több kiskapacitású lokális erõmûvel (alternatív energiaforrás: térségünkben a szél és
napenergia) oldható meg. Célul tûzzük ki a
kisiskolák megtartását: az alsós gyerekek
mindenképpen helyben tanulhassanak. Nyilván az elmúlt 20 év pusztításait nem lehet
egyik napról a másikra megoldani, de elkezdeni most kell, hogy Magyarország ne csak
múló emlék maradjon.
Szebb Magyar Jövõt!

FICSOR ÁDÁM

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Kisgyermekként megélt, de mai napig meghatározó élményem, hogy amikor eljött a
munka ideje, akkor mentem nagyapámmal
a szerencsi szõlõbe. Amikor egészen kicsi
voltam, akkor csak azért, hogy ott legyek,
késõbb azért, hogy leszaladjak a présházba, ha valamit ottfelejtettek, majd kapálni és végül
elértem ottani karrierem csúcsát: vezethettem a kistraktort is. Ezután nagyon sokfelé vitt tovább az utam:
budapesti, majd svájci egyetemre, európai uniós állásba, majd szolgáltam hazámat vidékfejlesztõ
szakpolitikusként, miniszterelnöki kabinetfõnökként, végül nemzetbiztonsági miniszterként.
Lehetõségem volt rengeteget tanulni, széles kapcsolatrendszert kiépíteni. Tudtam, hogy egyszer eljön az idõ, amikor a megszerzett tapasztalatokat szülõföldem érdekében kamatoztathatom. Én a magam
döntését meghoztam: készen állok. Most Önökön
múlik, hogy valóban tehessek szülõföldünkért.
Programom legfontosabb elemei: Minden erõvel
a zempléni munkahelyekért! Munkahelyek nem jönnek létre ráolvasással vagy varázslással. Én képviselõként napi 12 órát azon fogok dolgozni, hogy
üzemeket, gyárakat hozzak a térségbe. Emellett ki
kell használnunk kincsünket, a tokaji bort. Állami
tulajdonban kell maradnia a Tokaj Kereskedõháznak, hogy minél több családtól vegye meg a szõlõt.
Tennünk kell a borászatra épülõ helyi iparágak fejlõdéséért. Feladatunk, hogy vendégek érkezzenek
a szálláshelyekre. Erõsítenünk kell az „Út a munkához” programot, ahol a segélyhez jutás feltétele
a közmunkában való részvétel.
Normális zempléni utakat!
Nem olyan régen volt, amikor Budapesttõl csak
Gyöngyösig ért az autópálya. Büszkék lehetünk arra,

hogy mára Miskolcig autópálya van és elkezdõdött a 37-es út négysávosítása. Hallom azok hangját, akik szerint nem elég
gyorsan halad ez a munka. Leghangosabban azok mondják ezt, akik a kormányzásuk alatt szégyenteljesen kevés utat építettek. De igaz, fel kell gyorsítani ezt a munkát és
meg kell építeni a 39-es utat is, hogy a borászati
szempontból kiemelkedõ településeket mentesítsük az átmenõ forgalomtól. Nem szabad emellett
megfeledkezni a kistelepülési utakról, valamint meg
kell kezdeni a hegyaljai dûlõút-építési programot.
Megbecsült pedagógusok, nevelés az iskolában!
Az elmúlt évtizedben sok térségi iskola újult meg.
Most azonban már nem elég az épületekre és informatikai eszközökre koncentrálni, elsõ helyre kell
tenni a dolgozókat, hiszen a térség jövõje tõlük
függ.
Erõsíteni a mindennapok biztonságát!
Ma Magyarországon erõs és színvonalas a
rendõrség, sokat dolgoznak a térség biztonságáért
a polgárõrök. Nem õket kell leváltani valamilyen
végiggondolatlan, zavaros, új intézménnyel, hanem õket kell megerõsíteni. Létszámban, eszközben és bérben.
A térség képviselõjeként a parlamentben elsõsorban helyi ügyekkel fogok foglalkozni, de elkerülhetetlen, hogy országos ügyekben is szavazni
kelljen majd. Ígérem, hogy csak olyan javaslatot
fogok támogatni, ami növeli a nyugdíjakat, javítja a nyugdíjasok helyzetét, megõrzi a minimálbér
adómentességét, csökkenti a bérbõl élõkre rakódó adóterheket!
Kérem, április 11-én támogasson szavazatával,
tegyünk közösen a szülõföldünkért!

KONCZ FERENC

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG,
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
Többgenerációs, vallásos családban
nõttem fel, ahol nagyon erõs és mély nemzeti érzést kaptam útravalóul. Szüleim,
nagyszüleim a föld emberei voltak, fiatalon
ismertem meg a földmûveléssel járó kemény
fizikai munkát. Tudatosan választottuk Szerencset feleségemmel a nekünk diplomát adó Budapest helyett. Zemplén és Szerencs jövõje a szívügyem, ideköt a munkánk, a három gyermekünk
és a barátaink. 1990-tõl a mai napig képviselõje vagyok az önkormányzatnak, az ezredforduló évétõl
2002-ig alpolgármesterként dolgoztam a településért. Örülök, hogy megadatott nekem, hogy 1998–
2006 között országgyûlési képviselõként is dolgozhattam térségünkért.
Legszívesebben a kormánypárti képviselõi munkámra emlékszem, amikor munkahelyeket tartottunk
meg az azóta sem látott szõlõárak kilobbizásával.
Munkahelyeket teremtettünk a Széchenyi-terv segítségével, a géptámogatási rendszerrel, a mezõgazdasági cégek modernizálásával. Egymást követték
a beruházások a csatornák és árvízvédelmi töltések
építésétõl a gesztelyi kapaszkodósáv kialakításáig.
Jelenleg a megyei közgyûlés alelnökeként tevékenykedem, ahol hatáskörömbe tartozik a közoktatás, a gyermekvédelem és a szociális intézmények.
Országgyûlési képviselõként egyik kidolgozója voltam a Bursa Hungarica ösztöndíjnak. A támogatási összeg megyei részét javaslatomra a megyei közgyûlés megemelte. Ez a segítségnyújtás a havi 10
ezer Ft-ot is elérheti, ami nélkül sok tisztességes, szegény gyerek nem is tanulhatna.
Az új kormánnyal a munkahelyteremtés a fõ feladatunk.
Újra kell építenünk a régióban a mezõgazdasági
felvásárló-hálózatot, különösen a gyümölcs, a zöldség és a szõlõ esetében.

A vidék önfenntartó képességéhez a falusi tejcsarnokok újranyitása elengedhetetlen.
A szerencsi csokoládégyártást húzóágazattá kell alakítanunk, célunk az itt dolgozók létszámának megháromszorozása.
Adó- és járulékcsökkentéssel el fogjuk érni a
mezõgazdaságban és élelmiszeriparban dolgozók
bérének jelentõs növekedését. Ezek a lépések a kiszolgáló ágazatokon belül megerõsítik a térségi gépipart, a kis- és középvállalkozásokat.
A 37-es fõút 2 x 2 sávosítása elengedhetetlen a
turizmus megerõsítéséhez és a balesetmentes közlekedéshez is.
A szõlõfelvásárlás biztonságához és a hegyaljai
bor minõségi garanciájához a Tokaj Kereskedõházat állami tulajdonban kell tartanunk, vezetõ szerepe megerõsítése mellett.
Nagymértékben csökkenthetõ a Szerencsi Tanuszoda, Fürdõ és a városi közintézmények fenntartási költsége, ha napkollektorral látjuk el azokat.
A Takta-patak Szerencs és Tiszalúc közötti szakaszának idõszerûvé vált kotrásával munkát biztosítunk a helyieknek.
A vasút fejlesztéséhez hozzátartozik a szárnyvonalak visszaállítása mellett a Szerencs és Sátoraljaújhely közötti vasúti szakasz villamosítása.
Megépítjük az MSZP-kormány által elhanyagolt
települések szennyvízcsatorna-rendszerét.
Megjelenítjük a magyar költségvetésben a Hegyalja Világörökségi Fejlesztési Tervet.
Megerõsítjük a rendõrséget és szigorítjuk a bírósági ítélkezést, hogy ne kelljen félniük a Zemplénben élõknek.
Vissza kell adnunk az embereknek a saját munkájukba és a jövõbe vetett hitüket.

FELHÍVÁS KÉPVISELÕJELÖLTEKHEZ
Nyilvános lakossági vitafórumra hívja a 11-es számú választókerület országgyûlési képviselõjelöltjeit Szepessy Zsolt. Az Összefogás Párt elnöke nyílt levelében hangsúlyozta, hogy az egyéni képviselõjelölteknek kötelességük szembenézni az emberekkel, õszintén feltárni elõttük a
jövõképet, választási programjaikat. Szepessy Zsolt szándéka szerint Szerencsen április 3-án 16
órától, majd április 4-én 16 órától Tokajban tartanák a nyilvános lakossági vitafórumot.
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ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ-VÁLASZTÁSOK, 2010
SZEPESSY ZSOLT

KEMÉNY ENDRE

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
Építési vállalkozóként Bekecsen élek.
Technikusi végzettséggel rendelkezem,
nõs vagyok, ötvenhat évesen két gyermekem és egy unokám van.
Programom a tartós gazdasági és társadalmi felemelkedés programja: Munka + Méltóság = Megújuló Magyarország.
Elsõ és legfontosabb feladat munkahelyek teremtése és megint csak munkahelyek teremtése. Ennek elsõ lépése a vállalkozói réteg helyzetbe hozása beruházások és tevékenységi körük kibõvítése révén. Új, piacigényes vállalkozások alapításához a feltételek megteremtése. Méltányos közterhek mellett lehetõség nyílik a bérek növekedésére, a vállalkozók tisztességes megélhetésére, melynek vonzata a feketemunka csökkenése. A zempléni térségben
adott a feltétel biomassza (mint fûtõanyag) üzem
létesítésére, mint tudjuk, alapanyagként rengeteg szõlõvenyige, gyümölcsös-nyesedék,

kukoricaszár, kukoricacsutka, fahulladék, stb. áll rendelkezésre. A jövõben
tehát a falusi lakosság, elsõsorban a hátrányos helyzetû rétegei számára alapvetõ fûtõanyaggá válik a biomassza, továbbá társasházak, irodaházak, közintézményekben is kiváltható vele az egyre dráguló földgáz.
A régió mellékútjai katasztrofálisak, azoknak
a teljes felújítása (nem foltozgatása) nem halasztható tovább. Szükség van az oktatási
rendszer minden szintû, átfogó, gyökeres reformjára. Kiemelten kell kezelni a környezetvédelmet, fõleg a történelmi Tokaji borvidék
térségében, gondolok itt a szalmatüzelésû
erõmû felépítésére, mely nemcsak a károsanyag-kibocsátás, hanem a fûtõanyag beszállítása révén is lényegesen nagyobb volumenben terheli a környezetet, mint azt a laikusok
gondolnák.

LEHÓCZKY TAMÁSNÉ
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

Tanítónõként dolgozom Bodrogkeresztúron, református lelkészi családból
származom. Úgy látom, hogy Magyarország a mesterséges megosztottság állapotában él. 20 éve zajlik a jobb- és a
baloldal színjátéka. Ez a helyzet az országot megszálló idegen erõk érdekében áll,
mert eltereli a figyelmet arról, hogy gazdaságunk, bankrendszerünk, termõföldünk, kultúránk, médiánk nagy része már nem a mi kezünkben van. Az államadósság nõ, a „válságra” való hivatkozással minden megmagyarázható. A népesség, ezen belül is a magyarság
aránya rohamosan csökken. A médiában nem
kapunk lehetõséget, de a választáson a Ma-

gyar Megmaradás Közössége támogatásával mégis indulunk, és ehhez kérjük az Önök támogatását is.
A MIÉP igazságát sokan elismerik, de
a választáson való indulásáról kevesen
tudnak, hiszen a hangját a sajtóban folyamatosan elhallgatják. Mi a magyar érdekek
következetes képviseletét ígérjük. Szükség van
egy nagy múlttal rendelkezõ radikális pártra,
olyanra, amely már bizonyított az Országgyûlésben is. Ez a Magyar Igazság és Élet Pártja, amelyet a tavaly létrejött Magyar Megmaradás Közössége is támogat.
Kérem, hogy szavazatukkal Önök is segítsék a MIÉP törekvéseit.

SZERETET, HARMÓNIA, NYUGALOM
Az MSZP szerencsi szervezete és önkormányzati képviselõi nevében Sipos
Attila üdvözölte a március 8-ai nõnapi
ünnepség résztvevõit Szerencsen a Rákóczi-várban, majd Ficsor Ádám, a 11.
számú választókerület MSZP-s országgyûlési képviselõjelöltje köszöntötte a
színházteremben a nõket. A politikus beszédében hangsúlyozta, hogy a legnagyobb emberi értékek, mint például a
szeretet, a szenvedély, az érzelmek, a
harmónia, a nyugalom, a kiegyensúlyozottság elsõsorban a hölgyekhez
kapcsolódnak. – A nõ akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi,
hogy szeretik – idézte Rippl-Rónai József gondolatát Ficsor Ádám, aki virágcsokrot nyújtott át Rónavölgyi Endréné polgármesternek, majd az est ün- A fotón jobbról: Ficsor Ádám, mellette Rónavölgyi
nepi mûsora következett. A tiszalúci Ka- Endréné.
méleon Musical Színház és Gyermeknyok egyenjogú tagjai legyenek a társadalomszínpad tehetséges fiataljai szórakoztatták a könak. Kovács László a közelgõ választásokra utalzönséget. Népszerû musicalek, ismert rockopeva kiemelte, hogy a jövõ egyik lehetõsége tovább
rák dalai csendültek fel az ifjak elõadásában.
haladni a megkezdett úton, építeni az elért eredA programon beszédet mondott Kovács László, az MSZP volt elnöke, aki fontosnak nevezte ményekre és az elkövetett hibákból levont taaz emlékezést arra a 100 éves küzdelemre, amit nulságokra. A politikus szerint a szocialista párt
a nõk és a demokratikusan gondolkodó férfiak jogállamiságot, biztonságos és igazságos országot ajánl a választóknak.
együtt folytatnak azért, hogy a lányok és asszo-

KÉPVISELÕJELÖLTEK LETTEK
Hét jelöltet vett nyilvántartásba az elõírt határidõig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 11.
számú Országgyûlési Egyéni Választókerület választási bizottsága. A Helyi Választási Iroda tájékoztatása szerint az ajánlószelvények leadásának idõbeni sorrendjében vált képviselõjelöltté: Holcman László a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt, Szepessy Zsolt
László az Összefogás Párt, Ficsor Ádám a Magyar Szocialista Párt, Dancs Mihály a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Koncz Ferenc a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és
a Kereszténydemokrata Néppárt, Kemény Endre a Magyar Demokrata Fórum, Lehóczky
Tamásné a Magyar Igazság és Élet Pártja színeiben.

ÖSSZEFOGÁS PÁRT
Közös tulajdonunk összeköt minket.
Ez a közös tulajdon pedig nem más, mint
hazánk, Magyarország, ami a rendszerváltás óta eltelt idõszakban a rendszerváltó pártok között kialakult feszültség és harcok miatt a csõd szélére
sodródott. Tömegesen szûntek meg a munkahelyek, az emberek százezrei váltak munkanélkülivé. A meglévõ munkahelyeket és azok
vagyonát pedig spekuláns, gátlástalan bûnözõk
egyszerûen szétlopták. Akik esetleg dolgozhatnak, ezt éhbérért tehetik, jövedelmükbõl
megélhetést biztosítani és családot fenntartani nem lehet. A családok jelentõs része életszínvonaluk megtartása érdekében átmeneti jelleggel bankhitelt vett fel, mert erre biztatták õket
a hazai bankok a hamis, a veszélyekre nem
figyelmeztetõ reklámjaikkal. A bankok a legkeményebb és minden emberi érzést nélkülözõ
lépéseikkel több százezer ember és család megélhetését tették kockára, az állam pedig a kilakoltatások elõtt álló családok ezreit hagyta
magára.
Túlélésünk egyedül csak attól függ, hogy öszszefogva, közös nemzeti akarattal tudunk-e kilábalási programot végrehajtani, vagy továbbra
is egymásra mutogatva és a züllés felelõsét keresve haladunk a végzet felé. Az elmúlt húsz
év egyik legnagyobb tragédiája lett, hogy pártosodás osztotta két részre hazánkat. Elkeserítõ, hogy a különbözõ pártok akkor sem képesek összefogásra, amikor az ország túlélése a tét.

Az Összefogás Pártot azért hoztuk létre, mert felismertük a nemzet újbóli öszszefogásának történelmi szükségességét.
Programunk, melyet nagy elõdünkrõl,
Kossuth Lajosról neveztünk el, új alapon kínál új egyezséget. Programunkban választ és konkrét megoldást adunk napjaink égetõ problémáira, többek közt a munkahelyteremtésre, az idõsek tisztességes ellátására, a családok megmentésére és programot
adunk nemzetünk hosszú távú felemelkedésének gazdasági lehetõségeire és az ezekhez
nélkülözhetetlen törvényi változtatásokra.
Az Összefogás Párt a nyugalom, a tolerancia és a béke pártja. Nem kívánunk hazug, teljesíthetetlen ígéretekkel választást nyerni! Az
ország jelenlegi katasztrofális gazdasági helyzetét tekintve láthatjuk, hogy a felelõtlen beszéd helyett a közös cselekvés ideje jött el,
ugyanis nincs helyettünk más, aki ezt megtegye. Nekünk a jövõ Magyarországáért kell dolgozni, gyermekeinkért, unokáinkért, és a még
meg nem született utódainkért is. Feladattal jöttünk erre a világra. A feladatunk, hogy nemzetünket fenntartsuk, hazánk létét megõrizzük,
amint tették ezt õseink több ezer évre visszamenõen. Õk sokszor vérrel, könnyel és keservvel, de megteremtették a túlélés, a fennmaradás lehetõségét az utánuk következõ generációk számára, ezzel teljesítve történelmi
küldetésüket. Nekünk is az a feladatunk, hogy
az utánunk következõ generációknak esélyt és
lehetõséget teremtsünk.

MERRE TOVÁBB, MAGYARORSZÁG?
Kósa Lajos, a Fidesz – Maazonban az jelenti, hogy
gyar Polgári Párt alelnöke,
negyven év kommunista uraDebrecen polgármestere volt
lom és a rendszerváltás utáaz elõadója a március 19-én
ni húsz év után a társadalom
a Rákóczi-várban megtartott
morálisan is összeomlott.
lakossági fórumnak.
Olyan, a tízparancsolatba fogAz esemény házigazdája,
lalt alapvetõ erkölcsi értékek
Koncz Ferenc, a párt 11. szákérdõjelezôdtek meg, mint a
mú választókerületi országszülõk tisztelete, vagy éppen
gyûlési képviselõ-jelöltje köa lopás tilalma. Ahhoz, hogy
szöntõjében arra hívta fel a fiújra talpra tudjon állni a nemgyelmet, hogy az elmúlt nyolc
zet, vissza kell adni az idenévben Magyarország a mélytitását és rendre van szükség,
pontra jutott: hazánkban soha
amelyben az állam az emnem volt annyi munkanélkübereket nem kifosztja, hali ember, mint napjainkban. Kósa Lajos: Öntudat nélkül nem segíti õket a gyarapoIjesztõ a közbiztonság, a nyug- nincs sikeres ország.
dásban. Kósa Lajos úgy véldíjasok annak eldöntésére
te: az oktatásban komoly válkényszerülnek, hogy egyenek, vagy a közüze- toztatásokra van szükség. Az iskolában nem
mi számlákat fizessék ki. Hárommillióan élnek szabad erõltetni az integrációt, a szakképzéskoldusként, miközben néhányan „talicskával” ben erõsíteni kell a gyakorlati jelleget, az egyetolják ki a pénzt az országból saját maguk gaz- temeken és fõiskolákon pedig – különösen a
dagítására. Nincs rend, ami az országgyûlési tanárképzésben – újra kell értékelni a bologképviselõjelölt szerint változást igényel.
nai rendszer fenntartását. A Fidesz alelnöke fonKósa Lajos megerõsítette, hogy egyetlen tosnak tartotta, hogy a jövõben csak azok a
olyan terület sincs Magyarországon, ami jól szülõk kaphassanak családi pótlékot és szocimûködne. Bajba került a gazdaság, az oktatás ális segélyt, akik rendszeresen iskolába járatés az egészségügy. A legsúlyosabb problémát ják a gyerekeiket.

A NÕK ÉS A CSALÁDOK

Nõnapi ünnepségre invitálta a város és térsége lányait
és asszonyait március 7-én 18
órára a Rákóczi-várba Koncz
Ferenc. A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 11.
számú választókörzeti országgyûlési képviselõjelöltje
által meghirdetett programon
Ringer István tárogató muzsikája fogadta a vendégeket.
Koncz Ferenc köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy Magyarországon a nõnap nemcsak az
asszonyokról és lányokról,
hanem rajtuk keresztül a családról, az együvé tartozásról
is szól. Maga a feleség szó is

kifejezi, hogy a férfiak csak
életük társával közösen alkotnak egészet. A családokban kitüntetett szerepet kapnak a gyermekek, akiknek a
gondozásában és nevelésében az anyák vállalnak nagyobb szerepet.
Az est további részében a
Hajnali Néptánc Együttes fiataljai léptek fel, a vers után
Petró Dalma musicalslágerrel
szórakoztatta a közönséget.
Mûsort adtak a Miskolci
Nemzeti Színház mûvészei,
Koncz Ferenc szerint a nônap majd a vendéglátók sütenemcsak az asszonyokról és ménnyel kínálták és virággal
lányokról, hanem az együvé lepték meg a nõnapi ünnepség résztvevõit.
tartozásról is szól.
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SZOLGÁLTATÁS

Egészségünkért

TAVASZVÁRÓ ÜNNEPÜNK: A HÚSVÉT
A jeles napok sorában
az egyik kiemelkedõ a
húsvét, ami a keresztény egyházakban Krisztus feltámadásának, egyben a tavasz eljövetelének ünnepe is.
A tavasz és a húsvét összefonódtak
egymással. A természet friss zöldségekkel ajándékoz meg bennünket,
megjelenik a piacokon a ropogós piros retek, a saláta, az újhagyma, aminek látványa is arra ösztönöz bennünket, hogy minél több friss zöldséget, salátát fogyasszunk. Az ünnep
fõszereplõi a sonka, a tojás, a bárány,
az ünnepi napokon ezekbõl állítjuk
össze a családnak szánt étlapot, a napi
kínálatunkat. A friss zöldségekbõl készített saláták tele vannak vitaminnal,
ásványi anyaggal, ami a hosszú tél után
a szervezetünk raktárainak feltöltéséhez elengedhetetlen.
A diétát igénylõ betegségekben
szenvedõknek az ünnepi lakmározások idején is oda kell figyelniük, hogy
az elfogyasztott ételek mennyisége is
a szükségletnek megfelelõ, egyénre
szabott legyen! Természetesen az ünnepi étkezés is lehet ízletes és változatos, de a kínálatból célszerû úgy válogatni, hogy az hatékonyan szolgálja az egészségét. Az ennek való megfelelés a családtól is gondos tervezést,
nagy odafigyelést igényel. Ehhez egykét, húsvétra is elkészíthetõ recepttel
szeretnék segíteni, friss zöldségek felhasználásával. Kedveskedjen a háziasszony a családnak, és a locsolóknak is ezekkel az apró falatokkal.
Ropogós saláta.
Hozzávalók: 1 fej jégsaláta, 1 piros
húsú paprika, 2 szál zöldhagyma, 1
fej fehér hagyma, 1 szál rozmaring ág,

5 dkg aszalt paradicsom, 2,5 dl natúr
joghurt, 1 evõkanál magos mustár, 1
mokkáskanálnyi balzsamecet, só, bors,
4 szelet rozskenyér.
Elkészítés: Az alapanyagokat megmossuk, elõkészítjük. A salátát apróra tépkedjük, a paprikát vékony csíkokra, a hagymákat vékony karikára
vágjuk. A rozmaringleveleket leszedjük a szárról. A paradicsomot apró kockára vágjuk, összeforgatjuk a saláta
már elõkészített egyéb zöldségeivel,
a salátával, hagymával, paprikával és
a rozmaringgal.
Az öntethez simára keverjük a joghurtot a mustárral, az ecettel és a só-

val, borssal ízesítjük. A salátára csurgatjuk és rozskenyérrel tálaljuk. A fõtt
sonkához, tojáshoz tálalhatjuk.
Linzerkosárkák (kicsit másképpen).
Hozzávalók (15 darabhoz): 30
dkg liszt, 12 dkg hideg vaj, 1 tojás
sárgája.
A tésztához összemorzsoljuk a lisztet a vajjal, beledolgozzuk a tojássárgáját, és 2-3 evõkanálnyi hideg vízzel tésztát készítünk. Hûtõbe tesszük,
majd kosárka formában 180 oC-os
sütõben megsütjük.
Töltelék: lehet avokádóból készített,
de friss saláta-alapanyagokból is. Hozzávalók: 2 avokádó, 1 citrom leve, 1

evõkanál apróra vágott snidling, só,
bors.
Az avokádókat félbevágjuk, a magot kiszedjük, húsát villával összezúzzuk, összekeverjük a citromlével,
sóval, borssal, a snidlinggel. A tölteléket beletöltjük a kosárkákba, salátalevelekkel, paradicsommal és citromkarikákkal díszítve tálalhatjuk az
ünnepi asztalon.
Tölthetjük zöldségekkel is, az uborkát, póré- vagy friss hagymát, paradicsomot nagyon apró kockára vágjuk, a pépet összekeverjük olívaolajjal, citromlével, sóval és borssal, petrezselyemzölddel, majd a kosárkákba töltjük.
Az alkoholok helyett egy gyümölcslébõl készített ital.
Keverjünk össze 1 dl narancslevet
0,5 dl ananászlével, 2 evõkanál citromlével és 1-2 evõkanál málnaszörppel. Hosszú pohárba kell tölteni, és a szélét narancskarikával díszíteni. Frissítõ italként fogyasztható.
Váradi Ferencné

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
Minden páros hét péntekjén (legközelebb április 2-án és április 9-én)
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.

A VESZETTSÉG MEGELÕZÉSÉÉRT

Március elsõ két hetében végezték az állatorvosok a kutyák veszettség elleni kötelezõ védõoltását
Szerencsen. A helyi polgármesteri
hivatal eblajstromot készít, amibõl
kiderül, hogy a gazdák közül kik mulasztották el házi kedvencük vakcinázását. Az elõírások megszegõi figyelmeztetésre, ismételt esetben
pénzbírságra számíthatnak.
Magyarországon kilencven esztendeje elõírás a kutyák veszettség
elleni oltása, azonban az utóbbi évtizedekben a gazdák jelentõs része
nem tesz eleget a jogszabály által elõ-

A

írt kötelezettségének. Szerencsen az
ebek kevesebb mint fele kapja meg
éves rendszerességgel az emberre is
halálos veszélyt jelentõ kór elleni
vakcinát. A helyi polgármesteri hivatal ezen a kedvezõtlen helyzeten
szeretne változtatni, aminek egyik
fontos eleme a nyilvántartási rendszer korszerûsítése és szigorítása.
Boros László jogosult állatorvos
tájékoztatása szerint az idei esztendõ több változást hozott. A régi
kellékek, a színes biléta, a vakcina- és féreghajtószer-címkék mellett megjelent a hologramos eboltási jegy. Minden kutya új, sorszá-

mozott könyvet kap, ahol az ebnek
fényképhelye is van, ahová a gazda
akár házi kedvence fotóját is beragaszthatja. Ezek a módosítások azt
a célt szolgálják, hogy a városban
minél több legyen a veszettség
ellen beoltott kutya. Ennek érdekében minden ebrõl fotót készítettek, amelyen a most kiadott könyv
sorszáma is jól látszik. Ezeket a képeket számítógépes rendszerben
rögzítik. Ez a nyilvántartás szolgál
majd alapul azoknak a kutyáknak
a felkutatásában, amelyeknél a gazdák elmulasztották a kötelezettség
teljesítését.

POSTÁJÁBÓL

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

A BUSZSOFÕR IS EMBER
Megdöbbenve olvastam a lap hasábjain azt az olvasói levelet, amelyben a szerzõ egy buszsofõr viselkedését kifogásolta. Én és gyermekeim
nap mint nap utazunk a Borsod
Volán Zrt. járatain az iskola és az
óvoda eléréséhez. Az ott tapasztaltak alapján sokat mesélhetnék, hogy
mi mindent kell kiállniuk a buszsofõröknek néhány idõs utas miatt.
Néha mi magunk is ingerültebbek vagyunk az átlagosnál, mégis elvárjuk
másoktól a szép szavakat, nem törõdve azzal, hogy nekik mit kell kiállniuk. Nem könnyû mindenki igényének megfelelni. Néha a sofõr

abban a stílusban válaszol, ahogy a
„kedves utas” beszél vele, és ez olykor sértõen üt vissza. Ha olykor késik
a busz, mindig megy a zúgolódás,
mintha a néhány perc várakozás
nem telne ki a nyugdíjasok idejébõl.
Amíg nem vezették be a regisztrációs jegyet, többen arra is lusták voltak, hogy kézben tartsák az utazási
jogosultságot igazoló okmányukat.
Amikor a sofõr ezt kérte, morgolódás volt a válasz. Reggel az iskolabuszra is õk az elsõk, akik fölszállnak, emiatt sok diák lemarad, akik
csak a második járattal jutnak be az
oktatási intézményekbe. Az idõsektõl esetenként én is megkapom:
„Fiatal vagy, így persze, hogy ked-

vesek veled a sofõrök!” Tudom, egyszer felettem is eljár az idõ.
Szeretném, ha ebben a rohanó világban jobban tisztelnénk egymást!
Függetlenül attól, hogy valaki fiatal
vagy öreg. A kislányom a nyári kánikulában szeretettel vitte a hûtött innivalót a „mindig kedves sofõr bácsiknak”, akik néha rágóval, vagy
más kis aprósággal hálálták meg a
gondoskodást. Igaz, ez már hat éve
volt. Sajnos, sok kedves buszvezetõ
a jó szíve miatt már nem dolgozik a
Borsod Volán Zrt.-nél. A sofõrök is
csak a munkájukat végzik, ezért becsüljük meg õket, akik eljuttatnak
bennünket az úti célunkhoz.
(Név és cím a szerkesztõségben)

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:
minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb április 7-én 8–12 óráig.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden páros hét szerdáján 8–16 óráig,
legközelebb április 7-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb március 31-én.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Április 12–18.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 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.: 47/560302, 560-303.

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

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 április 12-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb április 12-én 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Március 29 – április 4.: 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.
Április 5–11.: 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–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Telefonszám: 47/364-300.

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
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.

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

VÉRADÁS
MÁRCIUS
30. (kedd): Megyaszó, Újcsanálos
ÁPRILIS
1. (csütörtök): Tiszaladány
12. (hétfõ): Tokaj, Kereskedelmi
Szakiskola
13. (kedd): Nestlé, Szerencs
15. (csütörtök): Mád
26. (hétfõ): Tokaj

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:
Március 26.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Április 2.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Április 9.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Április 16.: II. körzet (Dr. Móré László). Tel.: 47/362-225.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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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

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

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

Két-, három- és négyágyas szobák
rövidebb és hosszabb távra kiadók!
ÉSZAK-OLASZORSZÁGI KIRÁNDULÁS
szerencsi indulással
május 20–24. 43 500 Ft/fô
Megjelentek a nyári
katalógusok:
Görögország autóbusszal
4 fôs apartmanban 2010. V. 15–22. 29 900 Ft/fô
VÁLTSA BE ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT NÁLUNK.
Valutaváltás kedvezô árfolyamon.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Eng.sz.: R-1787/1998

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

 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

Tel.: 30/3700-382
WEEKEND
PANZIÓ
Szerencs,
Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010.
Fax: 47/361-938

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

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

Manikûr, pedikûr,
mûkörömépítés!

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.

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996

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, jól 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.

Tájékoztatjuk kedves jelenlegi és jövõbeli pácienseinket, hogy a

tokaji PÁLINKÁS FOGORVOSI PRAXIS
újra teljes és pontos programmal indul,
Dr. PÁLINKÁS ANDRÁS és Dr. PÁLINKÁS ÖRS
közremûködésével, ÁLTALÁNOS FOGÁSZATBAN
(foghúzás, fogtömés és fogpótlás) és FOGSZABÁLYOZÁSBAN!
Mindez gyerekeknél, felnõtteknél és nyugdíjasoknál!
A munkák rövid határidõvel és elérhetõ árakon készülnek!

Célunk a legmagasabb szakmai minõség!
RENDELÉSI IDÕ:
KEDD: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
CSÜTÖRTÖK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
PÉNTEK: 17–20 óráig (késõbb bõvül)
Kapcsolatfelvétel és bejelentkezés személyesen
és a következõ telefonszámokon :
Dr. Pálinkás András: 30/9457-992 Dr. Pálinkás Örs: 30/375-5456
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
 Általános fogorvos
 Konzerváló fogászat szakorvosa
 Fogszabályozó rezidens orvos
 Fogpótlástan szakorvosa
 Fogszabályozó szakorvos


Rendelõ címe: 3910 TOKAJ, Bethlen Gábor u. 24.
Tel.: 47/352-514.

CSÖKKENTSE TÖRLESZTÕRÉSZLETÉT
AKÁR TÖBB TÍZEZER FORINTTAL!

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT
Szerencs, Kisvásártér 1.
(a piac mellett)
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Kedvezményes
vetõmagvásár
(Konyhakerti növények, fûszergyógynövények, virágmagvak,
virághagymák, dughagyma,
hibridkukorica.)

Nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek 5% engedmény!

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
LEMOSÓ PERMETSZEREK,
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Bereczk Autósbolt

Hitelkiváltás, hitelösszevonás
Megbízhatóság és kiszámíthatóság
Számoljuk át magas kamatozású, drága hitelét együtt!

SPURI – VEGYEN HÁTSZELET AUTÓJÁHOZ!
Motortisztító és multifunkciós energiafolyadék.
Ízig-vérig magyar termék!

Hívjon, és segítek. Tel.: 30/341-7735

 LED izzók  Kipufogódobok és végek
 Dísztárcsák  Méretpontos üléshuzatok
 Távirányítós kürt  Nanopados telefontartó

AUTÓFELSZERELÉS:

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.
 Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák
 Futómû-alkatrészek
 Szíjak, szûrök, szimeringek, kerékcsapágyak
 Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline
 Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel,
Peugeot, Citroën, Ford
ÚJDONSÁG:
 Motorkerékpár-alkatrészek

 Fékbetétek, olajszûrök, levegõszûrõ
 Láncok, lánckerék  Motorolajok

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

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
nagyméretû 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
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MOZAIK

NYILATKOZATHÁBORÚ
ERÕMÛÜGYBEN
(Folytatás az 5. oldalról.)
Szerencs polgármestere a bank és a
beruházó közötti megállapodás elõsegítését kérte a miniszterelnöktõl, amelynek eredményeként a szalmatüzelésû
erõmû felépülésével Szerencsen és térségében újra fellendülhet a mezõgazdasági termelésen alapuló ipar. A polgármester leszögezi, hogy az erõmû jogerõs építési engedélyének a kiadását
számos hatóság – többek között az
ügyészség és a bíróság – vizsgálta és
abban nem találtak szabálytalanságot.
A beruházó a kultúrtáj érdekeinek a
szem elõtt tartása érdekében a létesítmény építészeti kialakítását a Világörökségi Tervtanács véleményének a figyelembevételével, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága Titkárságával
egyeztetve végezte el. Ennek köszönhetõen a létesítmény semmivel nem illeszkedik kevésbé a kultúrtájhoz, mint
a világörökségi cím odaítéléskor még
javában mûködõ Szerencsi Cukorgyár.
Rónavölgyi Endréné levelében kiemeli, hogy a Budapesttõl több mint
200 kilométerre található térségben az
1990-es évek elejétõl folyamatos volt
a gazdaság leépülése. Az elmúlt évtizedekben a többségükben élelmiszeripari vállalkozások Szerencsre koncentrálódtak, amelyek megalapozták
nemcsak a város, hanem a térség fejlõdését. Az új üzemeket létesítõ befektetõk azonban többek között az autópálya hiánya miatt elkerülték ezt a
vidéket, így nem jöttek létre olyan üzemek, ahol elhelyezkedhetett volna a felszabaduló, illetve az iskolából kikerülõ
munkaerõ. A súlyos foglalkoztatási
gondokra a Tokaj-Hegyalján újonnan
megalakuló borászati társaságok sem
jelentettek gyógyírt.
Ezt a traumát tetézte a cukorgyár
2008-ban történt bezárása, amelynek
a termelési kvótája évi 600 ezer tonna
alapanyag beszállítására biztosított lehetõséget a kampányidõszak alatt. Ez
napi 5000 tonna cukorrépa érkezését
jelentette, szemben az erõmû kevesebb,
mint napi 384 tonnás igényével szemben, amelynek alig egynegyed része érkezik a borvidék felõl. Ez talán még kevesebb, mint a szõlõt és a bort szállító teherautóknak a száma.
Szerencs polgármestere szerint a
skandált vádakkal ellentétben a szerencsi szalmatüzelésû erõmû energiafû
felhasználását nem tervezi, erre az
egységes környezethasználati engedély nem is ad lehetõséget. Akik ezzel
riogatnak, azok önös érdekeik érvényre juttatása érdekében semmitõl nem
riadnak vissza. Attól sem, hogy a világörökségi cím elvesztésének folyamatos lebegtetésével, az UNESCO
tisztségviselõinek és szervezeteinek
megküldött, valótlan tartalmú feljelentõ levelekkel intézzék el a térség jövõje szempontjából jelentõs beruházás
ügyét, elriasztva a befektetõket.
A polgármester a kormányfõ figyelmébe ajánlja, hogy éppen a kultúrtájért aggódó tokaji polgármester gesztorságával létesült a világörökségi magterület középpontjában Abaúj és Zemplén legnagyobb hulladéklerakó és feldolgozó telepe, ahová a térség közel
száz településérõl a borvidék útjain folyamatosan szállítják a teherautók a
kommunális szemetet.
A szalmatüzelésû erõmû beruházói
ugyanakkor az akadémikusok közremûködésével 2008 decemberére elkészült világörökségi hatástanulmányban
megfogalmazott elvárásoknak eleget
téve ütemezetten, fele (25 megawattos)
kapacitással építik meg az erõmûvet. A
szalma szállításának logisztikáját pedig
úgy alakítják ki, hogy a tüzelõanyag el-

látását biztosító teherautók elkerülik a
világörökségi területet. Energiafüvet
nem használnak fel, az erõmû építészeti
megoldása illeszkedik a tájba.
A polgármester szerint egyes borászatok képviselõi és Tokaj polgármestere a tényeket figyelmen kívül hagyva
valóságos rágalomhadjáratot folytatnak a szerencsi biomassza-erõmû megvalósításával szemben, annak ellenére,
hogy azt közvélemény-kutatási adatok
alapján a tokaji és a szerencsi kistérségekben élõk többsége támogatja. Nem
válogatnak az eszközökben annak érdekében, hogy a további beruházásokat vonzó építkezést megakadályozzák.
Magatartásukkal valójában õk sodorják
veszélybe a világörökségi címet.
Szerencs önkormányzata az elmúlt
idõszakban többször kifejezte elkötelezettségét a térség értékeit nem veszélyeztetõ iparfejlesztés mellett. Az
azonban elfogadhatatlan, hogy vélelmezett és sugallt jövõbeni események
miatt meghiúsuljon egy minden jogszabályi elõírásnak megfelelõ, jogerõs
építési engedély birtokában lévõ beruházás a városban. Ennek rossz üzenete van minden, a térségben most és
a jövõben befektetni szándékozó vállalkozás számára akkor, amikor a politikai kampányban az országgyûlési
képviselõjelöltek munkahelyteremtésrõl
beszélnek. Éppen ezért hozott döntést
több – köztük a világörökségi magterülethez tartozó – település a világörökségbõl történõ esetleges kiválásáról. Az ennek hatására elindult egyeztetési folyamat miatt a szerencsi önkormányzat a határozat végrehajtását
felfüggesztette. A mostani fejlemények
azonban azt mutatják, hogy a beruházás ellenzõi a legkisebb kompromiszszumra sem készek, ezért – Rónavölgyi Endréné szerint – újra kell gondolni a világörökségbõl történõ kilépést,
teret engedve a környezetet nem veszélyeztetõ fejlesztéseknek.
Szerencs polgármestere nyílt levelében arra kérte Bajnai Gordont, hogy álljon ki a jogállamiság mellett. A miniszterelnök szûk érdekcsoportok harsányan megnyilvánuló törekvésével
szemben legyen támogatója Szerencs
és térsége gazdasági felemelkedésének,
a foglalkoztatás javításának és a mezõgazdasági termelõk többletjövedelemhez juttatásának annak tudatában, hogy
a világörökségi címnek nem az erõmû
léte, hanem az ország és a Tokaji borvidék érdekeit kockára tévõ zavarkeltõk az igazi veszélyeztetõi. Á. A.

Kéktúra XXXVI.

MÁTRASZENTISTVÁN

Ágasvárra való felkapaszkodásunk
során 550 méteres szintkülönbséget
küzdöttünk le. Reggel ez még nem
olyan nehéz, persze az egész napi
túrára rányomja bélyegét, így igen jól
esett a pihenõ. Innen egészen Mátraházáig azonban már nem kellett
nagyobb szintkülönbségeket bejárni.
Mátraszentistván mindössze négy
kilométerre van Ágasvártól, és az
ilyen távolságokat nagyon kedveljük.
Útközben arra gondoltam, hogy a
neve – a hegység és államalapítónk
nevei ötvözésének köszönhetõen –,
nem cseng ismeretlenül. Ennek ellenére semmit nem tudtam a településrõl. Nem volt sok idõ a meditálásra, mert hamar odaértünk. Mielõtt feltettem volna a kérdést, hogy
vajon hol lehet a túrabélyegzõ, már
ott is álltunk egy napernyõs vendéglátóhelyiség elõtt. Az ajtó fölött
nagybetûs felirat, „Vidróczki csárda”.
Rögtön eszembe jutott Kodály Zoltán mûve. „A Vidróczki híres nyája,
csörög-morog a Mátrába.” Mindössze azt nem tudtam, hogy ennek
a falunak köze van a híres-hírhedt
betyárhoz. Bementünk a csárdába,
és mintha idõutazáson estünk volna
át. Egy korhûen berendezett szórakozóhelyen találtuk magunkat. A
falon a betyárra utaló képek, az ajtóban egy Vidróczkit ábrázoló, ember nagyságú, fából faragott szobor
és még sorolhatnám a részleteket.

Amikor a bélyegzõt kértem, a pultost arra ösztökéltem, hogy meséljen
valamit a névadójukról. Sok vendég
nem lévén, szívesen állt rendelkezésünkre. Kicsit pironkodva vallottam be, hogy a betyár keresztnevével még nem találkoztam. Mint megtudtuk, Vidróczki Márton 1837. november 12-én született Monosbélen.
Apja is és õ is pásztoremberek voltak. Híressé válása 20 éves kora után
következett be, amikor besorozták a
császári hadseregbe. Innen rövid
szolgálati idõ után megszökött és bujdosnia kellett. Többen cselekedtek
akkoriban így, de nem maradt fenn
a nevük, mert nem követtek el erõszakos cselekményeket. Vidróczki viszont Heves, Borsod, Nógrád és az
akkori Gömör megye területén rettegésben tartotta a terület módosabb
lakóit. Fiatalon halt meg, 36 évesen,

PARFÜMÖK ÉS MÁSOLT DVD-K NYOMÁBAN

A Vám- és Pénzügyõrség munkájában kiemelt figyelmet kap a termékek
hamisítása elleni küzdelem, valamint
a szellemi tulajdonnak a védelme. Az
elmúlt napokban 150 millió forint értékû parfümöt és kettõezer darab, illegálisan másolt DVD-t foglaltak le a
vámosok.

Áru hamis megjelölése miatt indított
nyomozást ismeretlen tettes ellen az
egyik hazai kozmetikai termékeket forgalmazó cég feljelentése alapján a
Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális Nyomozóhivatala –
ismertették a március 9-én Miskolcon
megtartott sajtótájékoztatón. A cég
munkatársai az utóbbi idõben több alkalommal találtak olyan parfümöt kisebb boltokban, amit nem a társaság
hozott forgalomba, mert az illatszer csak
tanácsadókon keresztül vásárolható
meg. A pénzügyõrök egy idõben nyolc

helyen tartottak házkutatást Miskolcon
és 738 darab parfümöt foglaltak le. Kiderült, hogy valamennyi áru egy szadai cégtõl származik, ahol 13 raklapnyi, 150 millió forint értékû termékre
bukkantak a pénzügyõrök. Az árut a
szadai társaság egy veszprémi vállalkozástól vásárolta, amely korábban a
holland kozmetikai cég megbízása
alapján gyártotta a parfümöket. A hazai cég azonban késõbb csõdbe ment
és a felszámoló meghirdette értékesítésre a nemzetközi és a magyar védjegy-oltalom alatt álló illatszert. Szakértõk vizsgálják, hogy az áru valódi-e, vagy hamisítvány.
Sipos Jenõ (fotónkon), a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának szóvivõje lapunknak nyilatkozva kiemelte: a testület statisztikái azt
mutatják, hogy az elmúlt idõszakban
egyre több hamisítványt próbálnak
meg az elkövetõk bejuttatni Magyar-

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERV KÉSZÜL

Ülést tartott március 17-én az Egészséges Városok Szerencsi Szervezetének koordinációs bizottsága. A megbeszélésen Szerencs 2013-ig szóló
egészségfejlesztési tervének elkészítésérõl egyeztettek a jelenlévõk. Gyõrik
Ferenc koordinátor ismertette, hogy a
WHO ajánlása alapján a dokumentum
a gondoskodó és támogató környezet
létrehozását, az egészséges élet és a
városi környezet témaköröket dolgozza fel, amelynek az elkészítésében
helyi egészségügyi és oktatási szakemberek mûködnek közre. Az egyes
részterületek munkaanyagai április 9ig készülnek el, majd az egészségfejlesztési terv elfogadásáról májusi ülésén dönt a helyi önkormányzat. A tanácskozáson a koordinációs bizottság
tagjai tájékozódtak az idei kötelezõ
tüdõszûrés eredményérõl, amelyen a
város lakóiból több mint háromszázan,
a kötelezett korosztály 46 százaléka
vett részt. Szóba került, hogy sajnos
éppen azok nem vesznek részt a töb-

1873. február 8-án. Halála nem volt életéhez
méltónak mondható,
mert nem fogták el, hanem egyik embere verte agyon. A pletyka szerint egy asszony volt a
tragédia hátterében. A
pincér szerint Egerben
temették el. Egy rokoni
látogatás kapcsán késõbb Eger temetõkapujában lévõ virágboltban
vásároltunk. Eszembe
jutott a betyár, és megkérdeztem,
nem tudnak-e véletlenül róla, hogy
hol van a sírja. Nem tudták, hogy abban a temetõben van-e, de azt mondták, hogy Egerben több temetõ is van.
Késõbb kutakodtam, és azt olvastam
róla, hogy jeltelen sírba temették el.
Így aztán nagyon kicsi az esély a
megtalálására.
A csárdában a felszolgáló megragadta az alkalmat és elmondta, hogy
a község kedvelt kirándulóhely és jelentõs az idegenforgalma még a téli
idõszakban is. Hívott minket, hogy
legyünk máskor is a vendégeik. Én
ezután még két alkalommal jártam
ott turistaként. Megköszöntük az információt és indultunk tovább a Bélapátfalva mellett lévõ mónosbéli
apátság felé, abba a községbe, ahol
a betyár született.
Szádváry Gyula

A bizottság tagjai a város egészségfejlesztési tervérõl tartottak
egyeztetést.
bek között a vizsgálatokon, akik szociális körülményeik alapján a tbc által a leginkább veszélyeztetettek. Így
nagy a fertõzõ betegség terjedésének
a veszélye.
Az ülésen elhangzott, hogy a szerencsi szervezet az idén három kiemelt

programot szervez a nõk, a férfiak, valamint a szövetség egészséghete elnevezéssel. Szóba került, hogy a diákok
között egyre több a túlsúlyos, ami miatt az iskolákban nagyobb hangsúlyt kell
helyezni az egészséges életmódra nevelésre.

országra – ezáltal
az Európai Unió területére. Ezek a termékek jellemzõen
Távol-Keletrõl érkeznek valamelyik
EU-tagállam kikötõjébe, és onnan közösségi áruként folytatják az útjukat,
adott esetben Magyarországra. A Vámés Pénzügyõrség az illegális kereskedelem visszaszorítása érdekében szigorította az ellenõrzéseket az EU külsõ
határszakaszain, elsõsorban Ukrajna,
Szerbia és Horvátország vonatkozásában. Másrészt a mobilcsoportok szûrik
elsõsorban az autópályák, autóutak
forgalmát, fõleg ott, ahol tapasztalataik szerint nagy mennyiségben próbálnak meg szállítmányokat bejuttatni az
országba.
A szóvivõ kiemelte: a hamisított parfümök forgalmazása, illetve megvásárlása komoly veszélyeket rejt, hiszen
az eladó és a vevõ sem tudhatja, hogy
a tetszetõs üvegben rejlõ folyadék milyen körülmények között készült és ismeretlen hatóanyagokat tartalmaz.
Ezek például a bõrrel érintkezve kiütéseket, sérüléseket, betegségeket okozhatnak.
Sipos Jenõ kiemelte, hogy a hamisítók jellemzõen szervezetten dolgoznak.
Sok esetben raktárbázisokat üzemeltetnek, és onnan töltik a standokat a piacokon. Arra is figyelnek, hogy a hamisítvány küllemben kísértetiesen hasonlítson az eredeti termékre – ismertette a szóvivõ.
A szerzõi jogok megsértése bûncselekmény miatt indított eljárást a Vámés Pénzügyõrség Észak-magyarországi
Regionális Parancsnoksága egy horti férfi ellen, akit a lakása közelében több
száz hamis DVD-vel fogtak el. A 32
éves elkövetõt akkor érték tetten a vámosok, amikor a vevõhöz vitte az árut.
A házkutatáskor hét darab fémládából
több mint kettõezer, illegálisan másolt
DVD került elõ, amelynek értéke meghaladja a 4,5 millió forintot.
S. L.
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

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

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: Ár: 9,9 M
Ft. Érd.: 70/618-1054. (6)

Szerencsen, a Tókus dûlõben 1748 m2-es földterület, melybõl 1000 m2 szõlõ (furmint, hárslevelû), valamint a fényképen látható, rajta lévõ
házzal (villany bevezetve) eladó. Érd.: 20/5802445. (6)

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

AUTÓMOSÓBAN,
ahol a mosás
mellett
belsõ takarítás,
kárpittisztítás,
pasztázás,
polírozás is
igényelhetõ.
A várakozást kulturált
környezet teszi
kellemessé
az AUTÓSBÜFÉBEN.

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

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

APJOK ATTILA
bekecsi lakos temetésén
megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

– Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es családi ház sürgõsen
eladó. Érd.: 20/487-1906. (6-7)
– Szerencsen teljesen felújított, galériázható, társasházi, 90
m2-es lakás központi gázfûtéssel, mûanyag ablakokkal, cserépkályhával eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Érd.: 70/967-0449.
– Szerencsen az Ondi úti részen 762 m2-es építési telek eladó.
Érd.: 20/549-3878. (6-7)
– Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben) eltolt szintes, összkomfortos családi ház, fûthetõ garázzsal, 2
melléktárolóval eladó. Érd.: 47/361-888, hétköznap 18–20
óra között. (6-7)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó két család részére kialakított, külön bejáratú, 2 + 4 szobás családi
ház, akár vállalkozásra is. Érd.: 20/4464-662. (6-7)
– 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, vagy
20/491-4918. (6-7)
– Szerencsen kétszobás, II. emeleti, 52 m2-es, gázkonvektoros lakás eladó vagy kiadó, júniusi beköltözéssel. Irányár:
7,9 M Ft. Érd.: 47/350-040, vagy 20/437-7120. (6)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos,
3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben
tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255.
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszobás (fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 20/558-9145 vagy a helyszínen. (6)
– Szerencsen építési telek, és az Ondi úton 110 m2-es családi
ház sürgõsen eladó. Érd.: 20/487-1906. (6)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Garázs, kis
konyhakert van. Ár megegyezés szerint! Érd.: 47/364-635,
vagy Szerencs, Kilián tér 7/6, Szabadosné. (6)
– Szerencsen a Gyár út 3. szám alatti társasházban földszinti,
felújított, egyszobás, 40 m2-es, összkomfortos lakás eladó.
Irányár: 6,5 M Ft. Érd.: 20/984-5546. (6)
– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, gázos, garázsos,
téglaépítésû társasházi lakás eladó. Érd.: 70/324-4728. (6)

– Szerencsen a Szabadság utcában háromszobás, gázfûtéses
társasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-9838, vagy 20/9692856. (6)
– Háromszobás, összkomfortos, felújított családi ház eladó.
Érd.: 70/779-5241, vagy Szerencs, Pozsonyi út 52. szám
alatt. (6)
– Abaújkéren 2 db, hagyatékból származó, beépítetlen ingatlan (8660 és 1550 m2-esek), és egy 852 m2-es portán
lévõ lakóház eladó. Érd.: 70/434-0503. (6)
– Badacsonytól 40, Sárvártól 25, Sümegtõl 15 km-re nyaralónak is kiválóan alkalmas, két és fél szobás parasztház
2233 m2 telken eladó. I.ár: 2,9 M Ft. Telefon: 20/563-3852,
Szerencsen.

KIADÓ
– Bekecsen a Béke úton 2 szobás, konyhás, fürdôszobás,
gázfûtéses ház kiadó. Érd.: 30/6488-739. (6-7)
– Szerencs fõutcáján bevezetett víz-, gáz-, szerelvényüzlet
kiadó. Vizesblokk, riasztó, udvarhasználat. Az üzlet más tevékenységre is kiválóan alkalmas. Érd.: 30/985-9526 (6-7)

MEZÕGAZDASÁG

A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL:
Fejõs Éva: Eper reggelire
Fejõs Éva 2001 óta dolgozik a Nõk
Lapja munkatársaként. Negyedik kötete, amely szintén sikerkönyvként könyvelhetõ el, az Eper reggelire címet kapta, melyben tovább folytatódik a négy
barátnõ, Szilvi, Judit, Dóra és Gabi története. Ebben a kötetben is bepillanthatunk az emberi kapcsolatok szövevényes világába: szeretõk és szerelmek
történetébe, megvalósult és elszalasztott álmok világába.
Nicholas Sparks: Szerencsecsillag
Nem cseng ismeretlenül Nicholas
Sparks neve az igényes romantika
mûfajában. Legújabb regénye (Üzenet
a palackban, Válaszúton, Éjjel a parton) egy tengerészgyalogságtól leszerelt, lelkileg kiégett katonáról és egy
gyermekét egyedül nevelõ anya meg-

indító kapcsolatáról szól. Két, nehéz sorsú ember találkozása ez a történet. Egy
fényképrõl már régóta ismert nõ felkutatása és megtalálása Coloradótól
Észak-Karolináig tartó gyaloglás után.
S ez a hosszú gyaloglás egyben a történet fõhõsének egyfajta lelki megtisztulása is az iraki háború nyomasztó emlékeitõl.
Stephenie Meyer: Eclipse
A tinédzser korosztály körében már
klasszikusnak és egyben kultikusnak
számító történet a harmadik kötetéhez
érkezett. A misztikus-romantikus thrillerben az írónõ Bella és a vámpír szépfiú, Edward szerelmének újabb megpróbáltatásait vetette papírra, melyben
a központi téma a hûség és az elkötelezettség, a másikért való áldozathozatal.

– Ond-Bábán szõlõterület jutányos áron eladó vagy bérbe
adó. Érd.: 20/9856-000. (6-7)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/9212255. (6)

Belovecz és Társa Kft.

VEGYES

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU

– Egész dió eladó, 100 Ft/kg. Érd.: 47/362-260. (6-7)
– Zanussi hûtõszekrény (120 literes), és Zanussi fagyasztószekrény (6 fiókos) eladó. Érd.: 30/407-3638. (6-7)
– 2 fotel, franciaágy, szekrénysor, többfunkciós babakocsi,
akkus quad autó, 1000 literes mûanyag tartály olcsón eladó.
Érd.: 20/468-0815. (6)
– Bontott cserépkályha és lovas gumiskocsi eladó. Érd.:
70/779-5241. (6)
– Alig használt Siesta gázkályha palackkal együtt eladó. Érd.:
47/361-425. (6)

HÚSVÉTI AKCIÓ!

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

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

Szerencs, fecskési húsboltja

(érvényes: 2010. március 20-tól április 10-ig)
Füstölt kötözött sonka (vcs.)
Füstölt kötözött sonka (lédig)
Füstölt tarja (Bogdányi)
Füstölt fõtt tarja (vcs.)
Füstölt, fõtt, darabolt lapocka

870 Ft/kg
870 Ft/kg
1160 Ft/kg
1160 Ft/kg
(vcs.)
870 Ft/kg

Füstölt, darabolt sertéscomb
Füstölt kötözött comb
(Kun-Hús)
Füstölt hátsó csülök
Parasztkolbász
Lángoltkolbász

1160 Ft/kg
1160
820
900
900

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

Hasaalja- és tokaszalonna 550
Zsírszalonna
290
Csirkemell filé
1180
Csirkecomb
620
Csirkeszárny
490
Egész csirke
620
Csirkemáj
580
Csirkemell (csontos)
970
Csirke farhát
195
Ló szárazkolbász
1480
Füstölt oldalas
1000
Füstölt bordaporc
880
Sertészsír (házi, sült) vödrös
és poharas kiszerelésben 440

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

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Sertéscomb
Sertéslapocka
Sertéskaraj (hosszú)
Sertéskaraj (rövid)
Sertéstarja
SERTÉSOLDALAS
Sertésdagadó
Sertéscsülök (hátsó)
Sertéscsülökhús
70%-os kolbászhús
Sertés elsõ, hátsó láb
Sertésfej
Sertés fehér csont
Sertés húsos csont

980 Ft/kg
790 Ft/kg
960 Ft/kg
1060 Ft/kg
790 Ft/kg
600 FT/KG
790 Ft/kg
650 Ft/kg
750 Ft/kg
680 Ft/kg
190 Ft/kg
140 Ft/kg
60 Ft/kg
300 Ft/kg

Ft/kg

Szerencs, Dobó Katica út 32.
Telefon: 361-018, 30/262-8418.

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

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. április 9-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

április 16., április 30.

$

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

INGATLAN

KÖNYVAJÁNLÓ

A Spar Áruház mellett
60 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ SZERENCSEN.
Telefon: 20/430-9420.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu
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SZABADIDÔ

TESTVÉRI ÉRZÉS
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Szerencshez csatolt település. 13. Nõi
név. 14. Tallinn lakosa. 15. Végein
vak! 16. Az egyik csillagjegy. 18. Pan
.., amerikai légitársaság volt. 19.
Azonos magánhangzó. 20. Jelez. 22.

A föld felé. 23. Nyílászáró. 26. Rohan. 28. Fûnyíró eszköz. 30. Becézett Imre. 32. Brazil város. 34. Kerti
munkát végez. 35. Középen szed! 37.
Az egyik várunk. 39. Svéd város. 40.
Megegyezés. 42. Kémiai folyamat. 44.
Oxigén, szén. 45. Nyaralt. 47. Vég-

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
26. (péntek) 17 óra:
1. (csütörtök) 17 óra:
2. (péntek) 19 óra:
6. (kedd) 19 óra:
7. (szerda) 15 óra:
8. (csütörtök) 18 óra:
9. (péntek) 19 óra:
10. (szombat) 19 óra:
11. (vasárnap) 19 óra:
13. (kedd) 15 óra:
14. (szerda) 19 óra:
16. (péntek) 19 óra:

MÁRCIUS
SZERELEM (Laborfalvi ifj. bérlet)
ÁPRILIS
SZERELEM (Zrínyi ifj. bérlet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Herman ifj. bérlet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Földes ifj. bérlet)
COSÍ FAN TUTTE (Egressy bérlet)
COSÍ FAN TUTTE (Bérletszünet)
HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
A MOSOLY ORSZÁGA (Bérletszünet)
SZERELEM (Vörösmarty bérlet)

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
Március 26., 18 óra: Húsvéti ünnepkör a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület tagjainak részvételével. Húsvéti népszokások, locsolóversek, tojásfestés,
könyvkiállítás. Helyszín: gyermekkönyvtár foglalkoztatója.
Március 30., 14 óra: Húsvéti játszóház. Helyszín: gyermekkönyvtár foglalkoztatója.
Március 31., 18 óra: Húsvéti hangverseny. Köszöntõ: Damjanovics Pál
parókus. A hangversenyt megnyitja: Rónavölgyi Endréné polgármester. Fellép: Hegyalja Pedagógus Kórus, Szerencsi Férfikar, Református Énekkar, Szerencsi Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény énekkara, Bocskai István Gimnázium énekkara. Helyszín: görög katolikus templom.

zet. 49. Mikulás. 51.
Becézett Borbála. 52.
Mûvet készít. 54. Francia divatmárka. 56. Férfinév. 59. Csinálja! 61.
Páratlanul reng! 62. Játékvezetõ, névelõvel.
64. Énekhang. 65. Település Szolnok és Cegléd között.
Függõleges:
2. Lábmelegítõ. 3.
Személyem. 4. Laktátdehidrogenáz röviden.
5. Ingatlantulajdonos
fizeti. 6. Arra a helyre.
7. Lyukas, népies. 8.
Fordított mássalhangzó. 9. Beszédre képtelen. 10. Emese mássalhangzói. 11. Nõi becenév. 15. Az idézet
második, befejezõ része. 17. Rangjelzõ. 18.
A Római Birodalom
hadseregének egyik segédcsapata. 21. Tíz angolul. 24. Kevert zab! 25. Német város. 27. Hazai folyóirat. 29. Finn szigetcsoport. 31. Dionüszosz a bornak
és ennek volt az istene. 33. Tufa fele!
34. … hazatér, Eric Knight könyve.
36. Kiejtett LD! 38. Jód, oxigén. 39.
Az elején más. 41. Írásban elválaszt.
43. Lengyel valuta. 46. Tudományos
publikációs adattár. 48. Célja egy vár,
erõdítmény elfoglalása. 50. Orvosi
ige. 51. Minden rovar ... 53. Fekete
István könyve. 55. Idegen Anna! 57.
Kevert bér! 58. Kevert tõr! 60. Angolul eszik (EAT). 63. A végén sós!
66. Szobába. 67. Középen nyer!
Sz. A.

A március 12-ei keresztrejtvény helyes megfejtése: A magánélet is akkor a legnyilvánvalóbb, amikor nincs.
A helyes megfejtést beküldõk közül Tõkészky József, Szerencs, Ondi
út 1/a szám alatti olvasónk, valamint
a megfejtést SMS-ben beküldõk közül a 30/498-8467-es telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs, Népház)
március 29 – április 9. között vehetik át. A március 26-ai keresztrejtvény
megfejtésének beküldési határideje:
április 9. Megfejtésüket SMS-ben is
elküldhetik a 20/940-2066 számra.

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

KERESZTREJTVÉNY
2010. március 26.

ZENEALATTJÁRÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

IRÁNY A HEGYALJA!
A tervek szerint a szerencsi Hatás
Alatt zenekar idén is részt vesz a tokaji Tisza-parton megrendezésre kerülõ
Hegyalja Fesztiválon. Ehhez arra van
szükség, hogy a banda megfelelõ
mennyiségû szavazatot kapjon rajongóitól, akik mindezt a www.bandland.hu/borsodibeszavazas címen tehetik meg.
Aki támogatni szeretné a csapatot,
adja le voksát, hogy idén nyáron ismét
legyen lehetõségük fellépni az országos fesztiválon. Minderrõl további
részletes információ olvasható a megújult www.hatasalatt.hu oldalon.

MADONNA
„STICKY & SWEET”
Madonna „Sticky & Sweet” showja
a történelem legsikeresebb turnéja a
szólómûvészek körében. Mindezt március 26-a után bárki megtekintheti a
megjelenõ exkluzív kiadvány segítségével.
A turnét több mint 3,5 millió Madonna-rajongó látta élõben. A DVD felvétele Buenos Airesben készült, ez volt
a 32 országot érintõ koncertkörút egyik
állomása. A többszörös Grammy-nyertes „Hard Candy” album megjelenésével egy idõben, 2008-ban indult útjára a Madonna-show, a lemez egyébként 37 országban listavezetõként debütált.
A Blu-Ray és a DVD az „Anyagias lány” karrierjének olyan fontos dalait tartalmazz, mint például a „4 Mi-

nutes”, a „Like a Prayer”, a „Vogue”,
a „Music”, a „Hung Up” vagy a „Ray
of Light”. A felvétel különleges pillanata, amikor Madonna a „Don’t Cry
For Me Argentina” címû dalt énekli az
Evitából, melyet az argentin rajongók
kirobbanó lelkesedéssel fogadtak. (forrás: www.warnermusic.hu)

MEGADETH BUDEPESTEN

ványos játékával kiváló választásnak bizonyult.
Június 20-án tehát felejthetetlen koncertélményre számíthatunk a Megadeth
csapatától. Az együttes idén megszerezte 8. Grammy-jelölését. Sorra adják a teltházas koncerteket, a régi és
új rajongók egyaránt lelkesen fogadják õket a turnéállomásokon. A hihetetlen pályafutást jól tükrözi, hogy
több mint 20 millió lemezt adtak el eddig világszerte.
(forrás: www.warnermusic.hu)

JIMI HENDRIX:
„VALLEYS OF NEPTUNE”

A trash metal egyik legnagyobb, világszerte ismert zenekara látogat el hazánkba. A Megadeth várhatóan június 20-án a Petõfi Csarnokban ad koncertet.
Dave Mustaine mindig zseniális zenészekkel vette körül magát. A rajongók a jelenlegi felállásra sem panaszkodhatnak, hiszen Chris Broderick a Jag
Panzer és a Nevermore gitárosaként
hívta fel magára a figyelmet és páratlan technikai tudásának köszönhetõen a Megadeth soraiban találta magát.
James Lomenzo a basszusgitárosi poszton korábban a White Lionnal nyomult,
késõbb Zakk Wylde oldalán a Black
Label Society-ben is feltûnt. A társaságot Shawn Drover dobos egészíti ki,
aki egy 2004-es turné elõtt 5 nappal
került a csapathoz, majd remek és lát-

A Rolling Stone magazin által minden idõk legjobb gitárosának tekintett
Jimi Hendrix „Valleys of Neptune” címû
lemezén 12, teljes értékû stúdiófelvétel hallható, melyek soha nem voltak
elérhetõk kereskedelmi forgalomban
egyetlen Hendrix-albumon sem. A vadonatúj lemez magját az eredeti Jimi
Hendrix Experience formáció utolsó
stúdiófelvételei adják 1969-bõl, amikor a zenekar az „Electric Ladyland”
folytatásának alapjait kezdte lerakni.
Emellett megtalálható az albumon a gitár szuperhõs formálódó új zenekarának elsõ stúdiómunkája, melyben régi
katonatársa, Billy Cox basszusgitáros
vett részt.
A „Valleys of Neptune” betekintést nyújt Jimi Hendrix meghatározó, zeneileg lenyûgözõ, ugyanakkor
eddig túlnyomórészt ismeretlen világába, amely az „Electric Ladyland” 1968. októberi megjelenése és

Kéthetente megjelenô közéleti lap

saját greenwich-i Electric Lady Stúdiójának 1970-es megnyitása között
elindult. A mûvészi szintû Electric
Lady Stúdióban kezdett bele utolsó
projektjébe, a „First Rays of the New
Rising Sun” címû ambiciózus dupla album elkészítésébe.
A március elején megjelent kiadvány
egy több mint 60 perces, soha meg nem
jelent Jimi Hendrix-esszencia, melynek
eredeti felvételeit és ezen történelmi jelentõségû lemezhez készített új keverését Eddie Kramer készítette, aki Hendrix hangmérnökeként az 1967-es „Are
You Experienced?” albumon dolgozott
elõször a gitárossal. A „Valleys of
Neptune” producerei Janie Hendrix,
John McDermott (aki a borító részletes kísérõszövegét is készítette) és Eddie Kramer.

Fôszerkesztô: Sárkány László
Felelôs szerkesztô: Árvay Attila
Szerkesztôségi munkatárs:
Muhi Zoltán
Szerkesztôségi titkár: Szegedi Adrienn
Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85
Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527
Skype: szerencsihirek
E-mail: szerhir@t-online.hu
Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén
Szedés, tördelés:
MIKOM Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
Készült:
a Német Nyomdában
3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: a Mistery Gang, a Quimby és a
Tankcsapda. A helyes választ beküldõk közül Orosz Ferenc, Bekecs,
Marx K. út 9. szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõ
70/977-9092-es telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket március
29 – április 9. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk
új kérdése: Mikor és hol koncertezik
Magyarországon idén a legendás
Megadeth? A mostani játékunkra a válaszokat postai borítékban vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

Árusítja:
Északhír Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.
Tel.: 06-46/532-012
Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô
postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.
A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni
kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával
vagy a forrás megjelölésével lehet.
www.szerencsihirek.hu
ISSN 1216-3066

18 2010. MÁRCIUS 26.

SPORT

HOROSZKÓP
március 26. – április 16.

GYÕZELEM ITTHON ÉS IDEGENBEN

Másfél hónap után lépett
pályára hazai környezetben
március 13-án a város férfi kosárlabdacsapata. A Mezõberény elleni NB II-es találkozón
több mint húszpontos különbségû szerencsi gyõzelem
született.

SZVSE: Takács P. (14), Birk
L. (16/12), Szárnya G. (11),
Kovács S. (22/9), Endrész T.
(24) Cserék: Kovács Á. (7),
Marton P. (2), Pallai Á. Edzõ:
Gulyás László.
A negyedek eredményei: I.
32–20, II. 20–20, III. 26–14, IV.
18–21.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban lejátszott mérkõzés elején Gulyás László legénysége ra- Remek játékkal örvendeztette meg a hazai közönséget a szerencsi gárda.
gadta magához a kezdeményezést. A közel kétszáz fõs közön- legénység. Az irányító Takács Péter kozón a legtöbb pontot Endrész
ség elõtt rövid idõ alatt a szerencsi- és Szárnya Gábor egyre többször Tamás és Kovács Sándor szerezték.
ek több mint tízpontos elõnyre tettek törte át a mezõberényiek védelmét,
***
A szerencsi együttes március 17szert a kellemetlen stílusban, de rend- jelentõs érdemeket szerezve abban,
kívül sportszerûen játszó vendégek- hogy a harmadik negyed végére 78– én a Debreceni Betû SE otthonában
kel szemben. A házigazdák közül 54-re változott az eredmény. A kivá- vendégszerepelt. Gulyás László jáebben az idõszakban a palánk alatt ló játékvezetés mellett vívott mérkõzés tékosai valamennyi negyedben jobb
teljesítményt nyújtottak a házigazEndrész Tamás és Kovács Sándor, míg végjátékában a vendégek hároma hárompontos vonalon kívülrõl Birk pontos találatokkal és a büntetõk ér- dáknál és 67–28 végeredménnyel
László szerzett hasznos pontokat. A vényesítésével valamennyit lefaragtak nyerték meg a találkozót.
Szerencs: Takács P. (9/3), Birk L.
második tíz percben kiegyenlített a hátrányukból. Ez azonban már nem
küzdelem folyt a pályán, ebben az jelentett veszélyt a házigazdákra, (14/3), Szárnya G. (18/6), Kovács S.
idõszakban változatlan maradt a két akik végül megérdemelten, 96–75 (31/3), Endrész T. (17). Cserék:
csapat közötti különbség. Félidõ után arányban megnyerték a mérkõzést. Az Marton P. (7/3), Kovács Á, Jánossi
aztán újra lendületbe jött a szerencsi elsõ tavaszi hazai kosárlabda-talál- T.(2), Pallai Á. Edzõ: Gulyás László.

ÕRZIK A MÁSODIK HELYEZÉST

Az ifjúsági korú Filácz Attila kiváló teljesítményének köszönhetõen
újabb idegenbeli gyõzelemmel gyarapította pontjait a város NB III-as
asztalitenisz-csapata. A harmadosztályú nemzeti bajnokság észak-magyarországi B csoportjában szereplõ
együttes március 13-án a miskolci
Holcim otthonában vendégszerepelt.

A páros mérkõzések elvesztése
után az egyéniben fordított az eredményen a szerencsi együttes, amihez
Filácz Attila négy, Köllõ András és
Korály Tibor három-három gyõzelemmel járult hozzá. Csapatunk a
10–8 arányban megnyert meccsel a
13 forduló után is õrzi az elõkelõ második helyezését a tabellán.
A csapat tavaszi fordulóban elért
korábbi eredményei: Ózd – Szerencs
12–6. (pontszerzõ: Köllõ András 3,
Stadler Tamás 2, Korály Tibor 1).

LABDARÚGÓÁTIGAZOLÁSOK
A tavaszi idény elõtti átigazolási
idõszakában Szerencs Város Sportegyesülete labdarúgó szakosztályában változások történtek. A felnõtt
keretbõl Kazsik Sándor Mezõzomborra, Ringer István Hercegkútra,
Eperjesi Gábor, Benke Ádám és
Homonnai Norbert Olaszliszkára távozott. A csapathoz érkezett Simon
András és Rabócz Róbert Mádról,
Deák Zsolt Mezõzomborról. Az ifjúsági együttest erõsíti Demko Ottó
Tállyáról. A szakosztályvezetés tervei szerint a jövõben további ifjúsági játékosokat is igazolnak, aminek
nincs idõbeni korlátja.

Szerencs – Eger 12–6 (Köllõ A. 4,
Stadler T. 3, Korály T. 2, Filácz A.
2, Köllõ–Korály páros). Miskolci
Tanoda – Szerencs 7–11. (Korály T.
4, Köllõ A. 3, Stadler T. 2, Filácz A.
2). Szerencs – Arló 12–6 (Stadler T.
4, Köllõ A. 3, Korály T. 3., Filácz A.
1., Satdler–Filácz páros).
A megyei bajnokságban szereplõ
együttes eddigi eredményei: Borsod
Volán – Szerencs 12–6 (Csorba István
3, Korály Csaba 3.). Szerencs –

Sátoraljaújhely 3–15 (Gazdóf
Barnabás 2, Csorba I. 1). Szerencs –
Miskolci Egyetem 14–4 (ifj. Csorba
I. 4, Korály Cs. 4, Gazdóf B. 3, Derda
Péter 1, Gazdóf– Korály és Csorba
– Derda párosok). Szerencs –
Tiszaújváros 10–8 (Gazdóf B. 4,
Csorba I. 3, Derda P. 2, id. Csorba
István 1). VIL-ART Miskolc – Szerencs
9–9 (Korály Cs. 3, Csorba I. 2, id.
Csorba I. 2, Korály – id. Csorba és
Rakóczki András – Csorba páros.

SÚLYEMELÕ-SIKEREK
AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIÁN

Három ezüstérmet szereztek és
több pontot érõ helyezést értek el
a szerencsi versenyzõk az idei országos súlyemelõ diákolimpián. A
március 6-7-én Nyíregyházán megrendezett viadalon Fekete László,
Fekete Diána és Morvai Zoltán tanítványai közül összesen 14-en léptek dobogóra.

A verseny elsõ napján serdülõ
korcsoportban Zsebesi Bálint második lett. Ugyancsak a dobogó második fokára állhatott fel Szilágyi Bence. Runda Tamás mindössze három
kilogrammal maradt le a bronzéremtõl, Molnár Péter saját csúcsát
tovább javítva lett negyedik. A lányok
között Kondor Nelli szerzett negyedik helyet, míg Sági Fruzsina egy ötödik helyezéssel gyarapította a csapat
pontjainak számát.
Másnap az ifjúsági, 77 kilogrammos súlycsoportban versenyzõ Balla Dávid teljesítménye ért ezüstérmet,
míg a 94 kilogrammosok között
Hallgató Ákos hatodik helyen végzett. A + 94 kilogrammosok mezõ-

nyében Dudás Balázs szép versenyzéssel ért el negyedik helyezést.
Összesítésben a szerencsi csapat a
tizedik helyezést szerezte meg a huszonkilenc egyesületet felvonultató
mezõnyben.
Eredmények: Serdülõ nõi korcsoport,
53 kg-os súlycsoport: 4. Kondor Nelli
(összteljesítmény: 57 kg). +63 kg-os
súlycsoport: 5. Sági Fruzsina (összt.: 46
kg). Serdülõ férfi korcsoport, 50 kg-os
súlycsoport: 2. Zsebesi Bálint (összt.:
104 kg), 5. Runda Tamás (összt.: 92
kg). 56 kg-os súlycsoport: 10. Gáspár
Pál Dávid (összt.: 90 kg), 62 kg-os súlycsoport: 9. Keresztesi Márton (összt.:
61 kg). 77 kg-os súlycsoport: 4. Molnár Péter (összt.: 157 kg), 85 kg-os súlycsoport: 2. Szilágyi Bence (összt.: 140
kg), + 85 kg-os súlycsoport: 7. Pager
Ádám (összt.: 115 kg), 10. Sztankovics
József (összt: 104 kg).
Ifjúsági férfi korcsoport, 77 kg-os súlycsoport: 2. Balla Dávid (összt.: 177 kg),
94 kg-os súlycsoport: 6. Hallgató Ákos
(összt.: 165 kg). +94 kg-os súlycsoport:
4. Dudás Balázs (összt.: 212 kg), 7. Monyók Zoltán (összt.: 100 kg).

Kos (III. 21.– IV. 20.)
Ez az idõszak minden szempontból az Öné lesz. Nem csak
az energiái lesznek topon, hanem
a jókedve is. Sõt, a szerelemtõl
szárnyakat fog kapni. De ne essen
túlzásba! A periódus elején ne legyen naiv, és ne
adja ki magát! Az érzéseirõl és a magánéletérõl
csak az Önhöz legközelebb állóknak beszéljen!
Méltatlanokra ne pazaroljon se idõt, se figyelmet! Nagy bajba sodorhatja magát és a terveit,
ha indulatból mond ki valamit. Ha nem tudja eldönteni, hogy mit mondhat, akkor inkább hallgasson! Ez még mindig jobb, mint a „fecsegés”.
Az idõszak végén olyan emberrel kell szembenéznie, aki nem túl pozitív tükröt tart Önnek. Legyen vele tisztelettudó! Ne utasítsa vissza!
Bika (IV. 21.– V. 20.)
Csupán két dologra kell most
ügyelnie. Az egyik a titkok, amiket megtud, vagy amikre rájön.
Minden, ami titok, az most még
maradjon titok! A másik a családi viszály. Tegyen meg mindent, hogy ne mérgesedjen el a helyzet! Békéltetõen, csendesen
reagáljon mindenre! Tekintse most a legfontosabb küldetésének, hogy helyreállítsa az otthoni
harmóniát. Higgye el, sokkal egyszerûbb, kézenfekvõbb vitatkozni! Az igazi kihívás ennek a
megakadályozása. Arra is számítson, hogy lesz
jövés-menés. Minden látogatót fogadjon örömmel! Egyikük jó híreket fog hozni. A periódus
végén vigyázzon az egészségére! Egyrészt öltözzön az idõjárásnak megfelelõen, másrészt
igyon több folyadékot!
Ikrek (V. 21.– VI. 21.)
Most végre kezd látszani eddigi munkájának az eredménye.
Egyre több pozitív visszajelzést
fog kapni, és egyre többen akarnak majd Önnel dolgozni. Ne siessen a döntéssel! Jön olyan ajánlat, ami
minden korábbit ki fog „ütni”. Ezzel egy idõben
a barátai száma is megsokszorozódik. De a régieket ne hanyagolja el! Egész idõszakban megfontoltan, visszafogottan kell beszélnie. Többet
hallgasson, mint beszéljen! Ha ez sikerül, akkor
valaki más fogja kimondani azt, ami már érik
Önben egy ideje. Meglátja, sokkal kedvezõbb
pozícióba kerül, ha nem mondja ki. Ezzel olyan
lehetõségek, akár utazás fog Önre találni, amibõl hosszú távon fog profitálni. Tanulhat, és
még pénzt is kereshet egyszerre.

Mérleg (IX. 24.– X. 23.)
Ez az idõszak a szerelemrõl
fog szólni. Észnél kell lennie, ha
már van párja. Vegye észre, hogy
aki Ön mellett van, azzal is megélheti a szenvedélyt. De ha nincs
párja, akkor most belép az életébe az, akivel leélheti az egész életét. Legyen nyitott és derûs!
Mindenesetre vegye komolyan a párkeresési
témát! Ebben az idõszakban hajlamos lesz borúsabban látni a helyzetét, mint amilyen valójában. Használja a barátait! Õk jó hatással
vannak a kedélyére, és segíthetnek, ha épp elkeseredne. A periódus végén az otthonában valami elromolhat. Valószínûleg nem odázhatja
tovább a javíttatást. Muszáj pénzt kiadnia, mert
nem fog magától „begyógyulni”. A házilagos
barkácsolás nem megoldás.
Skorpió (X. 24.– XI. 22.)
Olyan események várnak
Önre, amikrõl eddig álmodni sem
mert. Egyrészt a munkahelyén
lesz egyfajta átrendezõdés. Vagy
változik a fõnök személye, vagy az Ön pozíciója,
vagy a feladatai. Az biztos, hogy elég nagy felfordulás lesz. Át kell alakulnia pár dolognak, mert
az „állóvíz” nem hoz eredményeket. Másrészt az
egészségének kell központi témává válnia. Ha fáradtságot érez, akkor kezdjen egy pár napos böjttel. Utána jobban fel tudnak szívódni a
vitaminok, ásványi anyagok. És rendszeresen mozogjon valamit! A sport, az aktivitás a leghatékonyabb immunerõsítõ és stresszoldó módszer.
Legyen körültekintõ a közlekedésben! Mindig
nézzen körül, mielõtt elindul, lelép a járdáról!
Nyilas (XI. 23.– XII. 21.)
Ez az idõszak végre elhozza
az igazi tavaszi érzést, amikor
feltámad és ismét energikus lesz.
Azt fogja tapasztalni, hogy egyre
jobban érzi magát a bõrében. A
vitalitása és az életkedve is napról napra fog
nõni. Ezzel párhuzamosan szinte szárnyakat fog
kapni a szerelem, a szenvedély erõsödésétõl.
Ha még nincs párja, akkor vagy futó kalandban
lesz része, vagy szellemi síkon fog sziporkázni.
A periódus végén nagyon vigyázzon pénzügyi
téren! Ne hozzon semmilyen döntést elhamarkodottan! Aludjon rá egyet. Vagy ha elsietett valamit, és meggondolja magát, akkor azonnal
vonja vissza! Inkább, mint hogy felesleges kiadásokba sodródjon.

Rák (VI. 22.– VII. 22.)
Ebben az idõszakban a türelem lesz a legfontosabb. Szinte
minden téren javulás fog történni, de csak akkor, ha semmit
és senkit nem sürget. Kezdetben
úgy tûnhet, hogy minden „befagyott”. Az egy
helyben toporgás azonban csak látszólagos és
átmeneti. Az anyagi helyzete fokozatosan egyre
jobb lesz. Vagy új forrásokra lel, vagy többet
tud félretenni, vagy okosabban tudja beosztani
a pénzt. Bármelyik, sõt mindegyik is lehetséges.
Ne bosszantsa fel magát, ha valaki túl sokat beszél, fõleg, ha az a fõnöke vagy valamelyik kollégája. Csak hallgasson és várjon! Meglátja,
„nem eszik olyan forrón a kását”. Készüljön fel
rá, hogy új fõnököt fog kapni, vagy a feladatkörök fognak változni.

Bak (XII. 22.– I. 20.)
Nem fog most unatkozni.
Olyan jövés-menés lesz az otthonában, hogy csak kapkodhatja
a fejét. Ezek nem rossz változások. Fõleg, ha nem morog,
hanem észreveszi, hogy mindennek már épp itt
volt az ideje. Átrendezheti a lakását. Vagy kifestheti, vagy felújíthatja. Emellett nélkülözhetetlen, hogy a munkájára is figyeljen. Ne
engedje, hogy a családi ügyek eltereljék a gondolatait, mert akkor könnyen hibázhat. Már
csak azért se, mert most valaki a háttérbõl figyeli a munkáját. Talán most dõl el, hogy elõléptetik-e. Ezért se panaszkodjon vagy meséljen
benn a magánéletérõl! Ne keverje össze a barátait és a kollégáit! Lehet baráti a légkör, de az
akkor is a munkahelye. Ezt ne feledje ezt az
egész periódusban!

Oroszlán (VII. 23.– VIII. 23.)
Csodás dolgok várják Önt. A
közérzete egyre jobb lesz. Ennek
egyik oka az lehet, hogy mindaz,
amiben visszafogva, hátráltatva
érezte magát, végre elindul
elõre. Arra ügyeljen, hogy ne lõjön túl a célon!
Ne akarja azonnal behozni a lemaradást! Az elmúlt idõszak nem volt felesleges, sõt az kellett
ahhoz, hogy beérjenek a dolgai. Ráadásul még
a szerelem is megtalálja. Kérdés, hogy ennek
van-e, lesz-e konkrét tárgya. Ha nem, akkor
fogja fel az egészet inspiráló jellegûnek! Ha
igen, akkor vegye észre, hogy hús-vér múzsát
kapott! Közlekedjen óvatosan, különösen
akkor, ha épp késésben van. Az idõszak vége
biztosan tartogat egy utazást az Ön számára.
Éljen vele! Sokat tanulhat és profitálhat belõle.

Vízöntõ (I. 21.– II. 19.)
Csupa jó dolog vár Önre. Utazás, tanulás, elõadás, társaság,
stb. Pezsgés lesz Ön körül, ami
kifejezetten jó hatással lesz a
közérzetére és a hangulatára is.
Ha jön a lehetõség, ragadja meg! Emlékezzen
rá, hogy minden akkor találja meg, amikor felkészült rá! Az idõszak második felében fogalmazzon
óvatosan
és
diplomatikusan!
Vigyázzon, mert véletlenül elszólhatja magát,
pl. egy titkot árulhat el akaratlanul, figyelmetlenül. Ezért jobb, ha a „nem szól szám, nem fáj
fejem” taktikát alkalmazza. A közlekedésben is
legyen nagyon elõvigyázatos! Sose siessen, és
adjon meg minden elsõbbséget! Ha Önnek van,
akkor is lassítson, és nézzen körül! Ne higgye
naivan, hogy mindenki betartja a szabályokat!

Szûz (VIII. 24.– IX. 23.)
Fokozatosan megkönnyebbülhet. Végre nem Önnel fog
mindenki foglalkozni. Kicsit lecsendesednek az emberek, és
másba „kötnek bele”. Emiatt fellélegezhet, és foglalkozhat lényeges ügyekkel.
Az örömben üröm lehet, hogy valaki távozik.
Vagy elköltözik, vagy megszakad vele a kapcsolat. Ne aggódjon, mert ez valószínûleg nem
végleges! Az idõszak közepén új szerelem,
vagy új ismeretség robbanhat be az életébe. Felkavaró és szokatlan lesz. De nem csak az
ember, hanem az Ön reakciója is. Élje meg a
pillanatot! Most végig okosan és takarékosan
kell gazdálkodnia a pénzével. Írja össze a várható bevételeket és a kötelezõ kiadásokat, és
csak a fennmaradó részbõl költsön.

Halak (II. 20.– III. 20.)
Az idõszak közepéig fokozódó izgalmat érezhet, aztán
pedig lecsengést. Igyekezzen
minél több ügyet „tetõ” alá
hozni, mert remek formában
lesz. Késõbb már nem Ön fog irányítani. Ez
nem jelenti azt, hogy kicsúsznak a dolgok a kezébõl, hanem azt, hogy az Ön által elindított folyamatoknak érniük kell. Aki képes az idõvel
együtt mozogni, sokkal sikeresebb. Ez teljes
külsõ, belsõ megújulást hozhat! Ennek a periódusnak a második felében az anyagi ügyeivel
kell komolyabban foglalkoznia. Ne kérjen és ne
adjon kölcsön! Annyiból gazdálkodjon, amenynyi van! „Addig nyújtózz, amíg a takaród ér!”
Közben ne görcsöljön ezen a témán. Keressen
más értékeket is!
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SZERENCSI TÜKÖR

Szerencsi beruházások IX.

SIKERES KÖNYVTÁRI PÁLYÁZATOK

Sorozatunkban azokat a beruházásokat mutatjuk be, amelyeket az
elkövetkezõ idõszakban jelentõs pályázati támogatás felhasználásával valósít meg az önkormányzat vagy valamelyik intézménye Szerencsen.

A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár a „Versenyképes tudás –
tehetségfejlesztés, kompetencia- és
képességfejlesztõ programok” címen benyújtott pályázatának köszönhetõen szakköröket, tehetségfejlesztõ foglalkozásokat, számítástechnikai tanfolyamot szervez az
életmód és környezet, fenntartható fejlõdés, digitális kompetenciák
fejlesztése területén.
Az általános iskolás tanulókat
komplex személyiség- és tehetségfejlesztõ táborok várják, a középiskolás diákoknak matematikai-, idegen
nyelvi- és néptánc foglalkozásokat
szerveznek. A 2011 elsõ negyedévében záruló projekt tevékenységei között a társadalomtudomány, a
természettudomány és a mûvészetek szerepelnek, hátrányos helyzetû

emberek a demokratikus jogokkal és
intézményekkel ismerkednek. A több
mint hétszáz diákot és felnõttet
érintõ projekt költsége megközelíti
a 32 millió forintot, amelyet teljes
egészében pályázati támogatásból finanszíroznak.

Az ugyancsak a szerencsi közmûvelõdési intézmény által benyújtott „Esélyegyenlõség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein” címû sikeres pályázatnak köszönhetõen a Városi Kulturális Központ és Könyvtár irányításával összehangolt infrastruktú-

ra-fejlesztés, informatikai eszközbeszerzés és közös könyvtári adatbázis
kialakítása valósul meg Szerencsen és
a kistérség hat (Legyesbénye, Mád,
Megyaszó, Taktaharkány, Taktaszada,
Tiszalúc) településén. A közgyûjteményekben bevezetik a vonalkódos
kölcsönzést és új internetes szolgáltató helyeket alakítanak ki 26
számítógép beszerzésével. Az online katalógus segítségével az olvasók távolról is elérhetik majd az
adatbázist, kereshetnek, meghoszszabbíthatnak, elõjegyezhetnek
könyveket.
A fogyatékkal élõk könyvtárhasználatát épületen belüli akadálymentesítés és eszközbeszerzés (pl.
nagyító egér, rádiós mikrofon, Braille-nyomtató) segíti majd. A beszerzett eszközök, gépek megóvását
vagyonvédelmi rendszer kiépítése
biztosítja. A projekt összköltsége több
mint 68 millió forint, amelybõl a szerencsi könyvtárban belsõ akadálymentesítésre és számítástechnikai
eszközbeszerzésre 21,5 millió forintot fordítanak.

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
AZ ÚJ KERÍTÉS

Végéhez közeledik a cukorgyári kerítés építése. Miután az elmúlt évben
az üzem bontása során elbontották az
egykori szeletszárító épületét, elkezdõdött a kivitelezés a területen. A munkálatokat az idõjárás függvényében végezték, és napjaikban utolsó fázisához
érkezett a beruházás. Az oszlopok és
a lábazat az eredetihez hasonló kõburkolatot kapott és felkerültek a zöldre
festett kerítésmezõk is, melyek szintén
illeszkednek a régi gyárterületet övezõ
kerítéshez és a városképhez.

KICSERÉLIK A KÖZMÛVEKET

KILENCVENÖT ÉVESEN
SZELLEMI FRISSESSÉGBEN

A férfiak körében ritkaságszámba
menõ ajándékot kapott a sorstól a
Szerencs-Ondon élõ Szûk József, akit
95. születésnapja alkalmából, március 19-én otthonában köszöntött
Rónavölgyi Endréné polgármester és
Danyi László önkormányzati képviselô.

Az erõsebbnek mondott nem képviselõi közül csak keveseknek adatik meg, hogy ilyen tisztes kort éljenek meg. Józsi bácsi napjainkban is
jó egészségnek örvend, bár a lábai
már kissé meggyengültek, de szellemi frissessége, kedves személyisége
hamar feledtetik a széke mellé lerakott járóbotokat.
A beszélgetés során kiderült, hogy
az aktív éveiben vasutasként dolgozó Szûk József a második világ-

vette feleségül a mádi
Szemere Gabriellát,
akivel máig tartó boldogságban élnek. A házaspárnak négy lányés egy fiúgyermeke
született. Napjainkban
már hét unokával és
három dédunokával
büszkélkedhetnek,
akiknek a száma –
nagy örömükre – a napokban négyre emelkedik. Józsi bácsi kedSzûk József (középen) örömmel fogadta láto- venc elfoglaltsága az
gatóit. Jobbra Rónavölgyi Endréné, balra újságolvasás. Ehhez
ugyan már szemüveg
Danyi László.
használatára kényszeháborút követõen, 1944-tõl négy rül, de reggelente átfutja a napilaesztendeig a Szovjetunióban ra- pokat, és elárulta, minden számát
boskodott. Hazatérte után 1954-ben végigolvassa a Szerencsi Híreknek.
Szerkesztõségünk megköszöni Józsi
bácsinak újságunk iránt tanúsított figyelmét és ezúton kívánunk neki
szeretett családja körében eltöltött
további boldog éveket!

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG
FÁKLYAFÉNYNÉL

Az idén is családi körmenettel idézték fel Krisztus szenvedéstörténetét
március 13-án a szerencsi római katolikus egyházközség tagjai. A húsvétot
megelõzõ nagyböjt idõszakában péntek délután a Kisboldogasszony templomban megtartott szentmise után a
hívek a Rákóczi-vár kertjében fáklyafény mellett végezték a keresztúti ájtatosságot. A gyülekezet tagjai a kereszt mögött énekelve járták végig a
kálvária állomásait, ahol egy-egy család tagjai olvasták fel a különbözõ stációhoz kapcsolódó elmélkedéseket.

Az új ivóvízhálózat kiépítésével
megkezdõdött a Bajcsy-Zsilinszky út felújítása Szerencsen. A beruházást a piactér szomszédságában az új nyomvonal kiásásával és vezetékfektetéssel
indította el a Borsodvíz Zrt. A munkálatok során az utcában több mint
négyszáz méter hosszúságban mûanyag fõnyomócsövet telepít a szolgáltató, kiváltva a már több mint negyvenéves, gyakorta meghibásodó azbesztcement hálózatot. Az ingatlanok
bekötõvezetékei is megújulnak. A kivitelezés szakaszosan történik annak
érdekében, hogy minél kevesebb boszszúságot okozzanak a lakosságnak. A
korábbi egy helyett öt tûzivízcsap biztosítja majd a lakosság élet- és vagyonbiztonságát. A tervek szerint 32,4
millió forint ráfordítással öt hét alatt készült el az új hálózat, addig ideiglenes
rendszeren keresztül biztosítja az utcában az ivóvizet a szolgáltató.

NÕNAP A KILENCES KÖRZETBEN
Bíró István
hagyományosan
köszöntötte
a lányokat és asszonyokat.

ULTIPARTI A VÉN DIÓFÁBAN
Negyvenötödik alkalommal rendeztek ultiversenyt március 13-án a Vén
Diófa sörözõben. Az immár több mint egy évtizedes múltra visszatekintõ eseménynek ez alkalommal húsz résztvevõje volt. Az internetes jelentkezési lehetõség miatt a szokásosnál többen voltak, akik elsõ alkalommal ültek kártyaasztalhoz a szerencsi vendéglátóhelyen. A Nagy József által szervezett svájci rendszerû ultiversenyen 21 leosztásban, összesen 84 partiban dõlt el a végsõ
sorrend. A 9 órától 15 óráig tartó játékban a szerencsi Szabó Lajos második
lett. Az ondi Miklós István az elõkelõ negyedik helyen végzett, míg a mezõzombori Tokár Józsefet az ötödik helyezés megszerzéséért jutalmazták.

A fecskési városrész idõsek klubjában rendezte meg idei nõnapi ünnepségét Bíró István. Az önkormányzati képviselõ köszöntõjében
felidézte a lányok és asszonyok áldozatos szerepvállalását, amelynek

segítségével összetartják a családokat, gondoskodnak szeretteikrõl. Bíró
István virággal köszöntötte a jelenlévõket, akik a pezsgõs koccintás és
finom falatok elfogyasztása után beszélgetéssel töltötték a délutánt.

MI LESZ A BOLT SORSA?
Ezt a kérdést tette fel a közelmúltban több olvasónk is, akik a piactéri
üzlet felõl érdeklõdtek lapunknál. A történet kezdete, hogy a jelenlegi bérlõ a
közelmúltban úgy döntött, hogy felhagy
tevékenységével Szerencsen, a tulajdonos meghirdette az üzlet bérleti jogát. Mint megtudtuk, a Szerencs és Vidéke ÁFÉSZ nem szeretné bezárni a
boltot, csupán bérlõt keres, azt szeretnék, hogy a jövõben is mûködjön élelmiszerbolt a piac környékén.

PONTYOK KERÜLTEK A TÓBA

Haltelepítést végzett a Szerencsi
Horgászegyesület. A civil szervezet öszszesen 457 kilogramm, háromnyaras
nyurgapontyot vásárolt, amit március
18-án délelõtt helyeztek el a pecások
által kedvelt Homokos-tóban. Az április 25-ei horgászverseny elõtt néhány
nappal újabb pontyszállítmány érkezik majd, hogy a tavaszi, vízparton eltöltött órák sok örömöt szerezzenek a
Szerencsi Horgászegyesület tagjainak.

MUNKA A HÛTÕTAVAKNÁL

Többen jelezték lapunknak, hogy
munkagépek kezdtek dolgozni az egykori cukorgyár hûtõtavainál. Rövid
utánajárás után megtudtuk: a Mátra Cukor Zrt. átadta a területet az Aggteleki
Nemzeti Parknak, amelynek igazgatója,
Salamon Gábor igazgató arról tájékoztatta lapunkat, hogy a korábbi
hûtõ- és ülepítõ tavak környékén, a felszabaduló szerves anyagok hatására
számos növény- és madárfaj volt fellelhetõ, amit szeretnének megõrizni az
utókornak. Ennek érdekében egy általános vizes élõhelyet kívánnak kialakítani Szerencsen, amely a ritka gázlómadarak, növények, egyéb állatok
megtelepedésével új, természeti színfoltja lehet a környéknek.
A jelenlegi munkák oka, hogy a Mátra Cukor Zrt. vállalta: gondoskodik a
környezet rendbetételérõl, a mederkotrásról. A cukorgyár bezárása után
megszûnt a meder vízutánpótlása,
így ezt most mesterséges módon kell
biztosítani. Ez a Szerencs patak zsiliprendszere mögötti hûtõtavakra és a
malomtanya mögött elhelyezkedõ
ülepítõ medrekre egyaránt vonatkozik. Salamon Gábor szerint, ha terveik
szerint alakul minden, akkor néhány
év múlva magaslesek, megfigyelõhelyek kialakításával akár a nagyközönség is megcsodálhatja a környék
vízi élõvilágát. Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy a környék bõvelkedik horgászvizekben, így az egykori
cukorgyári hûtõ- és ülepítõ tavakból
várhatóan nem lesz halastó.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. április 16-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben.

20 2010. MÁRCIUS 26.

HIRDETÉS

A ROSSZINDULATÚ
HÍRESZTELÉSEK
ELLENÉRE IS

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

LÉTEZÜNK!



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!

 Szolgáltatunk, gépkocsit javítunk,

műszaki vizsgáztatunk.

NEM KELL HETEKET VÁRNIA, SORON KÍVÜL FOGADJUK!

 Új és használt gépkocsit értékesítünk.

Intézetünkben felkészült, sokoldalúan képzett szakembergárda várja Önt!

 Sérült gépkocsik kárrendezését is elvégezzük.

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

 Ha felkeresi cégünket, teljes ügyintézés

minden egy helyen!

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

Az Ön márkakereskedése:

Szerencsi AUTÓ Kft.

POLITIKAI HIRDETÉS

3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.

Tel: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207.
Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net.
Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*

* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

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

Kiárusítás -50%
Március 29-tôl április 3-ig

nyitva: 8–16.30 óráig
Igniker Kft.

A Szerencsi Hírek
következô száma
2010. április 16-án
jelenik meg.
Lapzárta: április 9.,
10 óra.

Lindab
LPA cserepeslemezek
2

2440 Ft/m

Az akció idôtartama 2010. április 14-tôl május 30-ig.

DOR-NEX KFT.
3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 4.
Telefon/fax: 47/361-508,
e-mail: postmaster@dornex.t-online.hu
Nyitva tartás: hétfô-péntek 8–16 óráig,
szombaton 8–12 óráig.

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

KÖZÉLET
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat március
18-ai ülésének elsõ napirendi pontjaként a település testvérvárosi kapcsolatait tekintették át a képviselõk. Szerencs öt európai várossal ápol partneri
kapcsolatot, amelyek közül kettõ Németországban, egy-egy pedig Luxemburgban, Szlovákiában és Romániában
található.
Visi Ferenc azon véleményének adott
hangot, hogy a testvérvárosi kapcsolatok létrehozásának mindenki örült.
Mostanában azonban nem rendelkeztek információval arról, melyik településre mikor, milyen összetételû küldöttségek utaztak. A képviselõ köszönetet mondott azért, hogy legutóbb
Nyárádszeredára õ is kijuthatott. Bíró
István szerint a városvezetés szinte kivétel nélkül felajánlotta a delegációkban való részvételt a testületben képviselõkkel rendelkezõ pártoknak és
civil szervezeteknek. Ez történt a legutóbbi erdélyi utazás alkalmával is.
Hidegkúti Ákos szerint hozzájuk az elmúlt négy év alatt egyetlen alkalommal sem jutott el információ a polgármesteri hivatalból testvérvárosi utakról.
Rónavölgyi Endréné felidézte, hogy
több évtizedes együttmûködés alakult
ki Szerencs és a testvértelepülések között. A város Beregszásszal is kapcsolatokat épít, a gimnázium segítséget
nyújt az ottani magyar középiskolának.
Szerencs és Rozsnyó közös európai
uniós támogatású programot valósít
meg, ami elsõsorban az ifjúság közötti kapcsolatépítést szolgálja. Az önkormányzat ezt a tevékenységét elsõsorban pályázatokon elnyert pénzekbõl
finanszírozza. A külföldi meghívás
mindig a polgármesternek szól, aki a
vendéglátói igények figyelembevételével határozza meg a küldöttségek öszszetételét. Amikor arra lehetõség van,
a testületi tagok között meghirdetik az
utazást, ahogy az elmúlt években az
önkormányzat ülésein ez többször
megtörtént. A testület tagjai az elõterjesztést egyhangúlag tudomásul vették.
Módosította az önkormányzat a közbeszerzési rendeletét. Mint azt Suskó
Viktor, a városi kincstár vezetõje ismertette, erre jogszabályi változások
miatt van szükség. A helyi szabályozás
alapján az elmúlt idõszakban a város
több beszállítójánál kedvezõbb árat sikerült kialkudni, amit a közüzemi szolgáltatóknál is szeretnének elérni.
Elfogadta a testület a 81 település öszszefogásával megvalósuló ivóvízminõség-javító program társulási szerzõdését. Gadóczi Bertalan ismertette,
hogy a dokumentum aláírásáról minden érintett önkormányzatnak szavaznia kell annak érdekében, hogy európai uniós támogatás felhasználásával
megvalósulhasson a 4,2 milliárd forint
értékû projekt.
Következõ napirendi pontként a hulladéklerakók rekultivációjához szükséges ingatlanvásárlásokról hozott döntést
az önkormányzat. Rónavölgyi Endréné
kérte, hogy az érintettel való tárgyalásokra a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökével közösen kapjon felhatalmazást, ami után a döntést a testület hozza meg. Visi Ferenc szerint ne
fizessenek olyan földterületekért, amit
esetleg ingyen is megszerezhetnek.
Hidegkúti Ákos szerint lehet, hogy elbirtoklással szerezhetne tulajdont a
város, ami nem kerülne pénzbe. Bíró
István kiemelte, hogy a bírósági procedúrára a pályázati határidõ miatt nincs
lehetõség. Danyi László szerint az adott
esetekben az elbirtoklás szóba sem
jöhet. Takács István arra hívta fel a figyelmet, hogy a szóban forgó ügyletek
összességében néhány tízezer forint kiadást eredményeznek. A majdani be-

ruházásból a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. vegye ki a részét. Az elõterjesztést a testület Hidegkúti Ákos ellenszavazatával elfogadta.

MENNYIT ÉR AZ „R” ÉPÜLET?
Komoly vitát kavart a „R” épület értékesítési árának a meghatározása.
Ináncsi Tünde, a polgármesteri hivatal
szervezési és jogi osztályának jogtanácsosa ismertette, hogy a korábban értékesítésre kijelölt ingatlan eladására
megtartott két versenytárgyalás érvénytelen volt. Ezt követõen az eredeti 116 millió forintos kikiáltási ár 80%áért lehetne meghirdetni az épületegyüttest, azonban megfontolandó,
hogy ennyiért akadna-e rá vevõ.
Bíró István elnök elmondta, hogy a
pénzügyi és városfejlesztési bizottság
az ár kérdésében nem foglalt állást,
annak meghatározását a testületre bízzák. Hidegkúti Ákos azt javasolta, hogy
ha kétszer nem sikerült értékesíteni az
ingatlant, akkor vegyék le a napirendrõl a kérdést. Áron alul nem szabad eladni területet. Vaszily Miklós szerint az eredeti kikiáltási ár túlzott volt,
ami helyett egy reális összeget kellene
meghatározni.
Visi Ferenc azt javasolta, hogy a város
az ÉMÁSZ-kirendeltség helyett itt alakítson ki kistérségi szolgáltató központot. Gadóczi Bertalan jegyzõ tájékoztatása szerint ez nem lehetséges,
mert a polgármesteri hivatal melletti ingatlan megvásárlására pályázaton nyert
pénzt a város, amit nem lehet másra
fordítani. Gál András azt javasolta, hogy
az „R” épületet és a bolt melletti üres
területet értékeltessék fel és hirdessék
meg, amire több érdeklõdõ is volna.
Fekete József szerint is irreálisan magas
volt az eredeti kikiáltási ár, azonban az
„R” épületet nem szabad elkótyavetyélni, de ha sokáig áll üresen az épület, tovább romlik az állaga. Bíró István
nettó 70 millió forintos induló eladási
árra tett javaslatot. Kalina Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy az ingatlanértékesítésbõl származó bevétel szerepel a város költségvetésében. Heves
János szerint az ár meghatározásánál
az értékbecslés az iránymutató. Az alpolgármester támogatta Bíró István javaslatát, ami magasabb, mint a szakértõk által meghatározott összeg. Takács
István szerint az utódokra is kellene forgalomképes ingatlanokat hagynia az önkormányzatnak. Indítványozta, hogy a
vállalkozók támogatására szolgáló keretbõl a homlokzat-felújításokra szánt
összegbõl renoválják az „R” épületet.
Amennyiben eladják az ingatlant, a befolyt összeget parkolók céljára szolgáló területek vásárlására fordítsa a város.
Rónavölgyi Endréné szerint messze
nincs szó az ingatlan elkótyavetyélésérõl, ugyanakkor az ebbõl befolyó
pénzbõl tovább növelik a város vagyonát, önerõként felhasználva az európai uniós támogatással megvalósuló
óvodafelújításokhoz, a rendelõintézet
fejlesztéséhez.
A testület Hidegkúti Ákos, Korondi
Klára, Takács István és Visi Ferenc ellenszavazatával megerõsítette az eladási
szándékát és az „R” épület induló eladási árát Danyi László, Hidegkúti
Ákos, Korondi Klára, Takács István és
Visi Ferenc tartózkodása mellett nettó
70 millió forintban határozta meg (Egeli
Zsolt és Koncz Ferenc nem vett részt
az ülésen – a szerk.)

PÁLYÁZAT
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK
Egyhangúlag döntött a testület a
helyi kisvállalkozások támogatására
szolgáló pályázat kiírásáról. Béni Gyula

adócsoport-vezetõ ismertette, hogy az
elõterjesztés alapján a város költségvetésében erre a célra rendelkezésre
álló 9,6 millió forintból munkahelyteremtésre és -megtartásra, valamint
elsõsorban a Rákóczi úton lévõ ingatlanok homlokzat-felújítására lehet majd
támogatást igényelni. Az adócsoportvezetõ javasolta, hogy csak olyan gazdálkodók igényelhessenek pénzt az
alapból, akiknek legalább két éve
Szerencsen van a székhelyük vagy telephelyük. Ugyancsak töröljék az önkormányzati képviselõket és bizottsági tagokat kizáró rendelkezést. Takács
István szerint az önkormányzatnak a
mostani 9,6 millió forintnál többet kellene visszajuttatni a helyi vállalkozásoknak. A szerencsi Bonbon Kft. elõtt
például nagyon rossz állapotban van
az út, ami nem tesz jót a bolt forgalmának. Hidegkúti Ákos kiemelte: tavaly közel hatszázmillió forint helyiadó-bevétele volt a városnak.
Nevetséges, hogy ebbõl az elmúlt
évben négyszázezer forintot juttatott
vissza az önkormányzat. Olyan pályázati kiírásra van szükség, ami felkelti a vállalkozók érdeklõdését. A
hibás adópolitika miatt sok vállalkozás elhagyja a települést. A képviselõ
furcsának találta, hogy a polgármester
családi cégének a székhelyét
Budapestre helyezték át. Az alpolgármester vállalkozása pedig több százmillió forint támogatáshoz jutott. Visi
Ferenc szerint a vállalkozók a magas
adóterhek miatt a létükért küzdenek,
amiben segítséget kell nekik nyújtani
az önkormányzatnak. Heves János kiemelte, hogy a város részben az adóbevételekbõl tartja fenn az intézményeket. Az ipari park fejlesztése és a
Szerencs Kártya tervezett bevezetése
is bizonyítja elkötelezettségüket a helyi
gazdaság fejlesztésére. Családi vállalkozása sok más céghez hasonlóan pályázatokon nyert támogatást, de nagyságrendekkel kevesebbet a Hidegkúti
Ákos által említett összegnél. Az elnyert
pénzt munkahelyek teremtésére és
megõrzésére fordították, miközben telephelyet tartanak fenn a városban, ami
után ide fizetnek adót. Fekete József
arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzat a szerencsi vállalkozásoknak több mint a felétõl nem kéri az
iparûzési adót. Sípos Attila az iránt érdeklõdött, hogy mi indokolja a képviselõk pályázati tilalmának törlését az
elõterjesztésbõl. Takács István szerint
az önkormányzat vállalkozó tagjai
nem kívánnak élni ezzel a lehetõséggel.
Bíró István ismertette: a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság ülésén Egeli
Zsolt fogalmazta meg alkotmányos
aggályát a rendelkezéssel kapcsolatban.
Gadóczi Bertalan megjegyezte: az alkotmánybíróság tiszte annak eldöntése, hogy egy rendelkezés szemben álle az alaptörvénnyel. A jegyzõ leszögezte: amennyiben a testület tagjai kizárják magukat a pályázás lehetõségébõl, õ nem fog törvényességi kifogást emelni. Korondi Klára szerint fontos, hogy a képviselõk a református
presbiterekhez hasonlóan tisztességgel
és becsülettel lássák el a megbízatásukat. Rónavölgyi Endréné kiemelte: az
állam által biztosított források soha nem
voltak elegendõk a város mûködtetetésre. Szerencs évtizedek óta az adóbevételek felhasználásával mûködteti
az intézményeket, valósít meg beruházásokat. Ezekre a pénzekre most is
szükségük van, különösen az után,
hogy bezárt a cukorgyár és még nem
mûködik a szalmatüzelésû erõmû. Az
önkormányzat ugyanakkor segíti is a
gazdálkodókat, legutóbb a kisvállalkozásoknak csökkentették az építményadóját. A mostani pályázatból senkit

ne zárjanak ki, de a képviselõk önmagukat korlátozva ne nyújtsanak be
támogatási igényt. A polgármester ismertette: autókereskedéssel foglalkozó cégük székhelyét nem jószántukból tették át Budapestre. A bankok sajnos napjainkban csak olyan társaságoknak finanszírozzák a készletet,
amelyeknek a székhelye nagyvárosokban található. A változás az itteni
telephelyüket nem érinti, adót is
Szerencsre fizetnek.
A testület Hidegkúti Ákos ellenszavazatával, Gál András tartózkodása
mellett elfogadta pályázati feltételként
a legalább két éve meglévõ szerencsi
székhelyet vagy telephelyet.
Ezt követõen kizárta a testület a pályázati lehetõségbõl a képviselõ-testület
tagjait. Az ezt megengedõ javaslatnál
Heves János, Hidegkúti Ákos és Takács
István nemmel szavazott, Bíró István,
Danyi László, Gál András, Kalina
Lajos, Sípos Attila, Uray Attiláné pedig
tartózkodott a voksolásnál.
Döntött a testület, hogy a következõ
tanévben az általános iskola Bolyai és
Rákóczi épületeiben kettõ-kettõ, míg
a Bocskai gimnáziumban pedig öszszesen nyolc új osztály induljon.
Bodnárné Göndör Magdolna, a polgármesteri hivatal oktatási, közmûvelõdési és városmarketing osztályvezetõje ismertette, hogy az idén 97 iskolaköteles korú gyerek van Szerencsen,
akik közül várhatóan 17-et nem íratnak majd be elsõ osztályba a szülõk.
Hidegkúti Ákos az iránt érdeklõdött,
hogy az idei, összességében 86 millió
forintos elvonás mennyire hozza nehéz
helyzetbe a szerencsi oktatási és nevelési intézményeket. A gimnázium
esetében például 25 millió forintos a
csökkenés. A város intézményeit a vidékrõl bejáró gyerekek tartják életben.
Bodnárné Göndör Magdolna hangsúlyozta, hogy a központi normatívák
csökkenése mellett az intézmények
csak annyival kevesebb pénzzel gazdálkodnak, ami ésszerûen elfogadható. Emiatt az önkormányzatra hárulnak
nagyobb terhek. Rónavölgyi Endréné
kiemelte, hogy az óvodákban és iskolákban semmilyen szakmai visszalépés
nem történt. Visi Ferenc arra volt kíváncsi, hogy a pedagógusok elégedettek-e a fizetésükkel. Suskó Viktor
szerint a gimnázium esetében az idei
és a tavalyi pénzügyi elõirányzat között csak néhány millió forint az eltérés. A dologi kiadások az intézményeknél nem csökkentek, a költségvetés
meghatározásánál a közmûdíjak emelkedését figyelembe vették. Ugyanakkor
több pedagógus vesz részt a Prémium
évek programban. Bodnárné Göndör
Magdolna ismertette: ha a vidéki gyerekeket nem fogadnák, huszonöt fõt
kellene elbocsátani a nevelési és oktatási intézményekbõl. A rájuk esõ normatívákat és az általuk befizetett térítési díjakat figyelembe véve ezek az
óvodások és iskolások a szerencsi önkormányzatnak nem kerülnek pénzébe. Rónavölgyi Endréné a szülõk szabad iskolaválasztási jogára hívta fel a
figyelmet.
Hidegkúti Ákos és Takács István tartózkodása mellett meghatározta a testület a gondozási központ új térítési díjait, amelyek – Sipos Attila intézményvezetõ tájékoztatásai alapján – az
igénylõk jövedelmi viszonyától függõen
8-10 százalékkal emelkedtek.

JÖN A SZERENCS KÁRTYA
Külön napirend keretében döntött a
képviselõ-testület a Szerencs Kártya bevezetésérõl.
Barva Attila aljegyzõ az írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítéseként is-

mertette, hogy a kedvezményekre jogosító rendszer létrehozására 10 millió forint van elkülönítve a város idei
költségvetésében. A cél a helyi kis- és
középvállalkozások támogatása, valamint a lokálpatriotizmus erõsítése. A
nem szerencsiek a kártya felmutatásakor a rendszerhez csatlakozó helyi
vállalkozóktól kapnának kedvezményt,
a településen élõk, itt dolgozók, vagy
tanulók ezen felül az tanuszoda és a
wellnessház szolgáltatásait, valamint az
önkormányzat és intézményei által
szervezett programok belépõit is olcsóbban válthatnák meg. Kalina Lajos
örömmel nyugtázta, hogy az egy évvel
ezelõtt felvetett ötlete valósággá válik.
Vaszily Miklós arra volt kíváncsi, hogy
a vállalkozók részérõl milyen érdeklõdés mutatkozik a Szerencs Kártya
iránt. Heves János arra hívta fel a figyelmet, hogy a városkártya a kiskereskedõknek és szolgáltatóknak lehetõséget biztosít a forgalmuk megtartására vagy növelésére. Hidegkúti Ákos
arra volt kíváncsi, hogyan lehet a multinacionális cégeket távol tartani ettõl
a kezdeményezéstõl. A képviselõ a lakosságtól a kártyákért kért 500, illetve
a nem Szerencsen élõk, dolgozók
vagy tanulók esetében javasolt 1000
forintos árat alacsonynak tartotta és a
megduplázásukat javasolta.
Barva Attila ismertette: a rendszert
az önkormányzat hozza létre és
mûködteti, a szerzõdés szabad joga
szerint azzal kötnek megállapodást, akivel akarnak. A helyi vállalkozói körbõl
megfelelõnek mutatkozik az elõzetes
érdeklõdés.
Rónavölgyi Endréné szerint fontos,
hogy minél többen vásárolják meg a
Szerencs Kártyát, ami csak így tudja teljesíteni a küldetését. Szerinte a plasztiklapokat önköltségi áron kell adni a
lakosságnak annyiért, amennyibe azok
az önkormányzatnak kerülnek. Korondi
Klára azt szorgalmazta, hogy a kisnyugdíjasok és a nagycsaládosok kapjanak kedvezményt. Sípos Attila a
2000 forintot sokallta. Gál András
1000, illetve 1500 forintot javasolt.
Heves János szerint olyan árat kell elfogadniuk, ami vonzó az embereknek.
A testület végül azt fogadta el, hogy a
városban élõknek, itt tanulóknak és dolgozóknak 500 forintért, másoknak
1500 forintért biztosítja a Szerencs
Kártyát.

KÉPVISELÕI HOZZÁSZÓLÁSOK,
VÉLEMÉNYEK
Az önkormányzati ülésen a „különfélék” napirend során Rónavölgyi
Endréné ismertette, hogy a közmûhálózat cseréjével elkezdõdött a BajcsyZsilinszky út felújítása. A Rákóczi út 51.
szám alatti egészségház beruházásának
kivitelezési munkáit közbeszerzési eljáráson a Szerencs Szivárvány Kft.
nyerte el. A településen az elnyert pályázati támogatás felhasználásával elkezdõdött a járdaépítések elõkészítése. Sípos Attila abban kérte a városvezetés közremûködését, hogy a Hegyalja
Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete
a wellnessházban lévõ irodájuk után
kedvezményes összegû rezsiköltséget
fizessen. Visi Ferenc a város Prügy felõli végén lévõ, elhagyatott telep sorsa
iránt érdeklõdött, amit a véleménye szerint jó lenne munkahelyteremtés céljára hasznosítani. Fekete József az általános iskola Rákóczi épületénél parkolók kialakítását szorgalmazta. Vaszily
Miklós szerint járhatóvá kellene tenni
az Igló utcát. Korondi Klára a Csalogány
utcában lévõ volt bútoripari szövetkezet udvarára hordott törmelék ügyében
kért intézkedést.
Á. A. – S. L.

