
toknak az újraértelmezését. Szorgal-
maztam a szemétszállítási díjmegálla-
pítás eljárási rendjének a megváltoz-
tatását azért, hogy már a szolgáltatást
végzõ Szerencsi Hulladékgazdálkodá-
si Közszolgáltató Kft. (SZHK Kft.) tag-
gyûlésén érdemben legyen képviselve
a város lakóinak az álláspontja. A je-
lenlegi jogi szabályozás szerint a tag-
gyûlés meghatározza a szolgáltatásért
fizetendõ díjakat, ezt az önkormány-
zat elé terjeszti, amit a testület elfogad
vagy elutasít. Ha az utóbbi döntés tör-
ténik, akkor a cég az elõzõ évi díjakat
alkalmazza, a különbözetet pedig a vá-
rosnak kell megfizetni. Viszont öröm-
mel hallottam, hogy egy régebbi ja-
vaslatomat megfogadták, és az idén má-
jus 19-én megalakult a SZHK Kft. há-
romtagú felügyelõ bizottsága. Azt azon-
ban már sajnálom, hogy a város veze-
tõi nem tartották érdemesnek a képvi-
selõ-testületet tájékoztatni arról, hogy
létrejött a bizottság és a polgármester
asszony Szerencs képviseletére egy
esztendõre Lehóczky Gyõzõt találta a
legalkalmasabb személynek. Talán ezt
az információt is illett volna megosz-
tani a képviselõkkel, a választókkal. 

– A munkamegosztás alapján a pol-
gármester távollétében Ön az általános
alpolgármester. Mit jelent ez a napi fel-
adatok ellátásában? 

– Az önkormányzatnak két társadal-
mi megbízatású alpolgármestere van el-
térõ feladat- és hatáskörökkel. A pol-
gármester – távolléte esetén – általános
helyettesítésére engem jelölt ki. A vá-
ros nevében kötelezettséget vállalhatok,
ami egyúttal felelõsséggel jár. Ezek
azonban nem önálló jog- és hatáskö-
rök, és azt sem jelenti, hogy általános
alpolgármester vagyok. Fontos megje-
gyeznem, hogy az idén megváltoztak
a jogszabályok, ami alapján a polgár-
mester nem csupán elvonhatja az al-
polgármester hatáskörét, hanem a tes-
tület tagjainak kétharmados többségé-
vel akár le is válthatja a tisztségébõl. 

– Általános a hasonló nagyságrendû
településeknél, hogy két alpolgármes-
tert választottak?

– Szikszón például három alpolgár-
mester van, két képviselõ és egy külsõs,
máshol egy fõállású alpolgármestert vá-
lasztottak. Többféle modell létezik, és
úgy látom, hogy most mindenütt kere-
sik a jó megoldást, mert nehéz idõszak
elé néznek az önkormányzatok. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A szerencsi önkormányzatnak az el-
következõ idõszakban a város va-
gyonának növelése helyett az embe -
rek szellemi és anyagi gyarapodását kell
szolgálnia, miközben a jelenlegi gaz-
dasági körülmények között az intéz-
ményrendszer mûködõképességének a
biztosítása rendkívüli takarékossági
intézkedéseket igényel. A település ne-
héz pénzügyi helyzetébõl azonban
csak munkahelyteremtõ beruházások
megvalósulása jelentheti a kiutat – nyi-
latkozta lapunknak Egeli Zsolt alpol-
gármester (fotónkon).   

– A képviselõjelöltek közül a vá-
lasztóktól Ön kapta a legtöbb szava-
zatot. Meglepte az eredmény?

– Jó érzéssel vettem tudomásul, hogy
október 3-án a választók Szerencsen is
a változásra szavaztak és ennek meg-
valósulásának a garanciáját részben
bennem látták. Úgy gondolták a város
lakói, hogy én lehetek a változás egyik
motorja. Szerintem ezt fejezték ki a sze-
rencsi emberek, amikor a szavazóla-
pon a nevem mellé tették az ikszet. A
bizalmat ezúttal is köszönöm. Ugyan-
akkor azt is láthatták a közügyek iránt
érdeklõdõ szerencsiek, hogy a testü-
letben az elmúlt négy évben a kezde-
ményezéseim nem találtak értõ fülek-
re. 

– Melyek voltak a legfontosabb ja-
vaslatai?

– Képviselõként kezdeményeztem a
város megbízási szerzõdéseinek az át-
tekintését, a helyi közmédia helyzeté-
nek az elemzését, az ifjúság kulturált
szórakozásához szükséges feltételek
megteremtését, a közösségi élettér
bõvítését és az ezekbõl adódó felada-
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Pénteken délután nyolc végzõs
osztály 245 tanulója sorakozott fel
az intézmény aulájában. 

A gimnázium tanulói ezúttal is szá-
mos zenés és prózai produkcióval kö-
szöntötték társaikat, valamint az au-
lában és folyosókon helyet foglaló
vendégeket. Az elhangzott szavala-
tok, a hangszeres játékok és a pró-
zai elõadások után a végzõs fiatalok
elõször a város polgármesterének és
az iskola fõigazgatójának, valamint
helyettesének tûzték fel a gimnázi-
um jelképét, majd az osztályfõnökök
helyezték el a diákok ruháján a
2010/2011-es tanévben végzõs bocs-
kaisok szalagját. 

A fõigazgató köszöntõjében arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy bár a szalag -
avató napjának nincs különösebb
neve a naptárban, mégis minden esz-
tendõben diákok ezrei várják az ün-

nepet. Gál András beszédében kie-
melte, hogy a szalagtûzés jelentõs ha-
tárkõ a fiatalok életében, ami pilla-
natnyi megállásra késztet. Az intéz-
ményvezetõ arra kérte a végzõsöket,
hogy gondolják végig eddigi erõfe-
szítéseiket és a rájuk váró feladatokat. 

A fõigazgatói beszéd után a sza-
lagavató vidám pillanatai követ-
keztek. Az utolsó évfolyamos osz-
tályok különbözõ társastánc-pro-
dukciókkal mutatkoztak be a sze-
rencsi Bocskai gimnázium szalag -
avatóján.

A város és környéke nem tartozik a
szeizmológiailag aktív területek közé.
A legutóbbi, károkat is okozó föld-
mozgás a vidékünkön 1999-ben volt
Csobaj térségben.  Idén október 30-
án a késõ esti órákban történt kisebb
rengés, aminek Szerencs közelében
volt az epicentruma.     

– Szombaton 23.55 órakor mozdult
meg a föld, amit az emberek elsõsor-
ban Tállyán érzékeltek – ismertette la-
punk érdeklõdésére Mónos Péter, a
Magyar Tudományos Akadémia Sze-
izmológiai Obszervatóriumának tu-
dományos munkatársa. Errõl a tele-
pülésrõl érkeztek hozzánk telefonok
arról, hogy a lakosok rázkódást ta-
pasztaltak és morajlást hallottak. Ká-
rokról nem történt bejelentés. A
mûszerek adatai alapján kiszámoltuk,
hogy a földrengésnek Szerencshez kö-
zel volt az epicentruma. Az, hogy a

tíz kilométer mélységben végbemenõ
jelenséget elsõsorban Tállyán érzé-
kelték, feltehetõen a talajviszonyok-
nak volt köszönhetô.  

Mónos Péter kiemelte, hogy a
Richter-skála szerint 2,7-es erõsségû
földrengés jellemzõen nem okoz ká-
rokat. Ami ennél kisebb, azt általá-
ban már nem is veszik észre az em-
berek, csak a mûszerek jelzik. A tu-

dományos munkatárs ismertette,
hogy Magyarországon évente kb. 80-
100 földrengést regisztrálnak és en-
nek csak egy töredékét érzékeli a la-
kosság. 

Szombaton éjjel Tállyán többen
arra riadtak, hogy a házuk megremeg,
a szekrényekben az üvegtárgyak meg-
csörrentek. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Minden korábbinál több diák
részvételével rendezték meg az
idei szalagavató ünnepséget a
szerencsi Bocskai gimnázium-
ban. Az iskola hagyományaihoz
híven az érettségi elõtt álló diá-
kok színvonalas egyéni és társas
mûsorszámokkal készültek az
október 29-ei ünnepségre.

Megmozdult a föld október
30-án Szerencs térségében. A
Richter-skála szerinti 2,7-es erõs-
ségû rengés károkat nem okozott,
de a jelenséget érzékelõ embe rek
körében riadalmat keltett. 

Közeleg a búcsú pillanata. 

A VÉGZÕSÖK SZALAGTÛZÉSE A VÁROS ÉRTÉKÉT 
AZ EMBEREK ADJÁK

FÖLDRENGÉS SZERENCS TÉRSÉGÉBEN 

Európa mértani középpontjában volt legjobban érezhetõ a föld-
mozgás.



A magyar nyelvújítás vezéralakjá-
ra emlékeztek október 27-én Sze-
rencsen. A Kazinczy Ferenc utcában
lévõ emléktáblánál a névadó 251.
születésnapja alkalmából Bánfalvi
Krisztina emlékezett meg az íróról.
Az általános iskolai tanár hangsú-
lyozta, hogy a modern magyar
mûvelõdés születésének egyik leg-
fontosabb alakjaként õ tette az iro-
dalmat közüggyé hazánkban. A
nyelvújítás vezéregyénisége, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja
volt. Azt vallotta, hogy az írónak sza-
badságában áll új szavak alkotása,
hogy a nyelvet szebbé, kifejezõbbé,
alkalmassá tegye az új ismeretek be-

fogadására. Szívesen segítette és tá-
mogatta a fiatal, szárnybontogató
nemzedéket. Az 1820-as évekig
Széphalom volt a magyar irodalom
központja. Az akkori írók – köztük
Szemere Pál, Kölcsey Ferenc, Ber-
zsenyi Dániel – Kazinczynak mu-
tatták be kézirataikat, tõle vártak kri-
tikát és ítéletet szerzeményeikrõl. Ha-
talmas szerepe volt a magyar nyelvû
színjátszás megteremtésében. Több
mint kétszáz iskola létrehozásában
mûködött közre. Az országot behá-
lózó, széleskörû kapcsolatokat te-
remtett, mûveket továbbított, esz-
mékrõl értekezett, tanácsokat, biz-
tatást és kritikákat adott, levelezésé-

ben bemutatta élete helyszíneit, csa-
ládját – emelte ki Bánfalvi Krisztina,
aki szerint Kazinczy Ferenc nyitott-
ságával, közvetlenségével mûve lõ -
dési és társasági életet teremtett Ma-
gyarországon.    

A méltató szavak után Szerencs ön-
kormányzata, valamint az oktatási és
nevelési intézmények képviselõi he-
lyezték el koszorúikat az emlék-
helynél. 

A négy hazai cukorgyár bezárásából
adódó hátrányok csökkentésére elkü-
lönített pénzügyi keretre az idén janu-
ár 15-éig nyújthattak be pályázatot az
érintett mezõgazdasági termelõk, vál-
lalkozások és önkormányzatok. A Nem-
zeti Diverzifikációs Program (NDP)
keretében mezõgazdasági fejleszté-
sekre, feldolgozó üzemek létesítésére,
agrártermékek értéknövelésére, mikro-
vállalkozások fejlesztésére, turisztikai
tevékenységekre, valamint település-
fejlesztésre és a vidéki örökség védel-
mére lehetett támogatást igényelni. La-
punk korábbi információi alapján a volt
Szerencsi Cukorgyár termeltetési terü-
letérõl összesen 443 pályázatot nyúj-
tottak be, azonban az érintettek nap-
jainkig nem kaptak értesítést ezek sor-
sáról. 

Érdeklõdésünkre a Vidékfejlesztési
Minisztérium a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) tá jé -
koztatása alapján ismertette, hogy az
NDP-n belül a négy kedvezményezett
térségbõl összesen 3082 támogatási
kérelem érkezett a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A két
beruházási és négy vidékfejlesztési
jogcímen rendelkezésre álló forrás
összege alig 16,8 milliárd forint, mi -
köz ben az igény ennek az ötszöröse,
közel 81 milliárd forint.

Az MVH a támogatási kérelmeket a
rendelet feltételeinek alapján bírálja el,
és a jogszabályban meghatározott pon-
tozási rendszer szerint értékeli, rang-
sorolja, majd dönt a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium forrásainak felmérésével.
Az MVH figyelembe veszi a mezõ -
gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, vala-
mint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó jogcí-
menként és kedvezményezett térsé-

genként összeállított rangsort. A ké-
relmet nem teljeskörûen benyújtó
ügyfélnek hiánypótlási lehe tõség biz-
tosított, ezért a rangsorállítás feltétele,
hogy ez megtörténjen. Az NDP jog-
címeinél a határidõben benyújtott ké-
relmek teljes körû hiánypótlása el-
húzódott – részben a határidõ hosz-
szabbítására benyújtott kérelmek mi-
att –, és a hivatal vezetése szüksé-
gesnek ítélte a támogatási igénylések
bírálatának felülvizsgálatát, ezért
még nem hoztak végsõ döntést a pá-
lyázatokról.

A kérelmeket az MVH a rangsorál-
lítást követõen átadta a Vidékfejlesztési
Minisztériumnak. A szaktárcánál el-
végzett felülvizsgálatot és forrásfelmé-
rést követõen hamarosan döntés szü-
lethet a pályázatokról – tájékoztatott la-
punk kérdésére válaszolva a miniszté-
rium sajtóosztálya.   
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Hollókõi József

(fotónkon) esti pi-
henésként televízi-
ót nézett, amikor
hatalmas robajra
lett figyelmes, mi-
közben a ház is
megingott, a vitrinben lévõ poharak
pedig összekoccantak. – Ilyet koráb-
ban még nem tapasztaltam – emlé-
kezett vissza a férfi – pedig a község
határában lévõ kõbányában korábban
rendszeresek voltak a robbantások, de
most sokkal nagyobb volt a zaj. Má-
sokhoz hasonlóan én is kiszaladtam
az udvarra, kérdezõsködtünk egy-
mástól, hogy mi történhetett. Mivel a

család szõlészetbõl-borászatból él,
azonnal a pincéhez siettem, hogy ott
nem történt-e kár.  Szerencsére min-
dent a helyén találtam, egy kõ sem
mozdult meg a boltozatban. 

A földrengések elõrejelzésére ugyan
történtek már kísérletek a világ több
országában, de máig sem sikerült
megbízható megoldást találni. Az,
hogy a térségünkben most megmoz-
dult a föld, nem jelenti azt, hogy a jö -
võ ben hasonló természeti jelenség  elõ -
fordulásának nagyobb lenne a való-
színûsége. A szakemberek úgy vélik:
Szerencsen és környékén e tekintet-
ben esténként továbbra is nyugodtan
hajthatják álomra a fejüket az em-
berek.       

FÖLDRENGÉS 
SZERENCS TÉRSÉGÉBEN 

Nemzetközi meghívásos birkózó-
verseny helyszíne volt október 30-án
Szerencs. A Bonbon Kupa elnevezésû,
utánpótlás korú fiataloknak meghir-
detett szabadfogású viadalon kilenc
egyesület 127 sportolója lépett
szõnyegre, akik közül a házigazdák bi-
zonyultak a legeredményesebbnek.   

A résztvevõk népes mezõnye miatt
idén a Kulcsár Anita Sportcsarnokban
rendezte meg a Bonbon Kupát a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Birkózó
Szövetség és Szerencs Város Sport-
egyesülete. A megnyitó ünnepségre fel-
sorakozott csapatokat Daragó László-
né, a megyei testnevelési és sportinté-
zet igazgatója köszöntötte. Koncz Fe-
renc országgyûlési képviselõ, Szerencs
polgármestere büszkén jegyezte meg,
hogy a tavalyi sikeres birkózóverseny
után ebben az évben nemzetközi
mezõny lép szõnyegre a rangos via-
dalon, amelynek életre hívásában Il-
lésy László szerencsi edzõ szerzett elé-
vülhetetlen érdemeket.  Rónai Kálmán,
a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke
köszöntõjében az utánpótlás-nevelés
fontosságát hangsúlyozta, amiben Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye jó úton ha-
lad. A fiatalok a birkózáson keresztül
hozzászoknak a rendszeres testmoz-

gáshoz, ami elõsegíti, hogy testben és
lélekben egyaránt egészséges fel-
nõttekké váljanak. Az alelnök külön kö-
szönetet mondott Takács Istvánnak, a
Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójának, aki a verseny egyik fõ me-
cénása.

Rónai Kálmán és Mecser Lajos, a 
B.-A.-Z. Megyei Birkózó Szövetség al-
elnöke egy-egy díszes kupa átadásával
ismerték el Koncz Ferencnek és Illésy
Lászlónak a sportág érdekében kifejtett

áldozatos tevékeny-
ségüket.    

A második Bon-
bon Kupán nyolc ha-
zai egyesület és a
romániai Korond te-
lepülés fiatal birkó-
zói léptek szõnyeg-
re. A tavalyihoz ké-
pest több mint dup-
lájára nõtt a me zõny,
ami a verseny létjo-
gosultságát igazolja.
A versenyt lezáró ün-
nepélyes eredmény-
hirdetésen az ovi-
soktól a serdülõ kor-
csoportig összesen
104-en állhattak fel
a dobogóra. A sze-
rencsi fiatalok ösz-
szesen 43-an szere-

peltek, akik 12 arany-, nyolc ezüst- és
11 bronzérmet szerezve csapatver-
senyben is az élen végeztek.

A II. Bonbon Kupa szerencsi ered-
ményei:

Csapat: 1. Szerencs VSE 201, 2. DBC
Miskolc 191, 3. Kazincbarcika VSE 60.

Egyéni, ovis 2006–2005: 16 kg: 3.
Mizák Mihály, 18 kg: 3. Béni Szilárd,
20 kg: 3. Mezõsi Kende. 

Gyermek II. 22 kg: 1. Balázsfalvi Bar-
bara, 26 kg: 2. Turcsányi Botond, 28
kg: 3. Alföldi Tamás, 3. Tóth Márton,
30 kg: 1. Szoboszlai Dániel, 3. Pál Mi-
hály, 40 kg: 2. Vámosi Eszter.

Gyermek I. 20 kg: 1. Béni Roland,
24 kg: 3. Nagy Kristóf, 5. Nagy Bence,
28 kg: 2. Molnár Olivér, 3. Ocsenás Ad-
rián, 31. kg: 2. Géczi Márk, 37 kg: 2.
Nagy Zétény, 50 kg: 1. Suhaj Trisztán.

Diák II. 24 kg: 1. Sztankovics Attila,
28 kg: 2. Vitelki Márton, 34 kg: 3. Ba-
lázs Ákos, 45 kg: 5. Baumel Márton.
Lány 31. kg: 1. Balázs Petra, 60 kg fe-
lett: 1. Kecskés Vanda, 2. Jónás Do-
minika. 

Diák I. 46 kg: 1. Illésy Márton, 53
kg: 1. Balázsfalvi Norbert, 68 kg: 1. Go-
lopi József, 68 kg. Lány: 2. Komenczi
Dorottya. 

Serdülõ fiú 1995–1996: 59 kg: 1. Sági
Márk, 66 kg: 1. Nagy Ákos, 3. Koncz
Bence. 

Ifi lány: 3. Tokár Beáta.

KÜZDELEM A BONBON KUPÁÉRT

Amennyiben az idõjárás kedvez a
munkának, még az idén megkezdôd-
het a város térségében a Szerencs-pa-
tak medrének a kotrása és a vízfolyásba
csatlakozó árkok megrongálódott zsi-
lipjeinek a helyreállítása. Az árvíz el-
leni védelmet biztosító töltések meg-
erõsítését és magasítását pályázati tá-
mogatás felhasználásával tervezi a vá-
ros önkormányzata és az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság.      

Az elmúlt idõszakban a Szerencs-
patak több alkalommal elöntéssel fe-
nyegette a vízfolyás mentén lévõ,
alacsony fekvésû ingatlanokat. Több
portára be is tört az áradat és a Fecs-
kés városrészt csak a töltés homok-
zsákos magasításával sikerült meg-
menteni a katasztrófától. Az elkövet-
kezõ idõszakban jelentõs fejlesztések
eredményeként a veszélyeztetett te-
rületek a korábbinál nagyobb biz-
tonságba kerülhetnek.   

Vasas István, az Észak-magyaror-
szági Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság vízgyûjtõ-rendezési osz-
tályának vezetõje lapunk kérdésére
válaszolva közölte, hogy a közelmúlt-

ban megszületett kormányhatározat
alapján 16 millió forint áll rendelkezésre
a Szerencs-pataknál helyreállítási mun-
kára: mederkotrásra és tisztításra, va-
lamint a csapadékelvezetõ árkok be-
csatlakozásainál lévõ megrongálódott
mûtárgyak – csapóajtók, zsilipek – ja-
vítására. Ugyancsak ebbõl az összegbõl
fedezik a töltések eredeti állapotának
a visszaállítását. A kivitelezés kedvezõ
idõjárás esetén már novemberben el-
indulhat.   

Az osztályvezetõ lapunk kérdésére
ismertette, hogy a depóniák magasítá-
sára a Regionális Operatív Program ke-
retében nyílik pályázati lehetõség, amit
kifejezetten az árvíz sújtotta térségek-
re írtak ki. Ennek kihasználására meg-
kezdõdtek a szerencsi önkormányzat-
tal az egyeztetések. Az elnyerhetõ tá-
mogatás maximális összege százmillió
forint, amit szeretnének teljes egészé-
ben kihasználni. Ebbõl a pénzbõl a fecs-
kési városrésznél a kritikus négyszáz
méteres töltésszakaszon úgynevezett
parapetfal létesítésével javítanák a la-
kosság élet- és vagyonbiztonságát. Az
vízfolyás ondi szakaszán pedig mûsza-
ki szempontból a depóniák magasítá-
sa lenne indokolt.

TERVEZETT MUNKÁK 
A SZERENCS-PATAKNÁL

A nagy létszámú szerencsi csapat volt a legeredményesebb a via -
dalon. 

Mederkotrásra és töltésmagasításra vár a patak.

DÖNTÉS ELÕTT A DIVERZIFIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK

KAZINCZY FERENC SZÜLETÉSNAPJÁN

Koszorúzás a nagy nyelvújító márván y táb lá jánál. 

A helyi fiatalok bizonyítottak a szônyegen.



A 2011-es évre is kedvezménnyel
fizethetik elõ olvasóink az idei év
december 15-ig a Szerencsi Híreket.
Az újságot jövõre változatlan áron,
150 forintért lehet majd megvásá-
rolni a boltokban és az újságáru-
soknál. Akik az éves vagy féléves  elõ -
fizetés mellett döntenek, olcsób-
ban, darabonként 131 forintért jut-
nak hozzá közéleti lapunkhoz, amit
a hírlapkézbesítõ házhoz visz.

Az elmúlt évek gyakorlatának meg-
felelõen a Szerencsi Hírek 2011-ben
is összesen 21 alkalommal jelenik
meg. Januártól júniusig, valamint
augusztustól novemberig havonta
két lapszám lát napvilágot, júliusban
a szerkesztõség munkatársainak éves
szabadsága miatt szünet van és de -
cember közepén egy ünnepi számot
ad ki a szerkesztõség.  A 21 db új-
ságért a 2011-es esztendõre vonat-
kozó kedvezményes éves elõfizetés

díj 2750 forint. A várostól távol élõ
olvasónknak az elõfizetetési díj és a
feladási költség befizetése mellett
2011-ben is postázzuk lapunkat.  

Hogyan lehet a 2011-es évre ked-
vezményesen elõfizetni a Szerencsi
Híreket?

– Régi elõfizetõinknek legegy-
szerûbb az õket felkeresõ hírlap-
kézbesítõnél. 

– Új elõfizetõknek a postán és a
hírlapkézbesítõnél.  

– Telefonon a 47/561-180-as szám
tárcsázásával. 

– Alapdíjas SMS-ben a 06-20-
940-2066-os számra vagy e-mailt a
szerhir@t-online.hu címre a név, a
pontos lakcím és a megrendelés  idõ -
tartamának megjelölésével. 

Válassza az Önnek kényelmesebb
megoldást!

Megtisztelõ bizalmukat elõre is kö-
szöni: 

a szerkesztõség
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MI A VÉLEMÉNYE 
A SZALAGAVATÓRÓL?

Farkas Alexandra:
– Ez az esemény számomra a felnõtté vá-
lás kezdetét jelentette, hiszen a ruhánk-
ra tûzött szalag is jelzi, hogy nemsokára
kilépünk az iskola védõszárnyai alól.
Egyben gondolkodásra is késztetett, hiszen
nemsokára a saját lábunkra kell állnunk.
Ugyanakkor az ünnepség tisztelgés ta-
náraink és szüleink elõtt, akik támogat-
tak és segítettek bennünket abban, hogy
eljussunk idáig. Ezekért köszönetünket az
est fénypontjának számító tánccal fejez-
tük ki.  

Reményiné Járai Katalin tanár:
– Nem értek egyet azokkal, akik azt tart-
ják: a szalagavatónak ma már nincs je-
lentõsége, hiszen a diplomaosztó fonto-
sabb a diák jövõje szempontjából. Ez utób-
bi egy esemény, a szalagavató pedig egy
életre szóló emlék. Szerintem a szalag fel-
tûzése a legszebb iskolai hagyományok
egyike. Ez egy jelkép, amely egyrészrõl a
búcsúzást, az elszakadást, másrészt vala-
mi új eljövetelét szimbolizálja. Jelképezi
a felnõtté válást, emlékezteti a diákot, hogy
lassan véget érnek a középiskolás évek. 

Taracközi Katalin tanár:
– A szalagavató különleges hagyománya egy
iskolának, ahol elhivatott kezek formálják
az ifjakat úgy, hogy valamennyiük tehet-
sége a leghatékonyabb módon kamatozzon.
Az eseményen való részvétel büszkeség
szülõnek és tanárnak, élmény minden je-
lenlévõ számára. A szalagtûzés perceiben
tudatosul tanárokban és diákokban talán  elõ -
ször, hogy közeledik a búcsú. Az érettségi
már csak egy leküzdhetô akadály. Kívánom,
hogy minden végzõs diák tudatos, de küz-
delmes év végén, elképzeléseihez közelebb
jutva fejezze be tanulmányait a Bocskai István Gimnáziumban. 

Tatárka Flóra:
– Hetek óta készültünk a szalag avatóra.
Büszkén vettem részt ezen a fantasztikus ese-
ményen, hiszen a diáktársak és pedagógu-
sok mellett a szüleim is tanúi lehettek a sza-
lagtûzés pillanatainak. A mi osztályunk, a
12.A, közös táncprodukcióval készült erre az
estére. Egyfajta apácashow-t igyekeztünk be-
mutatni a közönségnek. Ezekben a pillana-
tokban tudatosult bennünk, hogy véget ért egy
korszak az életünkben, és hamarosan az érett-
ségi vizsgákon fogunk izgulni. Megtisztelte-
tés viselni a Bocskai gimnázium szalagját.

Brüsszel október 19-én jóváhagy-
ta a 2010-es magyar mustok és bo-
rok alkoholfokának további fél szá-
zalékos javítását, melyre azért volt
szükség, mert az idei idõjárás miatt
a szõlõ jóval kevesebb cukrot tar-
talmazott, mint a szokásos, illetve,
mint amennyire jobb minõségû bor
elõállításához szükség van. A ren-
delkezés alapján a borászok felja-
víthatják mustjaikat, friss boraikat –
adta hírül a Magyar Agrárkamara. 

Csak októberben, mondhatni az
utolsó pillanatban döntött az Európai
Unió arról, hogy 10 tagország borá-
szai feljavíthassák mustjaikat, boraikat.
Az idei idõjárás miatt ugyanis ezek-
ben az országokban termett szõlõben
nem alakult ki a szokásos mennyiségû
cukortartalom, amibõl megfelelõ
mennyiségû alkohol képzõdhet az er-
jedés során. Emiatt e borok minõsége
és eltarthatósága gyenge lenne, ami az
asztali borok piacán jelentene túlkí-
nálatot, melyet az unió csak nagy rá-
fordítással tudna levezetni, például le-
párlási támogatás segítségével. A Vi-
dékfejlesztési Minisztérium – a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának javas-
latára – még augusztusban fordult az
EU Irányító Bizottságához, hogy já-
ruljon hozzá a magyar borok cukor-
tartalmának növeléséhez a rossz idõ -
járás miatt. Normál esetben a tagálla-
moknak másfél százalékos alkoholfok-

emelés engedélyezett, idén viszont a
bizottsági döntéssel két százalékra
nõhet ez az érték. Az uniós bizottsá-
gi rendelet érint minden, 2010-ben
szüretelt szõlõbõl készült szõlõmus-
tot, részben erjedt szõlõmustot, még
erjedésben lévõ újbort és bort. A ma-
gyar beadványhoz hasonlóan továb-
bi kilenc ország – Németország, Szlo-
vénia, Ausztria, Csehország, Belgium,
Dánia, Szlovákia, Hollandia és Nagy-
Britannia – kért és kapott engedélyt az

alkoholfok differenciált mértékû javí-
tására.

A bizottsági döntés értelmében az
alkoholfok növelését a borászatok
megtehetik répacukorral, vagy keze-
letlen, illetve finomított must sûrítmény
hozzáadásával. Kikötés azonban,
hogy az így elõállított bor alkohol-
tartalma nem lehet 12,5 százalékos-
nál erõsebb. Ez megfelel a legtöbb fe-
hér, illetve a közepes mi nõségû vö-
rösborok normál alkoholtartalmának.

NÖVELHETÕ A BOR ALKOHOLTARTALMA 

KULTURÁLIS
PROGRAMAJÁNLÓ 

A SZERENCSI VÁROSI 
KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL
November 12. (péntek) 14 óra: Me-

seíró pályázat értékelése a gyer-
mekkönyvtárban. 

November 12. (péntek) 15 óra: Er-
kel Ferenc-emlékév keretében a ze-
neszerzõ életútját méltatja a Rákóc-
zi-vár lovagtermében Nagy Attila
ének-zenetanár és karnagy. 

November 18. (csütörtök) 15 óra:
„A megbecsült múlt” címû antológia
bemutatója a lovagteremben. Kö-
szöntõt mond Koncz Ferenc polgár-
mester, az eseményt Gaál Ernõ, a
 Hegy aljai Alkotók Társulása elnöke
nyitja meg. Részleteket adnak elõ az
antológiából a Bocskai István Gim-
názium diákjai.

November elsõ hetében több na-
pon át kellemetlen szag terjengett a
városban.  A bûz – mint kiderült,
nemcsak a városban – hanem oly-
kor Mád egyes részein is érezhetõ
volt. Mezõgazdasági szakemberektõl
tájékozódva megtudtuk, hogy felte-
hetõen Szerencstõl Prügy, illetve
Taktaszada irányában disznótrágyát
szórtak a földekre. Szerencsen álta-
lában északi irányból fúj a szél, de
most néhány napig déli áramlat ér-
vényesült, ami behozta a városba a

szúrós szagot. Amennyiben a trágya
kiszórását szakaszolták volna és
gyorsan beszántják az érintett terü-
leteket, jelentõsen mérsékelhetõ lett
volna az emberek hétköznapjait
megkeserítõ bûz. A Szerencsi  Me zõ -
gazdasági Zrt.-nél érdeklõdve meg-
tudtuk, hogy az adott idõszakban a
cég Szerencs térségében nem vég-
zett trágyaszórást, a részvénytársaság
munkatársai ekkoriban Taktaharkány
környékén pótolták vissza a termõ -
földbe a tápanyagot.

SZERENCSI HÍREK ELÕFIZETÉSI AKCIÓ 
A 2011. ÉVRE 

Répacukorral vagy mustsûrítménnyel javíthatók fel a friss borok.

BÛZ A VÁROSBAN

HITELVÁLSÁG IDEJÉN

– Ez az Ica micsoda mázlista! Kifogott egy tôzsdecápát!...
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Az államférfiak párharca sokkal
könyörtelenebb, mint az egyszerû
versengés, sokkal halálosabb, mint
a nyílt ellenségeskedés.

Lenyûgözõ és egyben megdöb-
bentõ a tény, hogy amikor két, nagy-
hatalmú politikus néz farkasszemet
egymással, áthidalhatatlan személyes
vagy ideológiai szembenállásuk sok
millió ember életére lesz megrázó ha-
tással. 

A Kossuth Kiadó által megjelente-
tett „A történelem nagy riválisai –
Amikor a politika személyes pár-
harccá válik” címû könyv huszon-
négy, különösen magával ragadó
párharcot mutat be a világtörténelem
legizgalmasabb pillanatait okozó
nagy párviadalok közül. A hatalmas
tudásanyagot feldolgozó, gondosan
összeállított kötet lerántja a fátylat a
politika titkairól, bemutatja, miként
válik személyre szóló küzdelemmé
a történelem legnagyobb alakjainak
szembenállása, és azt is megismer-
hetjük, milyen erõk mozgatták a tör-
ténelmi döntéseket meghozó, leg-
befolyásosabb vezetõket.

Többek között olyan nagy szemé-
lyiségekkel ismerkedhetünk meg Jo-
seph Cummins, angol szerzõ köny-
vében, mint I. Erzsébet angol ural-
kodónõ és Stuart Mária, a skótok ki-
rálynõje. A közöttük feszülõ di-
nasztikus és vallási ellentétekben
gyökeredzõ könyörtelen küzdelem
rokonságuk ellenére halálos ellen-
ségekké tette õket. Harcuk csak ak-
kor ért véget, amikor Erzsébet aláír-
ta Mária halálos ítéletét.

Bonaparte Napóleon és Welling-
ton hercege között Waterloo véráz-

tatta sarában került sor a végsõ nagy
összecsapásra. A két lenyûgözõ sze-
mélyiség könyörtelen küzdelmébõl
végül a konzervatív Wellington ke-
rült ki gyõztesen, míg a francia ural-
kodó beképzeltsége saját bukásához
és vereségéhez vezetett.

George S. Patton tábornok
és Bernard Law Montgomery
egyaránt elszántan küzdött a
második világháborúban kö-
zös ellenségük, Adolf Hitler
ellen. A két kiváló szövetsé-
ges hadvezér önzõ viszály-
kodása miatt rengeteg kato-
na ontotta feleslegesen a vé-
rét egy kudarcra ítélt hadjá-
ratban, és talán még a vi-
lágháború is rövidebb lehe-
tett volna hat hónappal, ha
nem gyûlöli egymást annyi-
ra a vad harcos és az óvatos
tervezõ.

Kiderül a könyvbõl, miként
lett a modern kínai nemzet
megteremtésekor halálos el-
lenség Csang Kaj-sek és Mao
Ce-tung, és hogyan csapott
össze Adolf Hitler és Erwin
Röhm, amikor a náci párt irá-
nyítása volt a küzdelem tét-

je, miként vezetett Hitler gyõzelme
a Harmadik Birodalom felemelke-
déséhez, és milyen háttérrel indult,
milyen párharcot vívott egymással
John F. Kennedy és Richard M. Ni-
xon az Amerikai Egyesül Államok el-
nöki hivataláért.

Könyvajánló

A TÖRTÉNELEM NAGY RIVÁLISAI
Elsõ alkalommal rendezik meg

idén a „Borsod Szépe” megyei gyer-
mek- és babaszépségversenyt. Az or-
szág számos tájegységén már nagy
népszerûségnek örvendõ rendez-
vény nemcsak a döntõbe jutott gye-
rekek szülei, rokonsága és barátai kö-
rében aratott osztatlan sikert, hanem
önmagában a program is szép szá-
mú közönséget vonzott. 

A szépségversenyre 2010. no-
vember 26-ig lehet jelentkezni „bébi”
(0–1 év között), „bölcsis” (1–3 év),
„ovis” (3–6 év), „sulis” (6–9 év), „tini”
(9–12 év), „junior” (12–16 év), illet-
ve „testvér” (egy háztartásban élõk)
kategóriákban. 

Nevezni négy hónapnál nem ré-
gebbi, csak a gyermeket bemutató
fényképpel lehet. A fotó gondos ki-
választásakor legfontosabb szem-
pont, hogy a fiatal arcvonásai, ter-
mészetes szépsége értékelhetõk le-
gyenek. Az elõválogató zsûrit nem

a ruha és nem a környezet érdekli.
A gyermek bája, kecsessége, rejtett
szépsége annál inkább. A gyerekek
a döntõbe s egyben a díjkiosztó gá-
lára a benevezett fotók elõválogatá-
sával kerülnek, ötfõs szakmai zsûri
értékelése alapján. A pozitív dön-
tésrõl telefonon kapnak értesítést az
érintettek. 

A verseny összdíjazása 500 ezer
forint. Idén a döntõ helyszínén kö-
zel kétszáz gyerek mutathatja meg
magát élõben a zsûrinek, ahol 40 dí-
jat osztanak ki, külön-külön értékelve
a fiúkat és a lányokat. 

A verseny döntõjét és díjkiosztó gá-
láját december 12-én a miskolci Fe-
renczi Sándor Egészségügyi Szak-
középiskola díszaulájában tartják. 

A szépségversenyre a szerencsiek
a Fuji Fotó Centrumban (Rákóczi út
69. sz.) jelentkezhetnek. További in-
formáció a 20/968-1550-os telefon-
számon kérhetõ, illetve a www.ba-
baabc.hu honlapon olvasható.  

Sohonyai Edittel, a népszerû magyar
ifjúsági íróval találkozhattak a sze-
rencsi fiatalok október 27-én a Városi
Kulturális Központ gyermekkönyvtá-
rában. Az író-olvasó találkozón töb-
bek között kiderült, hogy Sohonyai

Edit elsõ kötetét – amely késõbb
Macskaköröm címmel jelent meg –,
mindössze 18 éves korában írta, majd
az eltelt idõszakban újabb történe-
tekben, regényekben ábrázolja a ka-
maszkor szépségeit és problémáit.

A hagyományokhoz híven az idén
is Halloween Partyra invitálták a két-
tannyelvû, illetve angol tagozatos

osztályokban tanuló elsõ, második és
harmadik évfolyamos diákokat a
Szerencsi Általános Iskola Rákóczi

épületében. Az oktatási intézmény
feldíszített étkezdéjében jelmezes
csoportok közös produkciókkal mu-
tatkoztak be a közönség elõtt. 

A halloween az angolszász or-
szágokban a boszorkányok, kísérte-
tek és egyéb szellemek ünnepe,
amelynek az évszázadok alatt a tök-
lámpás lett a legfontosabb jelképe.
Napjaikban már Magyarországon is
egyre többen készülnek az október
31-ei mulatságra.

A Szerencsi Általános Iskola gyer-
mekei is vidáman öltötték magukra
a különbözõ rémisztõ álarcokat, ru-
hákat. A résztvevõk a mûsorszámok
után a zsûrinek is megmutatták mas-
karáikat. A program keretében játé-
kos feladatokat teljesítettek a részt-
vevõk, majd a végén a legjobbaknak
torta és sütõtök volt a jutalma. 

ÓVODÁSOK SZÜRETI
MULATSÁGBAN

A hagyományokhoz híven idén is
szüreti mulatságba hívták a város
óvodásait a Szerencsi Általános Is-
kola diákjai október 21-én. A Rákóczi
épület étkezdéjében a tanintézet
mûvészeti képzésében résztvevõ ta-
nulói adtak mûsort az apró vendég-
seregnek. A gyermekek az õszi be-
takarítási munkákhoz, a szõlõsze-
déshez kapcsolódó dalokat és tán-
cokat adtak elõ, majd az óvodáso-
kat gyümölcsökkel látták vendégül a
házigazdák.  

A szerencsi nevelési in-
tézmények gyermekeit hív-
ta vidám délelõttre október
20-án a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár. A Rá-
kóczi-vár színháztermében
a korábban óvóbácsiként,
tanítóként, iskolaigazgató-
ként, drámapedagógusként
tevékenykedõ Figura Ede
tartott zenés meseelõadást
az óvodásoknak.

A vörösiszap áldozatainak megse-
gítésére rendeztek jótékonysági hang-
versenyt október 27-én a Szerencsi
Általános Iskola Rákóczi épületé-
ben. A karitatív eseményen a mûvé-
szeti iskola pedagógusai és növen-

dékei léptek fel. A közel húsz mûsor-
számban egyéni és társas produkci-
ókat láthatott a közönség. Énekszá-
mok, versek és hangszeres elõadások
egyaránt elhangzottak, amelyek so-
rán növendékek és tanáraik együtt is
szerepeltek. A jótékonysági progra-
mon összesen 91 ezer forint felaján-
lás gyûlt össze a bejáratnál elhelye-
zett urnában, amit a vörösiszap ká-
rosultjainak juttatnak el a szervezõk.

Az idõsek hónapja jegyében szervezett városi rendezvénysorozat záró
eseményeként vidám vetélkedõt rendeztek október 27-én a fecskési
idõsek klubjában. A délutáni programon a szerencsi, az ondi és a  fecs -
kési idõsklubok gondozottai különbözõ tréfás és logikai feladatok
megoldásában mérték össze a tudásukat. 

GYERMEK- ÉS 
BABASZÉPSÉGVERSENY

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Vidám hangulatú ismertetõn vettek részt a szerencsi diákok. 

Az elsõ évfolyamos diákok megannyi színes jelmezt öltöttek magukra. 

ZENÉS MESE GYEREKEKNEK

Figura Ede a Rákóczi-várban. 

VETÉLKEDÕ A KLUBBAN 

JÓTÉKONYSÁGI ELÕADÁS 
A KÁROSULTAKÉRT

BOSZORKÁNYOK ÉS RÉMISZTÕ SZELLEMEK

A mûvészeti iskola növendékei is színpadra léptek. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Tudomásul kell venni, hogy a sze-

rencsi polgármesternek elsõdleges fel-
adata a munkahelyteremtés, a beruhá-
zók idehozatala, mert e nélkül a váro-
sunknak nincs jövõje. Ez pedig egy na-
gyon keserves folyamat. Mi most nem-
csak alpolgármesterek, hanem válság-
menedzserek is vagyunk. Foglalkozunk
konkrét ügyekkel, pontosan azért, mert
azt, amit örököltünk, úgy látom, hogy
többek között annak köszönhetjük,
hogy a város eddig egy személy irányí-
tása alatt állt. Kell egy kis idõ ahhoz, hogy
visszatérjen az emberekbe a kezdemé-
nyezõkészség, az önállóság és a fe-
lelõsség a döntéseikért. 

– Milyen feladatokra kapott megbízást? 
– A város intézményhálózatának a fel-

ügyelete a legfontosabb feladatom, amit
természetesen a polgármester irányítá-
sa mellett végzek. A jogi ügyekért
szûkebb értelemben már nagyobb fe-
lelõsséggel tartozom. Ezeken kívül el kell
végeznem azt a munkát, amivel a pol-
gármester úr megbíz.

– Gondolom, tisztségében hasznosí-
tani tudja a jogász végzettségét és az
ügyvédi tapasztalatait.

– Az már a választások utáni elsõ na-
pokban kiderült, hogy az önkormány-
zat szerteágazó jogi ügyeiben összhan-
got kell teremteni. Példaként említem,
hogy öt ügyvédi irodának van a város-
tól hatályos megbízása: kettõ a közbe-
szerzésekkel foglakozik, a harmadikkal
általános képviseletre kötöttek megál-
lapodást, míg eseti megbízás alapján kü-
lön iroda foglalkozik jogi tanácsadással,
szerzõdésszerkesztéssel, valamint mun-
kaügyi jogvitával. Az önkormányzatnak
ez évente harmincmillió forint kiadást
jelent.

– Hogyan kívánja ezt a helyzetet meg-
változtatni?

– A jövõben minimalizálni kell a külsõ
megbízásokat. Ilyet csak ott vennénk
igénybe, ahol speciális szakértelemre, ta-
pasztalatra van szükség. Szeretném,
hogy amíg a megkötött szerzõdések ér-
vényesek, addig a jogi tanácsadást és a
hatóságok elõtti képviseletet egy ügyvé-
di iroda végezze. Az elmúlt idõszakban
ugyanis kialakult egy sajátos helyzet, ami
alapján különbözõ ügyek elõkészítésé-
ben dolgozott a hivatal, ügyvédek, szak-
értõk, majd amikor pedig perindításra ke-
rült a sor, akkor ezért az állandó képvi-
selõhöz kellett fordulni, aki nem vett részt
a munka korábbi fázisában. Azt tartom
követendõnek, hogy a képviseletet ellátó
ügyvéd már a pert megelõzõ ügyme-
netben is dolgozzon, legyen teljes kö-
rûen tájékozott és vállaljon felelõsséget
azért, hogy az elõkészítésben se fordul-
janak elõ hibák. Megjegyzem, hogy az
ügyvédet ma azért kell elsõsorban meg-
fizetni, hogy elkerülje a jogvitákat és le-
hetõleg ne a bíróságon fejezõdjenek be
az ügyek. Dolgozunk azon is, hogy le-
hetõség szerint módosításra kerüljenek
a megkötött szerzõdések. Szokatlannak
és barátságtalannak tartom, hogy az elõzõ
polgármester 2011. december 31-ig
megkötötte az új városveze tõnek a ke-
zét. Az ügyvédi megbízás tipikusan bi-
zalmi jogviszony, amit az ügyfél a tör-
vény alapján azonnal felmondhat, az
ügyvéd pedig ezt tizenöt napra teheti
meg. A jelenlegi szer zõdésünk azonban
olyan, hogy ha mi mondjuk fel – ami-
hez természetesen jogunk van –, akkor
14 havi megbízási díjat kell egy ösz-
szegben kifizetnünk, ami a konkrét eset-
ben 8 millió 960 ezer forint.

– A két alpolgármester a napi hivata-
li munka irányításában is jelentõs sze-
repet vállal.

– A polgármesteri hivatalt a jegyzõ irá-
nyítja, aminek az önkormányzat szab-
ja meg a szervezeti és mûködési sza-
bályzatát. Még a mai napig nem sike-
rült teljes egészében áttekintenünk az el-
múlt idõszak dolgait, még kerülnek elõ
meglepetések. Példaként említem, hogy

a Magyar Államkincstár a napokban vég-
zett vizsgálatot a hivatalnál és megálla-
pította, hogy a város önkormányzata jog-
talanul vett igénybe állami támogatást
a bölcsõdében elhelyezett, a környezõ
településekrõl beíratott gyerekek után.
Ugyanis az alapító okirat csak szeren-
csi gyerekek bölcsõdei elhelyezését tet-
te lehetõvé az intézményben. Ezért a
vizsgált idôszakban kilátásba helyezték,
hogy visszavonják tõlünk a jogalap nél-
kül igényelt összeget. Tudjuk, hogy a
fejkvóta nem is fedezi a ráfordításokat
a bölcsõdében, így a szerencsi adófizetõk
egyenként naponta átlagosan ezer fo-
rinttal egészítették ki a vidékrõl beíra-
tott gyerekek ellátását.  

– Képviselõként már a korábbi évek-
ben is kifogásolta, hogy Szerencs Város
Önkormányzata az intézményeiben az
adófizetõinek a pénzébõl finanszírozza
a nem helyi gyerekeknek az ellátását.

– Így van! A bölcsõdéhez hasonló a
helyzet az általános iskolában is, ahol
a diákok 33 százaléka szintén bejáró.
Vagyis az õ normatívájukat is ki kell egé-
szítenie a város költségvetésébõl. Ezt a
helyzetet alaposan át kell tekinteni, és
véleményem szerint a minõség oldalá-
ról kell megközelíteni a kérdést. Nem
biztos, hogy a minél nagyobb osztály-
létszámot kell célként meghatározni,
ahol kevesebb idõt tud egy gyermekre
áldozni a pedagógus. Lehet, hogy el kell
oda jutnunk, hogy 25 fõs legyen az osz-
tály létszáma, ahol a diákok minõségi
oktatást kapnak pont azért, mert sze-
rencsiek. Ha tömegoktatást végzünk, ak-
kor ösztönözzük, hogy jöjjenek a tér-
ségbõl a szerencsi iskolákba tanulni, ahol
egy osztályban harmincnál is többen
vannak, majd a szülõ nyúljon be a pénz-
tárcájába – ha megteheti – és fizesse ki
a különórákat. A másik – már említett
megoldás –, hogy legyen kevesebb a gye-
rek egy osztályban, tegyük hozzá a
pénzt, amit a normatíva már nem fedez,
de ezt csak a szerencsi diákoknak. A pró
és kontra érveket fel kell sorakoztatni,
majd meg kell vitatni a testületnek, és
el kell döntenie, hogy melyik irányba
menjünk tovább. Meggyõzõdésem,
hogy a jelenlegi általános iskolának a
szétválasztását is meg kell elõzni ennek
az elemzésnek. A jövõ tavasszal hatá-
roznunk kell a kérdésben. 

– A kevesebb gyerekhez, kevesebb pe-
dagógusra van szükség. 

– Az elmúlt években a gazdaságos-
ság mindenek felett állt, ami azt jelen-
tette, hogy minél több a gyerek, annál
nagyobb a normatíva összege, így több
pedagógusra van szükség és ezért nem
bocsátunk el senkit. Nem vagyok biz-
tos abban, hogy csak ezt a szempontot
kell figyelembe venni, hiszen a tapasz-
talatok szerint ez nem szolgálja a szín-
vonalas oktatást. Nem tiltja egyébként
semmi, hogy ha két önálló iskola van a
városban, akkor az egyik intézménybõl
a másikba járjon át dolgozni óraadóként
a pedagógus. Az sem biztos, hogy a ta-
nároknak a maximális túlórákat kell biz-
tosítani. Ezzel csupán jelezni kívántam,
hogy a minõségi oktatásból nem kö-
vetkezik egyenesen az, hogy pedagó-
gusokat kell elbocsátani. Meg kell néz-
ni, hogy mire elég a pénzünk és hol le-
het kompromisszumokat kötni. 

– Korábban az is elhangzott, hogy eset-
leg a Szerencsi Szakképzõ Iskola ismét
Szerencs Város Önkormányzatának a
fenntartásába kerül. Ez esetleg jelenthet
szervezeti változásokat?

– A gimnázium és a szakképzõ isko-
la soha nem tartozott egy szervezethez,
mindig önálló intézmények voltak. Ha
kezdeményezzük a szakképzõ iskola
visszavételét városi fenntartásba, akkor
sem kívánunk ezen a helyzeten változ-
tatni, mert két különbözõ pedagógiai
programról van szó. Az más kérdés, hogy
például a gimnáziumi tanár taníthatna
a szakképzõ iskolában és ez fordítva is
mûködhetne. Ez most sem tilos, csak „az

én házam, én váram elv” érvényesülé-
se ezt kizárja. Ebben is együttmûködés-
re van szükség, aminek az egyik kezdõ
lépése lehet a Hunyadi iskola torna-
csarnokának a közös használata. A lé-
tesítményt már négy éve kéri a gimná-
zium, amit a saját költségén felújítana,
hiszen a Bocskai nemcsak a tanítás cél-
jaira szolgáló épületet nõtte ki, hanem
a tornatermét is. Az iskola szomszédsá-
gában pedig évrõl évre romlik a csar-
nok állaga. Az épület korszerûsítését kö-
vetõen a szabad kapacitását igénybe ve-
hetné a szakképzõ iskola. Mert az is egy
lehetetlen állapot, hogy egy szakképzõs
diák nem láthat tornatermet belülrõl… 

– Tiszta, átlátható közéletet! – hirdette
a programjában. Mit jelent ez az Ön fel-
fogásában? 

– Ahhoz, hogy átláthatóságról be-
szélhessünk, minél nagyobb nyilvá-
nosságot kell teremtenünk. Ezen az
úton már elindultunk a képviselõ-testü-
let üléseinek a közvetítésével. A helyi
médiumokat is abba az irányba szeret-
nénk terelni, hogy minél több, fontos in-
formációt közvetítsenek a lakosságnak,
amelyek hatással vannak az itt élõk min-
dennapjaira.

Például az sem baj, ha megtudja a la-
kosság a Városi Kincstár vezetõjével ké-
szített interjúból, hogy több mint 40 mil-
lió forinttal tartozik a Szerencsi Város-
üzemeltetõ Nonprofit Kft.-nek, így a cég
a szállítókkal finanszíroztatja a konyhák
mûködését. Persze, ha csupán 400 ezer
forint lenne az elmaradás, akkor azt mon-
dom, hogy ez még nem hír. De amikor
már 40 millió forint az összeg, akkor sze-
rintem ez már érdeklõdésre tarthat szá-
mot, és azt is jelzi, hogy baj van a rend-
szerben. Az önkormányzatnak az elsõd-
leges feladata a város üzemeltetése és
minden más csak ezt követõen jöhet.
Képzeljük csak el, hogy az áramszol-
gáltató beváltaná a fenyegetését és ki-
kapcsolná az éjszakai közvilágítást,

mert nem fizettük ki a számlát. Ha csak
ez a cég lenne az egyetlen, akinek tar-
tozunk, akkor azt mondanám, hogy ne
szólj senkinek, mert mindenki mást ki-
fizettünk, ezt az egyet most valamiért
nem, de majd a jövõ héten rendezzük
az adósságot. De sajnos, nem azokat az
idõket éljük, amikor a szállítók annyira
türelmesek lennének. Ezt sem kell az em-
berek elõtt titkolnunk.

– Mi a rövid és a hosszabb távú stra-
tégia a város pénzügyi helyzetének a sta-
bilizálásában?

– Rövid távon a maximális takaré-
koskodás. Áttekintjük a kötelezettsége-
inket, és ami nem feltétlenül kötõdik a
város mûködéséhez, ott felmondjuk
például az eddigi vállalásainkat, a tag-
díjakat, a megbízásokat. Megemlítek egy
konkrét esetet. Számomra megdöb-
bentõ volt, hogy például egy nyugdíjas
pedagógusnak nem megbízási díjat fi-
zetett a hivatal, hanem járulékkal együtt
számfejtették a tiszteletdíját. Ez kidobott
pénz. Rengeteg ilyen apró, pici tételbõl
elég komoly összeget lehet megtakarí-
tani. Persze tudom, hogy nem ez az iga-
zi kérdés! Elõször is a város kötelezett-
ségeit kell minimalizálni, újat csak na-
gyon indokolt esetben szabad vállalni.
Ismét egy konkrét példát említek. Az in-
tézmények víz- és fûtésrendszerének az
üzemeltetésére ma egyéni megállapo-
dások vannak, tehát külön-külön
szerzõdtek a vállalkozóval, beleértve a
polgármesteri hivatalt is. Ha ezt egy cso-
magban kötjük meg, akkor könnyû be-
látni, hogy olcsóbban lehet ezt a feladatot
elvégeztetni. Ezt már régen kitalálták,
hogy a központosított beszerzéssel pénzt
lehet megtakarítani. Érdekes módon
Szerencs elõzõ vezetõi ilyen apró téte-
lekkel nem foglalkoztak. Csakhogy ezek
az összegek havonta már több millió fo-
rintra rúgnak. A városnak pedig egy költ-
ségvetése van. Az intézmények nem a
saját bevételeikbõl fizetik például ennek

a szolgáltatásnak az ellenértékét. Mon-
dok egy másik példát. A MOL meghir-
dette, hogy hat százalékos  kamat fel-
ajánlása mellett kötvényt bocsát ki sok-
sok milliárd forint értékben lakossági és
intézményi befektetõknek. Pontosan
azért teszi ezt, mert a bankoktól 18-20
százalék alatt nem lehet hitelhez jutni.
A mi önkormányzatunk is a legdrágább
forrásokat vette igénybe a svájci frank
és egyéb banki hitelek esetében. El kell
gondolkodni azon, hogy a MOL által
kínált feltételek mellett, esetleg más ön-
kormányzatokkal összefogva olcsó hi-
telforrást vegyünk igénybe a munka-
helyteremtõ beruházások indításához
szükséges földterületek megvásárlásá-
hoz. Mert mindenki beszél a munka-
helyteremtésrõl, de föld és ingatlan nél-
kül ez nehezen fog menni, hiszen a be-
fekte tõnek az elsõ kérdése, hogy az ön-
kormányzat tud-e neki területet bizto-
sítani a tervezett beruházásához.

– Mi lehet ebben a helyzetben a vá-
ros jövõ évi költségvetésének a kon-
cepciója? 

– Egyet mindnyájan tudunk: a feltéte-
lek nem lesznek kedvezõbbek az ön-
kormányzatoknak. Elõ kell vennünk a job-
bik eszünket és mindenkinek az adott
szakterületén kell segítenie abban, hogy
az alapfeladatainkat zökkenõ mentesen
teljesítsük és az intézményeinket mûköd-
tetni tudjuk. Ez jelenthet egyfajta sor-
rendiséget is a feladatokban: elsõk az in-
tézmények, majd ezt követi a munka-
helyteremtés és feltételeinek biztosítása,
csak ezután jönnek a beruházások. Na-
gyon tisztelem az építkezéseket, a fej-
lesztéseket. Ezek ugyan fontosak, de az
iskola a jövõbe való befektetés. Régi fáj-
dalmam, hogy Szerencsen mindig a va-
gyongyarapodásról beszéltek. Szerintem
ennek a városnak az emberek adják az
értékét. Elsõdlegesen ebbe kell befektet-
ni, és minden más csak ezután jöhet! 

Sárkány László

A VÁROS ÉRTÉKÉT AZ EMBEREK ADJÁK

A tabella élén végzett a megyei III.
osztályú labdarúgó-bajnokság szeren-
csi csoportjában az õszi idény végén
a város felnõtt labdarúgócsapata. Az
ifjúsági együttes azonos pontszám-
mal, de rosszabb gólkülönbséggel a má-
sodik helyrõl várja a folytatást.

Szép sorozattal büszkélkedhetnek a
bajnokság elsõ felének lezárulásával a
szerencsi labdarúgók. Felnõtt együtte-
sünk a nyolc mérkõzésbõl hetet meg-
nyert és mindössze a második fordu-
lóban vesztett pontot az idegenben elért
döntetlen eredménnyel. A több távo-
zó és érkezõ játékos miatt idõre volt
szükség az egység kialakulásához.

Lukács Bertalan edzõ lapunk ér-
deklõdésére kiemelte, hogy a Tatay
sporttelep pályájának rossz állapota mi-
att a csapatépítés nem sikerült úgy,
ahogy azt szerették volna. Az új és a
régi játékosok között a kezdeti idõ -
szakban nem volt teljes az összhang,
ami az elsõ, hazai környezetben leját-
szott bajnoki mérkõzésre rányomta a
bélyegét. – Igaz, hogy Goloppal szem-
ben a három pontot meg tudtuk sze-
rezni, de ehhez az akaráson túl sze-
rencse is kellett – emelte ki Lukács
Bertalan. A következõ mérkõzésen
Taktakenézen vendégszerepeltünk,
ahol több, számunkra kedvezõtlen té-
nyezõ ellenére sikerült döntetlent el-
érnünk, amivel megõriztük a veretlen-
ségünket. Az ezt követõ meccseket sorra
idegenben játszottuk a pályánk hasz-
nálhatatlansága miatt, azonban az
eredmények visszatükrözték az idõ -
köz ben elvégzett közös munkát. Biz-
tonságosabbá vált a védekezésünk,
aminek köszönhetõen az elsõ két for-
dulóban elszenvedett négy találat után
mindössze egyszer rezdült meg a ka-

punk hálója. A középpályások labda-
szerzésre törekedtek, miközben elöl
Lengyel László és Gombos Ádám igye-
kezett minél több gólt szerezni. 

A csapat két variációt játszott: egy-
részt letámadással igyekeztünk meg-
zavarni az ellenfelet, megakadályozva,
hogy kibontakozzanak. Máskor visz-
szaálltunk védekezni, majd Lengyel és
Gombos fürgeségét kihasználva indí-
tottuk a kontratámadásokat.  Általában
a 4–4–2-es alakzatot alkalmaztuk,
azonban ha a találkozó állása megen-
gedte, átálltunk 4–3–3-ra. Ilyenkor a jó
lövõ technikával rendelkezõ Boncsér
László ékszerûen felzárkózott a két tá-
madó játékoshoz és arra kértük, hogy
távoli bombákkal próbálja bevenni az
ellenfél kapuját. Beszédes adat, hogy
a nyolc bajnoki mérkõzésen 37 gólt
lõttünk. 

– Az újonnan igazoltaknak köszön-
hetõen az egész játék gyorsabb és szí-
nesebb lett, amihez a régebbi keretta-
gok is partnerek voltak – emelte ki Tóth
István edzõ. Nagyot javult az eredmé-
nyességünk, több mérkõzésen is sike-
rült imponáló különbséggel nyernünk.

Nem véletlen,
hogy 13 találattal
Lengyel László ve-
zeti a csoportban a
góllövõlistát. A
csapategység ki-
alakulásában a ré-
gebbi játékosok
szereztek komoly
érdemeket, amiért
köszönet illeti õket.
Tavasszal a hazai
közönség elõtt is
szeretnének bizo-
nyítani.   

Az õszi teljesít-
ményéért az ifi is elismerést érdemel,
hiszen a játékoskeretben itt is komoly
változások történtek, elsõsorban a tá-
vozásoknak köszönhetõen és amiatt,
hogy több, korábban az utánpótlás-
gárdát erõsítõ fiatalt a felnõttek me zõ -
nyében szerepeltetünk. A kezdeti ne-
hézségek után itt is sikerült rendezni a
sorokat és az utolsó fordulóban Mo-
nokon elért gyõzelemmel a fiúk meg-
õrizték esélyüket a bajnokság meg-
nyerésére, ami a felnõtt csapat esetében
is a célunk.  

***
A szerencsi csapatok eredményei az

õszi idényben:
Felnõtt: Szerencs – Golop 3–2, Tak-

takenéz – Szerencs 2–2, Abaújkér – Sze-
rencs 0–3, Tolcsva – Szerencs 0–8, Tak-
taszada – Szerencs 0–1, Tiszaladány –
Szerencs 0–5, Mád – Szerencs 1–8, Mo-
nok – Szerencs 0–7. 

Utánpótlás: Szerencs – Golop 1–0,
Taktakenéz – Szerencs 1–0, Abaújkér
– Szerencs 2–5, Taktaszada – Szerencs
1–1, Tiszaladány – Szerencs 2–4, Mád
– Szerencs 0–3, Monok – Szerencs 1–
4. Tolcsva nem indított ificsapatot.

Az edzõpáros bizakodó a jövõt illetõen.

ELSÕ HELYRÕL VÁRJÁK A FOLYTATÁST
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Egykor 14 évesen Szerencsen is-
merkedett meg a birkózás alapjaival.
Késõbb Miskolcra, majd Budapestre
került, aranyjelvényes sportolói  minõ -
sítéssel. Felnõttként volt országos má-
sodik, az utóbbi idõszakban a veterá-
nok mezõnyében világ- és Európa-
bajnokságon szerzett aranyérmet és állt
fel a dobogó valamennyi fokára.

Földesi István (fotón-
kon) 1960-ban Szeren-
csen látta meg a napvilá-
got, gyerekkorát Bodrog-
keresztúron töltötte. Már
egészen fiatalon kitûnt
társai közül az erejével,
édesapja ösztönzésére ti-
zennégy évesen szánta el
magát a birkózásra, azonban a helyi
szakosztály éppen abban az idõszak-
ban megszûnt. – Így kerültem Sze-
rencsre, ahol akkoriban Nagy Pista bá-
csi tartotta az edzéseket – emlékszik
vissza Földesi István. – Neki köszön-
hetem, hogy rövid idõn belül egy élet-
re elköteleztem magam a sportág mel-
lett. Az edzõnk belénk nevelte az alá-
zatot, ami nélkül a szõnyegen, de az
életben sem lehet senki sikeres. Kö-
zépiskolába Perecesre jártam, ahol
vájárnak tanultam. Ekkoriban a DVTK
kihelyezett csapatában Kalán Pista bá-
csi irányításával tréningeztem, majd be-
kerültem a nagycsapatba, ahol Rusz-
nyák József vett a szárnyai alá, akit a
mai napig nagy formátumú trénernek
tartok és mint második apámra nézek

fel rá. Itt lettem elsõ osztályú versenyzõ,
amit akkoriban aranyjelvényesnek ne-
veztek. Folyamatosan ívelt felfelé a pá-
lyám, egészen a Budapesti Spartacu-
sig. Felnõttként magyar bajnokságot
ugyan nem sikerült nyernem a népes
mezõnyben, de több alkalommal áll-
tam a dobogó második fokán. Amikor
betöltöttem a 35. életévemet, a vete-

ránok között folytattam to-
vább a versenyzést. 2001
óta gyakorlatilag állandó
résztvevõje vagyok az Eu-
rópa- és világbajnoksá-
goknak, ahol a 130 kilog-
rammos súlycsoportban
kötött- és szabadfogásban
egyaránt elsõ, második és
harmadik helyezéseket

szereztem. Mindezeket 2005-ben a bu-
dapesti szumó Európa-bajnokságon
bronzéremmel egészítettem ki.    

Ötvenesztendõs vagyok az idén és
szeretném tovább folytatni a verseny-
zést – emelte ki Földesi István. Tavaly
kaptam meg a Magyar Birkózó Szö-
vetségtõl a szõnyegen töltött 35 évért
járó elismerést, amire nagyon büszke
vagyok. Heti öt alkalommal tréninge-
zek, amit a munkával és a családdal
egyaránt össze kell egyeztetni. Vannak
tanítványaim, akiket igyekszek a leg-
jobb tudásom szerint felkészíteni. Bu-
dapesten élek, ahol a vállalkozásomat
vezetem. Két fiúgyermekem közül Fá-
bián focizik, Renátó azonban a nyom-
dokaimba lépve birkózik és remélem,
hogy az apjánál is sikeresebb lesz!

Bizonyára emlékeznek még olvasó-
ink a 2008-ban Szomáliából Magyar-
országra menekített Németh Szamirá-
ra, akinek a történetét az egyik hazai
kereskedelmi televízió tûzte mûsorá-
ra, így sokan ismerik az országban. Azt
azonban már bizonyára kevesebben
tudják, hogy Szamira egyik testvére az
Afrikai–Magyar Egyesület elnökének,
Balogh Sándornak a segítségével Sze-
rencsen telepedett le, megházasodott
és rövidesen kétgyermekes büszke
apának mondhatja magát. 

Míg Szamirát a Baptista Szeretet-
szolgálat közremûködésével sikerült ki-
menekíteni egy szomáliaknak fenn-
tartott kenyai menekülttáborból, Ale-
xander és Luigi nevû testvérei kalan-
dos úton jutottak el édesapjuk, az 1938-
ban Harkányban született és 2005-ben
szomáliai otthonában három gyer-
mekével rablógyilkosság áldozatává
vált Németh Lajos egykori hazájába.
Az édesanyjuk és több testvérük ma is
Kenyában él nehéz körülmények kö-
zött.  

Míg Szamira és Alexander Angliá-
ban keresi a boldogulását, addig Lui-
gi egy helyi könyvelõirodában dolgo-

zik, lakást Balogh Sándor biztosít szá-
mára. A fiatalember nagy álma, hogy
az édesanyját és a testvéreit Magyar-
országra hozhassa. Ehhez keres tá-
mogatókat, hiszen az utazási költséget
saját jövedelmébõl nem tudja elõte-
remteni. Minden jó szándékú segítõ a
20/626-5405-ös telefonszámon vehe-
ti fel a kapcsolatot a szomáliai–magyar
kettõs állampolgárságú fiatalemberrel.

SZERENCSI ALAPOKKAL
A VILÁGBAJNOKI CÍMIG 

A CSALÁDJÁT IS
MAGYARORSZÁGRA HOZNÁ 

Az október 3-ai önkormányzati választások után
az elsõ gondolat, amely eszembe jut, a köszönet. A
magam és a Fidesz – KDNP jelöltjei nevében is kö-
szönetet mondok a bizalomért, amely megtisztelõ
és õszinte, becsületes munkára sarkall. Optimista
szemléletû ember vagyok, ezért bizakodva tekintek
elõre. Azt tartom, hogy tettekkel kell a jövõt szol-
gálni, de ezúttal engedjék meg nekem, hogy az újság ha-
sábjain írásban mondjam el azokat a gondolatokat, melyek
leginkább foglalkoztatnak. 

A város legnagyobb gondját a megörökölt pénzügyi hely-
zet okozza. Az utóbbi idõben a Szerencsi Televízió teljes
egészében közvetíti a képviselõ-testület üléseit, és az inter-
neten is látható mindez, ami biztosítja a lakosság számára
a valóságos adatok megismerését. Ennek igénye korábban
jogosan merült fel, ezért a jövõben is nyitottnak, õszintének
kell lennünk. Visszatérve az elsõ gondolathoz, hasznos tag-
ja szeretnék lenni a képviselõ-testületnek, ezért nagyon fon-
tos szem elõtt tartani a közös gondokat, ami után közösen
kell megismernünk a terveket és megoldást találni a prob-
lémákra. A város polgármesterének, illetve a képviselõknek
az egész település gondját kell kezelni. Olyan polgárokkal
lehet ezt jól véghezvinni, akik szabadnak érzik magukat,
nem tartanak fenyegetettségtõl és kezdeményezõk. Arra ké-
rek mindenkit, legfõképpen a vállalkozókat, illetve vállal-
kozni szándékozókat: legyenek bátrak, osszák meg velünk
ötleteiket, elképzeléseiket, próbáljunk meg közösen létre-

hozni megélhetést biztosító munkahelyeket az itt élõ
embereknek. 

Legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy hosszú
távon mûködõ, több embert foglalkoztató vállalko-
zásokat találjunk, amely amellett, hogy helyieknek
biztosítana megélhetést, egyben hozzájárulna Sze-
rencs felemelkedéséhez, fejlõdéséhez. Ugyancsak

elengedhetetlen a meglévõ munkahelyek megõrzése. Fon-
tosnak tartom, hogy tanulásra, munkavégzésre kötelezzünk
mindenkit, aki szellemileg, egészségügyileg arra alkalmas.
Csakis a tanulás és a munka biztosítja az emberek jövõjét!
Fontos a szociális ellátás fenntartása, de segélyosztás he-
lyett értéket teremtõ, megélhetést biztosító munkát kell ta-
lálnunk az egészséges embereknek. Van egy jól mûködõ
kertészetünk, amely virágossá teszi városunkat. Ezt tovább
gondolva akár zöldségtermesztéssel is foglalkozhatnának az
itt dolgozók, és az intézményeink konyhái önfenntartóvá
válhatnának. 

Az elszegényedés miatt az adókat nem lehet növelni, ép-
pen ezért azt kell beosztani, ami eddig is befolyt az önkor-
mányzat számlájára. El kell fogadnunk, hogy Szerencs el-
adósodott, a költségvetés nem bír el a jelenlegitõl több ter-
het, pedig sok sürgõs feladat vár megoldásra.

Végezetül azt kívánom minden szerencsi polgártársam-
nak, hogy új szemlélettel, takarékossággal, megértõ össze-
fogással, közös munkával hangulatunk, közérzetünk, meg-
élhetésünk a jövõben javuljon.

Köszönöm a választók bizalmát! Feladatom – me-
lyet szolgálatnak tekintek – megtisztelõ. Nem vagyok
egyetlen pártnak sem a tagja, de azért álltam a Fi-
desz – KDNP mögé, mert úgy gondoltam, hogy az
elmúlt 20 év után gondolkodásváltásra van szükség. 

Kormányzati szinten már elkezdõdött ez a folya-
mat, a törvények megváltoztatásával jó irányba ha-
lad az ország, amelynek elsõsorban a gazdasági erejét kell
megerõsíteni. Ha a gazdaság rendben van, akkor jut pénz
oktatásra, városfejlesztésre és mindenre, amire szeretnénk.
Apám a halálos ágyán azt mondta nekem: – Fiam, ne poli-
tizálj! Ennek ellenére úgy éreztem, ha nem valósulnak meg
az országos elképzelések – mert, mondjuk közönyösek ma-
radunk és elmegyünk a problémák, a változások mellett –,
akkor nincs biztosítva a jövõnk. Ezért csatlakoztam a Fidesz
– KDNP csoportjához. 

Az elmúlt húsz év alatt egy európai léptékkel is mérhetõ
kisváros képe körvonalazódott Szerencsen. Értem ez alatt az
épületeket, a közterületeket, ugyanakkor mintha az  emberek -
rõl elfelejtkeztünk volna. Ezt jelzi az is, hogy csökken a la-
kosság száma. Ezért mondom én is azt, hogy a legfontosabb
a munkahelyteremtés. A képviselõcsoportunk azt a célt tûzte
ki maga elé, hogy vállalkozások idetelepítésével több száz
munkahelyet hoz létre a városban. Hangsúlyozom, hogy a
már meglévõ cégeket is támogatnunk kell, amelyek nehéz
helyzetbe kerültek az elmúlt idõszakban. 

Átlátható, számon kérhetõ és összefonódásoktól mentes ön-
kormányzatban szeretnék dolgozni. Ahol négy év múlva nem
leszámolás, hanem elszámoltatás következik, azaz mérlegre
tesszük a ciklusban végzett munkát, a döntéseket, a beruhá-

zások megvalósítását. Ne kelljen rettegnie senkinek,
mert vállalta politikai nézeteit, legyen a hangsúly az
elvégzett munkán. Ezért kell átlátható, tisztességes, kö-
vetkezetes, felelõsségteljes döntéseket hoznunk. A  jövõ -
ben megvalósuló beruházásoknál elõször az embe -
reket kell megkérdezni. Miután megvolt a társadalmi
egyeztetés, utána készítsünk pályázatot és szerezzük

be az engedélyeket. Ezzel párhuzamosan meg kell erõsíteni
a helyi civil szervezeteket, amelyek képesek itt helyben kont-
rollálni a képviselõ-testület munkáját. 

Azoknak a fejlesztéseknek elsõbbséget kell élvezniük, ame-
lyek eddig elodázott problémákat oldanak meg. Ilyen pél-
dául az árvízvédelem és a csapadékvíz-elvezetés megvaló-
sítása. Olyan közszolgáltatást szeretnék, ahol az emberek úgy
érzik, minden értük van, nem pedig fordítva. Fontos a turiz-
mus, hiszen óriási lehetõségeink vannak ezen a területen, csak
megfelelõ szálláshelyekkel, vendéglátással versenyképeseb-
bé kell tennünk városunkat. Az oktatás a hozzám legköze-
lebb álló terület, ahol a  minõ ség irányába kell elmozdulni,
felkarolva a tehetségeket. Itt visszakanyarodunk a törvények
megváltoztatásához, amely elkezdõdött ugyan, de úgy érzem,
hogy még nem fejezõdött be. Ezt követõen rajtunk áll majd,
hogy milyen tartalommal töltjük meg ezt Szerencsen. 

A jövõben meg kell vizsgálnunk az oktatás átszervezését.
Fontosnak tartom, hogy például intézményvezetõ-választás-
nál a képviselõknek azt az embert kell kinevezni, akivel a
nevelõtestület együtt kíván dolgozni. Amennyiben a ma fia-
taljai biztos megélhetést nyújtó munkahelyek közül választ-
hatnak a jövôben, akkor bizonyára hazatérnek. Ezen áll vagy
bukik Szerencs jövôje.

Úgy vélem, hogy bölcs döntést hoztak a város la-
kói, amikor a jelenlegi összetételben választották meg
a képviselõ-testületet. Ugyanakkor a kilenctagú ön-
kormányzatnak hatalmas a felelõssége, hiszen súlyos
problémákkal küszködik a település. A legnagyobb
gondot a munkahelyek hiánya jelenti, amin cégek
létrehozásával, illetve idetelepítésével lehetne vál-
toztatni. Az új vállalkozások a már meglévõ gazdálkodó egy-
ségekkel a foglalkoztatás mellett a helyi adók teljesítésével
a város mûködtetéséhez is hozzájárulnának. Ezen a terüle-
ten kell elõbbre lépnünk annak érdekében, hogy Szerencs
kilábaljon abból a bajból, amibe az elmúlt néhány évben
került. Adósságspirálban van az önkormányzat, ami miatt
minden nap körülbelül egymillió forinttal nõ a tartozásunk
a beszállítók és a bankok felé. Ez így nem mehet tovább. A
változáshoz új bevételekre és nagyobb állami szerepválla-
lásra van szükség az oktatási és nevelési intézmények
mûködtetésében, mert a jelenlegi finanszírozási rendszer túl-
zott terheket ró a városra. Emellett természetesen az élet min-
den területén spórolnunk kell a fennmaradás érdekében. Az
elkövetkezõ idõszakban számos, ésszerû takarékossági in-
tézkedés kell, hogy szülessék. A szigorú döntéseknek a meg-
hozatalához meleg szív és hideg fej szükséges. Át kell te-
kintenünk az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer
mûködését, megkeresve azt, hogy hol van lehetõség  ésszerû -
sítésre, a költségek átgondolt csökkentésére. A kérdés az, hogy
sikerül-e megõrizni a város mûködõképességét, mert a vá-
ros pénzügyi egyensúlya felborult és ezt mindenáron hely-

re kell hoznunk, ha felelõsen gondolkodunk a tele-
pülés jövõjérõl.  

A Szerencsi Bonbon Kft. vezetõjeként is igyekszem
a város javát szolgálni minél több dolgozó foglal-
koztatásával. Az édességgyártással jelenleg 105 em-
bernek biztosítunk munkát, amit a cég 14 éves múlt-
jára visszatekintve komoly eredménynek tartok. Az

elmúlt három évben a megye legjobb száz vállalata között
tartottak nyilván bennünket. Mûködésünk során soha nem
kaptunk támogatást, tartozással, banki hitellel nem rendel-
kezünk. A válság más kis- és középvállalatokhoz hasonló-
an bennünket is érintett, ám sajnos, az állam részérõl nem
tapasztaltuk, hogy lépéseket tett volna a hazai ipar védel-
mében. A kormányváltással ebben változást remélünk, tud-
va, hogy egyik napról a másikra nem lehet csodát tenni.  

Fontosnak tartom az egyre több vendéget vonzó szeren-
csi csokoládéfesztivál évenkénti megszervezését, ami pozi-
tív értelemben növeli a település országos ismertségét. Az
elsõ alkalommal tízezer, idén pedig már közel  huszonnyolc -
ezer látogatója volt az eseménynek, amit szeretnénk több-
naposra bõvíteni. Mecénásként korábban az igényes szóra-
koztatást biztosító Szerencsi Mûvészeti Fesztivál életre hí-
vásából és megrendezésébõl is kivettük a részünket, azon-
ban ez a programsorozat rajunk kívülálló okokból félbesza-
kadt. Figyelemmel kísérjük a város ifjúsági sportéletét is, mert
az egészség megõrzésében a rendszeres mozgásnak nagy
jelentõsége van. Ezért támogatjuk az elsõ sorban utánpótlás-
neveléssel foglalkozó szakosztályokat. 

BEMUTATKOZNAK
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 

NYÍRI TIBOR

TAKÁCS ISTVÁN

VISI FERENC

November 2–5. között voltak  idõ -
szakok, amikor elterelték a forgalmat
a 37-es számú fõút mádi körforgó és
Szerencs közötti szakaszáról. Ebben az
idõszakban Szerencs és Mád között vá-
gányzár miatt vonatpótló autóbuszok-
kal biztosította a közlekedést a vas-
úttársaság. A kényelmetlenségek
oka a két település közötti sínpár
meggyengülésében keresendõ,
ami miatt az utóbbi idõszakban a
vasúti átjáró környékén 10 kilo-
méteres sebességkorlátozással köz-
lekedtek a vonatok. A MÁV Zrt.
megbízásából november elsõ nap-
jaiban a közel ötven méteres kri-

tikus szakaszon a kivitelezõ elvégezte
az al- és felépítmények cseréjét. A meg-
újult pálya mellett az átjáró összetö-
redezett gumilap-elemeit is újakra cse-
rélték, ami a közúton közlekedõk  ké-
nyelmét és biztonságát szolgálta.  

MEGÚJULT A VASÚTI ÁTJÁRÓ
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi képviselô-testület ok-

tóber 29-én zárt üléssel kezdte mun-
káját, amelyet követõen Koncz Fe-
renc polgármester tájékoztatása alap-
ján a kialakult súlyos pénzügyi hely-
zet miatt két cégtõl a jövõ évi be-
vételek terhére adóelõleg beszedé-
sérõl született döntés annak érde-
kében, hogy az önkormányzati dol-
gozók megkapják az októberi illet-
ményüket. 

A nyílt ülésen több, nagyszabású
beruházás megvalósíthatóságáról tár-
gyaltak a képviselõk. A testület egy-
hangúlag támogatta, hogy a Norvég
Alapból elnyert 741 millió forint fel-
használásával történjen meg a Rá-
kóczi-vár és a Huszárvár út rekonst-
rukciója, a református templom tel-
jes körû felújítása és a belvárosi ró-
mai katolikus templom belsõ rend-
betétele. Bobkó Géza elnök a pénz-
ügyi bizottság nevében a projekt
folytatása mellett érvelt, amit a már
 elõ rehaladott pénzügyi teljesítések is
alátámasztanak. Az önkormányzat
felhatalmazta a polgármesteri hiva-
talt, hogy a végrehajtási szerzõdés-
ben foglaltaknak megfelelõen a ter-
vezett beruházások megvalósításához
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Következõ napirendi pontként a vá-
rosközpont rehabilitációjára vonat-
kozó pályázat került terítékre. Bob-
kó Géza pénzügyi bizottsági elnök
ismertette, hogy a projekt a zöldség-
piacot, az ÉMÁSZ telephelyének két
épületét, a tûzoltó-parancsnokságot,
a Petõfi és Perc utcákat, valamint az
Erzsébet és a Kossuth tereket érinte-
né. A teljes bekerülési költség 997
millió forint, amihez az önkormány-
zatnak 213 millió forint saját erõt kel-
lene biztosítani. A projekt elõkészí-
tése több mint három éve kezdõdött,
amire eddig 35 millió forintot költött
a város. A pénzügyi bizottság 2–1
arányban a megvalósítás mellett fog-
lalt állást. Szabó Lászlóné, a polgár-
mesteri hivatal építésügyi és város-
fejlesztési osztályvezetõje ismertette,
hogy az önkormányzatnak a decem -
ber 5-ei szerzõdéskötéshez szüksé-
ges dokumentumokat november 15-
ig el kell juttatnia a közremûködõ
szervezethez. További halasztásra
nincs lehetõség. Az ÉMÁSZ-nak pe-
dig ki kellene fizetni az érintett in-
gatlanok 31 millió forintos vételárát.
Ballók Istvánné, a polgármesteri hi-
vatal városgazdasági osztályvezetõje
ismertette, hogy a megvalósításhoz
szükséges saját forrás fedezeteként in-
gatlaneladásokból származó összeget
terveztek. Az önkormányzatnak sok
pénzügyi kötelezettsége van, az
önerõt jó volna bevételekbõl bizto-
sítani. Egeli Zsolt alpolgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy a testület
nem az elõzõ önkormányzat pályá-
zati döntéseit veszi górcsõ alá, ha-
nem a város lehetõségeinek a függ-
vényében vizsgálja meg a beruhá-
zások megvalósíthatóságát. Nem
hagyható figyelmen kívül, hogy a Sze-
rencsi Cukorgyár 2008-ban történt be-
zárásával évi 100 millió forint adó-
bevételtõl esett el a település. A hi-
ányzó pénz pótlására a meglévõ vál-
lalkozások terhei nem növelhetõk to-
vább. A tervezett városközpont-re-
habilitációnak vannak olyan részei,
amelyeket mindenképpen el kellene
végezni: ilyen például az Erzsébet tér-
nek a rendbetétele. A szükséges 213
millió forint saját erõ egy részére in-
gatlaneladások biztosítanának fede-
zetet, amire a jelenlegi gazdasági
helyzetben nincs reális esély. Az al-
polgármester szerint a személyes
morális és büntetõ jogi felelõsség kér-

dése is felvetõdik a város korábban
történt hosszú távú eladósítása ügyé-
ben. Nyíri Tibor szerint a polgár-
mesteri hivatal dolgozói sok munkát
fektettek a projektbe, amiért köszö-
net jár. A városban korábban is vol-
tak olyan beruházások – például a
volt községi fürdõ épületének a fel-
újítása –, amelyek pénz hiányában
hosszabb ideig várattak magukra. A
jelenlegi helyzetben további 213
millió forint felvételét a nemes cél el-
lenére sem lehet felvállalni. A mûsza-
ki dokumentumok, pénzügyi tervek
rendelkezésre állnak, azokat a hely-
zet kedvezõbbre fordulásakor újra el-
õ vehetik és a projektelemeket akár
egyenként is megvalósíthatják. Bob-
kó Géza arra hívta fel a figyelmet,
hogy a pályázat révén 780 millió fo-
rint támogatást használhatnának fel
a város fejlesztésére, amire a jövõben
várhatóan nem lesz lehetõségük. A
beruházások sok embert érintenének,
a szükséges anyagiakat akár hitelbõl
is igyekezzenek elõteremteni. Ko-
rábban is végzett olyan fejlesztése-
ket a város, amelyek pénzügyi
zsonglõrködést igényeltek, most se
mondjanak le róla. Gál András ala-
pos mérlegelést tartott szükséges-
nek. Ötvenévente van arra lehetõség,
hogy közel 800 millió forint külsõ for-
rást használhassanak fel Szerencs
fejlesztésére. Ugyanakkor a 200 mil-
lió forintos önerõ is hatalmas összeg.
Amennyiben az érintett közterülete-
ket felújítják, azokkal 30 évig nem
lesz gondjuk. Az építkezések a mun-
kahelyek megõrzéséhez járulnak hoz-
zá, a kifizetett pénz egy része ipar-
ûzési adóként visszaáramlik a város
kasszájába. Személyes felelõsségük,
hogy kiengedik-e a megítélt 800 mil-
lió forintot a városból. A képviselõ
szerint részben akár hitelbõl is elõ kel-
lene teremteni a saját erõhöz szük-
séges pénzt. 

A HITELFELVÉTEL
NEM JÁRHATÓ ÚT

Kiss Attila alpolgármester arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az utcafel-
újításokra mindenképpen szükség
volna, azonban a projekt egyik nagy
hibája, hogy azt nem lehet részekre
bontani. A város jelenlegi pénzügyi
helyzetében a 213 millió forintos ön-
részre nincs fedezet. A kötvényki-
bocsátásból származó egymilliárd
forintot az elõzõ önkormányzat el-
költötte, a helyiadó-bevételek és az
állami normatívák csökkentek, te-
lekértékesítésbõl nem számíthatnak
pénzre, újabb hitel felvételére pedig
nincs lehetõség. A beruházás meg-
valósítása fedezet nélküli pénzügyi
kötelezettségvállalást jelentene, ami-
ért valakinek vállalnia kellene a fe-
lelõsséget. Az alpolgármester emlé-
keztetett: az októberi bérfizetéshez
adóelõleg felvételére kényszerültek.
Ez pedig azt mutatja, hogy a város
mûködtetése került veszélybe, most
ennek az elhárítása a legfontosabb fel-
adat. Takács István kiemelte: tavaly
500 millió forint bevétele volt az ön-
kormányzatnak, miközben az intéz-
ményrendszer fenntartásához 900
millió forintra volt szükség. Vagyis
400 millió forint hiány keletkezett. A
mostani adóelõleg felvételével 2011-
ben már 500 millió forintos lyuk ék-
telenkedik majd a büdzsén, amihez
hozzáadódik a Norvég Alap igény-
be vételéhez szükséges 130 millió fo-
rint. Szerencsen plusz két cukorgyár
nagyságú cég adóbefizetésére volna
szükség ahhoz, hogy lélegzethez jus-
son az önkormányzat. Amíg ez nincs,
addig felelõtlenség lenne tovább nö-

velni az adósságot. Visi Ferenc sze-
rint nem sejtették, hogy mekkora
adóssághalmazt vesznek a nyakuk-
ba. A helyzetet azonban kezelniük
kell, ami az õ felelõsségük. Ennek ré-
sze a spórolás, például a város által
üzemeltett személyautók számának
a csökkentésével. Jó lenne szépíteni
a várost, de ehhez most vagy a kol-
légium épületét kellene eladni, vagy
a pedagógusoknak nem adnak fize-
tést. Õ személy szerint egyiket sem
vállalja. Heves János szerint nem azért
van a városnak megválasztott pol-
gármestere és képviselõi, hogy a ké-
nyelmesebb utat választva lemond-
janak a már támogatásban részesített
beruházások megvalósításáról. A fel-
adatuk az, hogy elõteremtsék a szük-
séges pénzt, mint az például 2002
után, a tanuszoda felépítésekor tör-
tént. Most ugyanaz a kihívás: kijár-
ni, hogy plusz pénzhez jusson Sze-
rencs. Amennyiben visszamondják a
számukra megítélt közel 800 millió
forintot, azt más településen fogják
felhasználni, például Debrecenben
stadionépítésre. A 213 millió forin-
tos önerõt nem azonnal, egy ösz-
szegben kell biztosítaniuk. Ameny-
nyiben valósak a választási kampány
során hangoztatott munkahely-te-
remtési tervek, akkor a  jövõ ben a he-
lyi adóból meglesz a szükséges fe-
dezet. A képviselõ a városközpont re-
habilitációjáról szóló pályázat sor-
sáról név szerinti szavazást kezde-
ményezett. Takács István szerint rö-
vid idõ telt el azóta, hogy átvették a
város irányítását. A jövõ jobb lesz,
csak várni kell egy kicsit. Korábban
két országgyûlési képviselõje volt a
városnak, mégis egyre nehezebbé vált
az önkormányzat gazdálkodása. Most
pedig vannak, akik egyik napról a má-
sikra követelik az eredményt. Az ut-
cák felújítására szükség volna, de a
Kossuth teret nem kellene átépíteni,
ami önmagában 500 millió forintos
tétel. A magas négyzetméterenkénti
bekerülési költség pedig megkérd-
õjelezi, hogy a költségek ügyében kö-
rültekintõen jártak-e el. Egeli Zsolt
szerint az ország tönkrement és el-
múlt az idõ, amikor az országgyûlé-
si képviselõk eljárnak a kormánynál,
hogy egy-egy településnek adjanak
plusz 200-300 millió forintot. Ko-
rábban az ivóvíz-szolgáltató elõre ki-
fizette a hálózatbérleti díjat, de a cég
most ezt nem tudja megtenni. A vá-
ros 250 millió forinttal tartozik a be-
szállítóknak, miközben naponta egy-
millióval nõ az adósság. Ezen kell vál-
toztatni, ami miatt nem szeretnének
újabb hitelt felvenni.   

ÚJABB, MEGVALÓSÍTÁSRA
VÁRÓ PÁLYÁZATOK 

Szabó Lászlóné ismertette, hogy a
közeljövõben két további szerencsi
pályázatról várható döntés. Ezek
egyike a csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer fejlesztését szolgálja 430 millió
forint értékben. A tervek részletes ki-
munkálása 20 millió forintos költsé-
get jelent. A másik pályázat a Sze-
rencs-patak árvízi rendezése, aminek
az elõkészítése szintén költséggel
jár, amit meg kell elõlegezniük. Nem
tûr halasztást annak a megoldása sem,
hogy a négysávossá szélesedõ 37-es
fõútnál biztosítsák a Keleti ipartelepre
a gyalogos és kerékpáros közlekedést.
Ballók Istvánné ismertette, hogy a vá-
rosnak idén 100 millió forint körüli
összeget kell teljesíteni a már elké-
szült, vagy megvalósítás alatt álló be-
ruházásokhoz kapcsolódóan. Ehhez
adódik hozzá a 86 millió forintos
munkabérhitel és közel 200 millió fo-

rintos lejárt határidejû szállítói tarto-
zások. A jövõ évi hitel- és kamattör-
lesztési kötelezettségek 360 millió fo-
rintot tesznek ki. A város fennálló
adóssága annak a szintnek a köze-
lében van, ahol a bankok szerint a
visszafizetés már nem finanszíroz-
ható.      

Koncz Ferenc kiemelte: a válasz-
táson a lakosság nemet mondott arra
is, hogy az önkormányzat a gazdál-
kodásban az eddigi utat járja. A jöv-
õben a fejlesztések önerejét nem to-
vábbi hitelekbõl, hanem saját bevé-
telekbõl szeretnék fedezni. A  tan -
uszoda esetében a grandiózus tervek
megvalósítására nem volt pénz, az ak-
kori kormány hitelgaranciát biztosí-
tott a beruházáshoz. Az új kormány
ezt egyszeri támogatással váltotta ki,
de az építkezés során éppen azok a
részek – például a napkollektorok,
szauna – kerültek ki a projektbõl,
amelyek a késõbbi üzemeltetést ol-
csóbbá tehették volna. 

A testület Koncz Ferenc javaslatá-
ra a városrehabilitációs pályázatról
való döntést egyhangúlag elhalasz-
totta azzal, hogy a polgármester zá-
ros határidõn belül tárgyal a pályá-
zat kiíróival a lehetséges kompro-
misszumos lehetõségekrôl. 

HALASZTANÁK
AZ ÓVODAFEJLESZTÉSEKET 
Levették a napirendrõl a képviselõk

az óvodák korszerûsítését és bõvíté-
sét tartalmazó projekt megvalósítha-
tóságáról szóló elõterjesztést. Ezt
megelõzõen Szabó Lászlóné ismer-
tette, hogy a három épületet érintõ
projekt 507 millió forintos költségé-
hez 456 millió forint támogatást
nyert el az önkormányzat. Az errõl
szóló szer zõdéskötésnek december
10-ig kell megtörténnie. Ballók Ist-
vánné kiemelte, a tervezett beruhá-
zások a városközpont-rehabilitáció-
nál lényegesen kisebb önrészt igé-
nyelnek, amit saját bevételekbõl len-
ne célszerû biztosítani. Könnyebb len-
ne a helyzet, ha idõben sikerülne ki-
csit késõbbre tolni a megvalósítást,
amíg le nem zárulnak a rendelõin-
tézet fejlesztéséhez kapcsolódó kifi-
zetések. Az is sokat segítene, ha az
51 millió forintos önerõ 50 százalé-
kára sikeresen pályázhatnának. A
tervezésre 37 millió forintot költöt-
tek, aminek egy része a támogatás-
ban elszámolható. Bobkó Géza sze-
rint a város számára a gyerekek je-
lentik a jövõt. Az elnök ismertette,

hogy a pénzügyi bizottság 2–1 arány-
ban a beruházás megvalósítása mel-
lett foglalt állást. Bobkó Géza kép-
vise lõként arra hívta fel a figyelmet,
hogy az idén Szerencsen 58 gyermek
született és további 13 várható. A ten-
dencia ezen a területen évente 10%-
os csökkenést mutat. A beruházás
eredményeként jobb környezetbe
kerülnek a bölcsõdében és az óvo-
dákban a csöppségek. A fejlesztés-
nek munkahelyteremtõ hatása is le-
het. Gál András ugyancsak a projekt
megvalósítása mellett foglalt állást.
Heves János szerint, ha lemondanak
a beruházásról, az épületekre közel
annyit kellene költenie a városnak,
amibe a pályázati saját erõ kerül. Kiss
Attila ismertette, hogy ennek a be-
ruházásnak magasabb a támogatása
és kisebb az önerõ összege. Azon-
ban a három épületet csak együtt le-
het felújítani. Az alpolgármester sze-
rint a Napsugár óvoda esetében min-
denképpen indokolt a beruházás. A
gyárkerti épületnél azonban olyan
megoldásra kell törekedni, hogy a
Nestlé érzékszervi laborja és étkez-
déje továbbra is megmaradhasson.
Heves János szerint a Nestlével már
korábban megtörtént a megegyezés
arról, hogy a pályázat sikere esetén
kiköltöznek az épületbõl. Nyíri Tibor
szerint körültekintõen kell eljárniuk
az ügyben, mert a város számára fon-
tos a gyár. Az óvodaberuházás né-
hány hónapos eltolása jó megoldás
lenne, amennyiben ennek érdekében
sikerül eljárnia a polgármesternek.
Koncz Ferenc ismertette, hogy a jövõ
héten találkozik a Nestlé szerencsi
gyárigazgatójával. Elõzetes informá-
ció szerint nem tett jót a város és a
cég kapcsolatának az óvodával kap-
csolatos lépés. Fontosnak tartja a he-
lyi nevelési intézményrendszer fej-
lesztését, amit azonban a határidõ
módosításával valósítanának meg,
hogy pénzügyi szempontból léleg-
zetvételhez juthasson az önkor-
mányzat.   

A következõ napirend keretében
döntés született a térségi hulladék re-
kultivációs pályázathoz szükséges
ingatlanok megvásárlásáról, valamint
arról, hogy az önkormányzat a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Nonprofit
Kft.-vel pályázatot nyújt be, aminek
a keretében 100 százalékos támo-
gatottság mellett mélyszegénység-
ben élõ emberek integrációjára nyí-
lik lehetõség, partnerségben a kis-
térség több településével. 

Á. A.–S. L.

Rendkívüli ülésen járult hozzá a
Szerencs szó földrajzi névként való
használatához egy cég elnevezésében
október 26-án a város önkormányzata. 

Mint az a napirend tárgyalása során
kiderült, egy kft. a település határában,
Mezõzombor külterületén a kommu-
nális szennyvíziszapból speciális el-
járással biobrikettet, illetve pelletet ál-
lítana elõ. A 10-12 fõt foglalkoztató

üzem a szerencsi szennyvíztelep szom-
szédságában létesülne. Az erre a célra
létrehozandó HTC Szerencs Kft.-t a
cégbíróság azonban csak akkor jegy-
zi be, ha a helyi önkormányzat bele-
egyezik a város nevének a használa-
tába. A testület tagjai örömmel fogadták
a munkahelyteremtõ beruházás tervét
és egyhangúlag megadták a cégbíró-
sági bejegyzéshez szükséges hozzá-
járulást.

KÖZMEGHALLGATÁS 
HELYSZÍNVÁLTOZÁSSAL 

BIOBRIKETT-ÜZEM ÉPÜLNE 
A VÁROS HATÁRÁBAN

Szerencs Város Képviselõ-testüle-
te közmeghallgatásra hívja a telepü-
lés lakosságát 2010. november 25-
én (csütörtökön) 17 órától az erede-
tileg meghirdetettõl eltérõen a Bocskai
gimnázium aulájába, majd novem-
ber 26-án (pénteken) 17 órától az

ondi általános iskolába. Mindkét ese-
ményen Koncz Ferenc polgármester
tart vitaindítót. A szerencsi közmeg-
hallgatás helyszíne azért változott,
mert a Norvég Alaphoz benyújtott si-
keres pályázatnak köszönhetõen el-
kezdõdik a Rákóczi-vár felújítása. 
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RENDÔRSÉGI HÍREK
A TOLVAJ SÍRKÖVES

Elfogta a rendõrség azt a tolcsvai sír-
kövest, aki szerencsi temetõkben ron-
gálta meg a sírokat. Az elmúlt hóna-
pokban több bejelentés érkezett a Sze-
rencsi Rendõrkapitányságra, miszerint
a helyi temetõkben eltûnnek a nyug-
helyek díszítõ elemei. A tettes külön-
bözõ méretû és anyagú vázákat, fe-
születeket, fedlapokat lopott el. A nyo-
mozók eljutottak a tolcsvai férfihez, aki
sírkõfelújítással foglalkozott. A rendõr-
ségõl kapott információink szerint elõ-
fordult, hogy a gyanúsítottnak egy tö-
rött vázát kellett felújítania, majd egy-
szerûen ellopott egy másikat. Más eset-
ben, amikor egyéb kiegészítõket ren-
deltek nála, azt szintén egy másik sír-
ról emelte el. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányság üzletszerûen, szabálysértési ér-
tékre elkövetett lopás vétsége miatt
folytat eljárást az elkövetõvel szemben.

A VÁROSI SZÁGULDOZÓ
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság Forgalom ellen -
õrzõ Alosztályának munkatársai közúti
ellenõrzést végeztek október 29-én
Miskolc belterületén. A délelõtti órák-
ban a Szentpéteri kapuban felállított traf-
fipax csaknem eldõlt, amikor nagy se-
bességgel elszáguldott mellette egy sze-
mélygépkocsi, amely a megengedett 50
kilométer helyett 167-el repesztett a me-
gyeszékhely belterületén. A sofõr ezzel
300 ezer forintos közigazgatási bírság-
ra számíthat.

MARIHUÁNA-KERTÉSZ
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Osz-
tályának munkatársai közúti ellenõrzést
végeztek Mezõkövesd belterületén. A
megállított autó 35 éves vezetõjénél az
ellenõrzés során a rendõrök több mint
100 gramm zöld növényt találtak, ami-
rõl késõbb kiderült, hogy marihuána. A
férfi tartózkodási helyén megtartott ház-
kutatás során további kábítószert és an-
nak feldolgozásához, termesztéséhez
szükséges eszközöket foglalt le a rend-

õrség. A kácsi ingatlan melléképületé-
ben pedig több mint 100 tõ, különbö-
zõ méretû cannabis növény „várta a szü-
retet”. Az adatok szerint a 35 éves drog-
kertész évek óta termesztette a canna-
bist, annak értékesítésébõl tartotta fenn
magát, mivel más jövedelemmel és
munkahellyel nem rendelkezett. A
rendõrök a nyomozás részeként még két
miskolci férfinál tartottak egyidejûleg
házkutatást, akik drogot vásároltak a dí-
lertõl és azt tovább értékesítették. A tár-
gyi és más bizonyítékok alapján a rend-
õrség elõterjesztést tett a 35 éves férfi,
illetve két miskolci társa elõzetes letar-
tóztatására, amit a bíróság elrendelt. A
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság
kábítószerrel visszaélés bûntettének
megalapozott gyanúja miatt folytat el-
járást az ügyben. 

JÁTSZÓTÉRI ZSAROLÓ
A Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság

zsarolás miatt folytat eljárást egy helyi
fiatalkorú fiúval szemben. A nyomozás
adatai szerint a gyanúsított egy tiszaúj-
városi játszótéren pénzt kért egy vele
hasonló korú fiútól, aki kezdetben ne-
met mondott a felszólításnak. A 17 éves
elkövetõ ezután azzal fenyegette meg
a másikat, hogy hívja a rendõrséget, mi-
vel kábítószert tart magánál. A sértett
ekkor barátnõjével együtt el akart men-
ni a helyszínrõl, de a zsaroló kabátjá-
nál fogva visszahúzta õt. A megfélem-
lített fiú jobbnak látta, ha átadja a kö-
vetelt összeget.

HALÁL A FÜSTBEN
A Miskolci Rendõrkapitányság köz-

igazgatási eljárás keretében vizsgálja a
70 éves férfi halálát, akire otthonában
találtak rá november 3-án. A rendelke-
zésre álló információk szerint a nyug-
díjas szobájában aludt, miközben a
konyhában hagyott égõ cigaretta vagy
gyertya miatt tûz ütött ki a helyiségben.
A lángok ugyan nem terjedtek át a má-
sik helyiségre, de a keletkezett füst mi-
att az idõs férfi életét vesztette. A hely-
színi szemle során bûncselekményre
utaló adat nem merült fel. 

Õsz derekán egyre többen zárják
le hétvégi házaikat, hiszen a fûtet-
len ingatlanokban nagy kárt tehet
a közelgõ fagy. Érdemes ilyenkor
körültekintõen eljárni, mert a la-
katlan nyaralót sokféle kár érheti.
Áttekintjük tehát, mire kell figyel-
ni, hogy a kisebb vagy akár egészen
nagy értékû károk esélyét hatéko-
nyan csökkentsük. Ha ennek elle-
nére mégis bekövetkezik a baj, ak-
kor már csak a biztosításra szá-
míthatunk.

A nyári hónapok után ritkábban
látogatjuk meg a nyaralónkat, mert
általában nem fûtjük egész évben.
A legtöbben ezért a téli szezonra le-
zárjuk a hétvégi házat. Ilyenkor pár
elengedhetetlen dolgot meg kell
tennünk, hogy ne kapjunk tavasszal
fejfájást, amikor újra meglátogatjuk
az ingatlant. A legfrissebb rendõr-
ségi statisztika szerint tavaly több
mint három ezer alkalommal törtek
be üdülõkbe, víkendházakba, és
ezzel 380 millió forintos kárt okoz-
tak a tulajdonosoknak.

A megelõzésben legfontosabb a
nyílászárok és az üvegfelületek vé-
delme. Az erõs és jó minõségû
 nyílás zárók, zárak, illetve a védett
ablakok elriasztják a betörõket, akik

inkább továbbállnak, könnyebb cél-
pontot keresve maguknak. Így is  elõ -
fordulhatnak betörések, ezért a leg-
biztosabb megoldás továbbra is az,
ha elõvigyázatosságból minden
mozdítható értéket, kerti és háztar-
tási gépet az állandó lakóhelyünk-
re szállítunk, hogy a lehetséges ká-
rok értékét csökkentsük.

„Ha nem megoldható a nagyobb
értékek elszállítása, akkor érdemes
kiegészítõ biztosítást kötni rájuk –
mondta el Kaszab Attila, a K&H Biz-
tosító üzletágvezetõje.

Ha a nyaraló környezetében ki-
ugróan nagy a betörések száma
vagy nagy értékû tárgyakat ha-
gyunk benne, akkor érdemes meg-
fontolni egy riasztóberendezés be-
szerzését. Ezek az eszközök egy
magasabb vagyonvédelemi szintet
biztosítanak az ingatlanunknak.
Feltétlenül olyan eszközt válasz-
szunk, ami rendelkezik a MABISZ
minõségi tanúsítványával. Ha te-
hetjük, csatlakoztassuk a biztonsá-
gi rendszert a rendõrség vagy egy
biztonsági szolgálat központjába,
amely riasztás esetén járõrt küld a
nyaralóhoz. Ez minõségi védelmet
kölcsönöz a nyaralónak, de ön-
magában még ez sem helyettesíti
a jó zárakat és a nyílászárók vé-

delmét. Érdemes a szomszédok se-
gítségét is kérni, hogy rendszeresen
ürítsék a levelesládát, ne legyen fel-
tûnõ, hogy az ingatlan lakatlan.
Mindenképpen adjuk meg  elérhetõ -
ségünket a szomszédnak, vagy
olyan ismerõsnek, aki rendszeresen
ránéz a házra, hogy bármilyen
probléma esetén azonnal értesül-
jünk róla és tudjunk intézkedni.

Kárt nemcsak betörõ okozhat, ha-
nem a gondatlanság, vagy váratlan
környezeti események is. Az egyik
leggyakoribb kár a csõtörés, ami kü-
lönösen nagy rongálás okoz, ha
hosszú hetekig felfedezetlen marad.
Ezért ügyeljünk arra, hogy a vízte-
lenítést lehetõleg szakember vé-
gezze.

„Közös érdeke a biztosítottnak és
a biztosítónak, hogy a károkat meg-
elõzzük, ezért a biztosítási szerzõ -
déseink elõírnak bizonyos óvintéz-
kedéseket, ilyen például nyaralók
esetében a fõvezetékek csapjának el-
zárása és fûtési idényben a csövek
víztelenítése. A víkendházak áram-
talanítása ugyanilyen fontos, hiszen
ezáltal jelentõsen lecsökken a tûzve-
szély. Ezekre az egyszerû óvintéz-
kedésekre nem lehet elégszer fel-
hívni a figyelmet” – tette hozzá Ka-
szab Attila.

Újra közeledik a tél, ismét be kell
üzemelnünk a tüzelõberendezéseket.
Ezúttal a legjobban elterjedt tüzelõ -
berendezések biztonságos haszná-
latához szeretnénk néhány hasznos
és megfontolandó tanácsot adni.

Általános elõírás, hogy csak enge-
délyezett típusú, kifogástalan álla-
potban levõ berendezést szabad
fûtésre használni. A meghibásodott
kazánt, kályhát kizárólag szakem-
berrel javíttassuk!

A gáztüzelésû berendezések üze-
meltetési útmutatójában szerepel,
hogy azt minden fûtési szezon kez-
dete elõtt szakemberrel felül kell
vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányos-
ságokat meg kell szüntetni. Ez utób-
bit sokan figyelmen kívül hagyják, pe-
dig nemcsak a saját és családjuk  éle -
tét veszélyeztetik, hanem az oxidá-
ció eltávolításával akár 20-30 száza-
lékot is megtakaríthatnának a fûtész-
számlánál. Fontos továbbá, hogy a ké-
ményseprõk által nyújtott szolgálta-
tást a gázkémények esetében is min-
den évben igénybe kell venni. Tilos
az elõírt és kialakított szellõzõ nyílá-
sokat akár ideiglenesen is letakarni,
eltorlaszolni. Szintén elemi szabály,
hogy ha lakásunkban gázszagot ér-
zünk, azonnal hívjuk a szolgáltató
szakemberét. Nem árt beszerezni
szén-monoxid-érzékelõ készüléket
sem, amely – ugyan nem elõírás –,
az emberi élet védelmét szolgálja.

Érdemes arra is figyelni, hogy elekt-
romos üzemû berendezések tetején
ne szárítsunk ruhanemût, mert meg-

gyulladhatnak. A függöny, sötétítõ ne
érjen hozzá az ablak alatti kályhá-
hoz. Padlószõnyeggel rendelkezõ
szobában, illetve parkettás helyiség-
ben tegyünk magasítót a berendezés
alá, ezzel nem csak a gyulladásve-
szélyt kerüljük el, hanem hatéko-
nyabbá is válik a fûtés. Szilárd tü-
zelõanyaggal, illetve fûtõolajjal
mûködõ berendezések esetében az
égéstermék-elvezetõ és a közelében
levõ éghetõ anyag (ágytakaró, bútor,
függöny) között olyan távolságot kell
tartani – vagy olyan hõszigetelést kell
alkalmazni –, hogy a berendezés a
legnagyobb teljesítményen való
mûködésekor se jelentsen az éghetõ
anyagra gyulladási veszélyt.

A tûzhely mellett ne tároljunk fát,
szenet, fûtõolajat. A megfelelõen
rögzített füstcsövet csak a berende-
zés teljesítményének megfelelõen
méretezett kéménybe szabad be-
kötni. Nem szabad használni olyan
kéményt, amelynek falába éghetõ
anyagú épületszerkezet van beépít-

ve, vagy mûszaki állapota nem meg-
felelõ, illetve tisztítását nem végez-
ték el.

A kémény használaton kívüli bekötõ-
és tisztítónyílását nem éghetõ anyag-
gal – semmiképpen nem rongy-, vagy
papírcsomóval – hézagmentesen kell
eltömíteni. A koromzsák és a tisztí-
tóajtó állandóan zárva legyen. A
szén-, fa-, vagy vegyes tüzelésû kály-
hákat csak szilárd tüzelõ-, ill. enge-
délyezett anyaggal szabad begyújta-
ni és üzemeltetni.

Tilos a tûz élesztésére éghetõ fo-
lyadékokat (benzin, petróleum, gáz-
olaj) használni!

Éghetõ padozatú, vagy padlóbur-
kolatú helyiségben a szilárd tüzelõ -
anyaggal üzemeltetett tüzelõberen-
dezés ajtaja elé célszerû parázsfel-
fogót elhelyezni, amely a kihulló vagy
kipattanó szikra tûzokozását meg-
akadályozza. A tûzhelyek tisztítása-
kor az összegyûlt salakot, hamut
csak teljesen lehûtött állapotban önt-
sük az erre szolgáló tárolóba!

A meglévõ udvari tárolótér átalakításával két garázst létesít a laktanya udva-
rán a szerencsi tûzoltóság. Az új helyiségek a százötvenmillió forint értékû,
magasból mentõ jármû és a tartalék tûzoltóautó elhelyezésére szolgálnak majd.
A kivitelezést a költségtakarékosság jegyében a tûzoltók végzik. Korábban a
téli idõszakban a hidraulikaolaj dermedése miatt nem volt bevethetõ a tûzol-
tóság létrás autója. A fûtött garázsok azonban lehetõvé teszik, hogy szükség
esetén hidegben is használhatók legyenek a szerencsi parancsnokság gépjármûvei. 

HÁTRAHAGYOTT HÉTVÉGI HÁZAKAT
KERESNEK FEL A BETÖRÕK

A BIZTONSÁGOS FÛTÉS SZABÁLYAI

Magyarországon a legelterjedtebb
közlekedési szabályszegés és a legfõbb
baleseti ok a sebességtúllépés, amely a
halálos, illetve a súlyos sérülések bekö-
vetkezésében játszik elsõdleges szerepet.
Évek óta tart az a tendencia, hogy a sze-
mélyi sérüléssel járó közúti balesetek
mintegy 25-30 %-a, a halálos kimene-
telû baleseteknek legalább 40%-a ve-
zethetõ vissza a gyorshajtásra. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság által kezdemé-

nyezett közlekedésbiztonsági program
célja, hogy a hatóság az állampolgá-
rok bevonásával és közremûködésével
szervezze meg a sebességmérõ hely-
színeket.

Ennek érdekében december 1-jéig a
rendõrség várja az állampolgárok jel-
zéseit, hogy véleményük szerint a me-
gye mely útszakaszait, milyen idõ -
pontban tartják veszélyesnek, illetve hol
látják szükségesnek a sebességméré-
seket. Az észrevételek a sajto.bor-

sodmrfk@borsod.police.hu e-mail cím-
re küldhetõk.  A szakmailag is legjobb
javaslatot tevõk közül kisorsolt nyer-
tes részt vehet az általa javasolt hely-
színen a traffipaxmérési akcióban, me-
lyet várhatóan december 6-án tartanak.
Balesetek és sebességtúllépés szem-
pontjából a legveszélyesebb útsza-
kasz a 3-as számú fõút Miskolc – or-
szághatár közötti szakasza, e mellett fo-
kozottan veszélyesek a lakott területe-
ken belül átvezetõ fõutak szakaszai.

MIKULÁS TRAFFIPAX-TÚRA

GARÁZSOK A TÛZOLTÓAUTÓKNAK

Látszódj, hogy lássanak! elnevezéssel az idén is megtartotta kerékpáros köz-
lekedésbiztonsági akcióját a Szerencsi Területi Baleset-megelõzési Bizottság.
A Szerencsi Rendõrkapitányság munkatársai október 28-án az ondi tagisko-
lába vittek kerékpárokra szerelhetõ lámpákat és fényvisszaverõ prizmákat. A
biztonságot szolgáló eszközök rövidesen felkerültek a diákok biciklijeire, akik
az ugyancsak ajándékba kapott láthatósági mellényeket magukra öltve a te-
lepülésrészen felvonulással hívták fel az autósok figyelmét a kerékpárosokra.

LÁMPÁK A KERÉKPÁROKRA 

Egyenruhások szerelték a világító
eszközöket az ondi gyerekek biciklijeire.
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Amennyiben emlékeim
nem csalnak, éveken át-
ívelõen számoltam be ter-
mészetjáró élményeimrõl
e lapban. Lapozgattam a
túrafüzeteimet és fel-
idézõdtek az emlékek,
melyeket leírva, elküldve
megosztottam az olva-
sókkal. Kaptam visszajel-
zést is, hogy már várják az újságot,
mert nagyon szeretik olvasni a tör-
téneteimet. Ez számomra nagyobb
örömöt jelent, mint a színésznek a
darab végén a taps. Még lennének
apróbb epizódok, de úgy érzem,
hogy ezek kibontása a történet jel-
lege miatt erõltetettnek hatna. Olyan-
ra gondolok, amirõl talán nem írtam,
hogy Úrkút felé közeledve egyre  erõ -
södõ rezesbanda-muzsikát hallhat-
tunk... Ez segített megtalálni a falut,
és kicsit meglepõdtünk, amikor meg-
láttuk a hang eredetét, mert egy vo-
nuló násznép elõtt haladva fújták a
rézfúvósok. A környékünkön nem ez
a szokás. Vagy Kesztölcön haladtuk
végig, ami egy nagyon hosszúra
nyúlt település. Az ilyenekre szok-
ták mondani, hogy két sor ház meg
két sor disznóól. A faluból kiérve erdõ
következett. Rossz napom lehetett,
mert az alig öt kilométer igen hosz-
szúnak tûnt a falu után. Ráadásul sík
terepen haladtunk és csak az eget lát-
tuk az erdõbõl. Végül néhány tíz mé-
terre elõttünk megszólalt a Family
Frost. Percekkel utána kiléptünk az
erdõbõl és már Dorog házai között
voltunk. Azóta a hang hallatán ez
mindig eszembe jut. 

Az újabb történetek írása során  elõ -
vettem a régieket és finomítgattam,
majd rendszerbe foglaltam azokat. A
kéktúra-füzetnek van egy gyerme kek
részére megszerkesztett kiírása, ami

kilenc táj egységre osztja
a teljes útvonalat. Ez he-
lyenként összevonja a
földrajzi  táj egységeket.
Ezeken a szakaszokon 50
kilométert kell megtenni,
hogy megkaphassák a
kéktúra-jelvényt. A tá-
jegységeket követve rend-
szereztem történeteimet

és végül könyv lett belõle. Címe: Tú-
raélmények Írottkõtõl Hollóházáig
Rockenbauer Pál emlékére. A 156 ol-
dal terjedelmû kötet szöveges része
között Firtkó Endre festõmûvész ak-
varelljei találhatók, hazánk neveze-
tességeit bemutatva. A végén fotób-
lokk szerepel. A borító képei a túra
útvonalát szemléltetik egy nagy tú-
rajelzésen, amit egy fenyõfáról fény-
képeztem a fancsali erdõben. Maga
a borító színes, fényes és kemény.
Tehát a könyv megjelent, ami le-
ginkább nálam kapható. Adószá-
mot kértem írói-költõi tevékenység-
re és számlát adok az esetleges
vevõknek. A könyv kiadásával sze-
retnék emléket állítani a Másfél mil-
lió lépés.... címû film stábjának. Jó
lenne, ha támogatnák azt az ötlete-
met, hogy a film forgatásának   kez -
dõ napja legyen a természetjárók
napja, esetleg világnapja. A Nagy-Mi-
licen lepusztult kilátó helyére épüljön
új, hogy a csúcsra érõ turisták ne kér-
dezzék, hogy hol itt a kilátás. A kilá-
tó nagy valószínûséggel lendítene
Hollóháza és Füzér idegenforgalmán.
Végül abban reménykedem, hogy a
cikksorozattal és a könyv kiadásával
ráveszek néhány embert arra, hogy
gyarapítsák a túrázók táborát.

Vége
Szádváry Gyula

Tel.: 46/440-163
gyulaszadvary@t-online.hu

BÚCSÚ A KÉKTÚRÁTÓL„Ki a lázadó ember? Olyan ember,
aki nemet mond. Mit tartalmaz ez a
nem? Azt jelenti például, hogy túlontúl
hosszú ideje tart ez már; eddig igen,
de mostantól fogva nem; túl messzi-
re ment; és azt is, hogy van egy ha-
tár, amelyet senki nem léphet át. A
nem tehát egy határ meglétét állítja…”
– Camus „lázadó embere” lépett
színre városunkban is ötvenhat októ-
berében.

A Bocskai-féle felkelés
fejedelemválasztó szín-
helye, a Rákóczi-szabad-
ságharc eseményeinek ré-
szese, majd az 1848/49-
es forradalom és szabad-
ságharc táborhelyeként
szolgáló városunk 1956-
ban úgymond egy csen-
des, de áldozatoktól nem
mentes forradalom és sza-
badságharc színtere volt.
Magát a szocializmus
építõjének hirdetõ rendszer egyre-
másra szüntette meg a munkások, sok
esetben még a háború elõtt kivívott jo-
gait. Községünkben napról napra ki-
dobolták a vétkeseket: 1950-ben több
alkalommal szólt a dobolási jegy-
zõkönyv arról, hogy a tejbeszolgálta-
tás elmulasztása miatt kiket ítéltek 1–
3 havi fogházra. Így hallhatta Szerencs
lakossága, hogy 1951 júniusában egy
bükkaranyosi hentest, egy sertés, há-
rom borjú, öt szarvasmarha engedély
nélküli levágásáért hatévi börtönre, ezer
forint pénzbírságra, foglalkozásától
örökre való eltiltásra, vagyona egy-
harmad részének elkobzására és a köz-
ügyektõl való 10 évi eltiltásra ítéltek.
A cukorgyár nyersanyagellátása azért
volt nehéz, mert a répaterület meg-
szerzésében elsõsorban a szövetkeze-
tekkel, illetve a kisparasztsággal lehe-
tett szerzõdést kötni, és a legvégsõkig
kerülni kellett a kulákokkal való meg-
állapodást. A Szerencsi Járásbíróság
1951-ben, az engedély nélküli sertés-
vágásért egy legyesbényei lakost 800
forint pénzbüntetésre, s ugyanezért
egy kulákot 6 havi börtönbüntetésre,
2000 forint pénzbüntetésre és ezer fo-
rint vagyonelkobzásra ítélt. A szeren-
csiek sem hitték már el az „izmusokat”,
1956. október 23-án kimentek az ut-
cára, próbálták jogaikat érvényesíteni,
de két hét után megdõlt a változások-
ba vetett reményük.

November 4-én azt a hírt kapták a
város lakói, hogy szovjet csapatok ér-
keznek Nyíregyháza irányából, amely
nagy riadalmat keltett a lakosság kö-
rében. A gyári munkások és a fiatalok
fegyvert követeltek a védekezéshez, az-
zal fenyegetõzve, hogy ha nem kap-
nak, majd szereznek maguknak. Az
 erõ szakos események elkerülése ér-
dekében Ferenczi Sándor, a nemzet-
õrök parancsnoka, valamint helyette-
se, Czink Zoltán és fia a város hatá -
rában, fehér zászlóval várták az oro-
szokat. A húszfõs szovjet egységgel tár-
gyalva kiderült, hogy nem akartak
Szerencsre bevonulni, csak leszakad-
tak a csapattestüktõl és utánuk sietnek
Miskolcra. Ferenczi a szovjet gépko-
csi sárhányójára állva kísérte õket vé-
gig a városon, hogy ne essen senkinek
bántódása. Ugyanezen a napon a
nemzetõrséghez csatlakozott 40 mun-
kaszolgálatos katona, akik Benyó had-
nagy vezetésével, két teherautóval el-
indultak az oroszok ellen harcolni. A
nemzetõrök egy másik, 15 fõs csoportja
másnap éjjel csatlakozott a sátoralja-
újhelyi nemzetõrséghez. Kummerth
Károly parancsnok vezetésével négy te-
her- és egy személygépkocsival kivo-
nultak a hegyekbe, hogy elkerüljék a
leszerelést. Más fegyveres egységek is
csatlakoztak hozzájuk Miskolcról, Sá-
rospatakról és Szerencsrõl, így a lét-
számuk 150 fõre gyarapodott. A völgy-

katlanban épült kõkapui üdülõ a ter-
mészet adta környezetet kihasználva,
és a harcállásokat kiépítve, katonai
szempontból jól védhetõ objektumnak
bizonyult. A szovjetek november 9-én
megszállván az odavezetõ utakat, a cso-
port felszámolására készültek. Kum-
merth, belátva a harc kilátástalanságát,
a szovjetek által felajánlott fegyverle-
tételi feltételeket elfogadta. Annak ér-

telmében szabadon elvonulhattak, sõt
a kapitulálókat gépkocsin hazaszállí-
tották. A szerencsi nemzetõrök éltek is
e lehe tõséggel. A fegyveres ellenállás
utolsó szikrája ezzel kihunyt. A sáto-
raljaújhelyi nemzetõrség parancsnokát,
a távollétében lefolytatott perében ha-
lálra ítélték.

A negyedikei eseményeken felbuz-
dulva, a járási pártvezetõk azonnal po-
rondra léptek. Kinyitották a pártházat,
összehívták az apparátust, és héttagú
ideiglenes szervezõ bizottságot alakí-
tottak. Mindezt nem nézték tétlenül
Szopkó Gyula járási és Stelcz Gyula
községi munkástanács-elnökök, aki
felszólították a kommunistákat, hogy
hagyják el az épületet és adják át a kul-
csokat. Végül Szabó József járási elsõ
titkár hatására elálltak szándékuktól. A
kommunisták szervezõ munkája ennek
ellenére nehezen indult be, hiszen hi-
ába szólították fel a helyi üzemek ve-

zetõit pártszervezésre, nem sok siker-
rel jártak. A visszarendezõdésnek egyéb
akadályai is adódtak. A járási pártbi-
zottság apparátusán belül nagy volt a
bizonytalanság, nagy többségük nem
járt be dolgozni. A Járási Forradalmi
Munkás-Paraszt Tanács követelte, hogy
a pártbizottság oszoljon fel, mert a párt
megszûnt és az új még nem alakult
meg. Dajka Dezsõné, született Ko-

lozsvári Erzsébet korábbi
községi párttitkárt akarták
pártelnöknek. A rendõrö-
ket nem tudták felfegyve-
rezni, mert nem volt ele-
gendõ fegyver. A Munkás-
Paraszt Forradalmi Bizott-
ság a tanácselnököt, és a já-
rási tanácson dolgozó
kommunistákat elbocsá-
totta. A pártvezetõk a me-
gyétõl kértek segítséget a
munkástanács átalakításá-
hoz, vagyis a nemkívána-
tos elemek eltávolításához,

és helyettük megbízható személyek be-
állításához, mert „itt nem értenek egyet
a Kádár-kormánnyal, valamint a Me-
gyei Munkás-Paraszt Bizottsággal” – állt
a korabeli jelentésben. Követelték to-
vábbá, hogy a nemzetõrség adja le fegy-
vereit, akik azonban ezt megtagadták.
A kommunisták, minden próbálkozá-
suk ellenére még hosszú hetekig nem
tudták megtörni a munkástanácsok
uralmát.

A cukorgyári munkások arra a hír-
re, hogy a szovjetek deportálják a for-
radalom részvevõit, sztrájkolni akartak.
Dr. Záhony Károly, a járási munkás-
tanács elnökhelyettese ennek elkerü-
lésére meggyõzte a dolgozókat arról,
hogy a cukor- és csokoládégyár az élel-
miszeriparhoz tartozik, és mint ilyen,
az ország alapellátását biztosítja, ezért
dolgozniuk kell. 

(Folytatjuk)
O. Z. M.

SZERENCSEN TÖRTÉNT: 1956. NOVEMBER 4.

Az 1956-os obeliszknél helyezte el
koszorúját Szerencsen október 22-én a
Történelmi Vitézi Rend. Ez az elsõ ilyen
tevékenysége, mert hasonló alkalomra
1945 óta nem volt lehetõsége. A 2010.
évi õszi önkormányzati választással
megváltozott az önkormányzat össze-
tétele, és az új szerencsi polgármester
Bocskai-ruhában mondta el székfogla-
lóját. A belsõ érzéseire az elmondott be-
széde, a ruhája pedig külsõleg utalt arra,
hogy a jövõben a magyar nemzet és Sze-
rencs érdekeit tartja fontosnak. Jelsza-
va ebben az esetben azonos a Vitézi
Rend jelszavával: „PRO PATRIA! Non
nobis DOMINE” – A HAZÁÉRT! Nem
Magunkért! Ezt a jelszót tette magáévá
a Vitézi Rend létrejöttekor és akkor is,
amikor 1945 után a szovjet megszállás
idejében mûködését hazánkban meg-
tiltották. A megszállás végeztével újra
életjelt adott magáról. Az eredeti jelle-
gének megtartása mellett létesítette a
nemzetvédelmi tagozatot, melyben fel-
vette a hazánkban és külföldön élõ ma-
gyarság kiváló, a nemzet szempontjá-
ból értékes személyiségeit. Hagyo-
mányõrzõ tagjai ápolják és ápolni kí-
vánják a magyar katonai értékeket és
õseink hagyatékát. Koncz Ferencet azért
választotta meg Zemplén megye több-
sége a térség, majd a szerencsiek a vá-
ros érdekeinek a képviselõjévé, mert ezt
a hagyományõrzést vélte felfedezni a ko-
rábbi ténykedéseiben. 1956-ban a nem-
zet megelégelte a szovjet elnyomást. A
hatalom átvételét és Rákosi elítélését kö-
vetelték, de azon túl el akarták érni a szov-
jet csapatok kivonását Magyarországról,
továbbá a szabad választást, a sajtósza-
badságot és Szent István koronájának fel-
vételét Magyarország címerébe. 

Ez a spontán jött forradalom fellán-
golt az egész országban. A felkelõ tö-
meg szemben állt a fegyverekkel ellá-
tott katonai parancsnokságokkal, az
ÁVH belsõ karhatalmi alakulataival
(kék ÁVH), a határõr egységekkel (zöld
ÁVH), és a szovjet hadsereg Magyar-
országon tartózkodó csapataival. Nem
vitatható, hogy az a 400 halott és 1000

sebesült a változásért harcolók oldalán
állók közül valók. A megemlékezésen
elõttük fejet hajtottunk. 

Szerencsen 1956-ban nem szóltak a
fegyverek. A rendõrök az emberek
közé álltak, látszólag fegyvertelenül, így
nem került sor összetûzésre. A telepü-
lésen összeverõdött nemzetõrök Mis-
kolcra mentek, ahonnan a hozzájuk
csatlakozott fiatalokkal együtt siettek vol-
na a pesti forradalmárok segítségére. Há-
rom tehergépkocsival Budapestre in-
dultak, de Hatvan és Aszód között fel-
tartóztatták õket, és egy raktárhelyiség-
be terelték a platókon utazó ifjúságot,
azzal fenyegetve a sok fiatalt, hogy más-
nap kivégzik õket. Az akkori jelenté sek
szerint Aszódon állomásozott egy gé-

pesített ezred, akik nem nagy lelkese-
déssel vették volna fel a harcot a fiata-
lokkal és feltehetõleg a felkelõkkel
szimpatizáló egyik tisztjük kiszabadította
az elfogott nemzetõröket. Ennek az ese-
ménynek egy halottja volt, akit a gép-
kocsin álló testvérem mellett ért a go-
lyó. Azóta a testvérem immár õsz fej-
jel is, minden év október 23-án elhe-

lyezi koszorúját Hat-
van és Aszód között
a 48-49-es kilomé-
terkõnél az útszélen
álló faágra, az isme-
retlen, de közös célért
harcba induló hõsi
halott emlékére.

A legjelentõsebb
esemény 1956-ban,
amely a régi rend fel-
számolására irányult,
a Bocskai Istvánról
elnevezett gimnázi-
umban történt a vá-

rosban, ahol a diákok az iskola udva-
rán az oroszkönyveiket elégették és máig
is ismeretlen személy levette a gimná-
zium tetejérõl a vörös csillagot, amit a
bíróság tetejérõl is eltávolítottak.

Mindezt azért tudom, mert Szerencsen
éltem és testvéreimtõl mindenrõl érte-
sültem. A munkahelyem Miskolcon volt
és ott tapasztalhattam, hogy milyen ha-
talmas az összefonódott egyetemi és kö-
zépiskolás fiatalság, valamint az idõsebb
korosztály felkelõinek egységes ereje. El-
szántság és mindent elsöprõ erõ sugár-
zott belõlük. A lelkesedésük magával ra-
gadott engem is. A megvásárolt újság-
ból minden reggel felolvastam az új fej-
leményeket a munkahelyemen és mun-
katársaim is hasonló lelkesedéssel fo-

gadták azt. Felszabadultnak és magyar-
nak éreztük magunkat, ez a hatalmas ér-
zés lobogott bennünk, amíg a régi rend
párttitkára vissza nem tért. Egyik kollé-
gánkat kivégezték, engem Kazincbarci-
kára helyeztek, de a lángot nem tudták
kiölni, az máig lobog. A régi rend a csa-
ládok szétverésével tudta hosszú életre
– mondhatnám a mai napig is – bebe-
tonozni a hatalmát, de az ötvenhatos em-
lékek lángjai most is lobognak azokban
a szívekben, akiket nem tudtak megtör-
ni, ahol erõs és összetartó volt a család.

A szerencsi ünnepségen az elõtörõ
emlékek alatt a Himnuszt kezdték éne-
kelni a koszorúzásra összegyûltek, majd
az alkalomhoz illõ verset szavalt Kont-
ra László. Az ünnep a Szózat gyönyörû
soraival zárult. 

A szívbemarkoló szöveg és a csodá-
latos dallam egybehangzása után még
volt egy rövid utunk a református te-
metõben nyugvó, 1956-ban elesett Ta-
tay Zoltán sírjához. Itt ketten ismertet-
ték a forradalomban elhunyt életét. Nagy
József ifjúkori barát és Zemlényi Istvánné
volt iskolatárs, aki a néhai Tatay Zol-
tán budapesti harcait és halálát eleve-
nítette fel kedves, közvetlen szavakkal.
Emlékeinek felidézését koszorúzás kö-
vette, majd megszólalt a tárogató és el-
búcsúztunk a hõstõl, hõseinktõl, de szí-
vünkben õrizzük emlékeiket. Miközben
elhelyeztem a Történelmi Vitézi Rend
nevében koszorúmat, gondolatban azo-
kért a honfitársakért is imát mondtam,
akiknek neve nem került fel a már-
ványtáblákra, de összeroppantak az
évekig tartó, politikai meggondolásból
eredõ igazságtalanságoktól.

Kulcsárné nemzetes
Rozgonyi Mária

KÖZÖS EMLÉKEZÉS A FORRADALOMRA

Fôhajtás a hôsi halott elôtt Hatvan és Aszód között.
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Schlosserné Báthory Piroska: Fájdalom

Csontos Gyula

AZ ÕSZ ARCA
Az õsz arca,
máskor piros és sárga –
rajta játszik a szivárvány virága.
Most egyszerûen zöld és barna,
mert pirkadatkor a fagy megmarta.
Nem várta ki sorát – 
arcába véste irgalmatlan fogát,
így fitogtatta jéghideg mosolyát.

Úgy mondják, az õsz a szüret istennõje.
Ha korán hideg éri – 
bántják, félnek tõle,
mert megszokták, –
hogy mindent melegben szednek
amiért egész évben megszenvedtek.

Ha kék az ég és friss a levegõ
boldog minden ember – 
minden szüretelõ.
Énekszótól hangos a határ –
Hangjuk hegyen, völgyön tova száll.

Ne félj! – ha bántanak néha,
ne szomorkodj nagyon – 
Nekem akkor is te vagy 
a legszebb évszakom.
Köszönöm, mit adsz nekünk – 
érett gyümölcseidet,
az elénk varázsolt tarka színeket.  
Az erdõ, a rét, mint
száz festett kép
kiállítva a természet mûtermében – 
ringatóznak lágyan simogatva
a szellõk ölében.

Most búcsúzom tõled.
S ha majd a lágy szellõ – 
a fák sárguló leveleit arcomba fújja,
tudni fogom, hogy eljöttél – 
Itt vagy újra.
Várni foglak, óh kedves évszakom!
Ott leszek, mint mindig színes tárlatodon. 

Szontágh Emil

ÕSZRE JÁR
Vitorlát szõ a pók
Érzi lassan õszre jár
Valahol induló szól
Búcsúzik az öreg nyár

Felszedi nyûtt batyuját
Cipeli nagy keresztjét
Bezárta szép kapuját
Oly sivár a messzeség

A Nap is alantabb jár
Rövidülnek útjai
A tücsök még muzsikál
De reszketnek húrjai

Darvak húznak az égen
Oly szépen V-alakban
Talán majd visszatérnek
Kék égen szép tavaszban

Elmúlik a tél a hó
Visszatérnek a darvak
Visszatér a nyár a pók
Új tüze lesz a Napnak

Vengrinyák János

A BÁDOGKERESZT
(Ózd)

Valahol egy bádogkereszt állott,
út mentén a sziklák alatt.
Vigyázta a lüktetõ várost,
hol az ember élt és haladt.

Friss virág volt mindig elõtte
és Õ mosolygott ez - alatt.
Imákat mormoltak reggelente,
a gyárakban a munka haladt.

Évente újra festették,
szeretettel kiszínezve.
Gyerekeket kirándulni vitték
vidám zsongással lelkükbe’.

Jézus jól érezte magát,
hisz értük adta életét.
Nem tartott a naptól, fagytól,
mert védte Õt a nép.

Egyszer fogytak az emberek.
Kevesebb kenyér jutott.
Gyárakban a munka berekedt,
s virágra már nem futott…

Gyárakból raktár,
kóceráj lett, mit
szégyell már a tisztesség!
Jézus elõtt a majálishoz
már nem volt ember,
nem volt pénz…

Már festékre sem tellett,
hisz a város árva maradt…
Már virágot sem ültettek…
Keresztnek a vihar szaladt…

Engedett rozsdás eresztéke.
Szinte fájt, sírt, zokogott!
Siratta az embereket,
kik ott voltak egykor boldogok…

Viczai Henrietta

MIATTAD
Hálótársam félarcú éjszaka,
Este összekötöz
Reggelre szétbogoz.
Foszladoznak a tegnapok,
Kirojtosodott alattunk a szerelem.
Én maradok,
Különválik tõlem az életem
Akkor is, ha tudom
Nem hiszed el énnekem,
De létezik metamorfózis
Ötvennégy négyzetméteren. 

Leskó Imre

FELLEGEK
ALATT

Fellegek alatt lapulok,                             
Mint bányász a tárnában.
Csak szél fúj, nem sújtólég,
A mennybolt nem dörög,
Mint tárnában az ácsolat.
Fentrõl, réseken át nyakamba
Csurog az Ég leve dúsan.
A borulat fölött napfény
Sziporkázik, s kacag, mert
Bujkálni készül a
Rongyosodó, ólomszürke
Ködpalástok között.
A távolból furcsa fényszemek
Pislogva közelegnek felém,
de én is haladok elõre,
amíg õszbe rohan a vonat.

Németh Tibor

BÚSMAGYAR
Milyen lett  a magyar,
mikor keze, lába
beszorult a kelet igájába,
s amikor lerázta, a nyugat   
kötötte pénzsóvár láncára.
Egy vesztes tudatban élõ
nép most Istenéhez kiált:
Adj kenyeret, adj nekünk munkát!

Milyen most a magyar,
ha filléres segélyen
gyereket nevel, s etet,
kinek élettizedet fizet 
negyven év szolgálat.
Hite rég gyûlöletbe fordult,
mert miben egykor reménykedett,
azon ma már csak kesereg.

Milyen lett a magyar,
ha kockákra osztott tábláján
csak vezércserék folynak,
s közben leütnek minden gyalogot.
Névleges áron elherdált országban, 
a múltat csak a nagy eszmék
fényesítik, mert romjaik kövébe 
százezrek kapaszkodnak még.

Milyen is a magyar,
ha hátán hordott gyárak,
kincset termõ földek
kótyavetyélt õsi gondja, 
a porba tiporta, s végig sepert rajta
egy világcunami, maradékát pedig
sakálprédának szánja, 
az országlásban dõzsölõ elit.

Milyen most a magyar,
ha nem tud kigyógyulni
szolga görnyedésbõl,
és erkölcsi stigmákat nyalogat, 
ha vérében maradt egy évezred
kábítása, hogy népe története 
a dicsõség haladása.
Most a szülõkben csalódott
durcás gyerekként átkot szór a szája.

Ilyen lett a magyar!
Hallgatag vagy hangoskodó 
sértett és százszor kifosztott
önmaga terhébe beleroskadó!
Feslett napokba veszlett, 
joga, biztonsága, esélye,
behúzódott a szélárnyékos, 
panaszkodó semmittevésbe.

Kardos István

A HARMADIK
ÉVEZRED

Elindultak hát Istenem,
Mint a csíkos hátú bogarak
A feszület árnyékának hûvösében
Fölfakad egy gazdátlan pillanat.

Magányosan a tömött sorok között
Egy ártatlan gyermeksikoly,
Kicsordul a gazdátlan szemekbõl,
Beszivárog a testekbe az anyaföld.

Meztelen lelkek a lõporszagú éjben
Virrasztanak a halott arcok felett
Szájukig ér a vérrel lucskos ár,
A tavasz méhében elpusztul a nyár
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Idõsnapi ünnepséget szerveztek
október 30-án Mezõzomboron. Az
immár hagyományos rendezvényre
sokan elfogadták az önkormányzat
meghívását, zsúfolásig megtelt a he-
lyiség.

Radó Béla polgármester köszöntöt-
te a község szépkorú lakóit, akiknek
az élettel teli bölcsességét, szeretetét
és gondoskodását a mindennapokban
is magukon érzik a fiatalabb generá-
ciók. A polgármester egy bölcs mon-
dást idézve hangsúlyozta, hogy a vi-
lág összes anyaga közül a szeretetnek
a  leg erõsebb a kötõképessége és a leg-
nagyobb a teherbíró ereje. A még ak-
tív korúak feladata, hogy idõs em-
bertársaiknak olyan életkörülménye-
ket biztosítsanak, amelyek lehetõvé te-
szik számukra az öregkorhoz méltó
életet. 

Az ünnepségen hatvanadik házas-
sági évfordulójuk alkalmából köszön-
tötték Fenyvesi Andrást és Molnár
Máriát. Ötven, együtt töltött esztendõért

Palombi Lajos és Kovács Erzsébet, Géc-
zi Sándor és Gergely Ilona,  Her czeg
Mihály és Halász Margit, Jenei János
és Magyar Ágnes, Ducsai János és
Nagy Szilvia, Babos Gusztáv és Borai
Ida, Rakóczki József és Bodnár Mar-
git részesült elismerésben. Külön kö-
szöntötték a település legidõsebb nõi
lakosaként a 93 esztendõs Orsovszki
Mihálynét és a 102 éves Varga Jánost.  

Az ünnepi mûsorban a helyi óvo-
dások, a község szociális területen te-
vékenykedõ dolgozói és az idõsek
klubja tagjai léptek színpadra. A dél-
után sztárvendége Oszvald Marika volt.
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Hat hónap telt el azóta, hogy egy
sikeres pályázatnak köszönhetõen
megérkezett a magasból mentõ gép-
jármû a szerencsi tûzoltó-parancs-
nokságra. Az elmúlt fél évben 36 be-
vetés bizonyította, hogy szükség volt
a térségben a korszerû technikára. 

Három éve annak, hogy a szeren-
csi tûzoltóság mûködési területén ta-
lálható önkormányzatok döntést hoz-
tak arról, hogy biztosítják az önrészt
egy nagyértékû, magasból mentõ
autó pályázati támogatással történõ
beszerzésére. Az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság idén áp-
rilisban adta át a 150 millió forint ér-
tékû gépjármûvet, amihez az érintett
településeknek összesen 28 millió fo-
rinttal kell hozzájárulniuk. Szerencs
esetében ez az összeg ötmillió forint. 

Az elmúlt idõszakban több fóru-
mon is felmerült, hogy valóban szük-
ség volt-e a 30 méteres magasságig
felnyúló eszközre. Dócs Róbert tûzol-
tóparancsnok arról tájékoztatta la-
punkat, hogy az új technika egy  húsz -
éves IFA létrás teherautót váltott ki,
amit a téli idõszakban nem tudtak
használni. A most rendszerbe állított

kosaras emelõvel jelentõsen nõtt a
mentés biztonsága és a beavatkozás
hatékonysága. Szerencsen és kör-
nyékén ugyan nincsenek toronyhá-
zak, de az új gépjármû alacsonyabb
épületeknél – akár lakóházaknál – is
eredményesebb oltást tesz lehetõvé
azzal, hogy a felemelt kosárból a  víz -
sugarat nagy pontossággal a kritikus
helyekre tudják irányítani a szakem-
berek. Az sem mellékes, hogy a na-
gyobb kiterjedésû lángokat is meg

tudják közelíteni anélkül, hogy a
tûzoltók a nagy hõterhelés, vagy a le-
hulló törmelék miatt veszélybe ke-
rülnének. 

Dócs Róbert kiemelte, hogy a kö-
zelmúltban több olyan eset is történt,
amelyeknél a magasból mentõ jó szol-
gálatot tett volna. A megyaszói gyer-
mekotthon kéményérõl kellett le-
hozniuk egy fiatalt, a bodrogkeresz-
túri faluház, korábban pedig a toka-
ji zsinagógatûz megfékezésénél sem
volt elegendõ a hagyományos tûzol-
tólétra kilenc méteres magassága. 

A parancsnok ismertette: az új
technika a legkisebb méretû, magas-
ból mentõ eszköz, amit napjainkban
be lehet szerezni. Az elmúlt 36 be-
vetés során többségében magánhá -
zaknál, polgármesteri hivataloknál,
oktatási intézményeknél számoltak fel
viharkárokat. Jó szolgálatot tett a
jármû egy megrongálódott víztorony
helyreállításánál, egy diákot pedig az
iskola tetejérõl kellett lehozniuk a szol-
gálatos tûzoltóknak.    

Az õszi önkormányzati választáson
újabb négy esztendõre Béki József
nyerte el a polgármesteri tisztséget Be-
kecsen. A településvezetõvel az elkö-
vetkezõ idõszakról, a jövõ terveirõl be-
szélgettünk.

– Elég sok jelölt indult a polgármes-
teri posztért a településen, így kicsit szo-
rosabb eredményre számítottam – idé-
zi fel Béki József. – Talán a megszo-
kottnál kissé durvábbra is sikeredett a
kampány. Ezúton is köszö-
nöm a bekecsiek bölcsessé-
gét, kitartásukat és azt, hogy
újra bizalmat szavaztak ne-
kem. Úgy gondolom, hogy
köszönhetõ mindez az el-
múlt idõszak eredményeinek,
annak ellenére, hogy voltak
nehézségeink, fõleg az el-
múlt egy évben a csapadék-
víz-elvezetõ rendszer kiépí-
tése miatt.

– Milyen tervekkel néz az
elkövetkezendõ négy esz-
tendõ elé?

– Egyelõre csak a polgár-
mesteri programról tudok be-
számolni, gazdasági terveket a képvi-
selõ-testületnek kell majd elfogadnia.
Ez utóbbi esetében mindenképpen ki
kell kérnünk a lakosság véleményét.
Mondják el, melyek azok a problémák,
amivel feltétlenül meg kell birkóz-
nunk a következõ ciklusban. Polgár-
mesterként a munkahelyteremtést lá-
tom a legfontosabb feladatnak. E mel-
lett az utak, járdák felújítását tûztem ki
célul, illetve szeretnénk egy újabb ját-
szóteret építeni. Van tervem egy ön-
kormányzati bolt létrehozására. Itt els-
õsorban helyben termelt termékeket ér-
tékesítenénk az itt élõknek, illetve
olyan árucikkeket, amelyek helyben
nem érhetõk el. Minimális árréssel ke-
reskednénk, segítve az alacsony jöve-
delemmel rendelkezõk megélhetését. 

– Ez azt jelenti, hogy az önkor-
mányzat a jövõben vállalkozást kíván
létrehozni? 

– Igen. Igyekszünk majd ezzel is tá-
mogatni a bekecsieket, illetve a két
konyhánk is innen szerezheti be a szük-
séges nyersanyagokat. Úgy gondo-
lom, kis léptékkel elindulhatunk, és ha
lesz nagyobb kereslet, akár bõvíteni is
lehet. 

– Hogyan értékeli a választás vég-
eredményét? 

– Én tisztában vagyok a hibáimmal,
ami a kampány során még inkább meg-
mutatkozott. Tudom, hogy a jövõben
több párbeszédet kell folytatnom a la-
kossággal, nyitottabbá kell tenni a
döntéseinket. Jelenleg a megkezdett utat
kell folytatni, tehát lezárni a már fo-
lyamatban lévô beruházásokat. 

– Az önkormányzatok többsége el-
adósodott. Mi a helyzet Bekecsen?

– Mi sem dúskálunk anyagi javak-
ban. Arra azonban büszke vagyok,
hogy csupán a beruházásokhoz kellett
hitelt felvennünk, amit a támogatás be-
érkezése után vissza tudunk fizetni.
Emellett van ugyan egy minimális hi-
telállományunk, ezt azonban tudjuk ke-
zelni. Sajnos, a napi mûködésünknél
rendszeresen jelentkeznek gondok,
egyre kevesebb az állami hozzájáru-

lás, a normatíva, nekünk pedig ugyan-
azt az intézményrendszert kell fenn-
tartanunk – emelkedõ árak és közüzemi
díjak mellett –, mint korábban. A köz-
célú foglalkoztatottakkal együtt kb.
140 ember dolgozik az önkormány-
zatnál. Ez egy ilyen kis településen elég
nagy létszám. 

– Vannak-e dédelgetett álmok a tar-
solyban?

– Természetesen vannak, melyek
a jelenlegi gazdasági-pénzügyi hely-
zetben egyelõre valóban csak távla-
ti gondolatok. A növekvõ energiaárak
miatt szükségünk lenne az intézmé-
nyeik mielõbbi korszerûsítésére. Pél-
dául az óvoda, a polgármesteri hi-
vatal és egyéb önkormányzati in-
gatlanoknál el kell végezni a meg-
felelõ hõszigetelést, nyílászárók cse-
réjét, fûtés-korszerûsítést. Ezeken is
sok pénzt tudnánk megtakarítani. Re-
méljük, hogy a jövõben megfelelõ tá-
mogatottságú pályázati lehetõség
esetén ezeket is meg tudjuk valósí-
tani. 

– Mit hozhat a 2011-es esztendõ Be-
kecsnek? 

– Rendkívül szoros mûködést és költ-
ségvetést. Nehéz év elé nézünk, hiszen
a folyamatban lévõ csapadékvíz-elve-
zetõ rendszer kiépítésének saját erejét
jövõre kell teljesítenünk. Az lesz a cé-
lunk, hogy a napi mûködés mellett túl-
éljük az évet és felkészüljünk 2012-re,
amikor már reményeink szerint ismét
gondolkodhatunk nagyobb beruházá-
sokban, fejlesztésekben. 

M. Z.

Hazánkban is egyre inkább teret
nyernek olyan szokások, ünnepek,
amelyek nem feltétlenül a magyar
hagyományokból fakadnak. Ilyen
például a halloween.

Az idén gondoltak egyet Somos-
né Takács Éva és Gáspárné Késmár-
ki Emília, a mádi Koroknay Dániel
Tehetséggondozó és Általános Isko-
la tanárai és megszervezték az ün-
nepet az oktatási intézményben. A
hároméves óvodásoktól a kilenc -
esztendõs diákokig mindenki jel-
mezbe bújt és így vettek részt a prog-
ramon. A nyolcadikos lányok bo-
sziknak öltözve adták ki a feladato-
kat. Angol énekekkel, mondókákkal,
játékokkal szórakoztatták a nézõkö-

zönséget, akiket a végén tökfaragó
versenyre invitáltak. Bár október
utolsó éjszakája egy réges-régi érté-
kes és rémítõ hagyományon alapul,

a kivájt töknek benne gyertyával
mára már csak díszítõ szerepe ma-
radt. Ahogyan a halloween is egyre
inkább gyermekek ünnepévé alakul.

Bekecs önkormányzata a helyi ál-
talános iskola aulájában tartotta ünnepi
megemlékezését október 22-én. Az
1956-os forradalom és szabadságharc
ötvennegyedik, valamint a Magyar
Köztársaság 1989-es kikiáltásának a
huszonegyedik évfordulója tiszteleté-
re rendezett eseményen Béki József
idézte fel a történelmi korszakot,
amely végül a magyar nép XX. szá-
zadi legnagyobb tettéhez, a 64 évvel
ezelõtti eseményekhez vezetett. Bekecs
polgármestere szerint 1956 példája és
1989/90 rendszerváltásának tanulsá-

ga, hogy hazugságokra nem lehet
jövõt építeni. Az ötvenes években Rá-
kosiék tették ezt folyamatosan, majd
Kádárék 33 éven át, kifinomult esz-
közökkel. A nemzetnek a válasza
ugyanaz volt mindkét rendszerre. ’56-
ban vérrel és fegyverzajjal, ’89-ben pe-
dig vér nélkül csendesen mondta ki a
nép: elég volt! A mûsorban az általá-
nos iskola diákja idézték fel a forra-
dalom és szabadságharc történéseit,
majd az ’56-os kopjafánál a település
vezetõi és a község lakosai helyezték
el a tisztelet virágait.

MUNKÁBAN A MAGASBÓL MENTÕ

A Szerencsi Tûzoltóparancsnokság illetékességi területéhez tartozó 32
település közül az alábbiak fizették be többségükben az önrész ötven szá-
zalékának megfelelõ összeget: Abaújszántó (400 ezer forint), Alsódobsza
(80 ezer forint), Baskó (50 ezer forint), Bekecs (350 ezer forint), Bodrog-
keresztúr (310 ezer forint), Bodrogkisfalud (100 ezer forint), Erdõbénye (339
ezer forint), Mád (600 ezer forint), Megyaszó (721 ezer forint), Mezõzom-
bor (300 ezer forint), Rátka (250 ezer forint), Sima (11 ezer forint), Sóstó-
falva (73 ezer forint), Szegi (86 ezer forint), Szegilong (64 ezer forint), Sze-
rencs (2,5 millió forint), Taktabáj (155 ezer forint), Tarcal (600 ezer forint),
Tiszaladány (150 ezer forint), Tiszalúc (100 ezer forint), Újcsanálos (233
ezer forint). Még nem fizettek: Csobaj, Golop, Legyesbénye, Monok, Prügy,
Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszatardos, Tokaj.

TERVEK, ÁLMOK ÉS
SZÛKÖS KÖLTSÉGVETÉS

Mád

HALLOWEEN-HANGULAT AZ ISKOLÁBAN 
Bekecs

FÕHAJTÁS A KOPJAFÁNÁL

Mezõzombor 

A SZÉPKOR MEGBECSÜLÉSE

Megérdemlik a fiatalok törõdését.



Hintacipõ? Gördülõ talpú cipõ? Vagy
egyszerûen csak gördülõcipõ? Bárme-
lyiket is halljuk, az embernek szinte
azonnal egy drága, csúnya, vastag tal-
pú, puritán, három betûs logóval ellá-
tott, ívelt talpú cipõ képe jelenik meg
a fejében. De mire jó ez a fajta lábbeli
és egyáltalán kinek ajánlott, vagy épp
ellenkezõleg, kinek nem szabad ilyen
cipõt vagy szandált viselnie? Ezekre a
kérdésekre valószínû, hogy már csak
kevesen tudnának válaszolni, pedig a
hatalmas kínálatnak köszönhetõen
óhatatlan, hogy ne találkozzunk ezek-
kel a kissé furcsa kinézetû lábbelikkel.
A világon több mint nyolcvan cipõ -
márka gyárt ívelt talpú cipõt, és ezek
közül hozzávetõleg húsz hazánkban
is kapható. Kezdetben egy nagy már-
kát ismert mindenki, aztán szépen las-
san fölzárkóztak a kicsik is, például ma
már két hazai cég is gyárt ilyen jellegû
lábbeliket. 

A termékeiket kínáló cégek szóró-
anyagaikban olvasottak után az em-
ber kissé tanácstalanul áll, mert mind-

egyik szinte betûre ugyanazt ígéri.
Mindenhol boldog, egészséges hátú
és izmos lábú fiatalokat látni, és
mindegyik szórólap konkrét, ám egy-
mástól eltérõ, százalékos értékben
adja meg, hogy az adott terméktõl
mennyit fog testtartásuk javulni, illetve
mennyivel lesz feszesebb a com-
bunk. Sajnálatos módon a gördülõ -
cipõket gyártó márkák központi web-
oldalai teljesen mellõzik a lábbelik
élettani hatásait alátámasztó objektív
vizsgálatokat, a felhasznált techno-
lógiák hosszú távú, minõségi teszte-
lését bemutató anyagokat, és sem-
milyen lehetõséget nem biztosítanak
a vásárlók számára, hogy a márkával
kapcsolatos visszajelzéseiket más fel-
használókkal megosszák. Pedig ezek
mind nagyon fontosak lennének egy
olyan vásárló számára, aki havi fize-
tése jelentõs részét készül egyetlen pár
cipõbe fektetni. 

A Gördülõcipõ Blog (http://gordu-
locipo.blog.hu) azzal a céllal jött lét-
re, hogy a laikus olvasókat elkalau-
zolja a gördülõcipõk világában, hogy
bemutassa a különbözõ márkák és
technológiák közötti különbségeket,
illetve, hogy rávilágítson ezek elõ -
nyeire és hátrányaira. A blog nagy

hangsúlyt fektet a felhasználói visz-
szajelzésekre: így az olvasóknak le-
hetõségük van a bejegyzésekre ref-
lektálni, azokat a népszerû közössé-
gi oldalakon, saját köreikben meg-
oszthatják, és e-mailben, fényképek-
kel illusztrálva megírhatják saját ta-
pasztalataikat, melyek önálló bejegy-
zésekként a blogra is felkerülnek.

A blogon olvasható bejegyzések há-
rom fõ kategóriába sorolhatóak:

Márkabemutató: Magyarországon
jelenleg húsz márka gördülõ talpas ter-
mékei kaphatóak kereskedelmi for-
galomban. Ezek nemcsak formavilá-
gukban, a felhasznált anyagok  mi -
nõségében, de az alkalmazott tech-
nológiai megoldásokban is külön-
böznek. A márkabemutatók célja ezek
ismertetése. 

Interjú: Ezek a bejegyzések elégedett
vagy épp elégedetlen gördülõ cipõ-
tulajdonosokkal készülnek, és az õ vé-
leményüket, tapasztalataikat mutatják
be. Ezek részben önkéntes részvételen
alapulnak, részben a szerkesztõ kere-
si fel az interjúalanyokat. 

Összefoglaló írás: Ezek a bejegyzé-
sek egy nagyobb témakört ölelnek fel,
például: gördülõcipõk egészségügyi
dolgozóknak, gördülõcipõk gyerme -
keknek, olcsó gördülõcipõk, stb. 

Jók a magyar gördülõcipõk? Tény-
leg érdemes horribilis összegeket kiadni
ezekre a termékekre? Ezekre a kérdé-
sekre is választ kaphat az, aki elláto-
gat a Gördülõcipõ Blogra. 

Dr. Székely András

(A blog helyi vonatkozása, hogy az
író évekig élt Szerencsen, és családi
kapcsolatai miatt gyakran látogat el te-
lepülésünkre. A szerk. megj.)
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

den hónap elsõ szerdáján, legköze-
lebb december 1-jén 13–16 óráig. Tel.:
47/565-202.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: min-
den hónap harmadik hétfõjén, leg-
közelebb november 15-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203

Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legköze-
lebb december 8-án 9–12 óráig. Tel.:
47/565-203.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ: min-
den páros hét szerdáján 8–16 óráig,
legközelebb november 17-én. Tel.:
47/565-202.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb no-
vember 24-én. Tel.: 47/565-200. 

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig.
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.
Tel.: 47/361-630, 362-941. 

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

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

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

Tel.: 47/563-060, 563-080. 

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legköze-
lebb december 6-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb  decem -
ber 6-án 9–12 óráig tart fogadónapot. 

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

Tel./fax.: 47/563-340.

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd és
csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11
óráig. Tel.: 47/361-909.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

November 8–14: Centrum (ügye-
letes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

November 15–21.: Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

November 22–28.:  Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap
8–14 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákó czi
út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógy-
szertár: Tesco áruház. Tel.: 47/560-
302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.:

47/362-817, fax: 561-134. Ügyfélfo-
ga dási idõ: Hétfõ és szerda: 8–12, 13–
15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30
óráig. Pénteken az ügyfélfogadás szü-
netel.  

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI INTÉZETE 
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig, pén-

tek: 10–12 óráig. Kedden és csütör-
tökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kap-
csolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–
13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat:
hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház).

Tel.: 47/361-864. Hétfõ, szerda és csü-
törtök 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.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Judit
20/484-1013. Nyitva tartás: hétfõtõl
szombatig 12–20 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS
A cukorbetegség a

mai kor egyre növekvõ
számban elõforduló ci-

vilizációs betegsége. A Nemzetközi Di-
abetes Társaság tagszervezetei no-
vember 14-én, a világ több mint száz-
harminc országában ünneplik a dia-
betes-világnapot. Ezen a napon szü-
letett Frederick Banting, aki társával,
Charles Besttel 1921 októberében
felfedezte az inzulint.

A diabetes, elsõsorban a sokakat
érintõ, 2-es típusú cukorbaj egy
olyan kóros állapot, amit ha nem ke-
zelnek a megfelelõ táplálkozási és
életmódbeli változtatással, kiegé-
szítõ gyógyszeres terápiával,  cardio -
vasculáris és egyéb szövõdmények
kialakulásához vezethet, megjelen-
nek a kis- és nagyér-szövõdmények.

Szabad-e beletörõdnünk abba,
hogy a már szinte népbetegséggé vált
diabetes a fiatalokat veszélyeztesse?
Nem ritkán a munkaképességüket, él-
vezhetõ életüket veszítik el a beteg-
ség miatt. Ebben döntõ szerepük van
a helytelen táplálkozási szokásoknak,
a tunya életmódnak, a káros szen-
vedélyeknek (dohányzás, alkohol) –
magyarul a hibás életvitelnek.

Az ember kezdetektõl fogva rend-
szeres fizikai aktivitáshoz szokott, a
mai ülõ, üldögélõ életmód inaktív,
emellett a táplálkozásra is a magas
energiatartalmú és zsírdús étkezési for-
ma a jellemzõ. A túlzott energiabe-
vitel a népesség nagyobb hányadánál

a testzsír felszaporodását eredmé-
nyezi, ami „táptalaja” a diabetes ki-
alakulásának. 

A betegség jellemzõen két formában
fordul elõ, amelyek eltérõen alakulnak
ki. Az 1-es típusúnál fiatal korban hir-
telen jelentkeznek a tünetek, míg a 2-
es típusú cukorbetegség fõként 40 év
felett jellemzõ, évek, évtizedek alatt
fejlõdnek ki a tünetei, melyek nem
klasszikusak, így jelentkezésükkor nem
igazán gondolnak betegségre. Az ek-
korra jelentkezõ elhízás miatt nem na-
gyon tûnik fel a testsúlycsökkenés
sem. Azért, mert nem jelentkeznek
ijesztõ formában a tünetek, nem is ve-

szik komolyan, még akkor sem, ha a
vércukorértékek emelkedett szintet
mutatnak. Ezért a betegséget néma gyil-
kosnak is nevezik, mert amikor már
komolyan veszik, sok esetben a súlyos
szövõdmények is megjelennek! A
„testre szabott” kezelés, a gyógysze-
res és dietotherápia eredményessége
a beteg, a páciens együtt mûködõ ké-
pességétõl függ.

A diabetes világnap célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a megelõzésére, a ki-
alakult betegség „megértésére”, az
edukáció, betegoktatás során tanultak
alkalmazásának fontosságára a jó
anyagcsere-állapot érdekében. Egyes
gyógyszertárakban lehetõség van vér-
cukormérésre, amit érdemes kihasz-
nálni, enyhén emelkedett vércukorér-
ték esetén is életmódbeli változtatást
kezdeni. A cukorbetegekkel elõször ta-
lálkozó orvos felelõssége is nagy. A ke-
zelés sikerességének alapja, hogy a be-
teg idõben megismerhesse a számára
fontos táplálkozási és életmódbeli vál-
toztatás szükségességét, megvalósítá-
sának lehetõségét. Szükség esetén  idõ -
ben keressen fel dietetikust, a személyre
szabott tanácsadás érdekében.

Váradi Ferencné dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
A szerencsi rendelõintézetben leg-

közelebb november 12-én Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában, lehe -
tõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés be-
utaló nélkül is igénybe vehetõ, társa-
dalombiztosítási igazolványra azon-
ban szükség van, és a várakozás el-
kerülése érdekében célszerû  idõ -
pontot egyeztetni.

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

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET
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 vala-
me lyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 órá-
ig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sü tõ Szil vesz ter vá ro si szak fel ügye lõ fõ or vos

November 12.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.         
November 19.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
November 26.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.

VÉRADÁS
DECEMBER

2. (csütörtök): Szerencs,
Rákóczi u. 63.

A szerencsi Bocskai István Gim-
názium Alapítványa ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik
2009-ben adójuk 1%-ával támo-
gatták civil szervezetünk mûkö-
dését. A befolyt összeget az ala-
pító okiratban foglaltaknak meg-
felelõen használjuk fel. Kérjük, to-
vábbra is támogassák alapítvá-
nyunkat. Adószámunk: 18412877-
1-05.

Dr. Gál András,
a kuratórium elnöke

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT 

Egészségünkért 

A NÉMA GYILKOS

Modern eszközzel rendszeresen
ellenõrizhetõ a vércukorszint. 

A diabétesz-világnap alkalmából szervez kötetlen beszélgetést a szeren-
csi Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet, valamint a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara megyei szervezete és dietetikai tagozata no-
vember 12-én 15 órától Szerencsen, a Népházban. A fórumon a cukorbe-
tegség terápiás és diétás kezelésérõl Tarkó Mihály diabetológus fõorvos és
Váradi Ferenc dietetikus tart tájékoztatást és válaszol a kérdésekre.

FÓRUM A CUKORBETEGSÉGRÕL

GÖRDÜLÕCIPÕ AZ EGÉSZSÉGÉRT
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Szerencs, Rákóczi u. 95. (Bowling Club alatt) 
Tel.: 47/561-140

Fürdőszobaszalonunk egyedi szépségű és különleges hangulatú
bemutatótermébe várja kedves vásárlóit! 

Csempék, padlólapok, mozaikok, alapozók, vízszigetelők, 
ragasztók, fürdőkádak, zuhanykabinok, szaniterek, szaunák, 

kiegészítők nagy választékban!

Őszi akciónk:
Fali csempék 1160 Ft/m2-től
Padlólapok 1650 Ft/m2-től
Akrilkádak 19 900 Ft/db-tól
Zuhanykabinok (tálcával) 47 900 Ft/db-tól

Az akció a készlet erejéig érvényes. 

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 7.30–16.30-ig, 

szombat: 8–13 óráig. 

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 
Telefon: 20/430-9420. 

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Várjuk ügyfeleinket 
a MOL-benzinkút

melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

� Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás, 
bedolgozás igény szerint betonpumpával

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT 
FRISS MAGYAR ÁRU

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

Sertéscomb 1030 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 1160 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1220 Ft/kg
Sertéstarja 910 Ft/kg
Sertésoldalas 790 Ft/kg
Sertésdagadó 910 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 690 Ft/kg
Sertéscsülökhús 790 Ft/kg
70%-os kolbászhús 720 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 200 Ft/kg
Sertésfej 160 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 320 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 580 Ft/kg

Zsírszalonna  (bôr nélküli) 300 Ft/kg
Csirkemell filé 1260 Ft/kg
Csirkecomb 650 Ft/kg
Csirkeszárny 520 Ft/kg
Egész csirke 650 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 970 Ft/kg
Csirkefarhát 195 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök 820 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 440 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

Az áraink visszavonásig érvényesek! 
Melegétel-utalványt és cafeteria-kártyát elfogadunk!
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Bereczk Autósbolt

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

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

Dermedéspont-csökkentô adalék, 250 l-hez 0,5 l kell
� Nappali menetjelzô fény „E” jellel. � Daewoo Lublin, Avia alkatrészek rövid

határidôn belüli beszerzése � Hótálcás gumiszônyegek 
� Fûthetô üléshuzatok � Kevert és tömény fagyállók 
� Ablaktörlô lapátok már az újabb gépkocsikhoz is.

AUTÓFELSZERELÉS: 
� LED izzók � Kipufogódobok és végek � Dísztárcsák � Méretpontos 

üléshuzatok � Távirányítós kürt � Nanopados telefontartó

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.

� Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák � Futómû-alkatrészek
� Szíjak, szûrôk, szimeringek, kerékcsapágyak
� Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline

� Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, Citroën, Ford

Eng.sz.: R-1787/1998

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK
ADVENT BÉCSBEN 

2010. december 4-én, szerencsi indulással.
Részvételi díj: 8900 Ft/fô.

KARÁCSONYI FORGATAG KASSÁN 
2010. december 4-én, szerencsi indulással.

Részvételi díj: 3900 Ft/fô.

Valutavétel és -eladás kedvezô árfolyamon!

Váltsa be utazási irodánkban üdülési csekkét!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
TAKTA U. 3.: a piachoz közel, 830 m2 telken felújítás
alatti, 48 m2 (2 szoba, konyha, kamra, fürdõszoba, ve-
randa) gázkonvektoros, tehermentes kertes ingatlan. 3
tároló, gazdasági épület. Azonnal beköltözhetõ. Irány -
ár: 4 900 000 Ft. Tel.: 70/9536-806 Sallai
János.
LANDLER J. U. 17.: belvároshoz közeli, csendes kert-
városi részben, praktikusan bõvített, különleges, 2,5
szoba, konyha, étkezõ, spajz, közlekedõ, fürdõszoba,
télikert, fedett terasz, tetõterasz-helyiséges (100 m2),
összkomfortos (gáz központi) ingatlan melléképületek-
kel (kazánház, tároló,  garázs, mûhely, présház, pince
zöldségtárolóval, üvegház), gyümölcsfás kerttel, külön
megvásárolható ingóságokkal. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 8 500 000 Ft. Tel.: 30/405-1906.  
HUNYADI U. 18.: a városi óvodánál, négylakásos
társasház 2 komfort nélküli, szoba, konyhás (18 m2) és
2 szobás (48 m2) korszerûsítendõ lakásai, pincével (41
m2) és 2 kamrával együttesen eladók vagy megfele -
lõség esetén beszámítással, legalább 2,5 szobás ingat-
lanra cserélhetõk. Belvárosi fekvésére tekintettel ÉPÍTÉSI
VÁLLAKOZÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! Irányár: 
5 200 000 Ft.  Tel.: 20/93-93-045.
RÁKÓCZI U. 131. 2. em. 9. ajtószám: déli fek-
vésû, napos, 2 külön bejáratú szoba (parkettás) konyha,
kamra, elõszoba, fürdõszoba (fürdõkádas), WC helyi-
séges, elektromos hõtároló kályhás társasházi lakás (53
m2) tároló kamrával (15 m2). Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 70/529-6342
vagy 20/54411-213. Pelényi ingatlan. 
DOBÓ KATICA U. 30.: 1144 m2 telken, lapostetõs,
2 generáció részére is megfelelõ, bõvíthetõ, földszint-
jén 2 szoba, 2 konyha, 2 kamra, lépcsõház, emeletén 3
szoba, fürdõszoba, WC helyiséges (140 m2), szén-köz-
ponti és gázkonvektor fûtésû beköltözhetõ ingatlan.
Külön garázs, pince. Nagycsaládosok, vállalkozók fi-
gyelmébe ajánljuk! Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.:
30/422-16-41.  
SZABADSÁG U. 2/C. 1. emelet 3. ajtó: város-
központhoz közeli, 2 szoba (szõnyegpadlós), konyha,
fürdõszoba, WC, elõszoba, loggia helyiséges, komfortos
(2 hõtárolós kályha) társasházi lakás (57 m2) pincere-
kesszel, közös használatú tárolóval. Beépített konyhai és
elõszobai szekrények, felújított  lépcsõház. Alacsony tár-
sasházi költség. Irányár: 7 500 000 Ft. Tel.:
70/280-42-45. 
RÁKÓCZI U. 71.: 2004-ben felújított fõutcai, vegyes
rendeltetésû ingatlan 2 önálló, bérbeadott  üzlethe-
lyiséggel és vizeblokkal, dufarton keresztül megköze-
líthetõ, beköltözhetõ lakással (szoba, konyha, elõszoba,
fürdõszoba) és 120 m2 udvarral. Beépített konyhabútor.
Irányár: 19 500 000 Ft. Tel.: 20/553-4007.
KANDÓ KÁLMÁN U. 12.: 325 leválasztott telken, az
állomáshoz közeli, 2 szoba (parkettás), konyha, spajz,
közlekedõ, fürdõszoba, elõszoba helyiséges, ikerházi,
4 gázkonvektor, cserépkályha,  villanykályha fûtésû,
felújított (Lindab tetõ, mûanyag nyílászárók), beren-
dezett, 44 m2-es lakás, 20 m2 pincével. Beépített
konyha gáztûzhellyel, redõnyök, légkondicionáló. Ga-
rázs az udvaron elhelyezhetõ. Irányár: 4 900 000
Ft. Tel.: 20/944-1041.  

BEKECS
SZENT ISTVÁN U. 9.: 900 m2 telken, terv szerint
210 m2-es, nappali, 3 szoba, konyha, étkezõ, kamra,
fürdõszoba, WC, mosókonyha, elõszoba, közlekedõ,
gardrob helyiséges, két kocsibeállású garázsos, építés
alatt álló, korszerû ingatlan (Ytong, Tondach cserép)
anyagköltségáron eladó. Megfelelõség esetén szerencsi,
miskolci, legalább 2 szobás társasházi ingatlant vagy
személygépkocsit, szállítójármûvet ér ték egyeztetéssel
beszámítanak. Irányár: 12 000 000 Ft. Tel.:
20/269-06-78. 
ALKOTMÁNY U. 14.: a Határ utcai 2773 m2 sarok-
telken, 2005-ben felújított, két generáció részére  is al-
kalmas, 2 bejáratos, jelenleg egybenyitott, de
függetleníthetõ szoba, konyha, veranda, fürdõszoba és
szoba, konyha, fürdõszoba lakrészes dupla fûtési rend-
szerû (gázkonvektor, villanykályhák) lakóház. Külön
épületben nyári konyha, pince és gazdasági épületek.
Ásott kút, buszmegálló néhány  percre. Önálló építési
telek leválasztható. Együtt és külön is eladó.
 Irány ár: telek: 2 835 000 Ft, házas ingatlan: 
12 524 000 Ft. Tel.: 30/38-33799. 

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGY VÉD

3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN

Személygk. 24 000 Ft-tól
Szgk.-utánfutó 14 000 Ft-tól
Tgk. 3,5 t alatt 28 000 Ft-tól
Tgk. 3,5 t felett 40 000 Ft-tól
Tgk.-pótkocsik 26 000 Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA � EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS � BIZTOSÍTÓS KÁRÜGYINTÉZÉSEK

Új tevékenységgel bővültünk: EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!

MINDENT EGY HELYEN
Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár út 11. (A benzinkutak mellett.)

Tel.: 47/563-201, 47/563-202. Mobil: 30/9982-077

3909 Mád, Vas út út 1. Te le fon: 47/548-003, 47/548-013. Te le fon/fax: 47/348-357. 

� Acél szer ke ze tek gyár tá sa, sze re lé se � Be ru há zá sok, fej lesz té sek komp lett ki vi te le zé se 
� Gé pek, be ren de zé sek gyár tá sa, sze re lé se � Hen ge relt, he gesz tett csö vek, csõ ido mok gyár tá -
sa, sze re lé se � Üze mek,
üzem ré szek fel újí tá sa, kar-
 ban tar tá sa � Fel ra kóhe gesz -
té sek � Lv = 30 mm-ig
tör té nõ le mez hen ge re lé sek 
� For gá cso lás kö zép esz ter -
gá kon � DP–200 sík esz ter -
gán tör té nõ nagy sú lyú és
mé re tû mun ka da rab ok meg-
 mun ká lá sa �Ma ró gé pe ken,
gya lu gé pe ken, su gár fú ró gé -
pe ken vég zett for gá cso lá sok
� Komp lett szá mí tó gé pes
ügy vi te li szol gál ta tá sok

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAK IPA RI ÉS KE RES KE DEL MI KFT. 

AKKUMULÁTOROK 
LEG… 

LEG… 
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

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

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!
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A TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkozta-
tásáért” címû országos programot a regionális munkaügyi központok az Európai
Unió társfinanszírozásával valósítják meg a 2008–2013 közötti idõszakban. 

A jelenlegi programszakasz 2008. január 1-jétõl 2011. április 30-ig valósul meg,
melyhez 9,75 milliárd áll az Észak-magyarországi régió rendelkezésére. A prog-
ram a hátrányos helyzetû, illetve a gazdasági válság miatt a munkaerõpiacról ki-
szoruló álláskeresõk foglalkoztatási esélyeit kívánja elõsegíteni.

A foglalkoztatást a munkáltatók részére adható pénzügyi támogatásokkal
(bér és járulékai, munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás 
költségeinek megtérítése) igyekszik a munkaügyi központ segíteni.

2010. szeptember 30-ig a TÁMOP 1.1.2 program eredménymutatóinak 
alakulása az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központban

Tervek és megvalósulások a Szerencsi Kirendeltségen

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Szerencsi Kirendeltsége
közel 1300 megszólított munkanélküli közül választotta ki a képzést lebonyolítók aktív
közremûködésével azt a 260 ügyfelet, akik a felvételi követelményeknek megfeleltek.

A potenciális résztvevõk orvosi alkalmassági vizsgálatokon, illetve humánszol-
gáltatáson vettek részt, melynek elsõdleges célja az volt, hogy felmérjük: egész-

ségi állapotuk, illetve motiváltságuk alkalmas-e arra, hogy az Európai Unió által
támogatott képzéseinken részt vegyenek.

Pénzügyi keret
A program sikeres lebonyolításához a Szerencsi Kirendeltségen 353 863 225

Ft áll rendelkezésre. Ez a keretösszeg fedezi a képzések költségeit, 61 352 952
Ft, keresetpótló juttatásokat, 140 645 920  Ft, illetve a bérköltség-támogatáso-
kat (képzés utáni munkagyakorlat, humánszolgáltatás+bérköltség-támogatás)
151 453 161 Ft.

Sikeresen beindult képzéseink 2008–2010-ig
– Élelmiszer-vegyiáru eladó 16 fõ
– Vendéglátó eladó 16 fõ
– Személy- és vagyonõr 16 fõ
– Parkgondozó és ápoló 16 fõ
– Pályázatíró és projektmenedzser 6 fõ
– ECDL számítógép+ angol alapfok 16 fõ
– Virágkötõ 16 fõ
– CNC-forgácsoló 4 fõ
– Kádár  10 fõ
– Szakács 14 fõ
– Szociális gondozó és ápoló 16 fõ
– Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 2 fõ
– Kõmûves 1 fõ
– Hidegburkoló 15 fõ
– Pincér 1 fõ
– Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ 13 fõ
– Óvodai dajka 13 fõ
– Nehézgépkezelõ 8 fõ
– Kisgépkezelõ 16 fõ
– Szobafestõ 15 fõ
– Szárazépítõ 16 fõ
– Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítõ 12 fõ
– Tb- és bérügyi szakelõadó 1 fõ
– ECDL 1 fõ

Eddig 198 programrésztvevõ tett sikeres vizsgát, további 53 fõ készül a sike-
res vizsga letételéhez.

Kizárásra a tanfolyamokról 2 esetben került sor, mert a hiányzások meghalad-
ták a törvényileg engedélyezett 10%-ot.

A tanfolyamról kilépõk száma 8 fõ, ebbõl 6 fõ elhelyezkedett határozatlan idejû mun-
kaszerzõdéssel, 2 fõ orvosilag alkalmatlannak bizonyult a tanfolyam elvégzésére.

A kitûzött célok megvalósulására különbözõ támogatási formában részesülhetnek
a programba bekerültek:

– képzési költségtámogatás
– keresetpótló juttatás (összege a minimálbér)
– képzéshez kapcsolódó helyközi utazási költségtámogatás

A munkáltatók az alábbi támogatásokban részesülhetnek, ha a programban
résztvevõ álláskeresõt foglalkoztatnak:

– bérköltség-támogatás (100% bér+járulék)
– munkába járáshoz, munkagyakorlat-szerzéshez kapcsolódó helyközi uta-

zás költségeinek támogatása.

Támogatással az alábbi képzettségû ügyfelek foglalkoztatására van lehetõség:
– nehézgépkezelõ
– szobafestõ 
– szárazépítõ         

Humánszolgáltatás+bérköltség-támogatás keretében 138 fõt helyeztünk el.
Képzés utáni munkagyakorlat-szerzés keretében 109 fõ helyezkedett el bérköltség-

támogatással.

A programot 256 fõ fejezte be sikeresen. A 180. napi hatásvizsgálat 241
fõnél valósult meg. Ebbõl a létszámból a visszajelzések alapján 68 fõ dolgo-
zott, vagy vállalkozó volt a 180. napon. 

Tapasztalatok
Az eddigi foglalkoztatás során probléma a munkavállalókkal kapcsolatosan nem

merült fel. A TÁMOP 1.1.2. programokról valamennyi munkáltatónak volt, illetve
van tudomása.

Elmondható, hogy a programról és a foglalkoztatottakról pozitív visszajelzést
kapunk, ennek ellenére is sajnos, csak kevés munkáltató mert nyilatkozni arról,
hogy esetleg támogatás nélkül is tovább foglalkoztatná a munkavállalókat. Indo-
kaik elfogadhatóak, a nehéz gazdasági helyzet az élet minden területén érezteti ha-
tását, ezáltal a megrendelések hiánya, az ebbõl fakadó pénzügyi nehézségek nem
csak térségünkre jellemzõek

TÁMOP 1.1.2 PROGRAM A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÁLLÁSKERESÕKÉRT, RÉGIÓS ADATOK

Eredménymutatók Terv
fõ

Tény
fõ

Teljesülés 
%

Programba bevontak száma (fõ) 8902 9226 103,64%

A programba bevontak közül az új 
álláskeresõk száma (fõ)

2910 3095 106,36%

Képzésbe bevontak létszáma (fõ) 5898 6075 103,0%

Képzést sikeresen befejezõk létszáma (fõ) 5621 5309 94,45%

Egyéni programot sikeresen befejezõk 
létszáma (fõ)

7122 5832 81,89%

A programot sikeresen befejezettek közül 
a program befejezését követõ 180. napon 
munkaviszonyban áll vagy vállalkozó (fõ)

2635 1360 51,61%

A cég felelõs játékszervezõi tevé-
kenységérõl, valamint a játékfüggõség
társadalmi és egyéni kockázatairól
esett szó azon a fogadói találkozóval
összekötött sajtótájékoztatón, amit
október 27-én tartottak a Szerencse-
játék Zrt. Miskolci Területi Igazgató-
ságán. 

Az esemény résztvevõit házigazda-
ként Gál Mihály osztályvezetõ kö-
szöntötte, majd Demetrovics Zsolt, az
Eötvös Lóránt Tudományegyetem ad-
diktológiai tanszékének adjunktusa
arra hívta fel a figyelmet, hogy a játék
emberi szükséglet, ami a kikapcsoló-
dás, szórakozás, versenyzés mellett a
kockáztatás vágyát is magában hor-
dozza. Probléma akkor jelentkezik, ha
kialakul a függõség, ami súlyosabb eset-
ben betegséget is elõidézhet. Ez utób-
bi stádiumnak az egyik jellemzõje a
kontroll elvesztése, ami az egyre gya-
koribb kockáztatás és a növekvõ téte-
ken keresztül növekvõ veszteséghez ve-
zet. Az anyagi problémák mellett egy
idõ után már a napi tennivalóit is ha-
nyagolja az, aki a játék rabjává vált. A

szakember a kezelés lehetõségei között
az egyéni és csoportos terápiát, vala-
mint a gyógyszerek alkalmazását em-
lítette. 

Katona Norbert, a Szerencsejáték Zrt.
osztályvezetõje arról szólt, hogy az ál-
lami tulajdonú cég felelõs játékszer-
vezõként komoly figyelmet fordít te-
vékenysége társadalmi hatásaira. Ter-
mékeik között éppen ezért nincs ve-
szélyesnek minõsített játék. Informáci-

ós füzeteiben a nemzeti lottótársaság
figyelmeztet a túlzásba vitt szerencse-
játék következményeire. Több egész-
ségügyi szervezettel alakított ki szoros
együttmûködést a cég, és korlátozza a
18 éven aluliak részvételét a játékok-
ban. A Szerencsejáték Zrt. a káros mér-
tékûvé váló játékszenvedély leküzdé-
se mellett kötelezte el magát, ezért ér-
tékesítõhelyein elhelyezte a „Játsszon
mértékkel” címû füzetét. 

A társaság bevételeinek jelentõs ré-
szét közcélokra, támogatásokra for-
dítja. Gazdasági teljesítménye a nem-
zetgazdaság része, tavaly például
 mint egy 60 milliárd forinttal járult hoz-
zá a költségvetési bevételekhez. A tá-
jékoztatón elhangzott: Európa más
országaihoz hasonlóan jelenleg Ma-
gyarországon kizárólag az állami lot-
tótársaság rendelkezik engedéllyel
arra, hogy szerencsejátékokat szer-
vezzen. Ez nem véletlen, hiszen sza-
bályozott keretek között csak így ga-
rantálható a játékosok és családjuk biz-
tonsága. A részvénytársaságnál ga-
rantált a nyeremény kifizetése és sé-
relem esetén az engedélyezõ ható-
ságnál panasz is tehetõ.

MARADJON JÁTÉK

MINDENBÕL MINDENKINEK!
15% ENGEDMÉNY – SZERENCS KÁRTYÁVAL

a Silver-Denmark 
ékszerboltban!
� ezüst és arany ékszerek � órák, ajándéktárgyak

Használt ékszerét újra cseréljük!
Ékszerjavítás rövid határidõre!

Borostyán bébi láncok érkeztek (segíti a fogzást)

Vásárolok EZÜST 200 FT-OSOKAT 
max. 500 Ft-os darabáron. 

Továbbá korona, pengô, forint papír és fém,
ezüst- és aranypénzeket korrekt áron! 

Érd.: 70/941-5555. 

A fotón balról Gál Mihály, Demetrovics Zsolt és Katona Norbert.

Szerencs, Rákóczi út 81. (a templommal szemben)
Tel.: 20/579-1717
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– Szerencsen a Kölcsey utcában 50 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 5,7 M Ft. Érd.: 47/356-045, 30/455-
0164. (19)

KIADÓ
– Szerencsen 40 m2-es, különálló kis családi ház
kiadó. Érd.: 47/364-355. (19)

– Szerencsen, központi helyen, társasházban, 1,5
szobás lakás bútorozottan vagy anélkül kiadó. Érd.:
20/498-6930. (19)

– Külön bejáratú albérlet kiadó. Érd.: 20/588-4885.
(19)

VEGYES
– Pala, hófogó, valamint egy 45 literes akvárium
eladó. Érd.: 20/258-0674. (19-20)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Szerencsen három szoba + nappalis családi ház
eladó. Érd.: 20/258-0674. (19-20)
– Szerencsen egy 89 m2-es, teljes körûen felújított,
gáz-központi fûtéses társasházi lakás, alacsony re-
zsivel, kedvezõ áron eladó. Érd.: 20/966-9748. (19-
20)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Ga-
rázs, kis konyhakert van. Irányár: 7,2 millió forint.
Érd.: 47/364-635 vagy 70/308-2020, Szabadosné,
Kilián tér 7/6. (19-20)
– Tokaj, Jókai út 5. 3/2. sz. alatti, vasútállomáshoz
közeli, 48 m2-es, konvektor fûtéses lakás eladó. A
lakás hitelmentes. Irányár: 7,2 M Ft. Érd.: 70/457-
0962. (19)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
külön bejáratú, két család részére kialakított családi
ház. Kisebb cserét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662.
(19)
– Taktaharkány központi helyén lévõ 2 szoba-kony-
hás, gázos családi ház melléképületekkel, rendezett
telekkel, reális áron eladó. Érd.: 30/960-6616. (19)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes, családi ház
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkal-
mas. (Képek: www.keptar.hu/szilvaa) Érd.: 47/363-
282, 70/655-7576, 20/491-4918. (19)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

– Opel Astra téli gumi, 4 db (13), valamint 2 db hor-
gászszék eladó. Érd.: 70/415-2815. (19-20)
– 2 db, ággyá alakítható Saci gyerekbútor eladó vagy
palackos gáztûzhelyre cserélhetõ. Érd.: 30/412-
6918. (19-20)
– Elektromos kerekesszék jó állapotban eladó. Érd.:
70/5547-106. (19-20)
– Elektromos, háromkerekû, bordó színû rokkantko-
csi újszerû állapotban eladó. Érd.: 47/363-268. (19)
– Alig használt Siesta gázkályha tele palackkal eladó.
Érd.: 47/361-425. (18-19)
– Használt, jó állapotú, mûszakilag hibátlan, 62 cm
átmérõjû Panasonic televízió 10 E Ft-ért eladó. Érd.:
20/499-7220. (19)

ÁLLAT
– Húsjellegû, 10 hetes malac Golopon eladó. Érd.:
20/215-9460. (19)

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.

Megkímélt állapotú, holland nappali szekrény
eladó. Irányár: 70 000 Ft. Érd.: 30/824-5173.
(14) 

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. november 19-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

november 26., december 17.

500 forint

�

�

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

ÔSZI MÛTRÁGYÁK
Bemutató gépek 

nagy kedvezménnyel eladók!
BOZÓTVÁGÓK:

AL-KO BC 4535 59 900 Ft helyett 45 000 Ft
Honda UMK 425 E 114 000 Ft helyett 91 000 Ft
MARUYAMA BC 2300 RS 59 000 Ft helyett 50 000 Ft

FÛNYÍRÓ GÉPEK:

AL-KO POWERLINE 5200 BR 159 000 Ft helyett 110 000 Ft
HONDA HRG 465 138 830 Ft helyett 110 000 Ft

ROTÁCIÓS KAPÁK:

HONDA FG 205 143 000 Ft helyett 110 000 Ft
KF QUANTUM 60 99 900 Ft helyett 89 000 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!
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30. Nõi név. 32. Egy meg egy. 35. Hí-
res, brazil labdarúgó. 37. Hamis. 38.
Bolygónk. 39. Csinosítja magát. 41.
Fényképezõgép márka. 43. Ellene her-
gel. 45. Kicsinyítõ képzõ. 46. E! 48.
Kettõzve: édesség. 49. Kémiai gyök.
51. Pénztár elõtt van. 53. Ismeretlen
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Középen szív! 42.
Kutat. 44. Meg van
engedve! 47. Angol
fül (EAR)! 50. Kiejtett
C! 52. …-díj,  film -
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Jennifer …, amerikai
színésznõ. 55. El-
pusztít. 57. Szilvesz-
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tott téma. 60. Kettõz-
ve: francia sziget.
62. Kezdet kezdete!
65. Seb után marad-
hat. 68. Pascal rövi-
den. 69. Erdei vad.

Sz. A.

Az október 29-ei
keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Be-
leeshetsz, megfulladhatsz benne, még-
sem tudsz élni nélküle. 

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül Murányi Imre, Szerencs, Magyar
utca 23. szám alatti olvasónk, vala-
mint a megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 30/891-8038-as telefonszám
tulajdonosa nyert. A nyertesek a

nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) november 15–19. között vehe-
tik át. A november 12-ei kereszt-
rejtvény megfejtésének beküldési
határideje: november 19. Megfejté-
süket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.
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TÓTH VERA –
ZENE KELL NEKEM

Tóth Vera kivételes tehetségéhez és
hangi adottságaihoz méltó album szü-
letett. A ZENE KELL NEKEM egy igazi
díva lemeze, nagy ívû dallamokkal, me-
lyek a lélek magasságait és mélysége-
it is bejárják. Nagyon régen nem hall-
hattunk olyan zenei anyagot, melynek
ilyen magával ragadó dallamvilága
van, amit jól kiemel az élõ nagyzene-
kari hangszerelés is. Felidézi a régi nagy
slágerek világát, ugyanakkor monda-
nivalójában és stílusában teljesen ak-
tuális. Az albumon keveredik a soul
(Kályhánál tüzesebb szerelem), az r’n’b
(Csodaszép), a blues (Soha már), a funky
(Sorskerék) és még egy gospelt (Csak
a zene kell nekem) is találunk rajta. Az
egységet Vera személye és hangja te-
remti meg, amely teljes energiával
árad végig az egész lemezen. A ZENE
KELL NEKEM szerzõje, Nagy Tibor ne-
véhez számos mai és múltbeli sláger
kötõdik. A legutóbbi siker, ami az õ
munkáját dicséri, Szekeres Adrienn és
Gáspár Laci Kikötõk címû gyönyörû du-
ettje, de sikerre vitték dalait a Bon-bon,
a Fiesta, a Hooligans együttes és oly
sok más énekes mellett olyan régi na-
gyok is, mint Cserháti Zsuzsa és Char-
lie (Száguldás, Porsche-szerelem), vagy

Máté Péter (Ez majdnem szerelem
volt). Külön érdekessége az albumnak,
hogy sok-sok év kihagyás után Dem-
jén Ferenc újra írt dalszöveget (Csak a
zene kell nekem, Megint, Kályhánál tü-
zesebb szerelem) más elõadómûvész-
nek is. (forrás: www.emimusic.hu)

HANNAH MONTANA
FOREVER

A „Hannah Montana”, a világszer-
te bombasikerû tévésorozat, amelynek
zenéje több mint 12 milliós CD-el-
adással a legnagyobb és leggyorsabb
sikert aratja évek óta a popalbum-lis-
tákon. A szupersztár Miley Cyrus sze-
replésével és olyan sztárok közremû-
ködésével, mint Iyaz, Sheryl Craw és
Billy Ray Cyrus megjelent a negyedik
évad filmzenéje, a „Hannah Montana
Forever”. Az október közepétõl kap-
ható a Walt Disney Records gondo-
zásában.

A „Hannah Montana Forever” film-
zene debütálása a Radio Disney Pla-
net Premiere-en volt október 16-án. Két
szám az „Are You Ready” és az „Or-
dinary Girl” már ezen a nyáron köze-
lített a Top 5-höz a Radio Disney lis-
táján. A rajongók október 16-tól kor-
látozott ideig bele is tudnak hallgatni

az albumba a RadioDisney.com ol-
dalon.

A lemez sokféle zenei vonalat kö-
vet a bensõséges balladáktól a len-
dületes popig. A „Gonna Get This”
egy szinti-pop duett, melyet Miley a
karibi származású Lyazzal énekel, míg
a harmóniákban gazdag „Need A Litt-
le Love” dalt a legendás dalíró-éne-
kes Sheryl Craw-val adja elõ. Miley
és édesapja, Billy Ray Cyrus a „Love
That Lets Go” balladát éneklik el, mely
méltó tisztelgés a kettejük szoros
kapcsolata elõtt, amely a filmvásznon
és az életben egyaránt megjelenik. A
szentimentális hangulat folytatódik a
„Been Here All Along”-ban és az „I’ll
Always Remember You” címû da-
lokban. Az album ezután lendülete-
sebb fokozatba kapcsol a következõ
vidám rockos dalokkal, mint a „Kiss
It Goodbye”, „I’m Still Good” és a
klubhimnusz „Are You Ready”-vel. Az
érzelmes „Ordinary Girl”, a „Que
Sera” illetve a robbanékony „Barefo-
ot Cinderella” teszik egésszé a 11 szá-
mos albumot. (forrás: www.emimu-
sic.hu)

MAGNA CUM LAUDE –
KARÁCSONYI KONCERT

Platina- és aranylemezek, hatalmas
koncertsikerek a fesztiválokon, klu-
bokban és egyéb helyszíneken, meg-
kérdõjelezhetetlen szakmai és kö-
zönségsiker. Ez jellemzi a Magna Cum
Laude 2010-es menetelését, amely-
re méltó pontot tesz majd a decem-
ber 28-ai Magna Karácsony, amely
idén a Syma Rendezvénycsarnokban
az elõ zetes tervek szerint a banda
fennállásának legnagyobb produk -
ciója lesz.

Az 1999-ben Gyuláról indult együt-
tes napjaink egyik legsikeresebb pop-

rock koncert zenekara, a települési ren-
dezvények és a nagy fesztiválok kie-
melt attrakciója. A hazai rádiók min-
t egy 10 dalt forgatnak állandóan a
Magna eddig megjelent négy stúdió-
albumának repertoárjából, amelyek
legtöbbje a hallgatók és a slágerlisták
favoritja. Az országos ismertség kor-
tól és nemtõl függetlenül a zeneked-
velõk és mûvelõk kedvencévé tették
a közvetlen vidéki srácokat, akik da-
laikban és a koncertjeiken egyaránt az
élet örömeit, bánatait, érzéseit, az egy-
szerû embereket az egyszerû ember-
eknek éneklik meg. 

A zenekar a szakma elismerését is
élvezi, amelynek bizonyítéka, hogy
a korábbi nagykoncerteken olyan
elõadók vállalták el boldogan a ban-
da meghívását, mint Révész Sándor,
Lukács Laci, vagy Nagy Feró.

Az idei nagykoncerten hazánk
egyik megkérdõjelezhetetlenül leg-
nagyobb rocksztárja, a 30 éves fenn-
állását szintén idén ünneplõ Edda
frontembere, Pataky Attila lesz a
Magna vendége, akivel közösen szó-
laltatnak majd meg a fiúk nagy slá-
gereket mindkét zenekar dalai közül.
(forrás: www.magneoton.hu)

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: The Ultimate Collection. A he-
lyes választ beküldõk közül Szepesi
Éva, Legyesbénye, Dózsa Gy. út 47.
szám alatti olvasónk, valamint a meg-
fejtést SMS-ben beküldõ 30/855-
9858-as telefonszám tulajdonosa
nyert. Nyereményüket munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben. Játé-
kunk új kérdése: Mi a címe Tóth Vera
új albumának? A válaszokat postai bo-
rítékban, vagy levelezõlapon juttas-
sák el szerkesztõségünk címére, és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2010. november 12.

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

12. (péntek) 17 óra: MENYASSZONYTÁNC Laborfalvi ifj. bérlet
13. (szombat) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Latinovits bérlet
14. (vasárnap) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
15. (hétfõ) 19 óra: HÉTFÕN HÉTKOR: A CSÍK ZENEKAR KONCERTJE
16. (kedd) 19 óra: A MOSOLY ORSZÁGA Bérletszünet
17. (szerda) 17 óra: AMADEUS Latabár ifj. bérlet
18. (csütörtök) 18 óra: AMADEUS Schiller ifj. bérlet
19. (péntek) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Földes ifj. bérlet
23. (kedd) 19 óra: AMADEUS Egyetemi bérlet
24. (szerda) 17 óra: AMADEUS Kossuth ifj. bérlet
25. (csütörtök) 17 óra: AMADEUS Zrínyi ifj. bérlet
27. (szombat) 19 óra: AMADEUS Egressy bérlet
28. (vasárnap) 15 óra: AMADEUS Déryné bérlet
30. (kedd) 19 óra: AMADEUS Bérletszünet



PINGPONGBRAVÚROK

* A NB III asztalitenisz-csapatbaj-
nokság Észak-magyarországi „B” cso-
portjának ötödik fordulójában együt-
tesünk október 23-án a MEAFC gár-
dájával mérkõzött. A találkozón a
szerencsiek szoros küzdelemben 10–
8 arányú gyõzelmet arattak. Egyéni-
ben Korály Tibor három, Stadler Ta-
más, Filácz Attila és Köllõ András egya-
ránt kétszer volt eredményes. Páros-
ban a Stadler–Filácz kettõs diadal-
maskodott.

* Sajókeresztúron vendégeskedett
október 30-án a város megyei elsõ osz-
tályban szereplõ asztalitenisz-csapata.
Együttesünk az ötödik fordulóban az
eddig veretlen házigazdákat 5–13
arányban gyõzte le. A szoros egyéni
mérkõzéseken ifjabb Csorba István
négyszer, Gazdóf Barnabás háromszor

volt eredményes. Korály Csaba és Ta-
tár Béla két-két nyertes játszmát ho-
zott, míg a Csorba – Tatár és a Korály–
Gazdóf kettõs egyaránt pontot szerzett.

SÚLYEMELÕK AZ OB-N 
Nyolc versenyzõvel képviseltette

magát Szerencs Város Sportegyesüle-
te az október 29–31. között Kisbéren
megrendezett Súlyemelõ Utánpótlás
Országos Bajnokságon. A rangos via-
dalon Fekete László szakedzõ, valamint
Fekete Diána és Morvai Zoltán tanít-
ványai számos, értékes helyezéssel
gyarapították a csapat pontjainak szá-
mát. A legjobb eredmény Dudás Ba-
lázs nevéhez fûzõdik, aki az ifjúsági
korú fiúk között a + 94 kilogrammos
súlycsoportban ezüst érmet szerzett.

Eredmények, serdülõ 56 kg: V.
Runda Tamás (105 kg), 62 kg: VI. Mol-

nár Péter (160 kg) XII. Gáspár Pál Dá-
vid (120 kg). 69 kg: X. Keresztesi Már-
ton (90 kg) 85 kg: IV. Szilágyi Bence
(162 kg). +85 kg: V. Pajger Ádám (145
kg). Ifjúsági 94 kg: VIII. Hallgató
Ákos (172 kg), +94 kg: II. Dudás Ba-
lázs (222 kg).

KO A FUTBALLPÁLYÁN 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

labdarúgó-bajnokság szerencsi cso-
portjának utolsó fordulójában október
24-én együtteseink Monokon ven-
dégszerepeltek. Az utánpótlás-csapa-
tok összecsapása 1–4 arányú szeren-
csi gyõzelemmel zárult. A felnõttek ta-
lálkozóján Szerencs 0–7 arányban
 dia dalmaskodott, amihez Boncsér
László kettõ, Lengyel László, Barabás
József, Nagy László, Varga Csaba és
Budai János egy-egy gólt szereztek. 
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HOROSZKÓP
november 12.  – november 26.
Kos (III. 21. – IV. 20.)

Jó tett helyébe jót várj – ez a for-
dulat, úgy tûnik, csak a gyermekme-
sékben érvényes. A valóságban azzal
kell szembesülnie, hogy épp azok for-
dulnak ön ellen, akiknek az elmúlt

idõszakban valamilyen szívességet tett, vagy segített.
Nehezen dolgozza fel, hogy az emberek hálátlanok. Ha
pénzrõl van szó, akkor is bástyázza körül magát szer-
zõdésekkel, elismervényekkel, ha családi vagy baráti
szálak fûzik az illetõhöz. A hónap elején néhány csön-
des nap következik. Ahelyett, hogy dühöng emiatt, in-
kább örüljön, mert így legalább baj sem történik.
Feldolgozhatja magában az elmúlt idõszak eseményeit,
és még a tévedéseibõl is tanulhat. A hónap közepétõl
pozíciójának megõrzése sokkal nehezebb lesz, mint
gondolná. És épp ez a munka hozza meg a boldogsá-
got. Fõnöke révén találkozik valakivel, akihez nem csak
a közös feladatok kötik majd. Ez a hirtelen jött boldog-
ság annyira elvarázsolja, hogy megfeledkezik a család-
jának tett ígéreteirõl.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Minden veszélybe kerülhet, amit

értéknek tart. És nemcsak anyagi vesz-
teség érheti a következõ hetekben,
hanem erkölcsi is, hogy ha hagyja,
hogy kizökkentsék abból a ritmusból,

ami a biztonságos teljesítményhez elengedhetetlen.
Nemcsak attól borul ki, ha sürgetik, hanem attól is, ha
másokhoz kell alkalmazkodnia. Akkor is könnyen be-
csúszhat a hiba, ha fáradt, márpedig ennek nagy az esé-
lye, mert megint túlvállalja magát. Az érzelmekre
kezdetben azért jut kevesebb idõ, mert valami mindig
közbejön: a család gondjai, vagy egyik barátjának nyúj-
tandó segítség teljesen leköti. Bár lesz néhány apróbb
akadály, amire nem számított, de igazából élvezni fogja
a következõ heteket. Ne zsúfolja tele az estéit, és még
kevésbé a hét végét hivatalos teendõkkel, foglalkozzon
inkább a párjával. A Vénusz és a Mars ugyanis a szen-
vedélynek teremt jó hátteret.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
A folyamatban lévõ, a karrierjét,

anyagi helyzetét érintõ megbeszéléseit
lehetõleg telihold környékére idõzítse.
Az ekkor kapott ajánlatok nemcsak jó
irányba terelik az életét, de nagyobb

haszonnal is járnak, mint gondolná. A hónap utolsó he-
tében olyan váratlan helyzetbe botlik, ami a baráti körét
alaposan átalakítja. Rá kell jönnie, hogy amit barátság-
nak gondolt, csak érdekkapcsolat volt. A bajban sen-
kire nem számíthat. Szívügyekben a hónap elsõ felében
elég bizonytalan. Semmi nem úgy mûködik, mint ko-
rábban, lehet, hogy túl sokat várt egy futó kalandtól, és
csalódott. Vagy ha tartós kapcsolatban él, a párja most
jutott el a lázadásig. Az Ikrek kettõs jegy, és szinte tu-
dathasadásosan kettõs életet is él, mert egyszerre kell
helytállnia a munkában és otthon. És ehhez a Nap 15-e
után egy új szerelmet is tartogat, így Ikrek legyen a tal-
pán, hogy mindezt 24 órába bele tudja sûríteni. De
megteszi, mert semmirõl nem akar lemaradni. 

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Dühös a világra, de leginkább a

párjára, mert nem úgy táncol, ahogy
ön fütyül. Érzelmi zsarolással most
aligha tudja elérni a célját. De túl-
áradó kedveskedésével is inkább az

ellenkezõ hatást éri el, mint szeretné. Sokkal többre
menne, ha nem akarná õt nevelni. Ha nem tudja elfo-
gadni olyannak, amilyen, miért õt választotta? Még
mindig egyszerûbb a válás, mint egymás életének ke-
serítése. A telihold környékén feltett kérdéseire nagyon
õszinte választ fog kapni. A társa mellett is magányos-
nak érzi magát. Megpróbál rájönni, mikor távolodtak el
egymástól. Ha ezt megfejti, megmenthetõ a kapcsolat.
Egy biztos: nem neki kell változnia, hanem önnek, kü-
lönben válás lesz a vége. De lehet, hogy azért szakít
korábbi életével, mert novemberben belebotlik vala-
kibe, és ez a bontakozó szerelem arra készteti, hogy tel-
jesen új életet kezdjen. A Jupiter és a Nap a segítségére
lesz, hogy teljes erkölcsi kárpótlást kapjon mindazért a
kellemetlenségért, amit új kedvese miatt a rokonoktól,
barátoktól kell elszenvednie.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Váratlan események borzolják fel

az idegeit. A történések látszólag nem
nagy horderejûek, ám a sok apró ne-
gatív esemény vagy váratlan fordulat
a végén ráébreszti, hogy eddig meny-

nyire naiv volt, és milyen sokan átverték. A munkahe-
lyi áskálódókkal, kisstílû karrieristákkal le tud számolni,
de a magánéletben már sokkal nehezebben boldogul
velük, mert a segítõkészség álarca mögé bújva próbál-
ják meg szétzilálni a családi békéjét. A szórakozás, a
család mindig elsõbbséget élvez önnél, de ezekben a
hetekben a rosszkedve nem csak a munkában veti visz-
sza, beárnyékolja a magánéletét is. Sajnos, átragad a
környezetére is, és a párja sem tud segíteni, hogy átbil-
lenjen. Így aztán nincs, aki vigasztalja, sõt, még önnek
kell lelket öntenie a társába is. A párja most túl érzé-
keny, dupla adag kényeztetésre vágyik. Ha pici gyer-
meke van, õ új színt hoz az életébe, élvez minden
percet, amikor vele lehet. Ha még szingli, akkor most
ébred lelkében a család utáni vágy. 

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Személyes vágyai és a lehetõségek

nem mindig lesznek összhangban no-
vemberben. Ha pénzügyekrõl vagy a
karrierje alakulásáról kell döntenie,
hallgasson az idõsebb tanácsadóira,

nehogy nagyvonalúsága miatt melléfogjon. A követ-
kezõ hetekben anyagi helyzete siralmas, de mindenféle
társulásra ráfizethet, mert a többiek kihasználják. Ha
kölcsönre van szüksége, ne a családtól vagy barátoktól
kérjen, mert csalódás fogja érni. És akár egy életre szóló
harag kerekedik belõle. Hajlamos a tépelõdésre, az ön-
marcangolásra. Bármi történt, most csak egy dolog
segít: el kell terelnie a figyelmét a borús dolgokról. Erre
a laza, kellemes kalandok alkalmasak. Most változtat-
hat a helyzetén. Tehát ne a munkába meneküljön,
hanem a szerelembe. És minden sikerülni fog. Persze,
az sem kizárt, hogy az üzlet és a szerelem összekeve-
redik az életében. Ugyanis valamelyik munkatársába,
üzlettársába szeret bele. Nem árt az óvatosság, ha hosz-
szú távú pénzügyi megállapodást köt. 

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Valaki a munkahelyén vagy a köz-

vetlen környezetében túljárhat az
eszén. Az intrika vagy félreértés miatt
hátrányos helyzetbe kerül, és csak ne-
hezen tudja tisztázni magát fõnökei

elõtt. A magánéletben is feszült a hangulat, de ha ön és
a párja képesek megbocsátani, és õszintén tisztázni az
elmúlt hónapok történéseit, megmenthetõ a kapcsolat.
A hónap közepén ugyan egy lezártnak gondolt „futó
kaland” újra felborzolja a kedélyeket, de most már
tényleg pontot tehet a végére. A Mars pozitív feszült-
séggel tölti fel az életét. Aktív és kezdeményezõ. A ba-
rátai révén a magánéletében sikerül valamilyen
kellemetlen helyzetet végleg megoldania. Egy csöppet
sem komoly betegség pedig felébreszti a kedvesében a
gondoskodási ösztönt és túlzásba viszi a kényeztetés-
ben. De az is lehet, hogy nem beteg, csak túlságosan fá-
radt a hónap második felében. Amikor már kezdi úgy
érezni, hogy összecsapnak a hullámok a feje fölött, leg-
jobb, ha a kedvesére hallgat és átengedi neki az ügyek
intézését.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Elégedetlen a környezetével, a kö-

rülményeivel – talán önmagával is.
Változtatni szeretne. Az élet minden
területén fordulatra számíthat. A szü-
letésnap jó alkalom arra, hogy végig-

gondolja: mennyi mindent sikerült valóra váltania
korábbi terveibõl. Lehet, hogy elégedett, de a körülmé-
nyek akkor is változtatásra, továbblépésre késztetik. Az
újrakezdéshez 20-áig nagyszerûen állnak a bolygók.
Utána viszont egyre többen próbálnak beleszólni az
életébe. Szerelmi élete kezd ellaposodni. A hétközna-
pok szürkesége pedig nagyon lehangolja. Ám ezért nem
csak a partnerét terheli a felelõsség! A Plútó és a Hold
fontos döntésekre sarkallja, de semmire ne adjon vá-
laszt, amíg önmagával nincs tisztában. A munkában is,
magánéletben is túlzásokra hajlamos. Mintha egyszerre
szeretné valamennyi csillagot lehozatni az égrõl. Ne
csodálkozzon, ha a környezete nem bírja ezt a tempót.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Gyorsan múlnak az órák, napok,

mert rengeteg dolog történik. Fõleg vá-
ratlan események miatt kell átprogra-
moznia eredeti terveit. A kapkodás
most rossz vért szül, jobb lenne, ha

nyugalmat erõltetne magára, és alaposan végiggondolná
a következõ lépéseket. Ez a mindössze néhány perc me-
ditáció vagy tervezés – nem idõveszteség. Inkább nyer
majd rajta. Mert megóvja magát a tévedésektõl, balfo-
gásoktól, és nem ad lehetõséget az ellenfeleinek, hogy
kikezdjék. Túl sokat vár a másiktól, pedig a párja akkor
is ilyen volt, amikor megismerte, amikor õt választotta.
Átalakítási tervek helyett alkalmazkodjon. A párja olyan
bejelentéssel áll elõ, ami nemcsak megdöbbenti, de el is
gondolkodtatja. A sors kiszámíthatatlan utakra vezeti.
Rejtett kívánságai teljesülhetnek. És épp ez ébreszti fel
lelkében a zöld szemû szörnyet. Féltékenységi jelene-
teivel mindent elront. Józan érvek helyett indulataival
próbál „rendet teremteni”.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A Bakok általában bizalmatlanok.

Most azonban mintha valakinek sike-
rülne elaltatnia a kételkedését. Legyen
tehát óvatos, és bármennyire szorítja
a szükség, s kell az állás vagy a pénz,

csak az olyan ajánlatokkal foglalkozzon, amelyek meg-
bízható forrásból jönnek, s fõleg „jogtiszták”. A boly-
gók azt jelzik, hogy most még a kis szabályszegések is
nagy büntetést vonnak maguk után. A közlekedésben
is több büntetõcédulát kap novemberben, mint az el-
múlt években összesen. Mostanában a hullámvölgy
alján érzi magát, de egy- két nap, és fölfelé ível a jó-
kedve. Sokféle emberrel jön össze. Lesznek, akik nyíl-
tan ellenségeskednek. Lehet, hogy mégis õk azok, akik
a hasznára válnak. Még a barátai sem sejtik, hogy most
nemcsak a munka köti le az amúgy is kevés szabad -
idejét, hanem Ámor oltárán áldoz – nem is keveset. De
mert nem nagyon tud alakoskodni, egyre gyakrabban
gondol arra, hogy rendeznie kellene a helyzetet. Csak-
hogy nem tud dönteni. 

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Azzal, hogy megpróbálják befo-

lyásolni, csak tovább erõsítik makacs-
ságát. Konokul ragaszkodik eredeti
elképzeléseihez, most már akkor is,
ha közben rájött, hogy van annál tö-

kéletesebb megoldás is. Egy váratlan betegség révén
kis idõre felmentést kaphat adott szava teljesítése alól.
S talán a betegség leple alatt presztízsveszteség nélkül
módosíthatja is a terveit. A párkapcsolatában most
öntõl függ, együtt maradnak-e vagy végleg elválnak az
útjaik. Egy régi vitás családi ügy végére sínre kerül és
rendezõdik. Ámor leginkább november végén szeretne
a kedvében járni, ezért egy régi kedvesét vezeti az út-
jába. Újraélhetik az egykori szép érzéseket. Vagy ha
akkor beteljesületlenül ért véget a kapcsolat, most egy-
másra találnak. Állandó partnere (szerencsére) nem
veszi észre azokat az apró jeleket, amik az ön „külön
útjait” lebuktathatnák. Mire viszont rájöhetne, már
vége is ennek a régi-új kalandnak. Szinte zavarba jön,
amikor ráébred, hogy állandó partnere mellett sokkal
boldogabb.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Bizonytalan önmagában, nehezen

tudja megfogalmazni a vágyait. Attól
fél, kinevetik. De a barátai, s még in-
kább egy váratlan esemény gyors lé-
pésre késztetik. S amit újhold

 kör nyékén szinte meggondolatlanul tesz, az lesz a jó
megoldás. Párkapcsolatában is a barátai közremûkö-
désére lesz szükség, hogy színt valljon végre, vagy ha
már régebb óta együtt él a párjával, és az elmúlt hetek-
ben szétzilálódtak, akkor visszazökkenhessenek a régi
kerékvágásba. Ha párkapcsolatban él, akkor a kedvese
többször is válaszút elé állítja. De dönteni mégsem ön
fog, hanem a véletlenek összjátéka. Nem a november
lesz az, amikor kézbe veheti saját sorsa irányítását. Ha
pedig még egyedülálló, valaki betoppan az életébe, de
korai az öröm: még mindig nem õ lesz az igazi. Talán
mert nem azt csinálta, amit a szíve diktált, inkább az
érdekeinek megfelelõen próbált élni. November utolsó
hetében változtatásra is rászánhatja magát.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Egy rendkívül nehéz elsõ félidõ
után nagy csatában nyerte meg leg-
utóbbi hazai találkozóját a város me-
gyei bajnokságban szereplõ nõi kézi-
labdacsapata. Együttesünk október
31-én a MEAFC együttesét 24–20
arányban gyõzte le. 

Szerencs:  Fábián L., Kalina A. – Buri
N. (1), Fábián J. (1), Katona K. (10), Pro-
fáncsik O., Sándor Sz., Sohajda E., Sza-
bó Cs. (6), Szabó R. (2), Tomkó E. (4),
Tóth K., Nácsa A. Edzõ: Hevele István. 

Az õszi idény utolsó találkozóját ját-
szotta miskolci ellenfelével a szeren-
csi gárda a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban. A házigazdák sok hibával
kezdték a találkozót, aminek köszön-
hetõen a vendégek rövid idõn belül
hárompontos elõnyt szereztek. Véde-
kezési problémák és pontatlan indítá-
sok jellemezték a hazaiak játékát,
akik rövid idõn belül négy büntetõt is
kihagytak. Félõ volt, hogy lélekben
megtörik az idény legrosszabb formáját
mutató csapat, amit Hevele István edzõ
idõkéréssel és cserékkel igyekezett

megelõzni. A trénernek sikerült lelket
öntenie a lányokba, akik 6–11-es ál-
lásról a félidõ végére mindössze két-
pontosra csökkentették a hátrányukat. 

A második játékrészben úgy tûnt,
mintha teljesen új hazai csapat lépett
volna a pályára. A 34. percre 11–11-
es állásnál sikerült kiegyenlíteni, majd
több, ügyes labdaszerzésnek kö-
szönhetõen már hárompontos elõnyt
szerzett a hazai gárda. A vállsérülés-
sel bajlódó Katona Krisztina megta-

lálta lövõ formáját, miközben Szabó
Csilla védekezésben és támadásban
is jeleskedett. Hálóõrként Fábián Lí-
via nyújtott jó teljesítményt, több át-
lövés és büntetõdobás hárításával is
segítve a házigazda együttest. A sze-
rencsiek küzdeni tudásukat és csa-
pategységüket újra bizonyítva meg-
érdemelten nyerték meg 24–20 arány-
ban a MEAFC elleni találkozót. A
mérkõzés hazai gólkirálya tíz találat-
tal Katona Krisztina lett.

Sorozatban negyedik
gyõzelmét szerezte október
23-án Gyulán a város férfi
kosárlabdacsapata.

Szerencs: Takács P. (2), Ja-
kab L. (10), Birk L. (6), Ko-
vács S. (19), Endrész T.
(18). Cserék: Homoky T.
(10), Szárnya G. (7), Takács
K. (3/3), Kovács Á. (2), Mol-
nár K. (2), Marton P., Pallai
Á. Edzõ: Gulyás László. A
negyedek eredményei: I.
16–22, II. 15–19, III. 18–15,
IV. 17–26. 

Az NB II Keleti csoport-
jában szereplõ együttesünk
idegenben 66–82 arány-
ban bizonyult jobbnak a
házigazdáknál. A hosszú
utazás fáradalmai ellenére mindvégig
kezükben tartották a találkozót Gulyás
László edzõ játékosai, akik megérde-
melten nyerték meg 16 ponttal a mér -
kõzést.   

* Továbbra is õrzi veretlenségét a vá-
ros NB II-es férfi kosárlabdacsapata.
Együttesünk október 29-én hazai kör-

nyezetben a Földes – Miskolc gárdáját
97 – 58 arányban múlta felül. 

Szerencs: Takács P. (2), Jakab L. (22/6),
Birk L. (10/6), Kovács S. (20/9), Endrész
T. (10). Cserék: Pallai Á. (4/3), Homoky
T. (7/3), Marton P., Molnár K. (4/3), Ko-
vács Á. (7), Szárnya G. (4), Takács K.
(7/3). Edzõ: Gulyás László. A negyedek

eredményei: I. 20–16, II. 26–18,
III. 27–12, IV. 24–12. 

A bajnoki küzdelemsorozat
ötödik fordulójában nehéz ta-
lálkozóra készültek a házigaz-
dák a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban. Az elmúlt évhez képest
több kitûnõ játékossal mege -
rõsített miskolci együttes meg-
lepetésre készült az eddig száz
százalékos teljesítményt nyúj-
tó szerencsiekkel szemben. Gu-
lyás László edzõ legénysége
azonban ugyancsak komolyan
vette a találkozót, amelyen jó
védekezés mellett lendületes já-
tékra kényszerítették az ellen-
felüket. A vendégek félidõig
még hellyel-közzel tartani tud-
ták a gyors tempót, a harmadik

tíz percre már elfáradtak, ami eldön-
tötte a találkozót. Innentõl már csak a
pontkülönbség volt kérdés, amelynek
növelésébõl a cserepadról pályára lépõ
szerencsi játékosok is kivették a részü-
ket. A mérkõzés végül közel negyven-
pontos, 97–58 arányú szerencsi gyõze-
lemmel zárult. 

GYÕZELEMMEL ZÁRTÁK AZ IDÉNYT 

Nagy küzdelemben, szép eredménnyel zártak a lányok.  

ÖT FORDULÓBAN VERETLENEK

A Földes – Miskolc elleni megyei rangadón sze ren -
csi gyôzelem született.



Az idei év júniusában lefolytatott
eredményes közbeszerzési eljárást
követõen novemberben új, korszerû
gépjármûvek érkeztek a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft.-hez.

A település-üzemeltetési feladatok
magasabb szintû ellátását szolgáló
gépek közül kettõre a leghátrányo-
sabb helyzetû kistérségek felzárkóz-
tatásának támogatására kiírt pályá-
zaton 21 millió forintot nyert a vá-
ros önkormányzata. – Már nagyon
vártuk az új gépeket a társaságnál,
hiszen elöregedett jármûvekkel lát-
juk el folyamatosan bõvülõ felada-
tainkat – válaszolta lapunk kérdésé-
re Tóth István ügyvezetõ igazgató. Je-
lenleg hat teherautóval végzik a te-
vékenységüket, amelyek közül a 35
éves tûzoltóautó a német testvérvá-
rosból érkezett ajándékba és a ker-
tészet nyáron virágok locsolására
használta. A 22 éves Multicar helyett
is új, 3,5 tonnás billencset állítanak
forgalomba, valamint egy korszerû
JCB kombinált rakodó földmunka-
géppel is gyarapodott a cég gép-
jármûparkja. Ez utóbbi beszerzés a
társaság üzleti tervében már több éve

szerepelt, most sikerült megvásárol-
niuk.  – A városüzemeltetéshez szük-
ség van egy üzembiztos gépre, amit
a téli-nyári útkarbantartásnál, a csa-
padékvíz-elvezetési program meg-
valósításánál nagyon jól tudunk hasz-
nálni – hangsúlyozta az ügyvezetõ,
aki ehhez hozzátette: az önkor-
mányzat az ÉKÖVIZIG-gel közös
pályázatot kíván benyújtani a Sze-
rencs-patak medertisztítására, mûtár-
gyak építésére. Reményeink szerint
alvállalkozóként bekapcsolódunk
majd ebbe a munkába, így a most
kifizetett gép árát meg tudjuk majd
keresni. Az Iveco kisteherautót a ker-
tészet használja majd. A gépjármûvet
speciális berendezésekkel is felsze-

relték. – Vízellátó rendszerrel ren-
delkezik a jármû, így locsolásra tud-
juk használni – tájékoztatta lapun-
kat Vaszily Miklós fõkertész.  A 14,2
millió forint értékû autó sokkal ta-
karékosabb, mint az elõdje volt, ami
két köbméter vizet  szállított. Az új
öntözõkocsi három köbméter vízzel
tölthetõ fel, tehát kevesebb forduló-
val több virág öntözhetõ és az elöl
elhelyezett szórófejekkel nyáron jár-
da és út locsolására is alkalmas. A
két gépjármû beszerzéséhez 85 szá-
zalékos támogatást, 21 millió forin-
tot nyújtott a sikeres pályázat, a vá-
ros önkormányzata 3,5 millió forinttal
egészítette ki az összeget, míg a JCB
munkagép 21 millió forintba került.
Ugyanakkor a cégnél a jövõben
megtakarítás érhetõ el, hiszen ala-
csonyabbak lesznek az üzemelteté-
si költségek és kevesebbet kell majd
költeni karbantartásra, javításra.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
A LEZÁRT NAGYVÁRAD UTCA

Az elmúlt napokban újabb szaka-
szához érkezett a 37-es számú fõút Sze-
rencs, belterületi szakaszának átépítése.
A prügyi körforgalmi csomópont meg-
valósítása során lezárták a forgalom elõl
a fõútról a Nagyvárad utca felé veze-
tõ szakaszt. Ez azt jelenti, hogy a Prügy
irányába tartó jármûvezetõknek a vas-
útállomás felé a Rákóczi úton, vagy a
Dózsa György, illetve Bocskai utcák
irányába kell kerülõt tenniük. Ugyan-
ez a helyzet a visszafelé vezetõ sza-
kaszon, ahol már a Pozsonyi utca ele-
jén elterelõ jelzések irányítják a for-
galmat az Eperjes utcába. A beruhá-
zás folytatódik a Világörökségi kapu-
zat és a cukorgyári körforgalmi cso-
mópont közötti szakaszon is, ahol a
felmart aszfalt miatt érdemes nagyobb
figyelemmel közlekedniük az autó-
soknak.

KARBANTARTÁS AZ
USZODÁBAN ÉS A FÜRDÕBEN 

Az õszi karbantartás miatt egy hé-
tig zárva tartott a városi tanuszoda.
Ez idõ alatt a létesítmény dolgozói le-
cserélték a medencék vizét, megtör-
tént az uszodatechnikai berendezé-
sek felülvizsgálata, a puffertartályok,
valamint a homokszûrõk tisztítása és
a legfontosabb karbantartási, javítási
munkákat is elvégezték a tanuszo-
dában. Az intézmény november 8-án

6 órától a szokott nyitva tartás sze-
rint várja a vendégeket. 

A Szerencsi Fürdõ és Wellnessház-
ban november 8-ától végezték el az
idõszakos szervizmunkákat, az in-
tézmény a tervek szerint november 12-
én 10 órakor nyitotta meg a kapuit. 

ZÁRT KERÉKPÁRSÁV

A közelmúltban készült el a Bajcsy-
Zsilinszky Endre út rekonstrukciója,
amely jelentõsen javította a piac kör-
nyékén a közlekedési feltételeket. Az
úttest mindkét oldalán kerékpársávot
alakítottak ki, amely – a hatályos
KRESZ-szabályokat olvasgatva – hagy
kívánni valót maga után. Nem a
minõséggel van probléma, inkább a
kialakult közlekedési helyzettel. A ki-
vitelezés során úgynevezett zárt ke-
rékpársáv készült el. Az útburkolati
jel megtiltja többek között, hogy gép-
kocsival, egyéb jármûvekkel áthajt-
sunk a folyamatos sárga vonalon. Vét
a jogszabály ellen az, aki parkolásra
veszi igénybe a „bicikliutat”. 

GYEPHELYREÁLLÍTÁS
A FOCIPÁLYÁN 

A rendkívül csapadékos idõjárás-
nak köszönhetõen idén többször is
víz alá került a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelep, ami miatt hosszabb idõre
használhatatlanná vált a labdarúgó-
pálya. Ezért a szerencsi csapatok a
pályaválasztói jogot felcserélve a
nyolc õszi mérkõzésbõl hetet ide-
genben játszottak. Idõközben a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. el-
végezte a pálya mélyebb részeinek
feltöltését és füvesítését. Amennyiben
a gyephelyreállítás sikeres lesz, ta-
vasszal várhatóan már hazai kör-
nyezetben is láthatja a közönség az
õsszel kitûnõen teljesítõ szerencsi lab-
darúgócsapatokat. 

Bejáráson tájékozód-
tak a szerencsi rendelõ -
intézetben megvalósuló
beruházásról november
4-én a város önkor-
mányzatának a tagjai. 

A húszéves egészség-
ügyi létesítménynek idén
júniusban kezdõdött meg
a felújítása, amelyet a fo-
lyamatos rendelés bizto-
sítása mellett valósítanak
meg a kivitelezõk. A
munkák egyik alvállal-
kozója a szerencsi Szi-
várvány Kft. A bejáráson
Bobkó Géza igazgató
fõorvos ismertette, hogy
az elõzetes ütemezésnek megfelelõen
az épület egyes részeiben már elõre-
haladt a megvalósítás, aminek 2011.
január 15-e a végsõ befejezési ha-

tárideje. Az építési munkák költsége
450 millió forint, amibõl megvalósul
többek között a gépészeti rendszerek
és a nyílászárók teljes cseréje, a belsõ

átalakítások, az épület
külsõ hõszigetelése és
vakolása. A korszerû ka-
zánok és a meleg vizet
biztosító napkollektorok
szintén az energiataka-
rékosságot szolgálják.
Bõvül a szakellátások
köre és bevezetik az in-
tézményben az egyna-
pos sebészetet, amit az
elsõ emeleten, külön
épületszárnyban alakí-
tanak ki. Az összessé-
gében 800 millió forin-
tos projekt jelentõs esz-
közbeszerzést is tartal-
maz a betegellátás szín-
vonalának emelése ér-

dekében. Az országban jelenleg a leg-
korszerûbbnek számító digitális rönt-
gengép a napokban már megérkezett
a tüdõ gondozóba.

Az idén Dudás Balázs (fotónkon) volt
a legeredményesebb szerencsi ver-
senyzõ az október 29–31. között Kis-
béren megrendezett országos után-
pótlás súlyemelõ-bajnokságon. A 17
éves fiatal az ifjúsági korú +94 kilog-
rammos súlycsoportjában sportpá-
lyafutása eddigi legjobb teljesítmé-
nyével, összetettben 222 kilogrammal
állt fel a dobogó második fokára. 

A Bocskai gimnázium harmadik év-
folyamára járó diák három és fél év-
vel ezelõtt került kapcsolatba a nehéz
tárcsákkal. – A  Bolyai iskola végzõs
tanulójaként a Tatay sporttelepen vett
részt tornaórán, amikor Fekete László
felfigyelt az erõs csontozatú, de akko-
riban még jelentõs túlsúllyal rendelkezõ
fiúra. – A szakedzõ beszélt a testne-
velõ tanárommal és rövidesen már ott
találtam magam az elsõ edzésen – em-
lékszik vissza a kezdetekre Dudás Ba-
lázs. Laci bácsi alaposan megvizsgál-
ta az ízületeimet, hogy alkalmasak-e

nagyobb terhelés viselésére. Elégedett
volt az eredménnyel és elkezdtem a
rendszeres tréningezést, ami heti há-
rom-négy, majd a versenyek elõtt öt al-
kalmat is jelentett. Sokan megkérdez-
ték már tõlem, hogy nem unalmas-e
nap mint nap egy kis teremben a ne-
héz tárcsákat mozgatni. Számomra
egyáltalán nem, mert minden alka-

lommal az a cél lebeg elõttem, hogy
többet emeljek, mint amire korábban
képes voltam. Ez kellõ motivációt je-
lent a mindennapi kemény munkához,
ami nélkül nem lehet fejlõdni. A kor-
osztályomban lévõ versenyzõkhöz ké-
pest késõn kezdtem a súlyemelést, ami
miatt kezdetben 40-50 kilogrammos
hátrányban voltam az eredménynél.
Évrõl évre sikerült feljebb küzdeni ma-
gam a ranglétrán, majd bekerültem az
élmezõnybe. Kisbéren életem eddigi
legjobb összteljesítményét tíz kilog-
rammal javítottam meg és egy hajszál
választott el a bajnoki címtõl, aminek
a megszerzésérõl nem mondtam le. 

– Szerencsére a szüleim a sportban
is mögöttem állnak és a Bocskai gim-
náziumban is támogatnak – emelte ki
Dudás Balázs. – Fekete László szak-
edzõ és segítõi, Fekete Diána és Mor-
vai Zoltán törõdése nélkül nem lennék
sikeres. Fontos számomra a súlyeme-
lés, de az elsõ a tanulás, amit  egyelõ -
re jól össze tudok egyeztetni.

KÉPVISELÕI SZEMLE A RENDELÕINTÉZETBEN 

Az önkormányzat tagjai a helyszínen tekintették meg az
egészségügyi beruházást.

A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ GÉPEI

EZÜSTÉRMES SÚLYEMELÕ

Elsõ alkalommal hirdetett toronyfu-
tó versenyt a Világörökségi kapuzatba
október 23-ára a létesítményt üzemel-
tetõ Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. A
jelentkezõknek a kapuzat egyik tor-
nyában kellett minél gyorsabban le-
küzdeniük a 98 lépcsõfokot. A feladat
teljesítésére népes mezõny vállalkozott.
A 33 résztvevõ között általános és kö-
zépiskolás diákok, valamint felnõttek
egyaránt megtalálhatók voltak. Minden
versenyzõ egyedül futott, az egyes kor-

csoportokban a sor-
rendet az idõeredmé-
nyek alapján állapítot-
ták meg a szervezõk. A
helyezettek az érem
mellett a fürdõ és well-
nessházba, illetve a ta-
nuszodába szóló bér-
leteket és belépõket
nyertek. A leggyor-
sabbnak a nõk közül
Buri Rózsa, míg a fér-
fiak me zõnyében Lé -
nárt István bizonyult. 

Eredmények: 
Alsó tagozatosok: I.

Mizák Anna. 5–6. oszt.
lányok: I. Polacskó Lili,

II. Rabóczi Dalma, III. Szilágyi Melitta.
5–6. oszt fiúk: I. Körtvélyesi Dániel,
II. Kalina Milán. 7–8. oszt. fiúk: I.
Popoff Csaba, II. Rábai Gergõ, III.
Koroknai István. Középiskolás lányok:
I. Buri Rózsa, II. Butta Dóra.
Középiskolás fiúk: I. Molnár Péter, II.
Takács Zoltán, III. Hajdú Csaba. Felnõtt
nõk: I. Katona Krisztina, II. Hegymegi
Rita, III. Fábián Lívia. Felnõtt férfiak:
I. Lénárt István, II. Ladinszki Levente,
III. Rábai Attila.   

TORONYFUTÓK A KAPUZATBAN 

Az abszolút gyôztes Lénárt István átveszi a
díjat Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezetô
igazgatótól.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2010. november 26-án 
jelenik meg. 

Lapzárta: november 19., 
10 óra.

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

PIAC
angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Kisvásár tér 17. 

LAKÁSTEXTIL-VÁSÁR
november 13., (szombat)

1500 Ft/Kg
Nyitás: 6 óra Igniker Kft.

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

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Szendvicssonka   999 Ft/kg

Cserkészkolbász 1199 Ft/kg

Füstölt csülök 699 Ft/kg

Májas hurka 599 Ft/kg

Parasztmájas 829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával

1429 Ft/kg
Csontos tarja 939 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 989 Ft/kg
Dagadó 909 Ft/kg
Parasztkolbász 959 Ft/kg
Juhbeles virsli 899 Ft/kg
Nyári turista 799 Ft/kg
Rakott fej 729 Ft/kg
Lángolt kolbász 899 Ft/kg
Vastagkolbász 1399 Ft/kg

Sütnivaló kolbász 849 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász 569 Ft/kg
Füstölt sertésfej 539 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
Füstölt, darabolt comb 1499 Ft/kg
Füstölt húsos csont 499 Ft/kg
Füstölt láb 429 Ft/kg
Erdélyi szalonna 799 Ft/kg
Császárszalonna 899 Ft/kg
Kenyérszalonna 699 Ft/kg
Sertészsír 429 Ft/kg
Sertéstepertõ 1429 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal 150 Ft/liter

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

Egy kis 
hazai...

Az akció 2010. november 12-tôl a módosításig érvényes!

Csontos hosszúkaraj 1099 Ft/kg

Rövidkaraj 1199 Ft/kg

Oldalas 799 Ft/kg

Comb csont nélkül 939 Ft/kg

MENJEN BIZTOSRA, JÖJJÖN SZERENCSRE!
SPLASH 1.2 GLX LIMITÁLT (klíma, ülésfűtés, ködlámpa, elektromos csomag, stb)

MÁR 2 760 000 FT-ÉRT* (tesztautó)

Ennél is vonzóbb ajánlatot 
szeretne kapni?

SPLASH 1.2 GLX 
(klíma, elektromos 
csomag, stb) 

900 000 FT 
KEDVEZMÉNNYEL 
2 457 000 FT-ÉRT*
(bemutató autó, csak két darab van raktári készleten!)

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.
Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.*
* Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.
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