
tendõ tekinthetõ ezen a téren a leg-
eredményesebbnek, mivel két kötetet je-
lentettünk meg. Az idei elsõ kiadványunk
teljes egészében Tarcalról szól, mivel egy-
mást követõen hat alkotótábort rendez-
tünk a tokaj-hegyaljai településen. En-
nek szerettünk volna emléket állítani, az
ott készült mûvekbõl szemezgetve je-
lentettük meg a válogatást. A legutóbbi
könyv – amelynek bemutatóját az elmúlt
napokban rendeztük meg Szerencsen –
„Megbecsült múlt” címet viseli. Ez a
gyûjtemény elsõsorban Kölcsey Fe-
rencnek, Erkel Ferencnek és gróf Szé-
chenyi Istvánnak állít emléket. A cím-
lapján is Kölcsey, illetve Erkel Ferenc port-
réi láthatók. Összesen ötvennégy alko-
tó mûve olvasható benne. Remélem, a
kötet lapozgatása sokaknak nyújt majd
maradandó élményt a jövõben. Az an-
tológiák mellett meg kell említenem a
nagyobb rendezvényeinket. 2001-ben
tartottuk a „Hat éve hatunk” címû prog-
ramunkat. Megalakulásunk évfordulója
alkalmából az ország minden részébõl
meglátogattak minket az alkotótársak, ne-
ves vendégek színesítették az akkori ki-
emelkedõ eseményt. Ugyancsak emlé-
kezetes volt a tízesztendõs jubileum, amit
2005-ben ünnepelt a H.A.T.

– Mióta író Gaál Ernõ?
– Úgy emlékszem, 1985 körül vetet-

tem elõször papírra gondolataimat. Ele-
inte prózákat, novellákat, elbeszélése-
ket írtam, majd néhány esztendõ múl-
va társaim biztatására megpróbálkoztam
a versekkel. Aktív éveimben rendõrként
dolgoztam, de nyugdíjba vonulásom óta
ez lett életem fõ tevékenysége. Az utób-
bi idõszakban volt egy kis hullámvölgy,
amolyan alkotói válság lett úrrá rajtam.
Azért is akarok visszatérni a prózához,
mert számomra könnyebb novellát vagy
elbeszéléseket írni. 

– Honnan meríti a témát mûveihez?
– Realista módon közelítek a dol-

gokhoz. Sok írásom témája a rendõr-
ségnél töltött évek tapasztalatain alapul.
Olykor megtörtént bûneseteket dolgo-
zok fel detektív-szemüvegen keresztül.
Volt olyan is, amikor bejártam a sátor -
aljaújhelyi börtönbe, ahol többszörösen
elítélt rabbal beszélgettem. Érdekes volt
hallani, amint elmagyarázta, hogy mi-
ként és miért követte el a bûncselek-
ményeket. Az illetõ sok évet töltött be-
zárva, ennek ellenére azt mondta: ha
kiengedik, tovább folytatja elõzõ, bûnö-
zõi életét, de úgy, hogy ne bukjon le. 

M. Z.

Idén másfél évtizede annak, hogy
1995. december 15-én megalakult a
 Hegy aljai Alkotók Társulása (H.A.T.). A
civil szervezet ez idõ alatt összesen ti-
zenkét antológiát jelentetett meg, ez-
zel is hozzájárulva hazánk kortárs iro-
dalmának népszerûsítéséhez. A leg-
utóbbi kötet „Megbecsült múlt” cím-
mel a közelmúltban látott napvilágot.
Ez alkalomból beszélgettünk Gaál  Ernõ -
vel, a H.A.T. elnökével (fotónkon).

– Milyen céllal hozták létre a társulást?
– Mint ahogy a H.A.T.  alapszabályá-

ban is olvasható, elsõsorban a magyar
irodalom és más alkotó mûvészeti tevé-
kenység népszerûsítését, ezen belül új ér-
tékek, alkotómûhelyek létrehozásának tá-
mogatását tekintjük elsõdleges felada-
tunknak. Elkötelezettek vagyunk a ma-
gyar kultúra – ezen belül az anyanyel-
vünk – nemzeti értékeinek ápolásában,
átörökítésében, hogy ezzel is szolgáljuk
a társadalmunk fejlõdését. Természete-
sen fontos számunkra az is, hogy ellás-
suk a tagság szakmai érdekképviseletét.

– Hogyan telt el a szervezet életében
a másfél évtized?

– A tagságunk létszáma kissé ingado-
zó, jelenleg 45 alkotót tudhatunk sora-
inkban, akik között az irodalmároktól a
képzõmûvészeken át a mûvészeti ágak
minden szegmense megtalálható. Igyek-
szünk a lehetõségeket kihasználni arra,
hogy alkotóink minél szélesebb körben
tudják megmutatni mûvészetüket a nagy-
közönségnek. Ezt a célt szolgálta többek
között a tizenkét antológia, amelyek szer-
vezetünk gondozásában láttak napvilá-
got az elmúlt években. Talán az idei esz-
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Még 2009 májusában született
meg a döntés arról, hogy a Norvég
Alap 742 millió forinttal támogatja
Szerencs Város Önkormányzatá-
nak pályázatát. Közel ezerötszáz
projektbõl választottak ki a bírálók
hetvenet – köztük a szerencsit –,
amit az európai örökség kategóriá-
ban díjaztak. Az õszi önkormány-
zati választás után megalakult új
képviselõ-testület október 29-ei
rendkívüli ülésén egyhangúlag  erõ -
sítette meg, hogy a terveket meg kí-
vánja valósítani. Koncz Ferenc pol-
gármester a döntésrõl érdeklõdõ
kérdésünkre válaszolva közölte,
hogy átvitt értelemben munkahely-
teremtésrõl is szó van, hiszen a vár-
ban kialakul egy szállodai rész, ami
bekapcsolható majd Szerencs ide-
genforgalmába. – Ez nekünk nagyon
fontos, hiszen közel van a községi
fürdõhöz, ahol wellness szolgálta-
tást nyújt a város vendégeinek és
nyilvánvaló, hogy ez is lényeges
elem ebben a projektben. Másrészt
pedig állagmegóvás szerepel a be-
ruházásban, például a templomok-

nál, valamint a várnál, hiszen ez
utóbbi mûemléknél már olyan rossz
állapotban van a tetõ, hogy ennek
a felújítása már nem tûr halasztást,
mert balesetveszélyes és Szerencs
egyik jelképe mehet tönkre. Úgy
gondoltuk, hogy ez olyan teher,
amit még be tudunk vállalni a vá-
ros költségvetésébe – nyilatkozta a
polgármester. 

A Rákóczi-vár és a Huszárvár út
munkáira kiírt közbeszerzés ered-
ménytelenségét követõen, a tárgya-
lásos eljárás lezárása és a kivitelezésre
vonatkozó szerzõdés aláírása után no-
vember közepén felvonultak a gépek
a Huszárvár utcába, a külsõ várban
pedig átadták a munkaterületet a
nyertes fõvállalkozónak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az eseményhez kapcsolódó kira-
kodóvásáron a csoportok által készí-
tett ajándéktárgyak találtak gazdára.
A szülõk és más érdeklõdõk vásárlá-
saiból származó bevételt a gyerekek
által használt eszközök beszerzésére
fordítja az intézmény. A mûsor elõtt
Angyal Györgyné intézményegység-
vezetõ helyettes köszöntötte az ese-
mény résztvevõit és felidézte a Már-
ton-naphoz kapcsolódó hagyomá-
nyokat. Szent Márton püspök 316-ban
született a Római Birodalom Pannó-
nia tartományában, a mai Szombat-
helyen, római katonatiszt fiaként. A
legenda szerint 334-ben a galliai
Amiens városkapuja elõtt találkozott
egy fázó koldussal. Köpenyét ketté-
hasította és egyik felét a koldus vál-
lára terítette. A következõ éjszaka ál-
mában megjelent Krisztus a fél kö-
penybe burkolózva, mert õ volt, akit
koldusnak vélt. Márton hamarosan ki-

lépett a hadseregbõl, és 334 táján
megkeresztelkedett. Tours városának
polgárai 371-ben püspökké válasz-
tották. Szent Márton és a lúd kap-
csolata a legelterjedtebb legenda sze-
rint onnan ered, hogy Márton a lu-
dak óljába bújt, hogy püspökké vá-
lasztása elõl kitérjen, de a ludak gá-
gogása elárulta rejtekhelyét. A kö-
zépkorban a jeles szent tiszteletére
bort ittak és kövér ludat ettek, ugyan-
is az akkori naptárakban az óév utol-
só jeles napjának számított.

Az óvodai eseményen a csöppsé-
geknek a nyalókák kelendõek voltak,
de jól esett nekik a hagymás, libazsí-
ros kenyér és a meleg tea is. A prog-
ram látványossága élõ liba volt, amely-
nek a gyerekek mondókákkal és ver-
sekkel kedveskedtek. Ringer István tá-
rogató muzsikával színesítette az ese-
ményt, majd a csöppségek óvónõik ve-
zetésével szülõi kísérettel lampionos
felvonulást tartottak Szerencsen, ez-
zel hívták fel a város lakóinak figyel-
mét Szent Márton ünnepére.

Megkezdõdtek november kö-
zepén Szerencsen a Norvég Alap
támogatásával megvalósuló be-
ruházások elõkészületei. A pro-
jekt összköltsége 872 millió fo-
rint, amibõl a történelmi város-
központ mûemlékei és környe-
zetük kerül felújításra.  

A Márton-napi hagyományokat
elevenítették fel november 11-én
a szerencsi Napsugár óvodában.
Az intézményben immár máso-
dik alkalommal megrendezett lu-
das fesztivál ez alkalommal is
nagy sikert aratott. 

A Huszárvár úton már dolgoznak az emberek és a gépek.

MEGÚJULNAK 
A VÁROSKÖZPONT MÛEMLÉKEI

AZ ÉRTÉKTEREMTÕ
ALKOTÓMÛHELY

MÁRTON-NAP ÉS LUDAS FESZTIVÁL AZ ÓVODÁBAN

Látványosság volt a libanézegetés. 



Idényzáró rendezvényét tartotta
november 18-án Török Lajos pincé-
szetében Szerencs Város Sportegye-

sületének labdarúgó-szakosztálya.
A rendezvényen Cseppely János, a
civil szervezet ügyvezetõje kiemel-
te, hogy az õszi mérkõzések után a
tabella élén álló felnõtt csapat és a
harmadik helyen szereplõ ifjúsági
gárda egyaránt esélyes a bajnoki cím
megszerzésére. Egeli Zsolt alpolgár-
mester szerint a labdarúgók ered-
ményessége abban a csapatmunká-
ban rejlik, aminek a város jövõjének
a formálásában is érvényesülnie kell.
Az alpolgármester hangsúlyozta,
hogy a jelenlegi önkormányzat a te-
lepülés sportéletének támogatásá-
ban a korábbinál nagyobb rugal-
masságot tanúsít. Kormos Sándor
egyesületi elnök ismertette, hogy a
civil szervezet tíz szakosztályt szám-
lál, amelyek eredményes mûködé-
séhez az önkormányzat és más tá-
mogatók mellett a szülõk is jelentõs
összeggel hozzájárulnak. Braun Mik-
lós arra hívta fel a figyelmet, hogy
tavaly hajszálon múlt a szerencsi lab-
darúgócsapat feljutása a megyei má-
sodosztályba, azonban reményeik
szerint a mostani idény végén siker-
rel járnak. Tóth István edzõ köszö-
netet mondott a támogatóknak és óva
intett a magabiztosságtól, mert csak
sok munkával és lelkes játékkal lesz
esélyük a bajnoki cím megszerzésére.  
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A projekt elemeirõl Szabó László-

né, a polgármesteri hivatal építésügyi
és városfejlesztési osztályvezetõje is-
mertette, hogy a második – a Rákóczi-
vár és Huszárvár út felújítását tartal-
mazó – közbeszerzési eljárás gyõzte-
se a Swietelsky Építõ Kft. és a Nivo-
ber Építõipari Tervezõ és Kivitelezõ
Kft. alkotta konzorcium lett. – A leg-

nagyobb munkát a Rákóczi-várban
a szállodai rész átépítése jelenti – tá-
jékoztatott az osztályvezetõ. – Itt az
egykori turistaszállót alakítjuk át egy
minden igényeknek megfelelõ, kor-
szerû diákszállóvá, ahol valamennyi
szoba megújul és kicserélésre kerül
a teljes épületgépészet. Kiegészíti
ezt a munkát a színházteremnek és
a volt étteremszárnynak a felújítása.

Korszerûsítésre kerül a vár fûté-
se, ami a kulturális központot is
kiszolgálja. A mûemlék épület-
együttes balesetveszélyes  te tõ -
szerkezete teljes egészében meg-
újul és hõszigeteléssel látják el
a vasbeton födémet. A kivitele-
zéssel várhatóan 2011 márciu-
sában végez a kivitelezõ. A Nor-
vég Alap támogatta tûzálló táro-
lóknak és az archiválást szolgá-
ló eszközöknek a beszerzését a
Zempléni Múzeumba, amire tíz-
millió forint fordítható. A temp-
lomokban – ha sikeresen lezárul
a gyorsított közbeszerzési eljárás
–, a jövõ év januárjában kez dõd-
 hetnek a munkák. A római ka-
tolikus Kisboldogasszony temp-
lom faszobrainál és oltárképeinél
a téli hónapokban is lehet dol-
gozni, míg a kerítés teljes átépí-
tése és Nepomuki Szent János
szobrának a restaurálása a jobb
idõ beköszöntével történhet. A re-
formátus templom homlokzatá-
nak és toronysüvegének a fel-
újítását, a templomkertnek a ren-
dezését és az orgona átépítését,

valamint az elektromos padló fûtésnek
a kialakítását is úgy kell ütemezni,
hogy a munkákat – a  szer zõdés alap-
ján – legkésõbb 2011. április 30-ig
be kell fejezni – erõsítette meg az osz-
tályvezetõ.  

A Norvég Alap munkáinak terve-
zett összköltsége 872 millió 821 ezer
forint, amibõl 130 millió 923 ezer fo-
rint saját erõt a város önkormányza-
tának kell biztosítani, ezért még az
elõzõ képviselõ-testület 92 millió
481 ezer forint célhitel felvételérõl
döntött. A projekt utófinanszírozású,
ami azt jelenti, hogy a beszámolási
idõ szakok között benyújtható kifize-
tési kérelmek idõ sza kára esõ 85 szá-
zalékos támogatást több hónapig a pá-
lyázónak kell finanszírozni, ezért 500
millió forint támogatás-megelõlege-
zési hitelt vesz igénybe az önkor-
mányzat. S. L.

MEGÚJULNAK 
A VÁROSKÖZPONT MÛEMLÉKEI

Megújul a református templom hom-
lok zata is.

Öt gyõzelem és egy vereség. Ez a
mérlege a szerencsi nõi kézilab-
dacsapatnak a 2010/2011-es Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei baj-
nokság õszi idényében. Együttesünk
a tabella második helyérõl várja a
tavaszi folytatást. 

Eredményes hó-
napokat tudhat
maga mögött a vá-
ros nõi kézilab-
dacsapata, ame-
lyik hat mérkõ -
zésbõl ötször dia-
da lmaskodo t t ,
egyedül a korábban magasabb osz-
tályban szereplõ játékosokból ver-
buválódott Alsózsolcával szemben
maradt alul. A szerencsi gárdának az
elmúlt év tavasza óta az NB I-es já-
tékosi múlttal rendelkezõ Hevele
István  (fotónkon) a szakmai irányí-
tója.

– Az együttes játékát a sikerorien-
táltság jellemezi, ami nem véletlen,
hiszen a nyári felkészülési idõszak-
ban a szezonvégi dobogós helyezést
tûztük ki célul – emelte ki lapunk-
nak nyilatkozva az edzõ. – Ebben az
amatõr osztályban a csapatok telje-
sítménye hullámzó, ami akár egy
mérkõzésen belül is megmutatkozik.
Ez alól mi sem vagyunk kivételek, an-
nak ellenére, hogy a lányok teljesít-

ménye szemmel láthatóan fejlõdött
az elmúlt idõszakban.  Elsõsorban
mentálisan tudnak túllépni azon,
hogy idegenben olykor „hazafelé lejt
a pálya”. Kevesebb a szövegelés, in-
kább a játékra koncentrálnak, ami-
nek a jótékony hatása például a Ka-
zincbarcika és a Bõcs elleni megnyert
meccseken is megmutatkozott. Ezek
ellen a csapatok ellen tavasszal itt-
hon szerepelünk majd és szeret-
nénk a hazai közönség elõtt is jó tel-
jesítményt nyújtani. 

– A csoportban valamennyi ellen-
felünkkel szemben képesek vagyunk
a gyõzelemre – emelte ki Hevele Ist-
ván. A mostani bajnokságban nagy
riválisunk Alsózsolca, ahová régi
NB I-es játékosokat szerzõdtettek és
az irányítójuk eredetileg Gödöllõn,
magasabb osztályban játszik és kettõs
igazolással szerepel a zsolcai együt-
tesben.  Az egyetlen vereséget tõlük
szenvedtük el, azonban a kezdeti
megilletõdöttség után egyenrangú
ellenfelük voltunk és úgy vélem,
hogy megfelelõ felkészüléssel õket is
le tudjuk majd gyõzni. Az edzõ a sze-
rencsi gárda erõsségeként az egy-
másért való küzdeni tudást emelte ki.
A megyei bajnokságban ritka, hogy
a lányok többsége hosszabb ideje
együtt edz, a játékosok szívvel-lé-
lekkel készülnek a találkozókra. Tá-
madó játékuk elsõsorban a bal át-

lövõre épül, azonban igyekeznek a
szélsõk gólerõsségét is javítani annak
érdekében, hogy megnehezítsék az
ellenfeleik védekezését.  Gyakorol-
ják a szélsõk és a beállós összjáté-
kát is, amivel ebben az osztályban
nem igazán számolnak a csapatok.
A szerencsiek hatos fala, illetve az
öt-egyes formáció a lányok vi-
szonylag alacsony átlagmagassága el-
lenére nagyon erõs a védekezésben,
amit taktikai fegyelemmel tovább ja-
vítanak. Arra készülnek, hogy a ta-
vaszi idényben két zavaró játékos-
sal állnak majd fel, amivel messzebb
tolják a támadókat a kaputól és lab-
daszerzésekbõl gyors indítással gó-
lokat szereznek, ezzel is javítva a csa-
pat nyerési esélyeit egy-egy találko-
zón. 

– Azt várom a csapattól, hogy min-
den mérkõzésen száz százalékosan
összpontosítsanak, és az  edzé sen ta-
nultakat és gyakoroltakat alkalmaz-
va legyõzzék az ellenfeleiket – emel-
te ki Hevele István. – Nem szabad
megelégednünk az õszi eredmé-
nyekkel, mert az elbizakodottság az
egyik biztos út a kudarchoz. Mi azon-
ban sikerre vágyunk! Alsózsolcát
idegenben legalább meg kell szorí-
tanunk, de én akkor lennék igazán
elégedett, ha a bajnokság végén a
szerencsi lányok nyakába kerülne az
aranyérem. Á. A.

EREDMÉNYES IDÉNYT ZÁRTAK A KÉZILABDÁZÓK     

Összesen tizennyolc produkciót lát-
hatott a közönség november 17-én este
a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületében. A rendhagyó hangverse-
nyen a zenei és hangszeres képzésben
résztvevõ fiatalok mutatkoztak be

mûsorszámaikkal. A diákok az elkö-
vetkezõ idõszakban több alkalommal
vesznek majd részt különbözõ zenei
versenyeken, rendezvényeken, amelyek
elõtt jó alkalom volt a gyakorlásra a no-
vember 17-ei „házikoncert”.

ESÉLY A BAJNOKI CÍMRE

Ünnepi asztalnál a focicsapat.

NÖVENDÉKEK A SZÍNPADON

Szülõk, pedagógusok elõtt mutatkoztak be az ifjú muzsikusok. 

A fenti címet viseli a könyv, amely-
nek bemutatóját november 18-án ren-
dezték meg a szerencsi Rákóczi-vár-
ban. A Hegyaljai Alkotók Társulása ti-
zenkettedik antológiájának megjele-
nése alkalmából tartott eseményen
Koncz Ferenc köszöntötte az érdek lõ -
dõket. A város polgármestere beszé-
dében örömét fejezte ki, hogy immár
másfél évtizede mûködik térségünkben
a civil szervezet, amely összefogja az
irodalom és a mûvészetek iránt elkö-

telezetteket. Koncz Ferenc tiszteletre
méltónak nevezte azokat, akik úgy gon-
dolják, hogy az alkotásaikkal adni
akarnak valamit embertársaiknak. 

Gaál Ernõ, a társulás elnöke meg-
nyitójában bemutatta a 44 alkotó
mûvét tartalmazó kötetet, majd Bari Gá-
bor olvasta fel a „Megbecsült múlt”
címû antológia elõszavát. A rendez-
vény végén a Bocskai István Gimná-
zium diákjai adtak elõ részleteket a
mûvekbõl.

A MEGBECSÜLT MÚLT 

Az új kötetbõl hallhattak részleteket az érdeklõdõk.

Életének 64. évében el-
hunyt Béres Lajos nyugal-
mazott tûzoltó törzszászlós,
a hazai tûzoltósport örökös
bajnoka. 

Béres Lajos 1974–1994
között szolgált a szerencsi
tûzoltóság állományában.
Egy évtizeden keresztül rendszeres
tagja volt hazánk tûzoltó-váloga-
tottjának, számtalan megyei és or-
szágos versenyt nyert. Horoglétra-

mászásban 1988-ig csúcs-
tartó volt. A sikerek fényében
mindvégig megõrizte a sze-
retett hivatása iránti alázatát
és a szerény személyiségét. 

Köszönet mindazoknak,
akik 2010. október 30-án a
temetésén részt vettek és a

család fájdalmában osztoztak. 
Szeretett bajtársunk emlékét örök-

re megõrizzük!
Egykori munkatársai és tisztelõi

A BAJNOK TÁVOZOTT



AZ AHU ÉS A VÖRÖSISZAP. A Ka-
ritáció Alapítvány, az Afrikai–Magyar
Egyesület, az Orpheus Állatvédõ Egye-
sület, a Mátrix Alapítvány a Magyar
Kármentõ Alapba már a katasztrófa
utáni napokban befizették szabad fo-
rintjaikat, hogy a vörösiszap-áradás ál-
dozatainak túlélését biztosítsák. A
mentési munkálatokat, a térségben la-
kók életminõségét a szorgosan ösz-
szeszedett adományaikkal tovább se-
gítették. A szegedi és a pesti civil szer-
vezetek ruhanemût, fertõtlenítõ sze-
reket, gumikesztyût, tartós élelmisze-
reket, vizet vittek Kolontárra. A helyi
mûvelõdési házban az ott lakók nagy
örömmel fogadták az adományokat,
hiszen mint mondták, „a közvetlen se-
gítséget azonnal fel tudják használni”.

JÓTÉKONYSÁGI TÛZOLTÓTOR-
NA. Az idén is megrendezi a Bodnár
Ferenc kispályás teremlabdarúgó-em-
léktornát a Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság. 2005 nyarán
tragikus balesetben vesztette életét a

testület egykori gazdasági csoportve-
zetõje, akinek a tiszteletére immár ha-
todik alkalommal hirdetik meg a via-
dalt. A jótékonysági rendezvény  de -
cember 11-én reggeltõl késõ délutá-
nig tart majd a Kulcsár Anita Sport-

csarnokban. A torna bevételét ez al-
kalommal Bodnár Ferenc családjával
egyeztetve a vörösiszap-katasztrófa
során kárt szenvedett két veszprémi
tûzoltó bajtársuknak ajánlják fel a
szervezõk.

A lillafüredi kisvasút nagy szere-
tetettel vár minden óvodás és isko-
lás csoportot november 25. és  de -
cember 14. között a robogó Miku-
lásvonat elvarázsolt járataira, ahol a
gyerekek ünnepi hangulatban, me-
sehõsök társaságában zakatolhatják
végig a Bükk hegység szép, havas tá-
jait egészen Lillafüredig, ami erre a
hónapra igazi mesevilággá változik.

Idén a Mikulásvonat már az új, kör-
nyezetbarát és energiahatékony hib-
rid hajtású mozdonnyal közlekedik,
melyet a lillafüredi kisvasút 90. szü-
letésnapján, 2010. november 14-én
állítottak üzembe.

A különleges szerelvény egészen
Lillafüredig szállítja utasait, ahol a
Mesebirodalom színes forgatagában
sok ismerõs arcot fedezhetünk fel,
úgymint Süsü és társai, Dorothy,
Totó, Bádogember, Madárijesztõ,
Oroszlán, vagy a Százholdas Pagony
lakói: Micimackó, Malacka, Füles és
Bagoly.

Az óvodás és iskolás csoportok egy
órán keresztül különbözõ játékokban
vesznek részt és játékos feladatokat
oldanak meg újdonsült barátaikkal.
A mesés kalandok végén természe-
tesen mindenki megkapja a zenélõ
kincses ládikából a jól megérdemelt
Mikulás-csomagját, majd a kisvonat
a sok boldog, pirospozsgás és csoki-
majszos arcocskával visszaindul Mis-
kolcra. A nívódíjjal elismert rendez-
vény évek óta nagy népszerûségnek
örvend nem csak a kicsik, de a
szülõk és a pedagógusok körében is.
Számos iskola szervez a karácsonyi
ünnepek elõtti idõszakban kirándu-
lást Lillafüredre, hogy részesei le-
hessenek a Mesebirodalom varázs-
latos világának és felülhessenek a Mi-
kulás csudálatos vonatára. A prog-
ramról bõvebb információ a 30/604-
7758-as és a 30/603-7021-es tele-
fonszámokon kérhetõ. 
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MI A VÉLEMÉNYE A NORVÉG
ALAP PÁLYÁZATRÓL?  

Fazekas Lászlóné múzeumigazgató:
– Türelmetlenül várjuk a pályázat meg-
valósulását, hiszen a Zempléni Múzeum
gyûjteményi szobái és raktárai a vár te tõ -
terében helyezkednek el, ezért komoly
gondot jelent a cserepezés rossz állapo-
ta. A javítás már nem odázható tovább,
minden egyes esõzés alkalmával beázunk.
Szerencsére a pályázatból nem csak ezt
az egy problémát sikerül majd megolda-
nunk. Tûzálló szekrényeket, illetve az ar-
chiválást elõsegítõ számítástechnikai esz-
közöket is kapunk. Ezzel jelentõs elõre-
lépés történik intézményünkben a mûtárgyvédelem szempontjából. En-
nek nagyon örülünk, mert egy múzeum legfontosabb feladata, hogy gon-
doskodjon az ott található értékek megõrzésérõl.

Csider Andor kollégiumvezetõ:
– A projektben szereplõ várfelújítás több
problémára is megoldást jelent. A leg-
fontosabb, hogy a fejlesztés során kicse-
rélik az elavult közmûveket. A csatorna-
dugulások, a rendszeres csõtörések, beá-
zások lehetetlenné tették a szállodai szárny
folyamatos használatát, ami így a gondos
odafigyelés ellenére is amortizálódott. A
kétféle hasznosítási terv – kollégium és
szálloda – mindenképpen hiánypótló. A
diákok körében állandósult a 20-28 fõs vá-
rólista, ami így megszûnhet. Szerencs tu-

risztikai életében vannak olyan idõszakok, amikor kifejezetten kevés a
szálláshely. A Kolompos tábor, a csokoládéfesztivál, különbözõ tanfo-
lyamok idején a környezõ településen lévõ panziók is megtelnek. A be-
ruházással létrejövõ, kollégiumként is mûködõ igényes szállodarésszel
ez a probléma is megoldódik.  

Tóth László római katolikus plébános:
– Nagy izgalommal várjuk, hogy csak-
ugyan megvalósul-e ez a beruházás. Az
utóbbi években már szinte csak ebben re-
ménykedtünk, hiszen az egyház önmaga
képtelen lenne ilyen fejlesztésre.
A régi Kisboldogasszony templomunk
belsõ felújításáról van szó ebben a pá-
lyázatban. Ebbõl az elektromos hálózat re-
konstrukciója talán a legsürgetõbb feladat,
mivel a jelenlegi rendszer talán még a vil-
lamosítás õskorából való, a falakban ta-
lálható régi vezetékekkel, amelyek ma már
nem biztonságosak, egy részük pedig nem is mûködik. 
A másik feladat a falak átnedvesedésének megszüntetése, amit a külsõ
rekonstrukció során már megoldottak, de az a bizonyos szellõzõ vako-
lat a belsõ terekre is ráférne. A legizgalmasabb pedig a mellékoltárok
felújítása, oltárképekkel, szobrokkal. Ezek helyreállítása olyan költséges,
hogy saját erõbõl lehetetlen lenne a megvalósítás. Már nagyon várjuk
és reméljük, mihamarabb elindul a munka. 

Börzsönyi József református esperes:
– A szerencsi református templom külsõ
és belsõ felújításáról a tárgyalások folya-
matban vannak. A megvalósulás esetén a
rekonstrukció része lesz az ablakok cse-
réje, az elektromos rendszer, illetve a fûtés
korszerûsítése. E mellett természetesen
bele tartozik a belsõ terek festése és a külsõ
homlokzat felújítása is. Mivel a templom
mûemlék, ezért nagyon sok szempontnak
kell megfelelni ahhoz, hogy a munkák el-
kezdõdhessenek. 
Ugyancsak a beruházás részét képezi az

orgona rekonstrukciója, amit szintén nagyon várunk. Ezt a hangszert 1903-
ban a pécsi Angster József és fia építették. Ezúttal szintén pécsi cég vál-
lalta a felújítást. A tervek szerint december elején teljesen szétszerelik
és elszállítják a hangszert. Hat regiszterrel (változattal) kibõvül, kétma-
nuálos lesz, és alkalmassá válik orgonamûvek bemutatására is. A törté-
nethez tartozik, hogy az orgonát 1903-ban Szabó Dániel nyugalmazott
fõjegyzõ adományozta az egyháznak.

HÍREK RÖVIDEN

A tavaly elindított Családi Foci
Program eddigi sikereire alapozva az
E.ON Hungária újabb 30 millió fo-
rintos pályázatot hirdet, ezúttal az ön-
kormányzatok számára. A Vincze
Ottó labdarúgó, a program nagykö-
vete szakmai támogatásával, valamint
Puskás Ferencné védnökségével in-
dított új pályázat a futballegyesületek
mellett immár a helyhatóságoknak se-
gít abban, hogy minél több lehetõséget
biztosítsanak a futball révén a csa-
ládoknak a közös sportolásra és az
együtt eltöltött szabad idõre. 

A magyarországi települési ön-
kormányzatoknak, illetve a tulajdo-
nukban lévõ közhasznú gazdasági
társaságoknak meghirdetett pályá-
zaton összesen 15 millió forint díjat
oszt majd ki a szakmai zsûri; pályá-
zatonként 1,5 millió forintból gaz-
dálkodhatnak a nyertesek. Az egye-
sületeknek meghirdetett, szintén 15
millió forint összdíjazású új pályá-
zati körben a korábbiakhoz hason-
ló színvonalú és tartalmú pálya -
mûveket vár az E.ON. Itt egy-egy
nyertes 3 millió forintból valósíthat-

ja majd meg a családi fociprogra-
mokat. A pályázaton nyert pénzen
az önkormányzatok és egyesületek
klubszobákat és rekreációs focite-
vékenység végzésére alkalmas kis pá-
lyákat építhetnek, vagy családi foci-
hétvégét, közös edzési és szabadidõs
programokat hirdethetnek meg or-
szágszerte. 

Az önkormányzatoknak és  futball -
egyesületeknek kiírt pályázatra a
vállalatcsoport december 3-ig várja
a pályamûveket. További információ:
www.eon.hu.

CSALÁDI FOCIPÁLYÁZAT 
– ÖNKORMÁNYZATOKNAK IS

ELINDULT A MIKULÁSVONAT

December 7. (kedd), 14 óra: Váro-
si nyugdíjas klub Mikulás-napi ün-
nepsége a Rákóczi-vár klubtermé-
ben.

December 12. (vasárnap), 15 óra:
Jótékony célú hangverseny a Rákó -
czi-vár lovagtermében. Fellépnek Hi-
degkúti Lászlóné növendékei. 

December 13–14. (hétfõ–kedd) 9–
16 óra: Internet használata könyvtá-
ri közegben. Díjmentes, 16 órás kép-
zés a Szerencsi Kistérségi Társulás
mozgókönyvtári feladatokat ellátó te-
lepüléseinek könyvtárosai részére
(TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0043).

December 14. (kedd),10 óra: Itt a
karácsony – könyvtárhasználati fog-
lalkozás az ünnepkör szokásairól (TÁ-
MOP-3.2.4-08/1-2009-0043) a gyer-
mekkönyvtár foglalkoztatójában. 

December 15. (szerda), 18 óra: Ka-
rácsonyi hangverseny a Munkás Szent
József templomban. Fellépnek: Sze-
rencsi Férfikar, Hegyalja Pedagógus
Kórus, Református Énekkar, Bocskai
István Gimnázium Énekkara, Szeren-
csi Általános Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény Énekkarai.

December 16. (csütörtök),14 óra:
Adventi játszóház – karácsonyi de-
koráció készítése (TÁMOP-3.2.4-
08/1-2009-0043). Helyszín: Szerencs,
Világörökségi kapuzat. 

December 17. (péntek),15 óra: A vá-
rosi nyugdíjas klub karácsonyi ün-
nepsége a Rákóczi-vár lovagtermében.

December 21. (kedd) 14–16 óra:
Városi karácsony – mindenki kará-
csonyfája. Köszöntõt mond Koncz

Ferenc polgármester, majd karácso-
nyi énekek hallhatók. 

Betlehemi jászol: óriás adventi ko-
szorú készítése a polgármesteri hiva-
tal elõtti útszakaszon. 

Karácsonyi forgatag: ajándéksát-
rak, térzene, gyertya- és csillagszóró-
gyújtás. Kínálat: forró citromos tea,
szaloncukor.

SZERENCSI HÍREK ELÕFIZETÉSI
AKCIÓ A 2011. ÉVRE 

A 2011-es évre is kedvezménnyel
fizethetik elõ olvasóink a Szerencsi
Híreket. Az újságot jövõre változat-
lan áron, 150 forintért lehet majd
megvásárolni a boltokban és az új-
ságárusoknál. Akik az éves vagy  fél -
éves elõfizetés mellett döntenek, ol-
csóbban, darabonként 131 forintért
jutnak 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 újsá-
gért a 2011-es esztendõre vonatko-
zó kedvezményes éves elõfizetés díj
2750 forint. A várostól távol élõ ol-

vasónknak az elõfizetési díj és a fel-
adási 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. 

– Küldjön alapdíjas SMS-t a 06-
20/940-2066-os számra vagy e-ma-
ilt 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

SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA

Díjmentes internet-használati kép-
zést szervez a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás mozgókönyvtári
feladatokat ellátó könyvtárosainak a
Szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár. A pályázati támoga-
tással megvalósuló 16 órás oktatás

idén decemberben kezdõdik. Az
érdeklõdõk személyesen a Városi
Kulturális Központ és Könyvtárban
vagy a következõ elérhetõségeken je-
lentkezhetnek: tel/fax: 47/362-254,
e-mail: sze rencs.lib@prim posta.hu;
telefon: 30/219-1703.

INGYENES KÉPZÉS
KÖNYVTÁROSOKNAK



A szerencsi Bocskai István Gim-
názium negyedikes diákja részt
vett a Goór Nagy Mária Színita-
noda által meghirdetett drámaíró-
pályázaton, ahol elsõ helyezést
ért el.

Horváth Csaba
(fotónkon) idén ta-
vasszal szerzett tu-
domást a felhívás-
ról, majd tanárai,
barátai biztatására
hozzá látott az
íráshoz. A téma
szerint a fiatalok érzéseit, szoron-
gásait kellett megfogalmazni egy
dráma keretén belül. A Dul Cama-

ra doktor címû alkotás helyszíne egy
elmegyógyintézet, ahol az író szó-
szólójaként szereplõ orvos és négy
beteg történetét követheti nyomon
az olvasó. Horváth Csaba drámáját
a Goór Nagy Mária Színitanoda
idén végzett növendékei vizsga -
elõadás keretében állították szín-
padra. A negyedik évfolyamos diák
az irodalom mellett érdeklõdik a
nyelvek iránt. Jelenleg a kötelezõ an-
gol és német mellett olaszul és své-
dül is beszél és finnül is tanul. Kö-
zeleg az érettségi, Horváth Csaba to-
vábbtanulási tervei közé sorolja a bu-
dapesti Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemet, illetve a Miskolci Egye-
tem nyelvész szakát.
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BOCSKAIS DIÁK SIKERE TATÁN
A szerencsi Bocskai gimnázium

egyik tanulója is részt vett az idei
Légfegyveres Sportlövõ Diákolimpia
országos döntõjén. A Tatán no-
vember 6-án megrendezett rangos
viadalon Balla Alex (fotónkon), a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét kép-
viselõ csapat tagjaként bronzérmet
szerzett. 

A tatai edzõtáborban gyerekzsi-
vajtól volt hangos a regisztrálásra ki-
jelölt futófolyosó, ahová 338-an ér-
keztek az ország különbözõ része-
ibõl kísérõikkel. A környezõ épüle-
tek falai – ha tudnának, bizonyára
emlékeznének jeles sportolóinkra 
–, közöttük a sportlövõ nagyjainkra
is – akik a világversenyekre és az
olimpiákra készültek fel az elmúlt év-
tizedekben a létesítményben. A Ma-
gyar Sportlövõ Szövetség a Magyar
Diáksport Szövetséggel közösen jól
döntött, amikor ezt a helyszínt vá-
lasztotta a rendezvénynek.

A Miskolci Egyetem légfegyver-lõte-
rén megrendezett megyei döntõ után
hat általános és nyolc középiskolás
diák jutott be az országos fináléba.
Felkészülésüket iskoláik, hozzátar-
tozóik és a környezetükben lévõ
sportlövész egyesületek segítették.
Sajnos, ez utóbbiból egyre kevesebb
van, a sportágat ért negatív „kam-
pány”, a támogatók hiánya és tech-

nikai sport megnövekedett költségei
miatt. Pedig a tíz legeredményesebb
hazai sportágak egyike a sportlövé-
szet. Az újkori olimpiák történetében
hét olimpiai bajnokot és számos, vi-
lágversenyen elért dobogós helyezést
szerzett a magyar sportlövész-társa-
dalom.  A tatai létesítmény is több
ízben adott lehe tõséget a még köz-
tünk lévõ olimpiai bajnokainknak –
Hammer László, Varga Károly és Igaly
Diána –, hogy a felkészülés utolsó fá-
zisait ott töltsék el. A jelenkor aktív
versenyzõi közül Sidi Péter – akit több
világ- és Európa-bajnoki helyezés
mellett –, 2009-ben a világ legered-
ményesebb férfi sportlövõjének vá-

lasztottak meg – szintén sokszor for-
dult meg a táborban. Az új nemze-
dék képviselõi közül – a Herakles
utánpótlás keretén belül –, a szeren-
csi ifj. Butykai Zoltán elsõ nemzet-
közi szereplése nagyon jól sikerült és
idén Münchenben a junior világbaj-
nokságon 12. lett, a hazai országos
bajnokságot pedig a 60 lövéses ver-
senyszámban megnyerte.

Ez a légkör pozitívan hatott a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyét képvi-
selõ diákjainkra. Kovács Zoltán, a
miskolci SANSZ tanulója a középis-
kolások légpuska 20 lövéses kate-
góriában 6. helyezést ért el. Csapat-
ban a megyénket képviselõ Kovács
Zoltán (SANSZ), Balla Alex (Bocskai
gimn., Szerencs), Szarka Áron (Ság-
vári gimn., Kazincbarcika) a 3. he-
lyet szerezték meg. A légpuska 40
lövéses számban Király Kármen Ani-
ta (Diósgyõr-Vasgyári Szakképzõ
Isk.) 9. helyen fejezte be a küzdel-
meket. Az általános iskolás leány lég-
pisztoly 20 lövésben Veszprémi Fru-
zsina (Diósgyõri Református Ált. Isk.)
a 8. helyen végzett.

Egy sportág jövõje az utánpótlás-
ban van!  Bízunk benne, hogy a fi-
atalok kapnak elég támogatást, se-
gítséget és a jövõben olvashatjuk ne-
vüket hasonló eredményekkel.

Ullik Béla elnökségi tag,
Magyar Sportlövõk Szövetsége

FIATAL NÉPMESEÍRÓK
A kistérség hat településérõl kö-

zel negyven szerzemény érkezett
arra a meseíró pályázatra, amit az
általános iskolák negyedik évfolya-
mos diákjainak hirdetett meg a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár. 

Benedek Elek születésnapjához
kapcsolódó népmese napja alkal-
mából kiírt vetélkedõ költségeit a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program
keretében elnyert támogatásból fe-
dezi a közmûvelõdési intézmény. A
meseíró versenynek november 12-én
volt az ünnepélyes eredményhirde-
tése a Rákóczi-várban, ahol elhang-
zott, hogy a Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár által a népmese
napja tiszteletére kezdeményezett
verseny felhívása visszhangra talált
a tanulók körében. „Álomországban
ébredtem” címmel összesen har-

minchét pályamunka érkezett a fel-
hívásra Legyesbényérõl, Mádról, Me-
gyaszóról, Taktaharkányból, Takta-
kenézrõl és Szerencsrõl. A formai és
tartalmi megkötöttség nélküli törté-
netek a szerzõk gazdag képzelõere-
jérõl tanúskodtak. Volt, akit a fantá-
ziája egy állatfarmra repített, mások
az emberek védelmében gonosz
erõkkel hadakoztak, vagy éppen
sportolóként értek el kiemelkedõ si-
kereket. A verseny elsõ három he-
lyezettjét – a gyõztes Kurucz Gergõt
(Szerencs), a második Rozgonyi Ist-
vánt (Taktakenéz) és a harmadik he-
lyezett Szepesi Bennót – könyvjuta-
lomban részesítették a szervezõk.  A
felhívásra beérkezett munkákat a
kulturális központ kiadványban meg-
jelenteti, és azok felkerülnek majd a
késõbbiekben elkészülõ könyvtári
honlapra is. 

DRÁMAÍRÓ-PÁLYÁZAT GYÕZTESE

AZ ANANÁSZ ÉS AZ ORCHIDEÁK VILÁGA
Rendhagyó földrajzórát tartottak

november 11-én a szerencsi Bocs-
kai gimnáziumban. Makra Zoltán, a
Szegedi Tudományegyetem éghaj-
lattani és tájföldrajzi tanszékvezetõje
Hawaiiba kalauzolta el a diákokat.
A diavetítéssel egybekötött úti él-
ménybeszámolóban elhangzott,
hogy az Amerikai Egyesült Államok
50. tagállama a Csendes-óceán kö-
zepén, a lakott területektõl 4600 ki-
lométerre fekszik. A fõszigetet James
Cook fedezte fel 1773-ban és meg-
bízójának, Lord Sandwich-nek a
tiszteletére nevezte el Sandwich-
szigeteknek. A bennszülöttek elõ ször
istenként tisztelték a felfedezõt, de
késõbb egy lopott dereglye miatt tá-
madt félreértést követõ összetûzés-
ben megölték és feldarabolták a brit
kapitányt. 

A Ráktérítõ környékén lévõ Ho-
nolulu Hawaii fõvárosa és egyben
legnagyobb települése. A kellemes
trópusi éghajlatú szigetcsoport nö-
vényei között megtalálható a kó-
kuszdió, a bambusz, valamint szá-

mos más trópusi égövi fa. Hawaii a
világ legnagyobb ananásztermelõje,
ahol természetes környezetben vi-
rágoznak az orchideafélék. 

A Hawaii-szigetek egy vulkanikus
hegységrendszer láncainak a ten-
gerbõl kinyúló csúcsai, amelyek sok
kutatót vonzanak. A rendhagyó föld-

rajzórán elhangzott, hogy a polinéziai
szigetcsoport Magyarországtól 14 ezer
kilométerre található, ahová repülõvel
több mint egy napig tart az út. 

A Lázár Ervin Anyanyelvi Verseny
országos döntõjét rendezték meg no-
vember 12-én Szekszárdon, ahol a
Bocskai István Gimnázium háromfõs
csapata – Burkus Noémi, Kocsis Kin-
ga és Bodnár Renátó – színvonalas
versenyben a második helyen végzett.

A kétfordulós vetélkedõ selejte -
zõjében Molnár Ferenc: A Pál utcai
fiúk címû regényének egy részletét dol-
gozta át a csapat egy szabadon vá-
lasztott, a jelenetben ténylegesen sze-
replõ vagy kitalált figura szemszö-
gébõl. A döntõbe a feladatot legkie-
melkedõbben teljesítõ tíz csoport ke-
rült be. 

Az országos megmérettetésre így
valamennyi csapat négyperces pre-
zentációval érkezett, amely szólások,
közmondások, szóláshasonlatok se-
gítségével, a nyelvi humorban rejlõ
lehetõségek kihasználásával mutatta
be a tagokat, illetve azt a vidéket,
ahonnan érkeztek. A Dunán inneni
országrészt egyedül a szerencsi kö-
zépiskola képviselte. A döntõ máso-
dik feladata anyanyelvi feladatlapok

kitöltése volt, színes, kreatív fejtörõk
tették próbára a középiskolás kor-
osztály fantáziáját, nyelvi lelemé-
nyességét, mint például: homoníma-
játék, külföldi szólások magyar meg-
felelõjének megtalálása, közmondá-
sok XXI. századi stílusban történõ át-
írása, a Sörgyári capricco címû film

egy elnémított részletének szinkroni-
zálása, amit találóan szóbuborékfú-
jásnak neveztek. A verseny értékét az
adta, hogy nemcsak játszva tanított,
hanem önfeledt, örömteli pillanato-
kat is adott a jelenlévõknek. A csa-
pat felkészítõ tanára Hutka Józsefné
volt. 

A fotón balról: Burkus Noémi, Bodnár Renátó és Kocsis Kinga.

ÖRÖMTELI JÁTÉKOS PILLANATOK

Makra Zoltán tartott elõadást a középiskolásoknak. 

A szerencsi Napsu-
gár Óvoda immár má-
sodik alkalommal ren-
dezte meg november
11-én ludas vigasságát.
Az óvoda apraja-nagy-
ja nagy izgalommal
készülõdött a jeles
napra. Gyermekek,
óvónõk és szülõk egya-
ránt sok  kéz mû ves tár-
gyat készítettek, melyet
az óvoda által szerve-
zett Márton-napi vásár keretén belül kí-
náltak eladásra. Az eseményt Angyal
Györgyné, az intézményegység-ve-
zetõ helyettese nyitotta meg rövid
Márton-napi ismertetõvel. A vigasság-
ban a gyermekek nagy örömére volt
igazi liba, zsíros kenyér, forró tea, a fel-
 nõt tek nek újbor. Az immár hagyomá-
nyosnak mondható lámpás felvonulást
idén Ringer István kísérte tárogatón. 

A vásárban befolyt nyolcvanezer
forintot a Gyermekkert Alapítvány szá-

mára ajánlották fel a vásárlók. Ezt az
összeget a játékok és egyéb eszközök
megvásárlására fordítja az intézmény
és azokat a Mikulás-ünnepség keretén
belül adják át. 

Itt szeretnénk megköszönni a vásár-
lóknak a felajánlásokat, a szü lõk nek,
óvó nõk nek és a gyerekeknek pedig a
sok segítséget, amellyel hozzájárultak
a vigasság megszervezéséhez. 

Konter Márta,
a szülõi munkaközösség elnöke 

VÁSÁR ÉS VIGASSÁG

Népszerû volt a diákok körében a pályázat.
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HÁROMSZINTÛVÉ ALAKULT 
AZ ADÓHATÓSÁG

A megyei igazgatóságok újbóli
létrehozásával október 1-jétõl a ko-
rábbi kettõ helyett háromszintû ha-
tóságként mûködik az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal. A változ-
tatás célja a kornak megfelelõ, ha-
tékonyan mûködõ adóhatóság meg-
teremtése volt – hangzott el a no-
vember 9-én Miskolcon, az APEH
Észak-magyarországi Regionális  Fõ -
igazgatóságán megtartott sajtótájé-
koztatón.  

Jelentõs szervezeti változáson esett
át a közelmúltban az állami adóha-
tóság. Az új, háromszintû struktúra
illeszkedik a közigazgatás rendsze-
réhez, eredményesebb mûködést
tesz lehetõvé és közvetlenebb kap-
csolattartást biztosít az adózókkal –
ismertette Szalayné Ostorházi Mária,
az APEH észak-magyarországi regi-
onális fõigazgatója. A módosítás a
vám- és pénzügyõrséggel történõ
integráció elõkészítése, a kor köve-
telményeinek megfelelõ adóhatóság
megszervezése volt, ahol a külön-
bözõ szervezeti szinteknek jól elkü-
lönül a feladata. A központi hivatal
az elvi irányítást biztosítja, a regio-
nális fõigazgatóságok pedig koordi-
náló, szabályozó szerepet látnak el.
Az operatív feladatokat – köztük az
elsõ fokú ügyintézést – pedig a me-
gyei igazgatóságok végzik. A  fõ -
igazgató kiemelte: az elmúlt idõ -
szak ban megtörtént az új munka-
szervezetek kialakítása az összesen
1268 dolgozót számláló észak-ma-
gyarországi regionális fõigazgató-
ságnál. A változtatásokat a gondos
elõkészületeknek köszönhetõen si-
került úgy megvalósítaniuk, hogy ab-
ból az ügyfelek semmit nem vettek
észre. Szalayné Ostorházi Mária la-
punk kérdésére válaszolva kifejtette:

az elkövetkezõ idõszakban szeretnék
megerõsíteni az ügyfélszolgálatai-
kat – köztük a szerencsit –, ame-
lyeknél bõvítik a szolgáltatásokat és
a nyitvatartási idõket is igyekeznek
az adózók igényeihez igazítani. Az
elmúlt évi személyi jövedelemadó és
társasági adóbevallások tükrében
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gaz-
dasági teljesítményét döntõen társas
vállalkozások határozzák meg, ame-
lyek 2009-ben az összes bevétel több
mint 95 százalékát realizálták. A ta-
valyi adatok alapján az elõzõ évhez
képest a nyereséges cégek száma és
aránya is csökkent, miközben egyre
több vállalkozásnak negatív a mér-
lege – ismertette a sajtótájékoztatón
Olasz András megyei igazgató. Az
elemzésekbõl kiderül, hogy az egy
fõre jutó GDP (bruttó hazai termék)
4,4 százalék volt a megyében, ami
az országos átlagnak mindössze a 63
százalékát jelenti. Ez a megyék rang-
sorában a 17. helyezést jelenti. A fog-
lalkoztatási viszonyok is jelentõsen

elmaradnak az országostól. A mun-
kanélküliségi ráta a hazai átlag 1,6-
szorosa és továbbra is emelkedõ ten-
denciát mutat. Borsod-Abaúj-Zemp -
lén megyében a 15 kistérség gazda-
sági teljesítménye erõsen differenci-
ált, közülük három (miskolci, tisza-
újvárosi, kazincbarcikai) országos
mércével is fejlettnek számít, míg a
többiek jócskán elmaradnak ettõl. A
megye gazdaságában a vegyipar, a
gépipar és az energiaipar a megha-
tározó ágazatok. 

A gazdálkodóknak értékesítés
szempontjából az elmúlt év nyara je-
lentette a mélypontot. Az adatok
alapján lassú fellendülésre lehet szá-
mítani, azonban az értékesítés fel-
lendülése elsõsorban a nagyvállala-
tokat érintõ, az export területén ér-
vényesül. A jellemzõen hazai  ve -
võkörnek értékesítõ, a foglalkozta-
tásban jelentõs szerepet betöltõ mik-
ro- és kisvállalkozások helyzetének
alakulása jellemzõen a belsõ fo-
gyasztás függvénye. 

EGÉSZSÉGED ÉRDEKÉBEN
A „Ne gyújts rá” világnap minden

év novemberének harmadik csütör-
tökén, ez évben november 18-án volt.
A mozgalom 1974-ben az Amerikai
Egyesült Államokból indult útjára, az-
zal a céllal, hogy legyen az évben egy
olyan nap, amikor a cigarettázók nem
gyújtanak rá, és a társadalom figyel-
mét felhívják e szenvedély veszélye-
ire. 

Ezen a napon világszerte emberek
milliói próbálnak felhagyni a káros
szenvedélyükkel. A felhívás nem tit-
kolt célja az is, hogy akik erre a nap-
ra leteszik a cigarettát, soha többé ne
gyújtsanak rá. 

Földünkön jelenleg kb. 1,2 milliárd
ember gyújt rá rendszeresen, s e
szenvedélyük miatt évente ötmillió-
an veszítik életüket. 

A dohányzás elleni küzdelem az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
egyik legfontosabb feladata lett az
utóbbi évtizedben, a felnõtt lakosság
körében 20 százalék alá kívánják szo-
rítani a dohányzók arányát. 

A káros szenvedély abbahagyása
komoly döntés és nagy kihívás min-
denki számára, azonban ez az egyik
legfontosabb lépés annak érdeké-
ben, hogy egészségesebben éljünk. 

Az utolsó szál cigaretta után érez-
hetõ elõnyök: 20 perc múlva a vér-
nyomás és a pulzus normalizálódik,
a vérkeringés javul. 8 óra múlva: a
szénmonoxid-szint a vérben csökken,
javul a fizikai közérzet. 48 óra múl-
va: a vérbõl a szén-monoxid teljesen
eltûnik. 2-3 nap múlva: kevesebb nyák
képzõdik a garatban, csökkennek a

légzési panaszok, köhögés, krákogás.
5-7 nap múlva: az ízlelés és szaglás
javul, a lélegzet frissebb, a fogak tisz-
tábbak, és a személy energikusabb-
nak érzi magát. 2-3 hét múlva: az el-
vonási tünetek megszûnnek, és már
több órára is képes megfeledkezni a
személy a dohányzás csábításáról, a
vérrögképzõdés kockázata csökken.
4 hét múlva: a köhögés és a légzési
problémák rendezõdnek, kevesebb a
fáradtság, több az energia és nagyobb
az ellenálló képesség. 2-3 hónap
múlva: a légzésfunkciók öt százalék-
kal javulnak. Egy év múlva: a szív-
érrendszeri betegségek kockázata  fe -

lé re csökken. 2-3 év múlva: a súlyos
tüdõgyulladás, légúti betegség, influ-
enza kockázata nem magasabb a
nemdohányosokkal összehasonlítva.
5 év múlva: a tüdõ, garat, nyelõcsõ
és hólyagrák kockázata felére csök-
ken. 5-10 év múlva: a keringési be-
tegségek és a thrombózis (vérrög-
képzõdés) kockázata megegyezik a
nemdohányzókéval. 10 év múlva: a
tüdõrák kockázata felezõdik, csökken
az osteoporozis (csontritkulás) kiala-
kulásának lehetõsége.15-20 év múl-
va: a tüdõ, garat, nyelõcsõrák és hó-
lyagrák kockázata a nemdohányzó-
kéval megegyezik.

ERÕSÖDÕ KAMARAI SZEREP
A SZAKKÉPZÉSBEN 

A szakképzési feladatokról írt alá
megállapodást november 11-én Bu-
dapesten a kormány, valamint a
Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra (MKIK). Az új rendszerben elõ -
térbe kerül a gyakorlati oktatás, és
kibõvül azoknak a szakmáknak a szá-
ma, amelyek gondozásában meg-
határozó szerepet kap a kamara. 

Bihall Tamás, az
MKIK alelnöke (fo-
tónkon) arról tájé-
koztatta lapunkat,
hogy a német tí-
pusú, úgynevezett
duális szakképzé-
si rendszer beve-
zetése a gyakorlatorientált szakmai
tudás megszerzését célozza. Az ed-
digi modell ugyanis túlzottan az el-
méletre helyezte a hangsúlyt. Rend-
kívül magas volt az iskolapadban töl-
tött órák száma, miközben a fiata-
lok nem sajátították el a szakmák for-
télyait. – Mi évek óta jeleztük az ezen
a területen észlelt problémákat, a
szakképzõ iskolák elsõ két évfolya-
mát egyfajta pedagógiai elfekvõ ként

tituláltuk – emelte ki a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöki tisztét is betöltõ
Bihall Tamás. A jövõben például a
kõmûvesek az eddiginél jóval több
idõt fordítanak a konkrét szakmai is-
meretek elsajátítására. Az átalakí-
tással reményeink szerint jelentõsen
csökken az eddigi jelentõs lemor-
zsolódás. A képzésben megdupláz-
zuk a gyakorlati órák számát. Az el-
méleti oktatás továbbra is az isko-
lákban történik, azonban a szakmai
ismeretek megszerzésében a gazda-
sági élet szereplõi – a mûködõ vál-
lalkozások – játszanak majd fontos
szerepet, ami a tanulószerzõdések
rendszerének a kiteljesedését jelen-
ti. A kamara 125, gyakorlatigényes
szakképesítés teljes tartalomszabá-
lyozását gondolja újra. A feladatunk
lesz többek között a szakmai és
vizsgakövetelmények kidolgozása,
a vizsgaelnöki delegálás, a szint-
vizsgák szervezése és koordinálása,
a szakmai versenyek koordinálása.
A pályaválasztásban pedig szeret-
nénk a hiányszakmák felé terelni a
fiatalokat.

TÁMAD A CSENDES GYILKOS

A diabétesz világnapja november
14-e. Ekkor született Frederik Ban-
ting, akinek Charles Best-tel közös
gondolata vezetett az inzulin 1922-
es felfedezéséhez. Ebbõl az alka-
lomból szervezett Szerencsen a Nép-
házban november 12-én délután fó-
rumot az Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézet, valamint a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
dietetikai tagozata, hogy felhívja a fi-
gyelmet a betegségre és annak meg-
elõzésére.  

Egy közelmúltban elvégzett kutatás
adatai szerint a II-es típusú cukorbe-
tegséggel diagnosztizált emberek 56
százaléka még csak nem is gyanítot-
ta, hogy beteg. Ennek fõ oka, hogy
az emberek nem ismerik fel a cukor-
betegség elsõ, korai jeleit. Amikor pe-
dig már a súlyosabb tünetek jelent-
keznek, akkor már a szövõdmények
is megjelennek. Ezért is nevezik a  dia -
béteszt csendes gyilkosnak. Pedig
egy csepp vérbõl elvégzett gyorsteszt
már biztos választ adhat arra, hogy
szükség van-e orvosi kezelésre.

Tarkó Mihály, a szerencsi rende lõ -
intézet fõorvosa lapunknak nyilat-
kozva hangsúlyozta, hogy a diag-
nosztikai lehetõségek bõvülésével ha-
zánkban is évrõl évre folyamatosan
emelkedik a cukorbetegek száma,
akiknek a többsége az ún. II-es típus-
hoz tartozik. Az I-es típusú betegek

gyermekek vagy a fiatal korosztályból
kerülnek ki, a kezdetektõl inzulinra
szorulnak, ritkán játszanak szerepet
örökletes tényezõk, inkább más be-
tegségek velejárója az állapot. A ket-
tes típusnál már felfedezhetõ az örök-
letes determináltság, azonban nem a
betegség, hanem a hajlam öröklõdik.
Tehát a gének hordozzák a veszélyt,
azonban a diabétesz kifejlõdésében
számos kockázati tényezõ játszik sze-
repet – hívta fel a figyelmet az orvos,
aki szerint a legjobb terápia a  meg -
elõ zés. Fontos az egészséges étrend,
a mozgás, a fizikai aktivitás. 

Váradi Ferencné dietetikus elõ -
adá sában kiemelte, hogy már gyer-
mekkorban szükséges elkezdeni a he-
lyes életmód kialakítását. – Jó lenne,
ha arra figyelnénk, hogy a táplálko-
zás zsírszegény legyen, megfelelõ
mennyiségben tartalmazzon fehérjét.
Ugyanakkor kerülni kell a túlzott fe-
hérjebevitelt, („húst hússal enni”) ,
mert ez már nem irány a cukorbete-
gek kezelésében. A szénhidrátok az
egyéni energiaszükségletnek megfe-
lelõen szerepeljenek az étrendben,
ami fontos a cukorbetegség egyen-
súlyának a megtartásában és termé-
szetesen a megelõzésében is. Ezzel
lehet nagyon jól az anyagcserét
egyensúlyban tartani, a vércukorér-
tékeket szinten tartani és a szövõd-
mények elkerüléséhez is hozzájárul
– hangsúlyozta a dietetikus.

Váradi Ferencné dietetikus adott tanácsokat az érdeklõdõknek. 

SZEGÉNY DOHÁNYOSOK...

– Aztán rájöttem, nem a gyomrom, az ágyam ég...

A fotón Szalayné Ostorházi Mária és Olasz András.
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Gyerekként eldöntötte, hogy nem
szeretne tanár lenni, mégis angol és
történelem szakon szerzett bölcsész
egyetemi diplomát. Azóta kis szüne-
tekkel a világot járja, miközben újabb
és újabb nyelveket sajátít el. Most ép-
pen Chilében tanítja pedagógusként
angolra az iskolásokat és szeretne még
eljutni Ausztráliába. Porkoláb Adri-
enn (fotónkon) életében fontos sze-
repet játszik a család, ezért, miután
kiutazta magát, Európában tervezi a
letelepedést, hogy közelebb kerüljön
szeretteihez.

– Születésemtõl kezdve nem kap-
kodtam el a dolgokat, úgyhogy iker-
testvéremet, Ágit elõre engedve vál-
tam családom legfiatalabb tagjává –
idézi fel világra jövetelének pillana-
tait Porkoláb Adrienn.  Ezen a jó szo-
kásomon a mai napig nem változtat-
tam és még mindig nem sikerült el-
döntenem, hol is szeretnék élni és mit
akarok csinálni. Laktam már Angliá-
ban, Olaszországban, Skóciában és
most éppen Chilében. 

Nõvérünk, az akkor 10 éves kis Már-
ti elég jó munkát végzett, mikor be-
lénk verte az ábécét a nagyiék kuko-
ricacsûrjében. Úgyhogy, mire anyu-
ék beírattak minket elsõbe, Gabika né-
ninek több dolga volt azzal, hogy meg-
különböztessen minket, minthogy
megtanítson írni-olvasni. Ráadásul
egy osztályba jártunk a Török ikrek-
kel… Ezután a Bocskai gimnázium-
ban boldogítottuk tovább a szerencsi
pedagógusokat. Mikor Vaszil tanárnõ
ráébresztett minket arra, hogy ideje
lenne eldönteni, hogy hova tovább,
nem mondanám, hogy határozott ter-
veink voltak. 

Nyolcévesen már tudtam, hogy ta-
nár biztosan nem leszek, de hát –
ahogy a Tankcsapda együttesben Lu-
kács is énekli – „Ember tervez...”. Így
gimi után tanári diplomát szereztem
az Eötvös Lóránt Tudományegyetem
angol–történelem szakán. Három évig
Budapesten próbáltam 6–66 életév kö-
zötti, különbözõ foglalkozású em-
bereket bevezetni az angol nyelv rej-
telmeibe. Aztán egyszer csak rájöttem:
amit csinálok, az pont nem az, amirõl
kiskoromban álmodoztam. Szóval
összecsomagoltam és elindultam a
nagyvilágba. 

Elsõ külföldi lakóhelyem az angliai
Swindon volt – folytatta Porkoláb Ad-
rienn. Rövid idõn belül szembesültem
azzal, hogy hiába minden korábbi an-
gol- és KRESZ -tanulás, semmi sem úgy
van, mint gondoltam. Talán az orga-
nikus „zöld ketchup” tette be a kaput.
Rájöttem, ahhoz, hogy megismerjek
dolgokat, nekem ott kell lennem.
Utazni akartam. Angliát követõen
Észak- Olaszországban éltem egy da-
rabig. Kezdetben három mondatnál
többet nem tudtam, de itt is kényte-
len voltam megtanulni a nyelvet. On-
nan hazaugrottam egy rántott húsra
meg egy zuhanyra és egy hét múlva
már Skóciában figyeltem a birkákat.
Skócián belül lakó- és munkahelyet
is váltottam. Imádtam Edinburgh-t! De
aztán mégiscsak gyõzött a napsütés
az esõ felett és a következõ évben visz-
szatértem Olaszországba. Milánóban
éltem egy fél évig, majd Szicíliában
töltöttem egy nyarat. Aztán újra Bu-
dapest és egy fél évig Szerencs kö-
vetkezett. Angoltanárt kerestek a „hár-
masba”, hát jöttem és nagyon szeret-
tem ott dolgozni. De akkor megint új
fordulat következett, és vele a lehe -
tõség, hogy Chilében taníthassak an-
golt. 

Nem mondanám, hogy egyszerû
döntés volt, de végül egy „röpke” 38
órás repülõút után Antofagastában ta-

láltam magam. Másnap kora reggel
összeismerkedtem 18 chilei kilencé-
vessel, akikkel azóta is együtt dolgo-
zom. A gyerekek itt is pont olyanok,
mint otthon: ha érdekli õket valami,
szuper intelligensek, de néha átko-
zottul rosszak. Persze, ugyanúgy össze
tudják magukat kenni vízfestékkel, cso-
koládéval, mint az otthoniak.

Júniustól kezdve dolgozom Chilé-
ben, egy nemzetközi suliban (Anto-
fagasta International School), a 3. B.
osztályfõnökeként. Az oktatás ango-

lul történik, a legjobb jegy a hetes. Itt
nem tûz-, hanem cunami riadót tar-
tanak az iskolában. Kollégáim a világ
minden részérõl valók: amerikaiak, ka-
nadaiak, ausztrálok, chileiek vagy
kubaiak. (Az utóbbiak ismerik a Méz-
ga család, meg a Pityke õrmester rajz-
filmeket). A munkaidõ reggel 8-tól dél-
után 4-ig tart, három trimeszter után
december és február között egy nyá-
ri szünettel. Naponta kétszer 15 perc
szünet és  ebéd idõ van, közben pedig
folyamatosak az órák. Én angolt, ma-
tekot, környezetet, rajzot és technikát
tanítok az osztályomnak. 

Chile egy igen változatos dél-ame-
rikai ország. Nagyjából nyolcszor ak-
kora, mint kishazánk, de csak 17 mil-
lióan lakják. Itt minden van, amire egy
utazó vágyhat: sivatag, óceán, vulká-
nok, gejzírek, dzsungel, na meg az An-
dok. Szomszédai Argentína, Bolívia és
szerencsére Peru, ahol sikerült végig
kalandoznom a –  szeptemberi – ta-
vaszi szünetet. Az iskolában elég len-
ne két égtájat megtanítani a gyere-
keknek, mivel az ország mintegy
4300 kilométer hosszan húzódik vé-
gig a Csendes-óceán és az Andok
hegyvonulata között, így szinte csak
északra meg délre mehet az ember,
ha Chilében jár. 

Én északon lakom. Itt található az
 Ata cama – a Föld legszárazabb siva-
taga. A tél igen enyhe volt, csapadék
nemigen esik errefelé. Az egyik chi-
lei barátnõm azt mondta, hogy az em-
berek jobban félnek az esõtõl, mint a
földrengéstõl. Mióta itt vagyok, át- (és
szerencsére) túléltem már mind a
kettõt. A gyerekek igen féltek, amikor
esett, nem nagyon láttak még esõt. Az-
nap a szülõk otthagyva mindent, ro-
hantak értük az iskolába. Be is fejez-
tük a tanítást délelõtt. Itt északon van-
nak azok a réz- és aranybányák, ame-
lyek Chile gazdagságát adják. 

Az ország középsõ részén találha-
tó a fõváros, Santiago de Chile. Több-
nyire innen és a még délebbi részekrõl
származnak a híres chilei borok és
gyümölcsök. Délen található Pata-
gónia, hatalmas, több száz éves ma-
jomkenyérfáival, ami a világörökség
része. Az országhoz tartozik még jó
néhány sziget, köztük a Húsvét- szi-
getek, meg Robinson Crusoe szigete,
valamint egy darab a Déli-sarkkörbõl.
A város, ahol lakom, a félmilliós la-
kosságú Antofagasta az óceánparton

van, Atacama régióban a Baktérítõnél
– meséli Porkoláb Adrienn. – A bol-
tok, szolgáltatások hasonlóak, mint
otthon. De a szerencsi uszoda meg
fürdõ nevetve lepipálja az itteni „olim-
piai”-nak mondott uszodát. A mun-
kaidõ itt hosszabb. Még este hétkor
is lehet látni a gyerekeket, ahogy
egyenruhában sétálnak hazafelé az is-
kolából. A boltok, éttermek is tovább
vannak nyitva. Az emberek kedvesek,
sokat mosolyognak, énekelnek, ze-
nélnek és hihetetlenül jól táncolnak.
Nagy népszerûségnek örvend a sand-
boardozás (ez a snowboard sivatagi
változata), a lovas sportok, na meg
persze a foci. Ha negatívumokat kell
említenem – jó magyar szokás sze-
rint –, az a lassúság, halogatás, meg
az állatok az utcán. Ha gyorsétte-
rembe megy az ember, jobb, ha elõt-
te eszik valamit otthon, mert egy ham-
burger megrendelése és megérkezé-
se között eltelt idõ körülbelül meg-
egyezik azzal, hogy Legyesbényérõl
kényelmesen elsétáljunk a szerencsi
vasútállomásra. Mert persze szeretnek
mindent „mañana”, vagyis holnap
megcsinálni. Úton-útfélen kutyákba
és macskákba botlik az ember, vagy
az ürülékükbe.

Melyek a terveim a jövõre nézve?
– Igazából sohasem terveztem a jöv-
õre, de úgy látszik, nekem pont ez vált
be – emelte ki Porkoláb Adrienn. – Így
soha nem estem kétségbe, ha valami
nem a terv szerint alakult, mivel nem
is volt nekem olyan. Konkrét elkép-
zeléseim most sincsenek. Jól érzem
magam a bõrömben. Szeretek jönni-
menni, megismerni új dolgokat, új em-
bereket, megtanulni új szokásokat,
nyelveket. Most éppen a spanyolt. Sok
minden van, amihez kedvem lenne a
késõbbiekben. Szeretnék még egy
pár évig utazni, eljutni például töb-
bek között Ausztráliába. Aztán – ha
már kellõképp kicsodálkoztam magam
–, mindenképpen vissza akarok men-
ni Európába és ott letelepedni. Már
csak azért is, mert ha éppen nagy hon-
vágyat éreznék, akkor hazaugorhas-
sak egy jó anyu-féle húslevesre, vagy
nagyi baracklekváros fánkjára, ki-
menjek egyet apuval horgászni, vagy
dumálni a csajokkal. Ezek a dolgok
hiányoznak, de hát nem lehet minden
a miénk…

Jogszabályi változások következ-
tében azok a munkáltatók, akik a
munkaügyi központok által nyújtott
foglalkoztatást elõsegítõ támoga-
tásban részesülnek, kötelesek min-
den hónapban, a támogatás folyó-
sítását megelõzõen 30 napnál nem
régebbi együttes adóigazolással bi-
zonyítani, hogy nincs esedékessé
vált, de meg nem fizetett köztar-
tozásuk.

A munkabér-támogatás kapcsán
elõterjesztett együttes adóigazolás
iránti kérelem illetékmentesen, elekt-
ronikusan vagy postai úton, illetve
személyesen az APEH ügyfélszol-
gálatán nyújtható be. Az állami
adóhatóság 30 napon belül köteles
ezen igazolás kiállítására. 

A sorban állás elkerülhetõ, ha a
támogatott munkáltató ingyenes el-
járás keretében 10UK21 számú
adatlapon elektronikus úton kérel-
mezi felvételét a köztartozásmentes
adózói adatbázisba – emeli ki tájé-
koztatójában az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatósága.

Az adózás rendjérõl szóló törvény
értelmében a köztartozásmentes

adózói adatbázis az állami adóha-
tóság honlapján (www.apeh.hu)
közzétett, az adózó nevét, elneve-
zését, adószámát tartalmazó nyil-
vántartás, amely azokat az adózó-
kat tartalmazza, akiknek/amelyek-
nek az alábbi együttes feltételek
szerint a közzétételt megelõzõ hó-
nap utolsó napján nincs az állami
adóhatóságnál és vámhatóságnál
nyilvántartott nettó adótartozása,
valamint köztartozása; nincs be-
hajthatatlanság címén nyilvántar-
tott, de el nem évült adótartozása;
nyilatkozata alapján a közzétételt
megelõzõ hónap utolsó napjáig
esedékes bevallási és befizetési kö-
telezettségének maradéktalanul ele-
get tesz/tett; adószámát nem füg-
gesztették fel; nem áll csõdeljárás,
végelszámolás illetve felszámolási
eljárás alatt; csoportos adóalanyi-
ság esetén a csoportos adóalanynak
nincs általános forgalmiadó-tarto-
zása; nem minõ sül adó megfizeté-
sére kötelezettnek.

A törvény szerint az állami adó-
hatóság az adózó erre irányuló ké-
relme alapján, a kérelem benyúj-
tásának hónapját követõ hónap
10. napján felveszi az adózót a köz-

tartozásmentes adózói adatbázisba,
ha az adóhatóság vizsgálata alap-
ján az ehhez elõírt feltételek biz-
tosítottak, illetve az érintett külön
nyilatkozik arról, hogy a köztarto-
zásmentes adózói adatbázis köz-
zétételét megelõzõ hónap utolsó
napjáig esedékes bevallási és befi-
zetési kötelezettségének maradék-
talanul eleget tesz/tett.

A kérelem – 2010-ben az
10UK21 számú adatlap – kizáró-
lag elektronikus úton nyújtható be
az ügyfélkapun keresztül (www.ma-
gyarorszag.hu). 

Az állami adóhatóság a köztar-
tozásmentes adózói adatbázis ada-
tait minden hónap 10. napján
frissíti. A nyilvántartásba visszame -
nõleg felkerülni, illetõleg onnan
visszamenõleg kikerülni nem le-
hetséges. Minden havi adatbázis
az állami adóhatóság honlapján
archiválásra kerül és évekkel
késõbb is lekérdezhetõ. Ameny-
nyiben az adózó adatai már sze-
repelnek a nyilvántartásban, de to-
vább már nem kívánja szerepel-
tetni, akkor az adózó saját kérel-
mére az állami adóhatóság törli az
adatbázisból. 

Hetedik alkalommal indultak útnak
az Afrikai–Magyar Egyesület (AHU)
önkéntes orvosai, akik ezúttal a ma-
dagaszkári Antsirabe és a környezõ fal-
vak lakóin kívánnak segíteni.

A hatfõs csapat november 9-én Bu-
dapesten szállt repülõgépre, hogy a ma-
dagaszkári fõvárosban, Antananarivóba
majd Antsirabéban megkezdje egyhó-
napos gyógyító, oktató tevékenységét.

Az Olácsi Judit, gyõri fül-orr-gé gész
szakorvos, Pintér Nóra, budapesti házi-
orvos, Kis Imre, tokaji háziorvos, Farkas
Gabriella, pedagógiai szakértõ, Viniczai
Virág, francia tolmács és Kiss Virág, AHU-
koordinátor alkotta csapat ezúttal a ma-
dagaszkári Antsirabe környékén dolgo-
zik. Nem csak a városban, hanem a kör-
nyezõ falvak egészségügyi központjai-
ban is találkoznak a rászorulókkal. A tér-
ségben sok a maláriás.  A nehéz fizikai
munka miatt rengetegen küszködnek
mozgásszervi, ízületi, nõgyógyászati
problémákkal.  A heti hat napon át dol-
gozó orvosoknak emellett fõként bõr-,
légúti és gyomorbetegségben szenve -
dõket kell kezelniük. Gyakori az alul-
tápláltság, láz és köhögés. A misszió tag-
jai orvosi eszközöket, kötszereket, fertõt-
lenítõt visznek magukkal, a gyógysze-
reket helyben vásárolják meg.

A Madagaszkárra utazók között van
pedagógus is, aki Magyarországon
hátrányos helyzetû gyermekekkel fog-
lalkozik. Azt méri fel:  a helyi iskolák-
ban milyen módszerekkel lehet rávenni
a diákokat arra, hogy tudatosan vi-
gyázzanak magukra, az egészségükre.
Hogyan kerüljék el a fertõzéseket, a kü-
lönféle betegségeket. Az életszerû gya-
korlatok abban is segítenek, hogy a gye-
rekek otthon a szüleiknek is átadják az
iskolában tanultakat. Így már az egész
családot be lehet vonni az egészség-
megõrzõ programba. A kezdeménye-
zés szorosan kapcsolódik az AHU táv-
támogatási programjához, amelynek lé-
nyege, hogy örökbe lehet fogadni egy
afrikai gyermeket. Aki vállalja a „gyám-
ságot”, havi négyezer forint befizeté-
sével biztosítja védence folyamatos is-
koláztatását, ellátását.

Az orvosi missziók mellett az egye-
sület azért indította be ezt a programot,
hogy a támogatást felhasználó helyi kö-

zösségek megszilárduljanak, és a  jövõ -
ben már képesek legyenek saját erõbõl
javítani a sorsukon. Az AHU eddigi hat
orvosi missziója rendkívül sikeres volt.
A hat csapat tizenhat orvosa egy-egy
hónap alatt összesen több mint 17 ezer
beteget látott el, gyógyszert is biztosít-
va számukra.

A kezelt emberek számának és az or-
vosi misszió költségének összevetése
alapján egy beteg megmentése átlago-
san 500–1000 forintba került. Az Afri-
kai–Magyar Egyesület folyamatos orvosi
ellátást kíván biztosítani a területen, ezért
2011-ben további missziókat indít.

A missziót folyamatosan figyelemmel
kísérhetik a www.ahu.hu oldalon meg-
jelenõ blogban és a www.afriport.hu
híreiben. 

Az Afrikai–Magyar Egyesület folytatja
az adománygyûjtést annak érdeké-
ben, hogy a szegénység következmé-
nyeit csökkentse, segítsen a kiszolgál-
tatott gyermekeken és felnõtt embere -
ken. Továbbra is várják önkéntes or-
vosok jelentkezését (info@ahu.hu).
Készpénztámogatást az egyesület iro-
dájában hétköznap 9–17 óra között
vesznek át: Afrika Centrum, 1132 Bu-
dapest, XIII. ker. Visegrádi utca 9. Pénz-
adományokat az Afrikai–Magyar Egye-
sület bankszámlájára utalhatnak: OTP
11734145-20021111 vagy rózsaszín,
illetve sárga csekken fizethetnek be.

SZERENCSIEK A NAGYVILÁGBAN:
PORKOLÁB ADRIENN

SORBAN ÁLLÁS HELYETT KÖMA

ORVOSI MISSZIÓ UTAZOTT
MADAGASZKÁRRA

Porkoláb Adrienn Peruban a
Machu Pichun.

Kiss Imre tokaji háziorvos a koráb -
bi afrikai misszióban is részt vett.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat no-

vember 18-ai ülésén módosította
szervezeti és mûködési szabályzatát
és a testület mellett mûködõ bi-
zottságokat külsõs, nem képviselõ ta-
gokkal egészítette ki.

Ináncsi Tünde jogtanácsos ismer-
tette, hogy a szervezeti és mûködési
szabályzat megváltoztatása gazdasá-
gosabbá és gyorsabbá teszi az ülés-
elõkészítés ügymenetét. Az írásos  elõ -
terjesztések kiküldésénél elõtérbe ke-
rül az elektronikus forma, rövidül a
meghívók kézbesítése és az ülés ösz-
szehívása közötti idõ. A bizottságok
eddigi mûködése során bebizonyo-
sodott, hogy a határozathozatalhoz
szükséges többség biztosítása érde-
kében szerencsésebb volna öt fõre
bõvíteni a tagok számát. A külsõ
szakértõk a képviselõkhöz hasonlóan
munkájukért nem jogosultak tiszte-
letdíjra. Gál András a jogi és ügyren-
di bizottság nevében elfogadásra ja-
vasolta az elõterjesztést. Heves János
azt kifogásolta, hogy a külsõs bizott-
sági tagok személyérõl a városveze-
tés nem kért javaslatokat a képvi-
selõktõl, amit nem tart demokratikus
eljárásnak. Bobkó Géza a rendes ülé-
sek esetében kevésnek találta a három
napot a meghívók kiküldése és a ta-
nácskozások összehívása között.
Rendkívüli üléseknél ugyanakkor el-
fogadható a rövidebb határidõ. Bob-
kó Géza javaslatot tett egy szociális
és egészségügyi bizottság létrehozá-
sára, és arra is, hogy egy képviselõ ne
csak egy bizottságnak lehessen a tag-
ja. A pénzügyi bizottság elnökeként
nehezményezte, hogy nem vonták be
a külsõs tagok jelölésébe. Nem sze-
retne ugyanis olyan bizottságban dol-
gozni, ahol elõre el van döntve a sza-
vazások végeredménye. Visi Ferenc
arra hívta fel a figyelmet, hogy a ren-
des önkormányzati ülések csütörtö-
könként vannak, amivel számolni le-
het. A testület létszáma kisebb a ko-
rábbinál és több gondot kell megol-
daniuk, ami miatt a bizottságoknak is
nõ a feladata. Furcsa számára, hogy
az elõtte szóló olyan jelöltek miatt til-
takozik, akikrõl nem is tudja, hogy ki-
csodák. Gál András emlékeztetett,
hogy húsz éve jól mûködik az a rend-
szer, hogy a meghívókat az ülések elõtt
öt nappal kapják meg. Ez életszerû,
amin nem kellene változtatni. A tes-
tületnek hat hónap áll rendelkezésé-
re a szervezeti és mûködési szabály-
zat elfogadására, így van idejük az
esetleges változtatások átgondolásá-
ra. Egeli Zsolt alpolgármester ez utób-
bival egyetértve kiemelte, hogy most
az elsõ lépcsõfokra lépnek fel a vég-
leges szabályzat kialakításánál, amit
életszerûvé kell formálniuk. A bizott-
ságok személyi összetételénél álde-
mokratikus lenne, ha a rendelkezés-
re álló két helyrõl négyféle álláspon-
tot kérnének ki. A polgármester a je-
lölésnél igyekezett tekintettel lenni az
arányokra. Heves János azt javasolta,
hogy a bizottságok külsõs tagjainak a
megválasztását vegyék le a napi-
rendrõl és ez ügyben folytassanak ér-
demi egyeztetéseket. Takács István
szerint beszéd helyett dolgozni kell,
mert a település ügyeit elõre kell vin-
ni. Válasszák meg a külsõs bizottsá-
gi tagokat úgy, ahogy azt a polgár-
mester javasolta. Koncz Ferenc pol-
gármester nehezményezte azt a fel-
tételezést, hogy hozzá nem értõ em-
bereket kért fel, akik pártkatonaként
járnak majd el. A jelölés az õ sze-
mélyes felelõssége. A polgármester
egyetértett azzal, hogy gondolják át,
hogy a testület mellett hány bizottság
mûködjön, azonban ezeknek a szá-

mát kisebb létszámú önkormányzat-
hoz igazították. Amennyiben az élet
úgy diktálja, ezen változtathatnak. 

A képviselõk a módosító indítványok
közül azt fogadták el, hogy egy-egy tes-
tületi tag több bizottságnak is tagja le-
hessen. A szervezeti és mûködési sza-
bályzat eredetileg tervezett változtatá-
saival a testület Bobkó Géza, Gál
András és Heves János ellenszavaza-
tával értett egyet. Az önkormányzat a
polgármester javaslatára a pénzügyi bi-
zottság tagjává Bereczk Bélát és Knapp
Jánost választotta, míg a jogi és ügyren-
di bizottságba Pallai Miklós és Zem-
lényi Zoltán került be. 

MEGVÁLTOZTATJÁK A HELYI
KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉT 
A következõ napirend keretében a

kitüntetésekrõl szóló helyi rendeletet
helyezte hatályon kívül a testület.
Ináncsi Tünde az elõter-
jesztést ismertetve azt ja-
vasolta, hogy az elismeré-
sek odaítélésérõl a szabá-
lyozás átgondolása után
2011-tõl döntsön újra az
önkormányzat. Gál András
a jogi és ügyrendi bizott-
ság nevében támogatta a
javaslatot. Heves János sze-
rint az elmúlt években szá-
mos, arra érdemes sze-
mély kapott a várostól el-
ismerést, aminek az érde-
mét nem szerencsés az
 elõ terjesztõ köztisztvise -
lõnek elvitatni. Arról, hogy
kit találnak méltónak ki-
tüntetésre, a mindenkori
önkormányzati többség
hoz döntést. Ez így volt a múltban és
nem lesz másként a jövõben sem.
Most is vannak Szerencsen, akik mun-
kájukkal kiérdemelték, hogy kitün-
tessék õket, ezért nem ért egyet a ha-
lasztással. Egeli Zsolt emlékeztetett:
már évekkel korábban kísérletet tet-
tek arra, hogy ne a politikai erõk ha-
tározzák meg a kitüntetettek listáját,
de akkor ez nem talált meghallgatás-
ra. Azt szeretnék, ha a jövõben a je-
lölésben és az odaítélésben a koráb-
binál sokkal nagyobb szerep jutna a
város lakosságának. Ehhez kérnek
idõt. Kiss Attila alpolgármester arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi ön-
kormányzati többség az érvényes sza-
bályozás szerint bárkit kitüntethetne,
õk azonban szeretnék a korábbinál de-
mokratikusabbá tenni a döntéshoza-
talt. Nem biztos, hogy minden címbõl
évente többet is ki kell osztani, mert
olykor már elõfordult, hogy lámpás-
sal kellett keresni az arra érdemese-
ket. Visi Ferenc fontosnak tartotta, hogy
az odaítélésénél ne azt vegyék alapul,
hogy valaki tisztességesen ellátta a
munkáját, hanem azt, hogy milyen
többletfeladatot vállalt magára a vá-
rosért. Heves János egyetértett azzal,
hogy ne hat-nyolc ember döntsön az
elismerésekrõl. Az elmúlt idõszakban
évente 6-7 kitüntetést adományozott
a város, amire most és a jövõben is
vannak méltó személyek a tízezer fõs
településen. Bobkó Géza arra hívta fel
a figyelmet, hogy az elõterjesztésekért
annak aláírójáé, jelen esetben a pol-
gármesteré a felelõsség. Ináncsi Tün-
de kiemelte, hogy már a 2003-as ren-
deletnek is õ volt az elõkészítõje. Az
elõterjesztés a polgármester vélemé-
nyét tükrözi, nem pedig az ügyinté -
zõjét. Koncz Ferenc szerint eljött az
idõ arra, hogy a hatalmon lévõ poli-
tikai erõ a kitüntetések odaítélésénél
is mérsékelje önmagát. Korábban
ugyanis az elismerésben részesítettek
nagy része ezt a munkájával érdemelte

ki, de elõ fordultak olyan esetek is, hogy
valakinek a kiválasztása a politikai ala-
pon történt. Ezt a jövõben szeretnék
elkerülni. 

A testület a kitüntetésekrõl szóló he-
lyi rendeletet Heves János ellenszava-
zatával helyezte hatályon kívül. 

KÉTSZÁZEZER FORINT
CIVILEKNEK

Következõ napirendi pontként két ci-
vil szervezet száz-százezer forintos tá-
mogatásáról hozott egyhangú döntést
az önkormányzat. Ináncsi Tünde is-
mertette, hogy a Fanfár Fiatal Fúvósok
Egyesülete fennállása óta rendszeres
szereplõje a városi rendezvényeknek.
A civil szervezet fellépõ ruha elkészí-
tésére nyert pályázati támogatásokat és
a tagok biztosítják az önerõt. A költ-
ségeket azonban mindezek sem fede-
zik, ahhoz további százezer forintra len-

ne szükségük. Bobkó Géza a pénzügyi
bizottság nevében javasolta az összeg
megítélését. Heves János kétszázezer
forint megszavazását indítványozta.
Mint fogalmazott, Szerencs nincs el-
lenzékben, így az ígéretek szerint dõlni
fog a városba a kormányzattól a pénz.
Kiss Attila emlékeztetett, hogy az egye-
sület kérelmében százezer forint sze-
repel. Visi Ferenc szerint, ha az elõzõ
önkormányzat többet hagyott volna, ak-
kor ilyen célokra is magasabb összeg
jutna. Nyíri Tibor hangsúlyozta, hogy
az utca hangját nem kellene a testüle-
ti ülésre behozni. A demokráciákban
azoknak a szándéka érvényesül, akik
a választók akaratából többségbe ke-
rültek. Koncz Ferenc ismertette, hogy
saját fizetésébõl is támogatni fogja a fú-
vósokat.            

Az Ond Közösségért Egyesület ké-
relmét ismertetve Ináncsi Tünde kie-
melte: ez esetben egy nyári rockzenei
rendezvény számláinak a kiegyenlí-
téséhez volna szükség az önkor-
mányzat százezer forintos támogatá-
sára. Bobkó Géza elnök tájékoztatá-
sa alapján a pénzügyi bizottság ezzel
egyetértett. Egeli Zsolt kiemelte: ennek
az összegnek a megítélésére még az
elõzõ polgármester vállalt kötelezett-
séget. Nem szeretnék, ha ez beváltat-
lan maradna. 

Módosította a testület a város köz-
foglalkoztatási tervét. Vámosné Czili
Adrienn, a polgármesteri hivatal szer-
vezési és jogi osztályának helyettes ve-
zetõje felidézte, hogy az elõzõ önkor-
mányzat az akkori adatoknak megfe-
lelõen 180 fõben határozta meg az
ilyen módon alkalmazott emberek
számát, ami az utóbbi idõszakban 240
fölé bõvült. Azért, hogy a magasabb
létszámot az év végéig meg tudják tar-
tani, a terv módosítására van szükség.
Bobkó Géza elnök ismertette, hogy a
közfoglalkoztatás az önkormányzattól
öt százalék saját erõt igényel. A pénz-
ügyi bizottság a kedvezõ konstrukció-

ra is tekintettel támogatja a módosítást.
Kiss Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy
a közhasznú foglalkoztatás anyagilag
is jobban megéri a városnak, mintha
az úgynevezett rendelkezésre állási tá-
mogatást fizetnék ki az otthon lévõ jo-
gosultaknak. Az alpolgármester arra volt
kíváncsi, hogy a jövõ év elejétõl mi-
ként változik majd a közfoglalkozta-
tás rendszere. Gál András és Bobkó
Géza is azt emelte ki, hogy a gimná-
ziumban, illetve a rendelõintézetben
egyaránt fontos munkát végeznek a
közhasznú foglalkoztatottak. Csikja
Sándorné, a szerencsi Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat elnöke arra hívta
fel a figyelmet, hogy a városban élõ ro-
mák számára szinte a közhasznú mun-
kavégzés az egyetlen jövedelemforrás,
a szociális juttatásokból nem tudják
fenntartani a családjukat. Vámosné Czi-
li Adrienn ismertette, hogy a január 1-
jével életbe lépõ Nemzeti Közfoglal-

koztatási Program célja,
hogy minél több, munka-
képes embert vonjon be a
rendszerbe. Eltérõ feltéte-
lekkel juthatnak majd tá-
mogatáshoz az önkor-
mányzatok és új elemként
a vállalkozások. Koncz Fe-
renc azt emelte ki, hogy az
új rendszerben az eddigi-
nél nagyobb szerep jut az
értékteremtõ munkára. 

FELFÜGGESZTETT
TAGSÁG

Következõ napirendi
pontként megvitatta a tes-
tület a Szerencsnek az
Egészséges Városok Sze-

rencsi Szervezetében lévõ tagsága fel-
függesztésére irányuló javaslatot. Por-
koláb Béláné, a polgármesteri hivatal
közigazgatási osztályvezetõje ismer-
tette, hogy a város 1993-ban lépett be
a szövetségbe. A helyi koordinátor idén
októberben lemondott a tisztségérõl és
kizárólag pénzügyi okokból célszerû -
nek látszik a város szervezeti tagságá-
nak kétéves felfüggesztése. Bobkó
Géza arra hívta fel a figyelmet, hogy
az egészségmegõrzést szolgáló prog-
ramokat az átmeneti idõszakban is
megszervezik majd a városban, így a
lakosságot nem éri hátrány. Kiss Atti-
la arra volt kíváncsi, hogy éves szin-
ten milyen összegbe kerül a tagság és
van-e tartozása a városnak a szövet-
ség felé. Porkoláb Béláné ismertette: a
koordinátor havi tiszteletdíja, az uta-
zási költségek és a tagság éves szinten
egymillió forintba került. A tagdíjfize-
tésnél van elmaradás. Heves János arra
hívta fel a figyelmet, hogy az Egészsé-
ges Városok Magyarországi Szövetsé-
gének több tanácskozása volt Szeren-
csen, amelyeknek idegenforgalmi je-
lentõsége is volt. Félõ, hogy a mosta-
ni javaslat elfogadása visszalépést je-
lent majd a helyi egészségügyi felvilá-
gosításban, a betegségek megelõzésé-
ben. Egeli Zsolt kiemelte, hogy az új
városvezetés egyik elsõ dolga volt, hogy
áttekintse a város tagságait különbözõ
szervezetekben. A települést 180 mil-
lió forintos forráshiánnyal vették át, eny-
nyi pénz hiányzik, hogy a kötelezõ és
a vállalt feladataikat teljesíteni tudják.
Keresik a lehetõségét, hogy miként tud-
nak a legkevésbé fájó módon pénzt
megtakarítani azért, hogy fizetést tud-
janak biztosítani a dolgozóknak. A mos-
tani elõterjesztés ehhez járul hozzá évi
egymillió forinttal. Gál András azt ja-
vasolta, hogy a pénzügyi vagy a jogi
és ügyrendi biztosság vizsgálja felül a
város különbözõ egyesületi, illetve
egyéb tagságait, amelyekbõl Sze-
rencsnek nincs konkrét elõnye, vagy a

lemondás nem jár hátránnyal. Nyíri Ti-
bor javasolta, hogy az egészség-
megõrzésre nyerjék meg a helyi civil
szervezeteket. Fontos, hogy az egész-
ségmegõrzésnek legyen koordinátora.
Koncz Ferenc szerint nagy gond len-
ne, ha ettõl az egyesületi tagságtól függ-
ne a város lakóinak az egészsége. A
polgármester szerint sok egymillió fo-
rintból gyûlnek össze a százmilliók. 

A testület végül Heves János tartóz-
kodása mellett két évre felfüggesztet-
te Szerencs tagságát az Egészséges Vá-
rosok Magyarországi Szervezetében. 

MÓDOSÍTOTT
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Ezt követõen módosította a testület
a Szerencsi Városüzemeltetõ Nonpro-
fit Kft. alapító okiratát és megválasz-
totta a cég felügyelõ bizottságának a
tagjait. Czakóné Szikszai Orsolya
ügyvezetõ ismertette, hogy a változá-
sok a nem gyakorolt tevékenységek tör-
lését, illetve az új feladatok megjele-
nítését célozzák. Így kerül be az ala-
pító okiratba a lapkiadás, valamint a
televíziós mûsorkészítés és mûsor-
szolgáltatás, ami a helyi média átszer-
vezéséhez kapcsolódik. A tisztújítás pe-
dig az egyik felügyelõbizottsági tag le-
mondása miatt vált szükségessé. 

Heves János az iránt érdeklõdött,
hogy újságot fog-e alapítani a város-
üzemeltetõ kft. Bobkó Géza arra volt
kíváncsi, hogy mi indokolta az egyes
tevékenységek kikerülését, illetve má-
sok beemelését az alapító okiratba, és
megjegyezte, hogy a médiát testide-
gennek érzi a cég szervezetében. Ja-
vasolta, hogy felügyelõbizottsági tagok
az önkormányzati képviselõkhöz ha-
sonlóan ne részesüljenek tiszteletdíj-
ban. Kiss Attila ismertette, hogy a cég
alapító okiratában nem szerepelt pél-
dául a sportlétesítmények mûködteté-
se, amit pótolni kellett. A Szerencsi Hí-
rek esetében fontosnak tartják, hogy a
fõszerkesztõnek ne a polgármester le-
gyen a munkáltatója. A kiadói jogokat
pedig egy önkormányzati tulajdonú cég
gyakorolja, ami a lap függetlenedését
jelenti és megtakarítási célokat is szol-
gál. A helyi televízió mûködtetõje pe-
dig egy magáncég, ezt a tevékenysé-
get szeretnék jobban a befolyásuk alá
vonni, hogy ne legyenek kiszolgáltat-
va. Heves János szerint, ha valaki a Sze-
rencsi Hírek tartalmát befolyásolni
akarja majd, azt a jövõben is megte-
heti. Az átszervezéstõl önmagában
nem lesz olcsóbb a szerkesztõség
mûködése. Bobkó Géza szerint, ha sok-
ba kerül az újság kiadása, akkor vilá-
gítsák át ezt a tevékenységet. A lap ed-
dig és ezután is a város függõségében
mûködik. A Szerencsi Hírek esetében
a függetlenítés az érv, a tévénél pedig
ennek éppen az ellenkezõjét akarják
elérni. Egeli Zsolt emlékeztetett: 2006-
ban javasolta a helyi közmédiumok
helyzetének áttekintését a sajtótör-
vényben meghatározott célok teljesü-
lése érdekében. Nem szerencsés, ha a
fõszerkesztõnek a polgármester a mun-
káltatója, illetve hogy nincs belsõ sza-
bályozás a Szerencsi Hírekre. Ezen az
áldatlan helyzeten változtatni szeret-
nének, lezárva az idõszakot, amikor a
polgármester szóban, írásos nyom nél-
kül adott ki utasításokat. Heves János
szerint porhintés folyik az ügyben, ami
arra lesz jó, hogy létszámleépítést va-
lósítsanak meg a lap szerkesztõségé-
ben. Ne hozzák az ügyvezetõt olyan
helyzetbe, hogy mások helyett kelljen
embereket kirúgnia. Ezt vállalja fel az
önkormányzat. Kiss Attila szerint a vál-
toztatások garanciát jelentenek a füg-
getlen tájékoztatásra.

(Folytatás a 10. oldalon.)

A bizottságok külsôs tagjai: hátul balról Bereczk Béla,
Pallai Miklós. Elöl Zemlényi Zoltán, Knapp János.



A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Baleset-megelõzési Biztos-
ság és a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-
fõkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya közlekedésbizton-
sági akciót szervezett a megyében
november 8–14-e között.

Az egyhetes, tíz rendõrkapi-
tányságot érintõ program elsõ -
sorban a kerékpárosok és gyalo-
gosok védelmére koncentrált, ezért
a közlekedési szakemberek látha-
tósági mellényeket, lámpaszette-
ket, fényvisszaverõ eszközöket
osztottak ki a közlekedõk számá-
ra. Ezen kívül az esetleges hiányos-
ságok pótlására is felhívták a figyel-
met, hiszen azokkal a legtöbb bal-
eset elkerülhetõ lenne.

Az egyik legfontosabb intelem,
hogy a rossz látási viszonyok között
is mindenki jól látható legyen a köz-
úti közlekedés során. Egy fényvisz-
szaverõ eszközzel ellátott gyalogos
vagy kivilágított kerékpáros éjszaka

már 130-150 méter távolságból is
észlelhetõ, és ez jelentõsen csökkenti
a baleseti kockázatokat. Ebben az év-
szakban nemcsak az idõjárási, ha-
nem a látási viszonyok is jelentõsen
változnak, amely hatással van a köz-
lekedésre. A korai sötétedés, az év-
szakra jellemzõ csapadék, köd, pá-
rásodás jelentõsen befolyásolják a lát-
hatóságot. Éjszaka, korlátozott látá-

si viszonyok között eltûnnek a szí-
nek, az árnyalatok, összemosódnak
az alakok, nehezebb felmérni a tá-
volságokat. Ilyen körülmények között
még nehezebb észrevenni az úton,
vagy az út szélén közlekedõket. Az
õszi látási viszonyok távolságbecs-
lésünket jelentõsen befolyásolják. A
pára, a köd, a még épp hogy derengõ
napsütés erõsen rontja ezt a képes-
séget. Nem véletlen, hogy ebben az
idõszakban jelentõsen emelkedik a
gyalogos és kerékpáros elütések szá-
ma, azonban ezek a balesetek na-
gyobb odafigyeléssel megelõzhe-
tõek. Fontos szabály, hogy a gyalo-
gosoknak lakott területen kívül lát-
hatósági mellényt, vagy más fény-
visszaverõ ruházatot kell viselniük.
A kerékpárosoknak a  jármû vükre
 elõ re fehér vagy kadmiumsárga fényt
adó lámpát, hátra pedig piros lám-
pát kell felszerelniük, emellett lát-
hatósági mellényt is viselniük kell, to-
vábbá a fényvisszaverõ prizmák
használata is javallott.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
TEMPLOMI TOLVAJ

Az Edelényi Rendõrkapitányság
lopás miatt indított eljárást egy bold-
vai férfival szemben. A megalapozott
gyanú szerint a tettes a közelmúlt-
ban egy helyi egyház hitoktató épü-
letébõl Jézust ábrázoló szobrot fe-
szített le. A zsákmánnyal nem tudott
mit kezdeni, mivel a bevezetett for-
ró nyomos intézkedések eredmé-
nyeként a rendõrök rövid idõn be-
lül elfogták a tolvajt. 

LEBUKTAK 
A Mezõkövesdi Rendõrkapitányság

bûnügyi osztályvezetõje és helyettese
éjszakai ellenõrzést végeztek a vá-
rosban, amikor tetten értek két fér-
fit, akik éppen egy helyi családi ház
ablakából ugrottak ki. Az elkövetõk
egy televízióval és a hozzá tartozó
távirányítóval akartak távozni, ám a
rendõrök elfogták õket, jelenleg lo-
pás miatt van eljárás velük szem-
ben. 

INTERNETES CSALÓ
Összesen tizenhat országos körö-

zés volt kiadva egy 28 éves fiatal-
emberrel szemben, akit a B.-A.-Z.
Megyei Rendõr-fõkapitányság kom-
mandósai november 10-én hajnalban
fogtak el. 

A 28 éves férfi internetes csaláso-
kat követett el és rövid idõ alatt 16
körözést gyûjtött be illegális tevé-
kenysége miatt. A büntetés-végre-
hajtás is kereste, mivel a csalás mi-
att jogerõsen elítélt elkövetõ nem
kezdte meg nyolchónapos börtön-
büntetését. A férfi a világhálón hir-

detett, többek között autóalkatrészek
eladását, majd a vevõk által átutalt
pénzt felvette, de az árut nem szál-
lította le. A fiatal férfit többek között
a gödöllõi, pécsi, keszthelyi, kapos-
vári, pápai, gyõri rendõrkapitánysá-
gok körözték.

SZARKA AZ ÓVODÁBAN
Az egyik miskolci óvoda sze-

mélyzeti öltözõjébe surrant be no-
vember 15-én a délutáni órákban egy
31 éves miskolci férfi. A tettes az óvó-
nõk õrizetlenül hagyott táskáit kutatta
át, majd azokból készpénzt, mobil-
telefont, bankkártyát tulajdonított el.
A tolvajt tetten érték, és visszatartották
a rendõrök kiérkezéséig. A Miskol-
ci Rendõrkapitányság lopás miatt
folytat eljárást az elkövetõvel szem-
ben. 

BOMBÁVAL FENYEGETÕZÖTT
A Kazincbarcikai Rendõrkapi-

tányság közveszéllyel fenyegetés
gyanúja miatt folytat eljárást, mivel
november 11-én este egy ismeretlen
személy telefonon bejelentést tett a
kapitányságra, miszerint a közeli ve-
gyi üzem egyik kapujánál bombát he-
lyeztek el.

A rendõrség a bejelentést követõ-
en megkezdte a bombakutatást. A te-
rületet a bejelentést követõen rövid
idõn belül a rendõrség átvizsgálta,
mely során robbanóeszközt nem ta-
láltak. Az ügyben az egyelõre isme-
retlen kilétû személy azonosságának
megállapítására a Kazincbarcikai
Rendõrkapitányság közveszéllyel fe-
nyegetés gyanúja miatt büntetõeljá-
rást indított.

Közigazgatási eljárás keretében,
szakértõ bevonásával vizsgálja a
rendõrség egy középkorú férfi halá-
lának a körülményeit, akit november
13-án kora reggel találtak meg a sze-
rencsi  Gei senheim téren.

Az 55 éves prügyi lakos halálát a
helyszínre kiérkezõ orvos állapította
meg. A nyomozás eddigi adatai sze-
rint T. E. prügyi lakos péntek este Sze-
rencsen szórakozott. Mivel lekéste az
utolsó buszjáratot, az állomás épüle-
tében melegedett, ahol összetalálko-

zott egy taktaszadai fiatalemberrel. Be-
szélgetni kezdtek, majd úgy döntöt-
tek, felsétálnak a város egyik szóra-
kozóhelyére, ahol elõbb ketten mú-
latták az idõt italozással. Amikor ha-
zaindultak, az udvaron négyfõs tár-
saság csapódott hozzájuk, akikkel to-
vább folytatták az iszogatást. Való-
színû, hogy T. E. az elfogyasztott al-
kohol hatására rosszul lett, a többiek
pedig ott hagyták a szabadban. Mi-
kor kis idõ elteltével visszatértek hoz-
zá, azt tapasztalták, hogy az ivócim-
bora bódult állapotban ül a kapunak

támaszkodva. Olyan volt, mintha
aludna. Úgy gondolták, hogy idõvel
kijózanodik, magához tér és hazata-
lál egyedül is, ezért sorsára hagyták.
Szombaton a reggeli órákban talált rá
egy boltba igyekvõ járókelõ a férfi
holttestére. Az elsõdleges helyszíni
vizsgálatokat követõen megérkezett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend -
õr-fõkapitányság bûnügyi forrónyo-
mos csoportja is, amelynek tagjai
szakirányítást nyújtottak a halott- és
helyszíni szemle lefolytatásához a sze-
rencsi nyomozóknak. 

HALÁL A SZERENCSI ÉJSZAKÁBAN

Az ózdi városközpontban fogták el
a rendõrök november 16-án azt a két
férfit és két nõt, akik az elmúlt évek-
ben uzsorakölcsönök folyósításából
tartották fenn magukat. A bûnelkö-
vetõk leleplezését és elfogását az
Ózdi Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya a megyei rendõr-fõkapi-
tányság Bükk Bevetési Alosztályá nak
bevonásával hajtotta végre.

A nyomozás eddigi adatai alapján
megállapítható, hogy volt olyan sér-
tett is, aki a 2008-ban ötven száza-
lékos kamatra kölcsön kapott 30 ezer
forint fejében 2010. év végére 1,2 mil-
liót fizetett ki az õt súlyosan fenye-
getõ uzsorásoknak. Az elkövetõk és
behajtóik sok esetben már a postánál
várták a sértetteket, hogy az általuk
felvett segélyekbõl levegyék a sápot,
majd az összeget 50 %-os kamattal
terhelve újra kölcsönadták az uzso-
ra-mókuskerékbe került sértetteknek.

A gyanúsítottak lakásán tartott ház-
kutatások során elõkerült több nyil-

vántartás, füzet, nevekkel, címekkel,
pénzösszegekkel, nyugdíjasszelvé-
nyek, illetve a pénzösszegek folyósí-
tásáról szolgáló okiratok mellett szá-
mos, mások nevére kiállított igazol-
vány is.

Az eddig rendelkezésre álló infor-
mációk alapján hatrendbeli uzsora-

bûncselekménnyel, háromrendbeli,
súlyos fenyegetéssel elkövetett zsa-
rolás bûntett elkövetésével és egy-
rendbeli jogosulatlan pénzügyi tevé-
kenység bûncselekmény elkövetésé-
vel gyanúsítható a négy ózdi uzsorás,
akiket a bíróság elõzetes letartózta-
tásba helyezett.

30 EZER FORINTBÓL 1,5 MILLIÓS ADÓSSÁG

Az elmúlt évben történt, hogy egy
miskolci pókerklubban a rendõrök
szervezett akció keretében vetettek
véget a játéknak. A 2009-ben indí-
tott büntetõeljárást a Miskolci
Rendõrkapitányság vádemelési ja-
vaslattal befejezte.

A rendõrség és az APEH munka-
társai 2009 októberében közös ak-
ció keretében megjelentek az egyik
miskolci pókerklubban. A rendel-
kezésre álló információk szerint ala-
pos volt a gyanú arra, hogy a szó-
rakozóhelyen tiltott szerencsejátékot

szerveznek. A házkutatás eredmé-
nyeként a rendõrség lefoglalt több
pakli kártyát, zsetonokat, játékos
listát, számítástechnikai eszközt, il-
letve elõállítottak 12 játékost és
szervezõt.

A kihallgatásokon bebizonyosodott
a hatóság gyanúja: a szervezõk „pó-
ker sportegyesület” keretei között pró-
bálkoztak a törvénytelenséget lega-
lizálni. A valóságban azonban a
résztvevõk pénzre játszottak, minden
hatósági engedély nélkül.

A lefoglalt számítógépek vizsgálata
során elõkerültek a pókert támoga-

tó programok, valamint szerzõi
szomszédos jogok megsértésére al-
kalmas adatállományokat is találtak
a szakértõk. Ezért a számítógépek tu-
lajdonosának ezek miatt is felelnie
kell.

A Miskolci Rendõrkapitányság egy
28 éves miskolci és egy 27 éves be-
kecsi férfival szemben élt vádeme-
lési javaslattal az ügyészség felé til-
tott szerencsejáték szervezése miatt,
egy 26 éves nõnél kilenc rendbeli
szerzõi, vagy szerzõi joghoz kap-
csolódó jogok megsértését támasz-
totta alá az eljárás.

VÁDEMELÉSI JAVASLAT TILTOTT PÓKERÉRT

KERÉKPÁRON IS LÁTSZANI

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság idén
17. alkalommal rendezte meg a
megyei hivatásos tûzoltók szakmai
versenyét november 14-én, Mis-
kolcon. 

A viadalon kilenc parancsnokság
hat-hat fõs csapatokkal – azaz egy
tûzoltórajjal – képviseltette magát. A
megmérettetésen három egyéni –
szolgálatparancsnok, beosztott tûzol-
tó és gépkocsivezetõ – kategóriában
töltöttek ki tûzoltó szakmai kérdé-
sekre épülõ tesztlapokat.

Az elméleti kérdések után a sofõ -
röknek egy rutinpályán kellett a gép-
jármûfecskendõket végigvezetni, majd
a csapatok egy életszerû tûzesetet imi-
táló szerelési feladatban mérték össze
felkészültségüket. A részeredmények
összesítésével a Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság csapata
második helyezést ért el. A lelkiis-
meretes felkészülésükért járó gratu-
láció mellett külön elismerés illeti a
gépjármûvezetõi kategória egyéni he-
lyezettjei között Kotán Tibor fõtörzs-
õrmestert az általa megszerzett má-
sodik helyezésért.

A sikeres szerencsi csapat.

ÉRTÉKES HELYEZÉSEK
A TÛZOLTÓVERSENYEN 

Közel félmillió forintot érõ koka-
int foglaltak le Ózdon a rendõrök,
egy hónapon belül a harmadik na-
gyobb csapást mérve ezzel a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei drogpiacra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Osz-
tályának és az Ózdi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztályának nyo-
mozói a napokban Ózd belterüle-
tén ellenõriztek egy személygépko-
csit, és a benne ülõ ózdi férfit. A
rendõrmustra eredményeként az
autó utasterében közel 15 gramm ko-
kaint talált, és foglalt le a hatóság.
A rendõrségi tapasztalatok szerint ez
a fajta kábítószer ritkán fordul elõ

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
fõleg annak magas ára miatt. Az
akciót követõ házkutatások során to-
vábbi kábítószerek – marihuána,
extasy –, illetve az ezek úgynevezett
pakettekbe adagolásához szüksé-
ges kellékek: fóliák, digitális pati-
kamérleg került elõ. A drog pontos
mennyiségét és hatóanyagtartalmát
szakértõk bevonásával vizsgálja a
rendõrség. A nyomozás során az
ózdi kábítószer-terjesztõn kívül még
hat férfit állítottak elõ az Ózdi
Rendõrkapitányságra. Velük szem-
ben kábítószerrel visszaélés bûntet-
tének megalapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás.

CSAPÁS A DROGPIACRA



„Olykor gyûlölöm korunkat. Nem va-
gyok idealista. És nem is a valóságot
gyûlölöm, bármennyire aljas és ke-
gyetlen. A hazugságot gyûlölöm, ami-
ben fetreng.”

(Albert Camus)

Kádár János kezdetben még forra-
dalomról beszélt, késõbb már „októ-
beri események” néven említette,
majd a hatalom teljes birtokba vétele
után bélyegezte ellenforradalomnak és
megkezdte felszámolni következmé-
nyeit. November 4-e után folytatódott
a küzdelem a hatalomért, a kommu-
nisták szervezõ munkája csak nehe-
zen indult be. Összehívták ugyan a sze-
rencsi üzemek vezetõit, és pártszer-
vezésre szólították fel õket, de ennek
számos gátja akadt.

Szopkó Gyulát, dr. Záhony Károlyt,
Ferenczi Sándort és Redele Sándor
rendõrkapitányt a szovjet katonaság no-
vember 15-én õrizetbe vette, és Tokajba
vitte. A gyári dolgozók tiltakozásul az
üzem leállításával fenyegetõztek, mely-
nek hatására Szopkót és Redelét még
aznap este hazaengedték. A cukorgyár
elõtt várakozó negyven-ötvenfõs cso-
port kíséretében a munkástanács ülé-
sére mentek, ahol beszámoltak elhur-
colásuk körülményérõl. Másnap Szop-
kó Gyula és Záhony felesége találko-
zott Szemere Endre gyárigazgatóval és
a munkástanács tagjaival. A megbe-
szélésen közölte, hogy nem tudja a vá-
rosban a rendet fenntartani, és a fe-
lelõsséget sem vállalja a pártbizottság
tagjainak az életéért, ha Záhonyt nem
hozzák haza, „mert a tömeghangulat
az, hogy Záhonyt a járási pártbizott-
ság vitte el”.  Szabó József járási elsõ
titkár a sztrájk elkerülése érdekében a
tokaji szovjet parancsnokságra sietett,
ahol megtudta, hogy dr. Záhonyt és Fe-
renczit Nyíregyházán bizonyítékok hi-
ányában szabadon engedték, s így az
értük küldött cukorgyári kocsi még az-
nap este hazahozta õket.

A visszarendezõdés napjaiban a já-
rási tanácselnök kiadott utasítása sze-

rint a végrehajtó bizottság vezetõit sen-
kinek sem volt jogában eltávolítani, és
a községi munkástanácsoknak csak ta-
nácsadói feladatuk volt, amit társadal-
mi munkában végezhettek. A községi
munkástanács, a járási tanács küldöt-
teivel november 15-én ülésezett, mely-
nek napirendi pontja Csendes János ta-
nácselnök ügyének megvitatása. A
megbeszélésen elhangzottak a levál-
tott tanácselnök elleni sérelmek. Ko-
vács Sándor és társai például elpana-
szolták, hogy az ellenük felhozott vád,
mely szerint elmulasztották beszol-
gáltatási kötelezettségüket, a bíróság

elõtt sem nyert igazolást. Ennek elle-
nére, politikai megfontolásból, pél-
dastatuálás céljából rájuk börtönt és
pénzbírságot szabtak ki. Büntetésüket
az egész járásban dobszó útján köz-
hírré tették, hogy megfélemlítsék a la-
kosságot. A tanácselnök tevékenységét
az ellene felmerült számos panasz mi-
att népellenesnek minõsítették, így a já-
rási tanácselnök rendeletének ellené-
re, Szerencs és Bekecs dolgozóinak ne-
vében visszahívták pozíciójából. Csen-
des János levélben tiltakozott a vádak
és leváltása ellen, a megyei tanács vég-
rehajtó bizottsága felé. December ele-
jén az Észak-Magyarország hasábjain
is megjelent tiltakozó cikk a járásban
leváltott 27 tanácsi vezetõ miatt, és egy-

ben a szerencsi munkástanács-vezetõk
lejáratása érdekében. A pártvezetõk nek
további nehézségekkel is számolniuk
kellett a helyi állapotokkal kapcsolat-
ban. Annak ellenére, hogy a kormány
december 8-án a munkástanácsokat
törvényen kívül helyezte, azok to-
vábbra is üléseztek, erõs volt a tevé-
kenységük. A december eleji községi
munkástanács ülésén Stelcz Gyula is-
mertette a járási tanács rendelkezését,
mely szerint Vékony Ernõ, volt vb-tit-
kárt bízták meg a községi tanács ve-
zetésével. A község azonban úgy dön-
tött, hogy a munkástanács tagjai lás-
sák el továbbra is a vezetõi feladato-
kat. Indoklásuk az volt, hogy novem-
ber elseje óta a rendet és nyugalmat a
község megelégedésére fenntartották,
és egyébként „tûrhetetlen, hogy egye-
sek a nép akaratát semmibe véve, te-
hát népellenesen, a választást nem akar-
ják tudomásul venni, és mindenáron
olyan egyéneket akarnak a község  élé -
re állítani, kik vagy népellenesek vol-
tak, vagy nem tudták a község bizal-
mát megszerezni” – olvasható a mun-
kástanács ülésének a jegyzõkönyvében.
A járási tanács vb-határozatával el-
lentétben, december 17-én Stelcz Gyu-
la munkástanácselnököt tisztségében
újra megerõsítették, és Csendes Jánost
pozíciójából még aznap felmentette
Pusztai Béla, járási vb-elnökhelyettes.
A tanácselnök helyzetét erõsítette a két
nap múlva újraválasztott végrehajtó bi-
zottság, melynek résztvevõje lett több
korábbi munkástanács tag, köztük Ré-
pássi László, Czink Zoltán és Stelcz
Gyula. Ondon azért mentették fel az
elnököt, mert nem tanúsított jóakara-
tot a község parasztjaival szemben, és
túlteljesítette Rákosi tervét. Nemcsak
Szerencsen, hanem a járás 28 közsé-
ge közül 27-ben is kifogást tettek a vb
vezetõi ellen, és eltávolították õket funk-
ciójukból. Ezt a járási tanács a késõb-
bi ülésein úgy értelmezte, hogy a ve-
zetõk ellen felmerült problémák ki-
vizsgálásáig szabadságolták õket. 

A munkástanácsok irányítása alatt a
városban és környékén a rend fenn-
tartása és a községek ellátása zavarta-
lan volt. December közepén a járási
tanács ülésén ezért tényként állapítot-
ták meg, hogy a lakosság élelmezése
tekintetében mind ez ideig nem me-
rült fel probléma, a kereskedelmi és élel-
miszeripari szervek az igényeket zök-
kenõmentesen tudták kielégíteni. A fe-
lelõsök beszámolója alapján a sóellá-
tás teljesen biztosított, elegendõ a tész-
taáru mennyisége is. Liszt és cukor kor-
látlanul állt rendelkezésre, szaloncu-
korral is ellátták a közületeket. Hiá-
nyosság egyedül a magánszektorok és
a közületek ellátásában állt fenn, mi-
vel a megye és a járás között ez a fel-
adatkör nem volt tisztázva. Az árube-
szerzõk burgonyát, bort vásároltak fel,
melyet a fõvárosba szállítottak, amiért
rizst és hasonló, vidékünkön nem termõ
árut vásároltak. Legnagyobb gondot a
paprikaellátás okozta, amiért Szegedre
vagy Kalocsára kellett volna utazni, ezt
viszont akadályozta az üzemanyag hi-
ánya. A 125 vagon búza az újig ele-
gendõ volt, a kukorica fedezte a szük-
ségletet, árpa viszont egy szem sem volt.
A tiszalúci, a tarcali és a szerencsi ma-
lom terménnyel el volt látva, azonban
a tállyai malomba szállításhoz a TEFU
nem tudott gépjár mûvet adni.

Vidéken csak 1957 elején indult az
általános tisztogatás. A forradalom ak-
tív résztvevõinek nagy része elhagyta
az országot, vagy börtönben volt, má-
sok lakóhely-változtatással igyekeztek
kitérni a várható megtorlás elsõ kemény
hulláma elõl. 

(Folytatjuk)
O. Z. M.

Közel ezer négyzetméteres szere -
lõcsarnokot épít a Tatárka Kft. Mádon.
Az Észak-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében elnyert támogatással
megvalósuló fejlesztésrõl november 17-
én sajtótájékoztató keretében számol-
tak be a hegyaljai településen. Tatár-
ka József ügyvezetõ igazgató ismertet-
te, hogy a húszéves múlttal rendelkezõ,
elsõsorban szállítmányozással foglal-
kozó családi vállalkozás eddigi törté-
netének a legnagyobb beruházása a
nettó 267 millió forint értékû fejlesz-
tés. Az több mint ötven embert foglal-
koztató cég 129 millió forint önerõt biz-

tosít az idén júliusban elkezdett és a
tervek szerint jövõ év márciusában be-
fejezõdõ építkezésen. A tervek szerint
az új szerelõcsarnokban a vállalkozás
saját tulajdonú gépjármûveinek az át-
vizsgálása és javítása mellett bérmun-
kát is végeznek majd és mûszaki vizs-
gáztatás is szerepel a távlati elképze-
lések között. A sajtótájékoztatón Koncz
Ferenc, a térség egyéni országgyûlési
képviselõje fontosnak tartotta a beru-
házást, ami amellett, hogy értéket hoz
létre, új munkahelyeket is teremt a sú-
lyos foglalkoztatási nehézségekkel
küzdõ térségben.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás tanácsa november 12-ei
ülésén elfogadta a 2011. évre szóló
belsõ ellenõrzési ütemtervet. A pol-
gármesterek a pénzügyi bizottság ja-
vaslatával egyetértve felhatalmaz-
ták a munkaszervezetet a „Szeren-
csi Többcélú Kistérségi Társulás Köz-
oktatásért” kitüntetés odaítélési sza-
bályainak a módosítására, ami a ta-
nács jövõ évi elsõ ülésén kerül el-
fogadásra. Kisebb vita bontakozott ki
a Kolontár megsegítésérõl szóló ja-
vaslatról. Elhangzott, hogy a kistér-
ség önkormányzatai lehetõségük sze-
rint támogatást nyújtottak a vörös -
iszap által elöntött településnek.
Szerencs környékén azonban több
község önmaga is szociális kataszt-
rófával néz szembe, ezért nekik is
égetõen szükségük lenne pénzre. Vé-

leményként fogalmazódott meg,
hogy a bajban csak azok számíthat-
nak támogatásra, akik maguk segí-
tenek másokon. Javaslatként hangzott
el, hogy a szabad pénzügyi forrást
jelentõ, a települések által befizetett
tagdíjakat helyben hasznosítsák, pél-
dául a magasból mentõ tûzoltóautó
önrészének a biztosításánál. Mások
szerint nemes gesztus, ha az ország
egyik legszegényebb kistérsége ado-
mányozásra szánja el magát. A ta-
nács Koncz Ferenc elnök javaslatá-
ra három ellenszavazattal három
tartózkodás mellett egymillió forin-
tot ajánlott fel Kolontárnak. A testü-
let a pénzügyi bizottság javaslatára
úgy döntött, hogy független könyv-
vizsgálót kér fel a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás gazdálko-
dásának átvilágítására. 
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SZÉPKORÚAK NAPJA

Az idõs emberek nagyon külön-
bözõek, ezért a másokhoz való al-
kalmazkodást eltérõ módon élik
meg.

A család óvja, védi a nagyszülõket,
akik ahogy öregszenek, úgy kapják
vissza a korábban általuk nyújtott
gondoskodást. Nem maradnak egye-
dül betegségben, problémáik meg-
oldásában. A szépkorúak napját no-
vember 17-én rendezték meg Mádon
a mûvelõdési házban. Tatárka József
köszöntötte a jelenlévõket, közöttük
a község két legidõsebb lakóját. Ott-
honában keresték fel az 1912-ben
született Imre Józsefnét, majd Takács
Miklóst, aki ugyancsak idén tölti be
a 98. életévét. A Dóka Tiborné és Ta-

kács Miklósné által betanított nagy-
csoportos óvodások színvonalas
mûsort adtak elõ. A mádi Koroknay
Dániel Tehetséggondozó Általános
Iskola tanulói hangszereiken mutat-
ták meg tehetségüket, és versekkel
kedveskedtek a jelenlevõknek. Fel-
készítõ tanáraik Somosné Takács
Éva és Gáspárné Késmárki Emília vol-
tak.

A tánc sem hiányozhat egy ilyen
rendezvényrõl: Szabó Sándorné ál-
tal felkészített mádi mazsorettek is fel-
léptek. Nagy szeretettel fogadták
õket az idõsek, akik nagy számmal
gyûltek össze a kultúrházban, hogy
elfelejtsék a mindennapok gondjait,
betegségeiket és a jókedv szállja
meg szívüket.

Idõseket köszöntöttek Mádon.

Harmadik alkalommal rendezett
népdalestet Tállyán a Zempléni Ár-
pád Általános Mûvelõdési Központ
és a helyi Nefelejcs Népdalkör Egye-
sület. A település közösségi házában
november 13-án megtartott esemény
résztvevõit Rencsiné Ágh Márta kö-
szöntötte. Tállya alpolgármestere
szerint elismerésre méltó a hagyo-
mányõrzõ csoportok tevékenysége,
akik hozzájárulnak a magyarság kul-

turális értékeinek a megõrzéséhez.
A programban Plachi Rita he-
gedûmûvész lépett színpadra, majd
a dalos közösségek sorát a házigaz-
da együttes nyitotta meg. A Nefelejcs
Népdalkör mûsorát követõen to-
vábbi hat énekkar mutatkozott be a
közönség elõtt, akik Felsõ- és Alsó-
zsolcáról, Szirmabesenyõrõl, Mú-
csonyból és Rátkáról érkeztek a tály-
lyai Nefelejcs népdalestre.  

A NÉPDAL TÁLLYAI ÜNNEPE

Dalos közösségek léptek színpadra.

EGYMILLIÓS FELAJÁNLÁS
KOLONTÁRNAK

Épül az új létesítmény.

Mád

SZERELÕCSARNOK BÕVÍTI
A MUNKAHELYEKET

Szerencsen történt:

1956. NOVEMBER
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
(Folytatás a 7. oldalról.)

A lapkiadás gazdasági tevékenység,
amit szerencsés, ha cég végez. Rá-
adásul ilyen módon jogosultak lesz-
nek a bevételek áfájának a vissza-
igénylésére. 

Czakóné Szikszai Orsolya kie-
melte, hogy a társaság alapító ok-
iratából kikerülõ tevékenységi körö-
ket a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. gyakorolja.  Koncz Ferenc is-
mertette, hogy a felügyelõbizottsági
tagok nem kapnak tiszteletdíjat, a
havi ötezer forintos költségtérítés
pedig pont a fele az ezen a jogcímen
biztosított korábbi juttatásnak. Míg
a Szerencsi Híreknél a kézi vezér-
lésnek még a lehetõségét is meg akar-
ják szüntetni, a televíziónál pedig
szeretnék eléri, hogy például tárgyaló
félként ülhessenek asztalhoz a ká-
beltelevíziós hálózatot mûködtetõ
társasággal. A jobbító szándék vezeti
õket, a helyi média mûködtetésének
a demokratizálása és olcsóbbá téte-
le a cél, amihez a polgármester kér-
te a testületi tagok jóindulatát. 

A Szerencsi Városüzemeltetõ Non-
profit Kft. alapító okiratának a mó-
dosításával az önkormányzat Bobkó
Géza és Heves János ellenszavaza-
tával, Gál András tartózkodása mel-
lett értett egyet. 

A testület ezt követõen Marton Pé-
ter korábbi lemondásával a cég fel-
ügyelõbizottságából visszahívta Kun-
der Gyulánét és Takács Zoltánt,
majd öt évre megválasztotta fel-
ügyelõ bizottsági tagnak Kunder
Gyulánét, Nagy Gábort és Orosz Zol-
tánnét.  

LEMONDOTT VÁROSKÖZPONT-
REHABILITÁCIÓ

Döntött a testület a „Szerencs vá-
rosközpont rehabilitáció” címû pá-
lyázatról. Fekete Tibor könyvvizs-
gáló ismertette, hogy az önkor-
mányzat október 29-ei ülését kö-
vetõen kapott megbízást annak át-
tekintésére, hogy miként lehet biz-

tosítani két elnyert pályázat meg-
valósításához az önerõt, amelyek
együttesen 264 millió forintot igé-
nyelnek. A jövõ évi várható bevé-
teleket és kiadásokat áttekintve nyil-
vánvaló, hogy saját forrásként ez az
összeg nem áll rendelkezésre. Hi-
tel igénybevételére pedig nincs le-
hetõség, mert jogszabály határozza
meg az önkormányzatok számára az
adósságszolgálat felsõ határát. Sze-
rencs esetében pedig a jövõ évi kö-
telezettségek összege (611 millió fo-
rint) meghaladja a saját bevételekét
(582 millió forint). A városnak nincs
törvényes lehetõsége a meglévõ hi-
telállomány bõvítésére. Heves János
szerint a könyvvizsgálónak meg-
rendelést kellett teljesítenie annak
bizonyítására, hogy le kell monda-
niuk a pályázatokról. Olyan szak-
értõt is meg kellene hallgatniuk, aki
a megvalósítás lehetõ ségét is meg-
vizsgálná. Hiányolja a városvezetés
részérõl a kreativitást a probléma
megoldására. Az önerõt nem egy-
szerre kell biztosítani. A polgár-
mester kormányzati támogatást ígért
a városnak, és azt vizionálta, hogy
a munkahelyteremtõ beruházások
révén dõlni fog a pénz Szerencsre.
Ha ez igaz, akkor nincs mitõl fél-
niük. Segítséget jelenthet, ha például
olcsóbban kínálják megvételre az ér-
tékesítésre kijelölt önkormányzati in-
gatlanokat. A képviselõ felajánlot-
ta vállalkozói tapasztalatait a ne-
hézségek megoldásához. Ha le-
mondanak a pályázatokról, vétenek
a várossal szemben. 

Kiss Attila azt kérdezte meg a
könyvvizsgálótól: miként befolyá-
solja a város jövõ évi bevételeit az
októberben két cég által teljesített,
közel százmillió forintos adóel-
õleg, amibõl a béreket fizették ki.
Bobkó Géza szerint együtt kellett
volna tárgyalni a megvalósítás elõtt
álló pályázatokat. A Norvég Alap
által támogatott projektnek szabad
utat engedtek, pedig a pénzügyi
helyzet akkor sem volt könnyebb.

Gál András szerint nem szabad el-
engedni a városközpont-rehabilitá-
ció lehetõségét, aminek az egyes
elemeit mindenképpen meg kelle-
ne valósítani. Takács István szerint
a képviselõknek a népszerû és a
kedvezõtlen döntéseket egyaránt
vállalniuk kell. A jövõ évre a hitel-
törlesztésekkel együtt 900 millió fo-
rintra volna szükség a város mûkö -
dõképességének a megõrzéséhez,
amihez 580 millió forint adóbevé-
tel áll rendelkezésükre, ebbõl 100
millió forintot már elõ legként fel-
vettek. A pályázati önrészekkel
most a kötelezettségeiket növelnék
további 260 millió forinttal. Az in-
tézmények mûködtetése néhány
éve rentábilisabb volt, azonban az
állami normatívák csökkenése mi-
att ez gyökeresen megváltozott.
Amíg újra helyre nem áll a rend, ezt
a többletterhet cipelniük kell. A
helyzet súlyossá vált, amin a pá-
lyázatok prolongálásával lehet eny-
híteni. 

Gál András szerint az intézmé-
nyek leadásával, illetve bezárásával
évi 300 millió forintot megtakarít-
hatnának, de kérdés, hogy akkor
mitõl lenne város Szerencs. Az ön-
kormányzat az elmúlt húsz évben
többször volt már nehéz helyzetben,
de mindig elõre mentek. Másfél év-
tizede vesznek fel adóelõleget he-
lyi cégektõl, ettõl nem szabad meg-
ijedni. Nincs könnyû dolga a vá-
rosvezetésnek, de a feladat adott, ha
mindenre elegendõ pénzt kapnának,
abból bárki tudna költekezni. Visi
Ferenc emlékeztetett: amikor az
elõzõ önkormányzat pályázatok be-
adásáról döntött, mindig hangsú-
lyozták, hogy ha nem lesz rá pén-
zük, akkor nem fogják megvalósí-
tani a tervezett beruházásokat. Ed-
dig mégsem mondtak vissza semmit,
ezért is alakult ki a tetemes hiány.
Korábban egyszerre egy-egy na-
gyobb beruházást valósított meg az
önkormányzat, most meg hármat-
négyet próbálnának meg egyszerre.
Heves János név szerinti szavazást
kért a városközpont-rehabilitációs
pályázat ügyében. Javasolta: ha  idõ -
ben késõbbre tudják halasztani a be-
ruházást, tegyék meg. Amennyiben
nem, akkor valósítsák meg most.
Egeli Zsolt emlékeztetett: amikor az
elõzõ önkormányzat a pályázat be-
adása mellett döntött, nemhogy 213
millió, de 22 ezer forint sem állt ren-
delkezésre önrészre.  Amennyiben
most a megvalósítás mellett foglal-

nának állást, pénzügyi fedezet nél-
kül vállalnak kötelezettséget. Jelen-
leg a dolgozói cafeteria kifizetésé-
hez szükséges 12 millió forint elõ -
teremtése is komoly problémát je-
lent. A korábbi hitelfelvételek során
elzálogosították az önkormányzati
tulajdonokat, a város az elmúlt húsz
évben felélte a vagyonát. Napjainkra
elértek a végére annak a zsákutcá-
nak, amibe bevitték Szerencset. Kiss
Attila emlékeztetett: korábban együtt
tárgyalták a három nagy beruházást.
A Norvég Alap által támogatott pro-
jekt olyan elõrehaladott állapotban
volt, ahonnan már nem lett volna
értelme visszalépni. Az óvodafej-
lesztéseket és a városközpont-re-
habilitációt pedig vitára bocsátották.
Ez utóbbinak a megvalósítását nem
támogatja, mert ezzel az intézmé-
nyek mûködtetését veszélyeztetnék.
A 213 millió forintos kötelezettség-
vállalással az egészségügyi alap- és
szakellátást, a bölcsõde, az óvodák
és az iskolák mûködését, valamint
a szociális ellátórendszert tennék
kockára. Nyíri Tibor kiemelte: a pol-
gármester 300-400 új munkahely
létrehozását vállalta, amit ha nem
fog teljesíteni, lemond a hivataláról.
Ugyanakkor ezt néhány hét után
számon kérni nem túl korrekt eljá-
rás. Az önkormányzatnak úgy kell
gazdálkodni, hogy fenntartsák a vá-
ros mûködõképességét. Az egyetlen
kiutat a munkahelyteremtés jelenti
a település számára. A csapdahely-
zetbõl való kilábalás áldozatokat
igényel, de inkább fejlesztésekrõl
mondanak le, mint intézményekrõl.
A testület tagjainak úgy kell takaré-
kosságról és a kötelezettségválla-
lásról gondolkodnia, mint azt otthon
teszik. Bobkó Géza a felelõsség
nagyságára hívta fel a figyelmet. Az
intézmények három éve várnak a fej-
lesztésekre, amelyekre szükség van.
Ugyan rosszul áll a város, de reméli,
hogy a megvalósítás irányába sike-
rül elmozdulniuk. Gál András azt
emelte ki, hogy városközpont-re-
habilitációs tervekre 40 millió fo-
rintot már elköltöttek. A beruházás
munkahelyteremtés is egyben és
adóbevételre is szert tesznek álta-
la. Fekete Tibor könyvvizsgáló is-
mertette, hogy a 96 millió forintos
adóelõleg 2010-re nem könyvelhetõ
le, így az kötelezettségként jelent-
kezik, ami a jövõ évben kerül jó-
váírásra. Koncz Ferenc arra hívta fel
a figyelmet, hogy a városközpont-
rehabilitációs projekt megvalósítá-

sára 213 millió forintot kellene fel-
vennie az önkormányzatnak. Arra,
hogy ezt hogyan kerülhetnék el, nem
hangzott el használható ötlet. Õ pol-
gármesterként a munkahelyterem-
tésre helyezi a hangsúlyt és nem haj-
landó az eddigi felelõtlen gazdál-
kodás folytatására, tovább süly-
lyesztve az adósságtengerbe a vá-
rost. Három nagy projektbõl ennek
ellenére kettõt szeretnének megva-
lósítani.  Ugyanakkor az önkor-
mányzat birtokában nincs olyan te-
lek, amit munkahelyteremtõ beru-
házás megvalósítására hasznosít-
hatnának. Ilyen terület vásárlására
akár hitelfelvételre is kész lenne. A
polgármester szerint azonban most
egyet hátra kell lépniük, hogy utá-
na egy nagyot haladhassanak elõre.
Amennyiben két-három év alatt
megerõsödnek, újra átértékelhetik a
lehetõségeket. Szép fõtérbõl azon-
ban nem tudnak az embereknek
megélhetést biztosítani. Eddig hi-
telbõl építkezett az önkormányzat,
a jövõben bevételekbõl szeretnének.
A polgármester azt javasolta a tes-
tületnek, hogy a fenti körülmé-
nyekre tekintettel a városközpont-
rehabilitációs beruházásról mond-
janak le. Ezzel a testület név sze-
rinti szavazással Egeli Zsolt, Kiss At-
tila, Koncz Ferenc, Nyíri Tibor, Ta-
kács István és Visi Ferenc „igen”
voksával, Bobkó Géza, Gál András
és Heves János „nem” szavazata
mellett egyetértett. 

A különfélék között Koncz Ferenc
ismertette, hogy az óvoda-beruházási
pályázatnál levélben kértek állás-
foglalást az irányító hatóságtól arról,
hogy a projekt mûszaki tartalmának
a megváltoztatására van-e lehetõség.
Az önkormányzat mindent megtesz
azért, hogy kicsit más szakmai el-
képzelésekkel megvalósítsák a ter-
vezett fejlesztéseket. A polgármester
kiemelte, hogy a 37-es számú fõút
belterületi szakaszának az átépítése
rendkívül lassan halad. A szegély-
kövezéssel nem ért egyet, mert az
balesetveszélyes. Kimaradt a  szerviz -
utak szilárd burkolása. A cukorgyá-
ri lakásoknál ígéretet kapott egy
újabb kijáró nyitására, de ennek
még nyoma sincs. Gondot jelent
majd, hogy a jelenlegi formában ke-
rékpárral és gyalog nem lehet majd
kijutni a városból a Keleti ipartelep-
re. Ezekre a problémákra megoldást
kell találni, aminek az ügyében el-
jár a beruházónál.  

Á. A.–S. L.

A polgármester felkéré-
sére áttekintette a szeren-
csi városközpont-rehabili-
tációra és az óvodák fel-
újítására vonatkozó pályá-
zatok megvalósításához
szükséges ön erõ biztosítá-
sának a lehetõségét az ön-
kormányzat könyvvizsgá-
lója. Fekete Tibor (fotón-
kon) a képviselõ-testület-
nek írásban eljuttatott szak-
mai álláspontjában szerepel, hogy a
két projekthez összesen 264 millió fo-
rint (városközponthoz 213 millió fo-
rint, óvodákhoz 51 millió forint) sa-
ját forrás szükséges. 

A könyvvizsgáló álláspontja szerint
az önkormányzat pénzügyi helyzete,
a jelenleg realizálható költségvetési be-
vételek összege nem teszi lehetõvé,
hogy a projektek megvalósításához
szükséges önerõt saját bevételekbõl
biztosítsák. Pótlólagos forrást jelent-
hetne újabb hitel igénybevétele. A he-
lyi önkormányzat éves kötelezettség-
vállalásának (hitelfelvételének és já-
rulékainak, valamint a kötvénykibo-
csátásának, garancia- és kezesség-
vállalásának, lízingjének) felsõ hatá -
rát az önkormányzatokról szóló, több-
ször módosított 1990. évi LXV. törvény
88. paragrafusa azonban a saját kor-

rigált bevétel összegében
maximálja. Ez a rövid le-
járatú kötelezettségek (tõke-
és kamattörlesztés, lízing-
díj) adott évre esõ részével
csökkentett saját bevétel
éves elõirányzatának a
70%-át jelenti. A könyv-
vizsgáló a rendelkezésre
álló adatok alapján elvé-
gezte az önkormányzat hi-
telképességének vizsgálatát

a 2011. évi várható bevételi és kia-
dási adatokra alapozva. A számokból
egyértelmûen megállapítható, hogy a
város 2011-ben esedékes rövid lejá-
ratú kötelezettsége 612 millió forint,
jelentõsen (30 millió forinttal) meg-
haladja a saját bevételek összegét (582
millió forint). Emiatt újabb hitel fel-
vételére, adósságot növelõ kötele-
zettség-vállalásra nincs lehetõség. Az
önkormányzat következõ évi pénzügyi
lehetõségét szûkíti, likviditási helyze-
tét tovább rontja az a körülmény – ál-
lapítja meg a könyvvizsgáló –, hogy
a jövõ évi adófizetési kötelezettség
megelõlegezéseként 96 millió forint
iparûzési, építmény-, valamint tele-
kadó megfizetése az idei eszten dõben
megtörtént, amit a novemberben ese-
dékes bérek kifizetésére fordított az ön-
kormányzat.                          S. L.

A szerencsi önkormányzat 2008-
ban nyújtott be pályázatot az ÉMOP
2007/3.1.2. kiírás keretében elnyer-
hetõ támogatásra „Szerencs város-
központ rehabilitációja” címen. 

A projekt a piac rekonstrukcióját,
az ÉMÁSZ-kirendeltség területén két
épület felújításával megvalósítandó
kistérségi igazgatási és szolgáltató
központ kialakítását, a tûzoltóság
épületének külsõ renoválását, a  Petõ -
fi, Perc és Erzsébet utcák teljes fel-
újítását, valamint az Erzsébet és a Kos-
suth terek átépítését tartalmazta. A pá-
lyázat összköltsége 997 millió forint,
amihez a megítélt összeg 78,6 szá-
zalékos támogatási arány mellett 784
millió forint, a szükséges saját forrás
pedig 213 millió forint. A tervekre,
elõ készítési költségekre 2006–2010
között 34 millió forintot költött a vá-
ros. A projekt megvalósítása esetén
ebbõl visszaigényelhetõ lett volna a
támogatási aránynak megfelelõ ösz-

szeg, azonban a szerzõdés megkö-
téséig még ki kellett volna fizetnie a
városnak az ÉMÁSZ-nak 31 millió fo-
rintot, az erre esõ támogatás ugyan-
csak visszaigényelhetõ lett volna. 

A város önkormányzata elé került
elõterjesztés szerint a saját erõ biz-
tosítására vonatkozó döntésnél mér-
legelendõ, hogy a korábbi kötvény-
kibocsátásból a fejlesztésekre szánt
forrás részben a már folyamatban
lévõ, illetve az utóbbi két évben meg-
valósított fejlesztésekre, valamint az
óvodák felújítására vonatkozó pá-
lyázat elõkészítésére elköltésre került.
A tervezett ingatlaneladások nem va-
lósultak meg, az értékesítés a jelen-
legi piaci viszonyok között bizony-
talan. Az önkormányzatnak értéke-
síthetõ részvényei nincsenek, va-
gyonbérletbõl bevételre nem lehet
számítani. 

Koncz Ferenc polgármester a tes-
tületi döntést követõen lapunk kér-

désére válaszolva közölte, hogy a pá-
lyázat visszamondásának az oka
pénzhiány volt, mert az önkor-
mányzat az alkalmazottak novem-
berben esedékes fizetésének a biz-
tosításához is helyiadó-elõleget vett
igénybe. – Ebben a nehéz helyzet-
ben nekünk az intézmények mûköd-
tetése, a felhalmozott beszállítói és
közüzemi tartozások teljesítése és a
dolgozók bérének a biztosítása az
elsõdleges feladatunk – emelte ki
Koncz Ferenc. A városnak annyira
túl van feszítve a költségvetése, hogy
a városközpont-rehabilitációs pá-
lyázatot mindenképpen el kellett
halasztanunk. A projekt egyes ele-
meit a késõbbiekben meg szeretnénk
valósítani, amihez rangsor felállítá-
sára van szükség. Vannak a pályá-
zatnak olyan részei, ami majd
önerõbõl is elkészülhet, ennek az át-
tekintése megkezdõdött – fogalma-
zott a polgármester.             S. L.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ
ÁLLÁSPONTJA

A VÁROSKÖZPONT MEGÚJÍTÁSA PROJEKTRÕL



Az önkormányzati választáson az ér-
vényes szavazatok több mint 58 szá-
zalékával, Monokon Demeterné Bárt-
fay Emese (fotónkon), a Fidesz –
KDNP jelöltje nyerte el a polgármes-
teri tisztséget. Az új településvezetõ
az elkövetkezõ idõszakban a község
pénzügyi egyensúlyának helyreállítá-
sát és a munkahelyteremtést tartja a
legfontosabb feladatának.

– Miért indult a választáson a pol-
gármesteri tisztségért? 

– Már négy esztendõvel ezelõtt is töb-
ben megkerestek engem és a férjemet,
hogy szálljunk versenybe a polgár-
mesteri tisztségért. Akkor nemet mond-
tunk. Az elmúlt években azonban azt
tapasztaltuk, hogy rossz irányba fordult
Monok szekere, amit a falu érdekében
nem szabad hagyni. Ezért most eleget
tettem a megtisztelõ felkérésnek és el-
nyertem a választók többségének bi-
zalmát, amit ez úton is köszönök.   

– Ön szerencsi lakos. Milyen kap-
csolata volt Monokkal? 

– Közel harminc évvel ezelõtt, 1981-
ben kerültünk Kossuth szülõfalujába.
A férjem a helyi termelõszövetkezet-
ben helyezkedett el ágazatvezetõként,
én pedig az általános iskolában dol-
goztam napközis nevelõként. Idõköz-
ben két fiúgyermekünk született és a
napi feladatok ellátása mellett mezõ -
gazdasági tevékenységet végeztünk. A
rendszerváltás után földterületeket vá-
sároltunk a község határában. Miután
a férjem az IKR szerencsi üzemigaz-
gatója lett, én vettem át a családi vál-
lalkozás irányítását. Több embert fog-
lalkoztatunk és az elmúlt években
szinte nem telt el úgy nap, hogy ne töl-
töttünk volna néhány órát a települé-
sen, így szoros kapcsolatot ápoltunk a
helyi emberekkel.    

– Milyen helyzetben van jelenleg a
monoki önkormányzat?

– Október 4-én reggel szembesültem
azokkal a kifizetetlen számlákkal, ame-
lyek az elõzõ ciklusban keletkeztek a
polgármesteri hivatalnál, valamint in-
tézményeinél és ott tornyosultak az asz-
talomon. A jegyzõ szeptember utolsó

napjaiban igyekezett egyezségre jutni
a beszállítókkal, hogy a választásokig
ne kezdeményezzenek felszámolási el-
járást az önkormányzattal szemben. A
teljes adósságállomány közel százöt-
ven millió forintra rúg, amiben rövid-
és hosszúlejáratú hitelek is szerepelnek.
Azt, hogy ez az összeg mekkora ter-
het jelent a községre nézve, jól mu-
tatja, hogy az éves költségvetésünk
fõösszege ötszázmillió forint körül van.
A krízishelyzet miatt válságmened-
zselést kell végeznem a csõd elkerü-
lése érdekében, ami miatt például
még arra sem jutott idõm, hogy az in-
tézményeket polgármesterként végig-
járva bemutatkozzam az ott dolgozó
embereknek.

– Milyen lépéseket tervez ebben a
nehéz helyzetben?

– Annak érdekében, hogy pontos ké-
pet kapjunk a helyzetünkrõl, másfél hó-
napja megkezdõdött a polgármesteri hi-
vatal és az intézmények teljes körû
pénzügyi átvilágítása, amit független
igazságügyi könyvvizsgáló végez. Min-
den feltárt törvénytelenséget meg fo-
gunk szüntetni, amellett, hogy a szük-
séges jogi lépéseket is megtesszük. Fon-
tosnak tartom, hogy tiszta lappal kezd-
jek dolgozni és mindennapi munká-
ban ne kísértsen a múlt.  

– Hogyan biztosítható a nehéz pénz-
ügyi helyzetben az intézmények
mûködtetése? 

– Szinte napi rendszerességgel tár-
gyalok a beszállítókkal, a türelmüket
kérve. Sok helyi vállalkozótól kapunk
segítséget. A felajánlott zöldséget és
gyümölcsöt az étkeztetésben használ-
juk fel, amivel költséget tudunk meg-
takarítani. Jelentõsek az elmaradások
a közüzemi számlák teljesítésében is.
Az iskolánknak helyet adó kastély-
épületben a kihasználtságnak megfe-
lelõen korlátoztuk a fûtést, így már az
elsõ napon földgázból 35 köbméter-
rel kevesebbet használtunk fel. Ugyan-
csak megtakarításra törekszünk az ön-
kormányzat más intézményeinél is. A
forráshiány csökkentésére kaptunk tíz-
millió forint kormányzati támogatást,
ami éppen a tûzoltásra volt elegendõ.
Ennek a felhasználásával tudtunk meg-
örökölt beszállítói, illetve közüzemi tar-
tozásokat részben rendezni.  Komoly
gondot jelentett a községben, hogy a
korábbi háziorvosunk Felsõzsolcán
polgármester lett, akinek az utódlása
megoldásra várt. Szerencsére sikerült
egy fiatal, háziorvosi szakvizsgával
rendelkezõ doktornõt találnunk, aki,
úgy tûnik, hogy a szolgálati lakás biz-
tosítása mellett Monokra költözik.

– Milyen tervei vannak? 
– Monok neve évszázadok óta tisz-

teletet ébresztett a magyar emberek szí-
vében, amit az elmúlt idôszakban a so-

rozatos botrányok elhomályosítottak.
Szeretném, ha a község ismét Kossuth
Lajos szülõfalujaként lenne ismert,
ahol béke honol és megélhetést talál-
nak az emberek. Új álláshelyek nélkül
ez utóbbira nincs esély. Elõrehaladott
tárgyalásokat folytatunk egy csökkent
munkaképességû embereket foglal-
koztató üzem Monokra telepítésérõl,
ami az elsõ körben harminc fõt fog-
lalkoztatna. Erre a célra egy leromlott
állagú, önkormányzati tulajdonú in-
gatlant hasznosítanánk, amit a tervek
szerint a céggel közösen újítunk fel. A
munkahelyteremtés égetõ feladat, mert
már jelentõs részben lejárt, illetve na-
pokon belül megszûnik a munka-
szerzõdése annak a 165 közmunkás-
nak, akiket az elmúlt idõszakban al-
kalmazott az önkormányzat attól füg-
getlenül, hogy tudott-e nekik értékte-
remtõ feladatot biztosítani. Személy sze-
rint szívesebben adnék továbbra is bért
az embereknek, mint segélyt, de ez nem

rajtam, illetve az önkormányzaton
múlik. A munkaügyi központ tájékoz-
tatása szerint pedig a jövõ évtõl je-
lentõsen megváltozik ez a foglalkoz-
tatási forma. Településünknek szüksé-
ge lenne új háziorvosi rendelõre. Je-
len pillanatban rendelkezésünkre áll
egy 17 millió forint összegû pályázat.
Azonban nem vagyok meggyõzõdve
arról, hogy elegendõ ez az összeg az
épület teljes körû felújítására, statikai
szempontokat is figyelembe véve. Ezt
majd hozzáértõ szakemberek fogják
megállapítani, mert nem szeretném a
rendelkezésre álló 17 millió forintot fe-
lelõtlenül felhasználni, mivel önerõ vel
nem rendelkezünk. Csapadékvíz-el-
vezetésre 60 millió forintot nyertünk és
most egyeztetünk a tervezõvel arról,
hogy ebbõl a pénzbõl hány kilométe-
res szakasz tehetõ rendbe. Szükség vol-
na egy új iskolára, ahol kényelmesen
elférnek a gyerekek és nem kellene erre
a célra egy kastélyt fenntartani. Számos

tervem van még, azonban csak olyan
pályázatokon tudunk indulni, ahol
nem kell önerõ, mert pénzünk nincs,
hitelt pedig az eladósodottságunk mel-
lett nem kapunk. Ennek ellenére sze-
retném, ha az elkövetkezõ idõszakban
küllemében, épületeiben is fejlõdne
Monok, ahol az önkormányzat jóvol-
tából az elmúlt négy évben néhány lu-
xus buszvárón kívül nem került két tég-
la egymásra.    

– Mit szól a család a polgármester-
ségéhez? 

– A férjem és a gyerekek is támo-
gatnak. A két saját felnõtt fiunk közül
István ügyvéd, aki hétvégeken szíve-
sen segít a jogi kérdések eligazodásá-
ban. A kisebbik, Bence a Testnevelé-
si Egyetemen most szerzi a harmadik
diplomáját.  A családunk tagja Sándor,
Monok egykori háziorvosának a fia, aki
tíz éve él velünk és jelenleg Miskol-
con a megyei kórházban dolgozik se-
bészként.                              Á. A.

Legyesbénye lakossága az õszi ön-
kormányzati választásokon immár
negyedik alkalommal szavazott bi-
zalmat Hlivják Lászlónak (fotónkon),
aki úgy érzi, hogy az elmúlt közel há-
rom évtized alatt a legnehezebb id-
õszakát éli meg a település.

– 1998-tól vagyok polgármester és
ezúttal is köszönöm a helyieknek, hogy
ismét az én nevem mellé tették le vok-
sukat – fogalmazott Hlivják László. –
Meg kell mondanom, nehéz feladat a
jelenlegi helyzetben vezetni egy tele-
pülést, de sajnos, a gondok nem csak
Legyesbényét, hanem a régiót és ha-
zánk legtöbb önkormányzatát érintik. 

– Mit ért ez alatt?
– Egy elég riasztó adattal kezdeném:

2200 milliárd forint tartozást halmoz-
tak fel az elmúlt idõszakban a hazai
önkormányzatok. Ezek jelentõs több-
sége a városokat terheli, ami azért szo-
morú, mert ezek a nagytelepülések hi-
hetetlen mértékben fejlesztenek, és az
önrészeket kivétel nélkül kölcsönökbõl
biztosítják. Büszke vagyok arra, hogy
Legyesbénye az elmúlt tizenkét évben
minden beruházását hitel nélkül vé-
gezte el. Értem ez alatt a gázprogra-
mot, amely elég jelentõs feladat volt
2001-ben. Ezen kívül – a szegénysé-
günk ellenére – mi is igyekeztünk fej-
leszteni, de csak olyan mértékben, hogy
az önrészt mindig saját erõbõl tudjuk
biztosítani.  Létesítettünk egy ipari par-
kot. Az innen eredõ adóbevétel kissé
enyhít a gondjainkon, de szeretném
hangsúlyozni, hogy a 25 százalékos el-
vonás, amely a magyar településeket
érinti, nagyon sok. A szomorú, hogy
mi igyekszünk korrekt módon gazdál-
kodni, minden egyes forintot megfog-
ni, de ha a magyar önkormányzatok
ekkora adósságot halmoznak fel, ak-
kor nyilvánvaló, hogy ennek hátrányát
mi is érezzük. Azért nincs pénz jelen-
leg az országban, mert a sok felelõt-
len megyei, nagyvárosi önkormányzat
ekkora hitelállományt vett fel. 

A szomszédos településekhez képest
sajnos, kicsi a lakosságunk létszáma.
Emellett sok a nyugdíjas, az idõs em-
ber, kevés a fiatal munkavállaló. Ta-
lán a legtragikusabb, hogy rendkívül
kevés gyermek van az iskolánkban. Ez-
zel együtt jár, hogy az oktatási intéz-
ményünk által kapott állami normatí-
va is egyre szûkebb, nekünk pedig
ugyanúgy kell biztosítanunk a peda-
gógust a 16 fõs osztályban, mint a 30
fõs létszám esetén. 

Nem kizárt a jövõben, hogy tár-
sulnunk kell a környék valamely te-
lepüléséhez, hiszen riasztó adat, hogy
olyan kevés gyermek született Le-
gyesbényén, amivel a következõ
években már nem tudunk elsõ osz-
tályt indítani. 

– Aki Legyesbényére érkezik, lát-
hatja, hogy szép, rendezett a község.

– Annak ellenére, hogy a kicsi és
szegény települések közé tartozunk,
igyekeztünk mutatós, egységes falu-
képet kialakítani. Nagy hangsúlyt he-
lyezünk a közbiztonságra is. Számos
elképzelésünk van, de ezek megva-
lósításának elsõdleges akadálya a ne-
héz gazdasági helyzet. A következõ
években részt veszünk a leghátrá-
nyosabb településeknek kiírt prog-
ramban, melynek keretében két utat
újítunk fel. Szeretnénk megvalósítani
a szennyvízhálózat teljes kiépítését,
amelynek eddig csupán 30 százalé-
ka valósult meg a községben. Sajná-
lom, hogy a törvény szerint kétezer
fõ alatti település önmagában nem pá-
lyázhat szennyvízberuházásra. Mi pe-
dig már nem nagyon találunk társat a
környéken, hiszen a kilencvenes évek
szennyvízprogramjában szinte min-
denhol megvalósult a rendszer. 

– Mi jelenthet kiutat?
– Egyetlen dologban látom a meg-

oldást: munkahelyteremtés. Sajnos,
azt kell látnunk, hogy az európai uni-
ós csatlakozásunk óta óriási leépülés
történt ezen a területen. Megszûntek
a meghatározó nagyvállalatok a kör-
nyéken. Ha valaki igazán dolgozni
akar, annak külföldön, több ezer ki-
lométerre innen kell elhelyezkednie.
Tudomásom szerint ez Legyesbényén
is legalább 30-40 embert érint, ami el-
keserítõ. Magyarországon, fõleg a mi
régiónkban megszûnt az a történelmi
folytonosság, ami az õseinket jelle-
mezte: akik ezen a földön születtek,
itt találtak munkát, boldogságot, majd
ebben a földben találtak megnyug-
vásra. Természetesen mi is azt szeret-
nénk, hogy a fiataljaink ne máshol ke-
ressenek megélhetést, hanem helyben
tudjanak megélni, családot alapítani. 

A kialakult szegénység és bûnözés
ellen ez lenne az egyetlen megoldás,
hogy az emberek rendszeresen mun-
kába járjanak, fizetést kapjanak, gyer-
mekeik elõtt ne az a kép lebegjen, hogy
sem a szülei, sem pedig a nagyszülei
nem jártak soha életükben dolgozni.
Sajnos, vannak olyan rétegek Kelet-
Magyarországon, ahol 1989 óta már
a harmadik generáció nõ fel, akiknek
nincs állása. Véleményem szerint az
államnak kell közbeavatkoznia, mert
úgy tûnik, hogy a szabadjára engedett
vadkapitalizmus nem jó útra visz ben-
nünket. Össze kell fogni a települé-
seknek és olyan helyeken kell létesí-
teni munkahelyeket, ahol korábban is
mûködtek nagyobb létszámot foglal-
koztató vállalatok. 

A másik probléma a vidék és a
 mezõ gazdaság kérdése. Az uniós  elõ -
írásokra és a hatályos törvényekre hi-
vatkozva odáig jutott el a vidék, hogy
az emberek már nem foglalkoznak
földmûveléssel, állattartással, sokan
még a kertjeikben sem termelnek
zöldségeket. Ez elsõsorban annak kö-
szönhetõ, hogy az elmúlt nyolc év po-
litikája tönkretette a magyar mezõ -
gazdaságot. Nem árt emlékezni arra,
hogy amióta világ a világ, a falu lát-
ta el a nagyvárosokat élelmiszerrel és
mezõgazdasági termékekkel. Vissza
kellene állítani a hazai áru értékét,
hogy ne bizonytalan eredetû élelmi-
szereket vásároljanak az emberek a
multiknál. Ez is lehetne a vidék egyik
kitörési pontja. 

– Ezek szerint nem könnyû feladat
polgármesternek lenni Legyesbényén
sem.

– Nehéz, de nemes feladat ebben a
helyzetben azon dolgozni, hogy az in-
tézményeink mûködjenek, és keresni
a megoldást a kilábalásra. Meg kell
õriznünk az elmúlt évek értékeit. Ta-
lán ez lesz az egyik legnehezebb, mert
hoztunk létre új intézményeket, épí-
tettünk utakat, és ezeknek a fenntar-
tása, állagmegóvása is jelentõs feladatot
jelent. 

Én továbbra is reménykedem, bízom
az új szelekben, és természetesen a je-
lenlegi rendkívüli nehézségek ellené-
re is tervezzük a jövõnket. Próbáljuk
a kormányt arra ösztönözni, hogy ko-
moly munkahelyteremtés induljon
meg a környéken. 

Végezetül azt kívánom magunknak,
hogy minden hatalmon lévõ politikai
erõ tartsa szem elõtt ezt a régi német
mondást: „Leben und leben lassen!”,
azaz Élni és élni hagyni! Ha ez telje-
sül, talán jobb világ köszönthet ránk. 

M. Z.

ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI!

Bekecs önkormányzata hívta talál-
kozóra november 15-én a településen
élõ idõs embereket. A község  mûve -
lõdési házában Béki József köszöntötte
a vendégeket. A polgármester beszé-
dében hangsúlyozta, hogy minden ge-
neráció élete akkor nyeri el értelmét,
ha értékes világot tud teremteni, pél-

dát tud mutatni utódai számára. – Meg
kell becsülni az idõsebb korosztályt,
hiszen a fiatalabb nemzedékek min-
dig az elõdök által megteremtett vi-
lágba születnek bele – fogalmazott be-
szédében a polgármester. A bekecsi
rendezvény zárásaként a helyi óvo-
dások adtak mûsort a nyugdíjasoknak. 

PÉLDÁT AZ UTÓDOKNAK

A helyi mûvelõdési házba hívták a község idôseit.

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

den hónap elsõ szerdáján, de leg-
közelebb elfoglaltsága miatt de cem-
ber 2-án (csütörtökön) 13–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-202.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb december 13-án 14–
16 óráig. Tel.: 47/565-203.

Kiss Attila alpolgármester: min-
den hónap második szerdáján, leg-
közelebb december 8-án 9–12 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzõ:
minden páros hét szerdáján 8–16
óráig, legközelebb december 1-jén.
Tel.: 47/565-202.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
december 8-án. 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
munkanapján 9–11 óráig. 

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb december 6-án 9–12
óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
december 6-án 9–12 óráig tart fo-
gadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtö-
kön 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 22–28.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton–vasárnap: 8–14 óráig.
Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

November 29. – december 5.:
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 órá-

ig. Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

December 6–12.: Centrum (ügye-
letes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
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.

December 13–19.: Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZ SÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszol-

gálat. Telefonszám: 47/362-255.  

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

Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 
Ügyfélfogadási idõ, hétfõ és szer-

da: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csü-
törtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.  

ÁNTSZ
KISTÉRSÉGI INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztással,
valamint a gyógyszer-engedélye-
zéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig. Tel: 47/561-025.

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

Tel.: 47/361-864. Hétfõ, szerda és
csütörtök 8–15 óra.

Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

ÜGYFÉLFOGADÁS
A leismertebb és leg-

kedveltebb zöldségünk
a burgonya. Olcsó, ki-

adós és rengeteg variációban elké-
szíthetõ, akár önálló ételként, akár kö-
retként.

Dél-Amerikából, az Andokból szár-
mazik, Európába az 1500-as években
került, elõször nem igazán kedvelt nö-
vényként. Ma a világ egyik legfonto-
sabb zöldsége. Élettani hatása kedvezõ,
és tápláló élelmiszer. Könnyen emészt-
hetõ, a csecsemõk számára és a kü-
lönbözõ diétákban is gyakran alkal-
mazzák. Bázisképzõ, ezért a lúgosító
hatása is jelentõs. A nyers burgonya-
szeleteket a bõr ápolására, tisztítására
is felhasználják. A nyers burgonya
nedve hûsíti a napégette bõrt, enyhíti
a szem körüli duzzanatot.

A jelentõs szénhidrát-mennyisége
mellett sok értékes fehérjét, ásványi
anyagot is tartalmaz. Vitaminok közül
a C-, a B1-, az A- és K-vitamin is meg-
található benne. Jelentõs mennyiség-
ben tartalmaz káliumot, kalciumot és
magnéziumot is. Energiatartalma 100
g-ban 70 kcal, szénhidráttartalma 20
g. Ezeket figyelembe véve az energia-
szegény étrendnek is része lehet, de az
alkalmazott ételkészítési technológia
mindenképpen csak zsírszegény forma

legyen. A cukorbetegek is beiktathat-
ják az étrendjükbe, de figyelembe kell
venni, hogy a fõtt és áttört burgonya
glikémiás indexe magas. A héjában fõtté
ennél alacsonyabb. A székrekedés
enyhítésére, a köszvény diétájában is
alkalmazható.

Érdekességként néhány burgonya
alapú étel tápanyagtartalma: vízben fõtt
burgonya 100 g 85 kcal, 0,1 g lipid;
sütõben sült burgonya 100 g 93 kcal,
0,1 g lipid; sült burgonya (olajban) 100
g 274 kcal 13,6 g lipid; chips 100 g
568 kcal, 40 g lipid. 

Figyelembe véve az itt látható érté-
keket, az energiaszegénység csak meg-
felelõ ételkészítés mellett igaz. Az
energiában gazdag, olajban sült bur-
gonyachipsek gyakori fogyasztása a test-
súlyfelesleg kialakulásának kiinduló
pontja lehet. Egészségesebb ételek el-
készítési módja lehet leves, fõtt és sült

formában, de készíthetõ belõle rakott
étel, saláta, vagy gombóc is. A rakott
burgonya nemcsak tojással és kol-
básszal készíthetõ, hanem alkalmaz-
hatunk zöldségeket is a rétegezésnél.
Így koleszterinszegény, szív- és ér-
rendszeri betegségek diétás étkezésé-
nél is az étlapra kerülhet. A cukorbe-
tegek a szénhidráttartalmát és a gliké-
miás indexét minden formában vegyék
figyelembe!

Próbáljunk új ételeket elkészíteni a
mindennapok zöldségébõl, változatos,
egészséges formában!

Váradi Ferencné
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
A szerencsi rendelõintézetben leg-

közelebb december 3-án Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában, lehetõ -
ség van a felvetõdõ problémák egyé-
ni megbeszélésére. A rendelés beu-
taló nélkül is igénybe vehetõ, társa-
dalombiztosítási igazolványra azon-
ban szükség van, és a várakozás el-
kerülése érdekében célszerû idõpon-
tot 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 26.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
December 3.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
December 10.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
December 17.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

VÉRADÁS
DECEMBER

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

Egészségünkért 

MINDENNAPOK ÉTELE: A BURGONYA

Az idén az elsõ alkalommal kell be-
nyújtaniuk az agrár-környezetgazdál-
kodási programban résztvevõknek
elektronikus úton a gazdálkodási nap-
lót és kapcsolódó dokumentumokat. A
késedelem, illetve a pontatlanság sú-

lyos szankciókat, támogatás-elvoná-
sokat vonhatnak maguk után – olvas-
ható a Magyar Agrárkamara közlemé-
nyében.

Az idén elõször kell elektronikusan
megküldeni a gazdálkodási napló egyes
adatait és az elsõ gazdálkodási évi táp-
anyag-gazdálkodási terv egyes adatait
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal részére (MgSzH) azoknak, akik az
agrár-környezetgazdálkodási program-
ban részt vesznek. A leadási határidõ
november 30. A dátumra és a szolgál-
tatott adatokra nagyon oda kell figyel-
niük a gazdáknak, gazdálkodóknak,
mert szankciókra kerülhet sor – figyel-
meztet a Magyar Agrárkamara. Így pél-
dául, ha nem vezeti valaki a gazdál-
kodási naplót, úgy azt az adott gazda-
sági évre járó támogatásból kizárhatják.
Amennyiben a napló meghatározott
adatainak benyújtására vonatkozó kö-
telezettségének nem tesz eleget, úgy az
egész intézkedésre jutó, a beszámoló-
val érintett gazdálkodási év támogatá-
si összeg 30 százalékának mondhat bú-
csút. De szankcionálja a jogszabály
alapján a hivatal a fentiekben felsorolt,
az adatszolgáltatáson túl a kapcsolódó
hiányosságokat is, azokat azonban
helyszíni ellenõrzések keretében teszi
meg.

Így például, ha valaki a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatban nem vé-

gezteti el a kötelezõ talajvizsgálatot, ak-
kor a vétség mértékétõl függõen 15–60
százalékkal csökkenthetik támogatását
az érintett egység vonatkozásában.
Amennyiben nem készíti el a tápanyag-
gazdálkodási tervet, úgy 30–60 száza-
lék elvonással számolhat az érintett cél-
program teljes kifizetése tekintetében.
Ha valaki túllépi a tápanyag-gazdálko-
dási tervben elõírt hatóanyag-mennyi-
ségeket, akkor 15–60 százaléknyi tá-
mogatás megvonása sújthatja. Ameny-
nyiben „csak” elfelejti a tápanyag-gaz-
dálkodási terv egyes elemeit megküldeni,
úgy 30 százalék a szankció a szántó és
ültetvényes célprogramok adott évi ösz-
szegére vonatkoztatva.

A bevallási kötelezettségek részletei -
rõl, a különféle naplók, tervek vezeté-
sének mikéntjérõl a www.agrarkama-
ra.hu weboldal agrár-környezetgazdál-
kodás menüpontjában is találnak tájé-
koztatást az érdeklõdõk.

A különféle dokumentumok elkészí-
tésében és elektronikus formában tör-
ténõ elküldésében a Gazdálkodói In-
formációs Szolgálat tanácsadói térítés-
mentesen az ország 200 körzetében se-
gítenek. 

Az elektronikus adatszolgáltatáshoz
szükséges nyomtatványok, file-feltöltõ
felület a gazdálkodók részére a
www.mgszh.gov.hu címen a nyomtat-
ványok menüben érhetõ el.

BÜNTETÉS A PONTATLANSÁGÉRT

* A Szerencsi Lurkó Alapítvány ne-
vében köszönetet mondok mind-
azoknak, akik 2009-ben adójuk egy
százalékával támogatták óvodánkat.
A befolyt összeget (93 000 Ft) az ala-
pító okiratban foglaltaknak megfele-
lõen használjuk fel. Tervezünk kará-
csonyi és óvoda-születésnapi ün-
nepséget és bábszínház-látogatást is.
Kérjük, továbbra is támogassák ala-
pítványunkat, ezzel pedig a Csalogány
Óvoda oktató-nevelõ munkáját. Adó-
számunk: 18416675-1-05. Számla-
számunk: OTP Szerencs 11734145-
20011002.

Krusinszki Ferencné,
a kuratórium elnöke

* A Szerencsi Sziget Alapítvány ku-
ratóriuma nevében köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik 2008. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át ala-
pítványunk javára ajánlották fel. A be-
fizetett összeget: 331 116 forintot
egészség-megõrzési, természet- és
környezetvédelmi, honismereti ren-
dezvényekre és támogatására fordí-
tottuk. Kérem azokat, akik megtehe-
tik, hogy az új esztendõben is támo-
gassák alapítványunkat. A Sziget Ala-
pítvány adószáma:18412884-1-05. 

Nyiri Tibor,
a kuratórium elnöke

* A Szerencsi Bölcsisekért Alapít-
vány köszönetet mond mindazok-
nak, akik támogatták alapítványun-
kat adójuk egy százalékával. A be-
folyt összeget az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelõen használjuk
fel. Kérjük, továbbra is támogassák
alapítványunkat. Adószámunk:
18425752-1-05.

Juhász Zoltánné,
a kuratórium elnöke

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT 

Koncz Ferenc, a 11. számú egyéni választókerület
országgyûlési képviselõje minden hónap második he-
tének csütörtökjén – legközelebb december 9-én – tart
fogadóórát. Helyszín: Szerencs, Huszárvár út 14. szám alatti iroda.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
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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. 

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

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

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

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

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, für dõ szoba, ve-
randa) gázkonvektoros, tehermentes kertes ingatlan. 3 tá-
roló, gazdasági  épület. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 
4 900 000 Ft. Tel.: 70/95 36-806. Sallai János.
LANDLER J. U. 17.: belvároshoz közeli, csendes kert-
városi részben, praktikusan bõvített, különleges, 2,5 szoba,
konyha, étkezõ, spajz, közlekedõ, fürdõszoba, télikert, fe-
dett terasz, tetõterasz helyiséges (100 m2), összkomfortos
(gáz központi) ingatlan melléképületekkel (kazánház, tá-
roló, garázs, mûhely, présház, pince zöldségtárolóval,
üvegház), gyümölcsfás kerttel, külön megvásárolható in-
góságokkal. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 8 500 000 Ft.
Tel.: 30/405-1906.  
KÖLCSEY U. 67.: tetõtérbeépítéses, tovább bõvíthetõ,
földszintjén nappali, szoba, konyha, étkezõ, elõszoba, WC,
fürdõszoba, gardrob, tároló kamra, terasz, emeletén 2
szoba, WC, elõtér helyiséges (134 m2), összkomfortos in-
gatlan garázzsal, kazánházzal, pincével. Megfelelõség ese-
tén dunakeszi ingatlant beszámítanak. Augusztustól
beköltözhetõ. Nagycsaládosok figyelmébe ajánljuk. Irány -
ár: 15 500 000 Ft. Tel.: 30/353-2573 Oleszkáné
Deák Anita. 
HUNYADI U. 18.: a városi óvodánál, négylakásos tár-
sasház 2 komfort nélküli, szoba, konyhás (18 m2) és 2 szo-
bás ( 48 m2) korszerûsítendõ lakásai, pincével (41 m2) és
két kamrával együttesen eladók vagy megfelelõség esetén
beszámítással, legalább 2,5 szobás ingatlanra cserélhetõk.
Belvárosi fekvésére tekintettel ÉPÍTÉSI VÁLLAKOZÓK FI-
GYELMÉBE AJÁNLUK! Irányár: 5 200 000 Ft. Tel.:
20/939-3045.
RÁKÓCZI U. 131. 2. em. 9. ajtószám: déli fek-
vésû, napos, 2 külön bejáratú szoba (parkettás) konyha,
kamra, elõszoba fürdõszoba (fürdõkádas), WC  helyisé-
ges, elektromos hõtároló kályhás társasházi lakás (53
m2) tároló kamrával (15 m2). Azonnal beköltözhetõ.
Irány ár: 6 500 000 Ft. Tel.: 70/529-6342. Pe-
lényi ingatlan.  

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

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

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

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!



Vladimir Fedorovski: Az Orient
expressz regénye

A könyv egy luxusvonat történe-
te, amely a tizenkilencedik és hu-
szadik század történelme is egyben.
A kötet lapjain olyan meghatározó
személyiségekkel találkozhatunk,
mint Szergej Gyagilev, a világhírû
Orosz Balett megalapítója, Mata
Hari, a híres kalandornõ, vagy Ará-
biai Lawrence, a híres angol kém. De
a neves utasok között kap helyet Mar-
lene Dietrich, vagy Vaclav Havel, a
drámaíró, a szabad Csehszlovákia
elsõ köztársasági elnöke, s még meg-
annyi filmsztár, politikus, kém, hí-
resség. A kötet színes és fekete-fehér
fotókkal illusztrált. A történetet ol-
vasva egyfajta idõutazáson vehe-
tünk részt az elmúlt két századba.

Májusfának levele
A két világháború közötti felvidé-

ki magyar irodalom meghatározó al-
kotói fémjelzik a Lazi Könyvkiadó
szecessziós ízlésû tematikus soro-
zatának újabb kötetét. Az Ásgúthy Er-
zsébet, Darkó István, Egri Viktor, Jan-
kovics Marcell, Márai Sándor, Neu-
bauer Pál, Szenes Piroska, Szom-
bathy Viktor, Toma István, Pozsonyi
Anna és mások szerelmi témájú el-
beszéléseinek gyûjteményét az írói
életrajzok egészítik ki.

Molnár Rita: A tükör
A szerzõ górcsõ alá veszi a kü-

lönbözõ személyiségtípusokat a fi-
zikai temperamentum, az érzelmi be-
állítottság, az intellektualitás és a kap-
csolatok szempontjából. Az önis-
meret egy folyamat, melyben meg-
világosodunk, megértünk, elfoga-
dunk, szeretünk, szabadokká vá-
lunk, kiteljesedünk, önmegvalósí-
tunk, boldoggá válunk, s ennek a fo-
lyamatnak mindegyikében ott van
testi-lelki egészségünk. Mindnyájan
erre vágyunk. A tükör pedig kulcs ön-
magunkhoz és másokhoz.

Bodor Pál: Búcsúlevél nincs
A kolozsvári Bolyai Tudomány-

egyetem végzõs vegyészhallgatója,
egy Zili nevû ifjú hölgy, kevéssel ál-
lamvizsga elõtt hirtelen meghal. A ha-
lál oka ciánkáli-mérgezés. Az ’50-es
években járunk. Zili teljes napja

nyomon követhetõ egészen a csin-
csilla nyulainak meglátogatásáig –
melybõl államvizsga-dolgozatát is írja
–, majd hazatérte után történik meg
az, amirõl semmit nem lehet tudni.
A szerzõ tizenöt éven át kutat, fag-
gat és rekonstruál. Kiderül, hogy va-
lamelyest minden tanú érintett volt,
beleértve a rendõrségi nyomozót, sõt
a szerzõt is.

Surendra Verma: A tunguzkai
tûzgömb

Egy rendkívül érdekes és izgalmas
könyvet tarthat kezében az olvasó.
Már ha kíváncsi a világ egyik leghi-
hetetlenebb történetére, amely még
száz év elteltével sem oldódott meg.
1908. június 30-án 7 óra 14 perc-

kor hatalmas, gomba alakú felhõt lát-
nak több kontinens felett többen is.
A helyszín Szibéria, a Köves-Tun-
guzka folyó vidéke. A föld rezgését
Szentpétervár térségében is észlelik,
Anglia felett pedig fényes felhõket lát-
nak úszni. Az esemény idejétõl tá-
volodva egyre több elmélet lát nap-
világot, melyben helyet kapnak üs-
tökösök, kis fekete lyukak, földön-
kívüliek lézertámadásának tüze, nuk-
leáris kísérletek. A szerzõ, aki ter-
mészettudományos szakíróként dol-
gozik, megismerteti az olvasókat az
esemény történetével, s az azt fejte-
getõ tudósok elméleteivel, nézetei-
vel.

Edward Douglas: Jack, az  élet -
mûvész 

Jack Nicholson egy élõ holly-
 woodi legenda, aki hetvenes éveiben
járva is keresett, energikus színész.
Filmjeinek száma több mint hatvan,
tizenkétszer jelölték Oscar-díjra, há-
romszor el is nyerte, számtalan Gol-
den Globe-díj tulajdonosa, és élet -
mûdíjjal is kitüntették. Személyisé-
gének talán legjellemzõbb jegyeit el-
lentmondásossága is tükrözi: szexi,
csábító férfi, kiváló, elõzékeny szí-
nész, felbõszült, õrjöngõ vadállat.
Magányos ember, aki egy idõ után
minden nõt elvadít magától. S a kér-
dés felvetõdik: hogyan fér meg ennyi
ellentmondásos tulajdonság egy em-
berben? Douglas könyve provokatív,
lenyûgözõ portré a férfiról, a legen-
dáról, a sztárról.
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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!

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

A POS TÁ JÁ BÓL

KUTYAKALAND 
A HIVATALBAN 

A kóbor kutyákat gyûjtötték be a
polgármester parancsára november
1-jén Tállyán. Ezen a napon ügyfél-
fogadás volt a helyi polgármesteri hi-
vatalban, ahová felmentem, hogy
megkérjem Osika Józsefet: fogad-
hassak örökbe egy befogott jószágot,
mert az enyém a napokban elpusz-
tult. Erre a polgármester közölte ve-
lem, hogy vegyek magamnak álla tot,
és minõsíthetetlen szavakkal kipa-
rancsolt a helyiségbõl, miközben
fenyegetõ mozdulatokkal közelített

felém. Épp csak annyi érkezésem
volt, hogy kiugorjak az ajtón, amit
rám csapott. Feljelentést azért nem
tettem, mert úgy érzem, nem tudtam
volna bizonyítani az igazamat, hiá-
ba voltak többen a helyiségben. Azt
azonban fontosnak tartom, hogy a la-
kosság értesüljön az esetrõl. 

Rózsahegyi László
Tállya

***
Lapunk az ügyben megkereste

Osika József polgármestert, aki tele-
fonon közölte, hogy nem kíván fog-
lalkozni az olvasó levelében leír-
takkal. 

„A Szerencsi és a kistérségi moz-
gókönyvtári hálózat szerepének erõ -
sítése, a minõségi szolgáltatás eléré-
se, az élethosszig tartó tanulás érde-
kében” címû, TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0043 jelû nyertes pályázatunk-
nak (25 438 240 Ft) köszönhetõen a
projekt céljaként megvalósul 2011. ok-
tóber 31-ével bezárólag a könyvtáro-
sok szakmai képzése, az olvasáskul-
túra fejlesztése, helyismereti infor-
mációk közzététele, online szolgál-
tatások biztosítása, könyvtári szolgál-
tatások népszerûsítése, új gyermek-
foglalkoztató kialakítása, segéd-
könyvtáros-képzés, háromnyelvû, in-
teraktív honlap létrehozása.

A projekt keretében 2010. október
18–25-ig 30 órás internet-tanfolya-
mot szerveztünk a nyugdíjasok, gye-
den, gyesen, gyeten lévõk számára
a Bocskai István Gimnázium számí-
tógéptermében. A képzésben részt-
vevõ 18 fõ megismerkedett a szá-
mítógép felépítésével, az internet, az
e-mail fogalmával, az elektronikus
ügyintézéssel, valamint a g-mail, az
ügyfélkapu és az internet-böngészõ
használatával. A résztvevõk számá-
ra díjmentes képzést, három szak-
könyvet és ingyenes étkezést bizto-
sítottunk. 

Uray Attiláné
projektvezetõ/projektmenedzser

DÍJMENTES KÉPZÉSEK
A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

SZERVEZÉSÉBEN 

Még szûk fél hónapjuk maradt a
gazdálkodóknak, cégeknek arra, hogy
benyújtsák igényüket az állattartó te-
lepek korszerûsítéséhez (ÁTK) nyúj-
tandó támogatás kifizetésére. Az idén
december 15-én éjfélig kell az MVH-
hoz beérkezni a dokumentumnak –
olvasható a Magyar Agrárkamara
közleményében. 

Most jött el az ideje annak, hogy a
már korábban, a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal (MVH) által ki-

írt, az állattartó telepek korszerûsíté-
séhez nyújtandó támogatások egy ré-
szét lehívják az érintettek. Ehhez pos-
tai úton, a 163/2010 MVH közlemény
szerinti formanyomtatványon kifizeté-
si kérelmet kell eljuttatniuk a területi-
leg illetékes regionális MVH-kiren-
deltséghez. Ugyanazon támogatási ha-
tározat alapján egy naptári évben leg-
feljebb két alkalommal nyújtható be
igény. Az utolsó kifizetési kérelmet leg-
késõbb a beruházás megvalósulását kö-
vetõ egy éven belül lehet benyújtani.  

Figyelni kell arra, hogy a technoló-
giai kódok nem változhatnak, míg a
gépek esetében erre lehetõség van, de
csak a 2010. október 25-én lezárt gép-
katalógus erejéig úgy, hogy a gépkód
elsõ 4 számjegye nem változhat. A ké-
relmet legkésõbb 2010. december
15-én adhatják postára. 

Az egyes kifizetési kérelmekben
igényelt támogatási összeg meghatá-
rozásakor az ügyfélnek ügyelnie kell
arra, hogy a támogatási mértékek és
a költségtípusok közötti arányok be-
tartásra kerüljenek göngyölített for-
mában, mert ennek eltérése esetén
megvonható a támogatás.  

Figyelem! Az ATK I. keretében ka-
pott támogatási határozatok esetében
lassan lejár a megvalósításra nyitva álló
határidõ három év, és a kifizetések csak
a támogatási döntés kézhezvételétõl
számított 3 éven belül – közbeszerzési
eljárás esetén 4 éven belül – megva-
lósított mûveletekhez kérhetõk. A
megvalósítás legalább 50%-os mér-
tékben szükséges a szankciók elkerü-
lése érdekében, ezen egységnek ön-
állóan mûkö dõképesnek kell lennie. 

Aki úgy dönt, hogy eláll a megva-
lósítás szándékától, úgy a támogatás-
ról a megvalósulás idõszakában bün-
tetlenül lemondhat. 

Fontos azonban annak átgondolá-
sa, hogy a nitrátrendelet hatálya alá
tartozó állattartó telepek esetében a trá-
gyatárolás elõírásait 2011. december
31-ig teljesíteni kell, melyhez a korábbi
magas intenzitású támogatás sok se-
gítséget nyújthatott.

ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE

KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ 
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– Összkomfortos, kertes családi ház sürgõsen eladó.
Érd.: 47/362-788. (20-21)
– Szerencs, Kossuth út 19/D. társasház I. emeletén
kétszobás, étkezõs, erkélyes, 60 m2-es lakás eladó.
Érd.: 20/4800-420. (20-21)
Szerencs-Ond, Fõ utcán 100 m2-es, összkomfortos csa-
ládi ház nagy telekkel eladó. Irányár: 6,5 M Ft. Érd.:
20/321-8582. 
– Házépítésre, vállalkozásra is alkalmas kert (4600
m2-es telek) Szerencsen a Rákóczi út 135. szomszéd-
ságában, szép környezetben eladó. Érd.: 47/363-
729. (20-21)
– Szerencsen három szoba + nappalis családi ház
eladó. Érd.: 20/258-0674. (20)
– Szerencsen egy 89 m2-es, teljes körûen felújított,
gáz-központi fûtéses társasházi lakás, alacsony re-
zsivel, kedvezõ áron eladó. Érd.: 20/966-9748. (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. (20)

KIADÓ
– Alacsony rezsijû társasházi lakás Szerencsen kiadó.
(62 m2, két szoba, konyha, elõszoba, erkély, egyedi
fûtés, gázkonvektor.) Költözés: 2011. 01. hó. Érd.:
20/389-9377. (20-21)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– 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. (20-21)

– Szerencsen háromszobás, nappalis, garázsos, össz-
komfortos családi ház eladó vagy hosszabb távra
kiadó. Érd.: 30/353-2573. (20-21)

– Taktaharkány központi helyén lévõ 2 szoba-kony-
hás, gázos családi ház melléképületekkel, rendezett
telekkel, reális áron eladó. Érd.: 30/960-6616. (20-
21)

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
külön bejáratú, két család részére kialakított családi
ház. Kisebb cserét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662.
(20-21)

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. 

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik szeretett halottunk,

MARGITAI ANDRÁS 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

EMLÉKEZÉS 

ÖZV. KARSAI LÁSZLÓNÉ 
halálának negyedik évfordulójára. 

„Megáll a szív, megáll a kéz,
Nincsen szó ajkadon

A szívünkben örökké élsz
Mert szerettünk nagyon.”

Tamás fia és családja

EMLÉKEZÉS 

BUHA ISTVÁN 
halálának tizedik évfordulójára.

„Tíz évre visszatekintve valami fáj,
Amit gyógyítani sosem lehet már. 
Te már nyugszol zúgó lomb alatt. 

Szeretetünk õrzi álmodat. 
Könnycsepp gördül végig arcunkon,

Mert hiányzol nagyon, nagyon.”
Lánya, Marika és családja

– Szerencsen a Szabadság úton elsõ emeleti, kétszo-
bás, bútorozott lakás kiadó. Érd.: 20/9722-626. (20-
21)

VEGYES
– 15 éves, fehér Renault Clio személygépjármû ér-
vényes mûszakival eladó. Érd.: 47/363-176. 

– Szerencs-Ondon borospince, szõlõprés, 50-60 lite-
res mûanyag ballonok eladók. Érd.: 47/363-610.
(20-21)

– 1982–86. között gyártott Audi 100 elsõ szélvédõ
(gyári) eladó. I.ár: 17 000 Ft. Érd.: 70/255-0143.

– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését
olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (20-21)

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

– Opel Astra téli gumi, 4 db (13), valamint 2 db hor-
gászszék eladó. Érd.: 70/415-2815. (20)

– 2 db, ággyá alakítható Saci gyerekbútor eladó vagy
palackos gáztûzhelyre cserélhetõ. Érd.: 30/412-
6918. (20)

– Elektromos kerekesszék jó állapotban eladó. Érd.:
70/5547-106. (20)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2010. december 10-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

december 17., január 14.

500 forint

�

�

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. 

piac
Angol használtruha-

kereskedés
Szerencs, Kisvásár tér 17. (a bíróság mellett)

CIPŐVÁSÁR
december 4-én, szombaton

nyitás: 6 óRa
Adidas, Nike, Lacoste sportcipôk,

téli csizmás, bakancsok...
Igniker Kft.



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Terv-

ben van! 13. Kutrica. 14. Templom-
toronyban lehet. 15. Menyasszony. 16.
Azonos mássalhangzók. 18. Üres láda!
19. Párosan nagy! 20. Csíkos állat. 22.
Ilyen sajt is van! 25. Egerben van! 26.
Amerikai énekesnõ. 28. Férfinév. 30.
Újonc a hadseregben. 32. Intravéná-
san, röviden. 33. Középen mélázik. 35.
A végén törõ! 36. Papagájfajta. 38.
Tésztanyújtó. 42. Kémiai gyök. 43.
Zöld Katalin. 44. Lakóépület. 46. Nõi

név. 49. Haverok. 52. Fõvárosi fut-
ballcsapat. 53. Nõi becenév. 54. Café
…, tejeskávé. 57. Idegen nõi név. 58.
Fordított kettõs mássalhangzó. 59. El-
lenben. 60. Görög, olasz, japán gép-
kocsik jelei. 61. … vera, gyógyhatású
növény. 62. Saját kezûleg.

Függõleges:
2. Hadtest. 3. Világnyelv. 4. Párat-

lan kávé! 5. Foci lényege. 6. Fordított
kettõs mássalhangzó. 7. Magyar Hed-
vig. 8. Ausztrál város. 9. Fás terület.

10. Rádium. 11. Ke-
verve van! 15. Az
idézet második, be-
fejezõ része. 16. Kö-
tél, hurokba kötve.
17. Bajnokság utolsó
eseménye. 21. Ams-
terdam …, kiállító-
csarnok. 22. Észt mi-
tológiai alak. 23.
Tom betûi keverve.
24. Szintén ne.  27.
Hoki hangzói! 29.
Igazgató. 30. Für-
dünk benne. 31.
Vannak, angolul
(ARE).  34. Debrece-
ni focicsapat. 37.
Nagy számítástech-
nikai vállalat. 39. …
Klub, hazai tévécsa-
torna. 40. Lombos
növény. 41. Bõrünk
mikroszkopikus al-
kotója. 44. Ilyen porc
is van!  45. Üres zab!
47. Azon a helyen.
48. Üdv római.  49.
Váltás. 50. Átnyújt. 51. Férfinév. 55.
Szappanmárka. 56. Fehér ital. 60.
Gála hangzói. 

Sz. A.

A november 12-ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: A szerelem csak egy
fejezet a fiú életében, de a lány szá-
mára ez az egész könyv. 

A helyes megfejtést beküldõk közül
Paksi István, Szerencs, Lipták út 24.,

valamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 30/433-5558-as tele-
fonszám tulajdonosa nyert. A nyerte-
sek a nyereményeket a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) november 29. és december 3. kö-
zött vehetik át. A november 26-ai ke-
resztrejtvény megfejtésének beküldé-
si határideje: december 10. Megfejté-
süket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.

TE A VILÁGNAK...

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

Te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

MIKOM Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,

írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

ROCKMIKULÁS

Idén is várja a rockzene iránt ér-
deklõdõ közönséget a Hatás Alatt ze-
nekar által életre hívott Rockmikulás
koncert. Az eseményt december 18-
án, szombaton a Meggyes Panzióban
rendezik meg, ahol ezúttal is válto-
zatos zenei kínálat ígérkezik a ska
mûfajtól a hard rockig. Az esten fel-
lép a bekecsi Csírázó Búzakalász, a
tokaji Crazy Erotixx és a szerencsi Ha-
tás Alatt zenekar. További informá-
ció: www.hatasalatt.hu.

IDIOT SIDE: ÚJ VIDEOKLIP

Negyedik klipjét forgatta le a kö-
zelmúltban a szerencsi Idiot Side ze-
nekar. Az esemény Egerben, az Ag-
ria Parkban történt, a Sickest Visi-
on csapatával (Tóth Dániel, Bedécs
Péter és Nagy Viktor), akik most elõ-
ször dolgoztak együtt a zenekarral.
„Egy élõ koncert hangulatát megidéz-
ve, dinamikus jelenetekkel, életképpel
vegyítve forgattunk. A klipben látha-
tó kábeleknek metaforikus jelentésük
van, ami az összefonódást jelképezi a
zenekarban” – árulta el Viktor, a ren-
dezõ. – „Fantasztikus hangulatban in-

dult a munka, köszönhetõen a sta-
tisztáknak. Valódi koncerten éreztük
magunkat, olyan Szombat esti láz-õrü-
lettel. A forgatás végén még gördesz-
káztunk is a mélygarázsban a stábbal,
a biztonsági õrök nagy örömére”  – tet-
te hozzá Barnee. A kisfilm várhatóan
december elején lát napvilágot. (for-
rás: www.magneoton.hu)

UNITED
Az 1999-ben alakult United zene-

kart egykor a közös zenei ízlés és gon-
dolkodásmód hozta össze. Az alap-
vetõen funky zenén nevelkedett, pro-
fi zenészekbõl álló banda egysége azó-
ta se csorbult, ugyanúgy az igényes,
lendületes zene iránti szenvedély tart-
ja õket össze. Négy megjelent album
(Az elsõ..., A Nap felé, Keserû méz,
Graffiti) egy koncert DVD (Unplugged
koncert) és egy digitálisan megjelent
lemez (www.united.hu), számos szak-
mai díj, és a közönség szeretete övez-
te eddigi karrierjét a funky-pop ban-
dának. A United pályafutása során
számtalan, emlékezetre méltó sláger-
rel gazdagította a hazai zenei palet-
tát, amelyek – mind mennyiségük,
mind színvonaluk jogán – mára beér-
tek arra, hogy egy Best of lemezen fog-
lalják össze több mint egy évtized si-
keres munkásságát. Az albumon ösz-
szesen 20 United-gyöngyszem talál-
ható, köztük például a felejthetetlen
Hófehér jaguár, a Keserû méz, a Hár-
man párban és a Hajnalban még a nap
is más… címû nóták. Elég csak ránézni
ezekre a címekre, máris elkezdjük dú-
dolni a jól ismert dallamokat, melyek
kitörölhetetlenül a fejünkbe vésõdtek.

A Best of CD különlegessége, hogy
egy unplugged felvétel (Funky Gro-

ove) és egy teljesen új dal, a Future
Funk is megtalálható rajta, a jövõre
megjelenõ új nagylemez elõhírnöke-
ként. – Mindig is erõs egységet ké-
peztünk emberileg, szakmailag és
együttes energiaszintben. Azok, akik
rendszeresen járnak a koncertjeink-
re, ezt testközelbõl is érezhették.
Mindazt, ami az elmúlt 10 évben szü-
letett, és hallható volt tõlünk, meg-
próbáltuk egy válogatáslemezbe be-
lesûríteni. Ezt a dinamikus és sokszor
szép, íves dallamokkal megtûzdelt vi-
lágot foglalja össze ez az album, de
idõközben felnõttünk, és a közönsé-
günk is felnõtt, úgyhogy másfajta irá-
nyokat is igényelünk zeneileg. Ezt az
irányt képviseli az új nagylemez elsõ
dala, a Future Funk, ami a zenekar
jövõjébe tekint! Ez egy új és nagyon
izgalmas dimenzió! – foglalja össze
Pély Barna, a United énekese.  (For-
rás: www.emimusic.hu)

HEAVEN STREET SEVEN
Az idén tizenöt éves HS7 a hazai

pop-rock színtér egyik megkerülhe-
tetlen formációja. Szûcs Krisztián gi-
táros-énekes és öttagú együttese ma

már hivatkozási alapnak számító an-
gol nyelvû lemezeket készített (Tick
Tock No Fear, 1995; Goal, 1997).
Ugyancsak kiemelkedõek a rádiók ban
is mindennap hallható magyar nyel-
vû slágerek (Ez a szerelem, Sajnálom,
Mozdulj, Hol van az a krézi srác, Dél-
Amerika, Márta, Szia stb.). Zenéjük-
ben a hazai pályán úttörõ módon –
mások számára is példát mutatva – öt-
vözték az „angolszász” gitárzenei
hangzást a hazai ízekkel, helyi han-
gulatokkal és magyar nyelvû dalszö-
vegekkel.

A Heaven Street Seven jubileumi éve
már a fesztiválszezonban is elindult,
hiszen az együttes a legnagyobb nyá-
ri szabadtéri rendezvényeken külön
ezekre az alkalmakra összeállított, a
legnagyobb slágereket felvonultató
koncertprogrammal lépett fel. A szü-
letésnapi évad õsszel éri el csúcs-
pontját, hiszen októberben a boltok-
ba került a zenekar Dunabeat címû
dupla válogatáslemeze (forrás:
www.magneoton.hu).

JÁTÉK: 
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Zene kell nekem. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Gulyás Barba-
ra, Legyesbénye, Táncsics u. 8. szám
alatti olvasónk, valamint a megfej-
tést SMS-ben beküldõ 20/261-1270-
ös telefonszám tulajdonosa nyert.
Nyereményüket munkaidõben ve-
hetik át a szerkesztõségben. Játékunk
új kérdése: Hol forgatta legújabb vi-
deoklipjét az Idiot Side? A válaszo-
kat postai borítékban vagy  levelezõ -
lapon juttassák el szerkesztõségünk
címére, és arra írják rá: ZENE -
ALATTJÁRÓ.
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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 26.

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

27. (szombat) 19 óra: AMADEUS Egressy bérlet
28. (vasárnap) 15 óra: AMADEUS Déryné bérlet
30. (kedd) 19 óra: AMADEUS Bérletszünet

DECEMBER 
1. (szerda) 19 óra: AMADEUS Bérletszünet
2. (csütörtök) 18 óra: MENYASSZONYTÁNC Schiller ifj. bérlet
3. (péntek) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Vörösmarty bérlet
4. (szombat) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Miskolci Páholy elõadás
7. (kedd) 19 óra: AMADEUS Bérletszünet
8. (szerda) 18 óra: MENYASSZONYTÁNC Ferenczy ifj. bérlet
9. (csütörtök) 18 óra: MENYASSZONYTÁNC Herman ifj. bérlet
10. (péntek) 17óra: AMADEUS Laborfalvi ifj. bérlet
11. (szombat) 19 óra: A MISKOLCI OPERAFESZTIVÁL

KARÁCSONYI KONCERTJE
12. (vasárnap) 19 óra: AMADEUS Szigligeti bérlet
14. (kedd) 19 óra: A MOSOLY ORSZÁGA Bérletszünet
15. (szerda) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
16. (csütörtök) 19 óra: AZ OPERETT CSILLAGAI Bérletszünet
17. (péntek) 19 óra: AZ OPERETT CSILLAGAI Bérletszünet
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HOROSZKÓP
november 26.  – december 17.
Kos (III. 21. – IV. 20.)

Néhány olyan ember, akit az
utóbbi idõben figyelmen kívül ha-
gyott, most fontos pozícióba kerül.
Sértettségükben nehézségeket okoz-
hatnak. Arra vigyázzon, hogy ha

velük kapcsolatban kell döntenie, mindig legyen tár-
gyilagos, sose az érzései irányítsák tetteit. Ezt a hét
végét utazásra vagy pihenésre kellene felhasználnia.
Érzelmileg sokat profitálhat abból, ha figyelmes a pár-
jához, szeretteihez. Többszörösen meghálálják. És
sokat nyújthat azoknak is, akikkel 27–28-án találko-
zik. Nagyon reménykedett abban, hogy megkap egy
fontos feladatot. Most dühös, mert a pályázatot más
nyerte. Ha õszinte önmagához, belátja, hogy így volt
igazságos. Hiszen elkövetett néhány hibát, amikrõl
tudta, hogy áthúzhatják a számításait. Mégsem korri-
gálta õket. Nem veszi jó néven, még a barátaitól sem,
hogy beleszóljanak az elképzeléseibe. Ne csodál-
kozzon, ha majd adott esetben sértõdötten õk is
nemet mondanak, és nem segítenek magánéleti gond-
jai megoldásában.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Üzleti ügyeit kielégítõen tudja in-

tézni, ugyanazt a hibát még egyszer
nem követheti el, tehát enged egy ki-
csit a makacsságából. Alkalmas a hét
eleje a kommunikációra, a levelezé-

sek, fontos tárgyalások elintézésére, de péntektõl mû-
vészi tevékenységre is. Az elmúlt hetek kemény
próbára tették az idegeit, és egy kicsit a párkapcsola-
tát is szétzilálták az események. Most kipihenheti
magát – méghozzá a párja karjaiban. A viták utáni bé-
külést szenvedélyes erotikával pecsételik meg. Válto-
zás várható a fõnökök, szakmai vezetõik soraiban, s
ez természetesen hatással lesz további terveire. Ha
meg tudja értetni a kollégáival, hogy egységben az
erõ, akkor nyertesként zárhatják az elmúlt idõk miatti
feszült helyzetet. Hiszékenységének ezúttal a magán -
életben lesz böjtje. Az újhold rávilágít majd, hogy épp
az próbálja becsapni, akire pedig az életét is fenntar-
tás nélkül rábízná. A döbbenet nehogy lebénítsa. Lép-
jen gyorsan, míg nincs nagyobb baj.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Szépen felépített terveit romba

döntheti egyik kollégája. Alighanem
olyasmit tud önrõl, ami nem vet jó
fényt a munkájára, és ezt a titkot fel-
fedi a fõnökök elõtt. Kicsit meglepõ-

dik, hogy a családjában megértésre talál néhány
olyan kérdésben, amiken az elmúlt idõszakban kés-
hegyig menõ viták folytak. Ha a gyermek nevelésével
kapcsolatban merültek fel viták, jobban jár, ha az idõ-
sek tanácsára hagyatkozik. Elemében lesz, képes lyu-
kat beszélni a többiek hasába, még a vesztésre álló
ügyeket is könnyedén a saját javára fordíthatja. Jól si-
került vásárlások és hangulatos baráti találkozók te-
szik elégedetté. Otthon viszont olyan nehézségekkel
találja szemben magát, amelyekre aligha számított, s
minden erejét, kapcsolatait össze kell szednie, hogy
áthidalja anyagi gondjait.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Megint az a veszély fenyegeti,

hogy a rutinmunkák miatt nem tud
távlati terveivel foglalkozni. Ráadá-
sul ezek a tervek nemcsak öntõl
függnek, ahhoz, hogy megbízható

szövetségeseket találjon, sokkal nyitottabbnak, opti-
mistábbnak kellene lennie. Ragadja magához a kez-
deményezést, most bármire rá tudja venni a párját.
Ha eddig nem éltek egy fedél alatt, a hét végén napi-
rendre kerülhet az összeköltözés is. Könnyen mond
igent, ám nehezen tud eleget tenni az elvárásoknak.
Elsõsorban a képességeit értékeli felül, illetve a kö-
vetkezõ hetekben az idõvel is hadilábon fog állni,
mindig elkésik, nehezen tudja tartani a szerzõdésben
vállalt határidõket. Az 5-ei újhold is hozzájárul, hogy
végre elcsitul otthon a vihar, amit nem annyira a part-
nere szított, mint inkább saját bizonytalansága. Ne a
szomszédok pletykájára hallgasson, hanem a szívére. 

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
A munkahelyén váratlan nehéz-

ségek merülnek fel a hét elején, ezek
megoldásához minden ügyességére
szüksége lesz. A legrosszabb straté-
gia, ha megsértõdik, ha duzzog, vagy

kivonul a tárgyalásról, mert akkor esélye sincs, hogy
meggyõzze a többieket saját igazáról. Se a barátaitól,
se a párja családjától ne kérjen segítséget, mert életre
szóló harag kerekedhet abból is, ha a maguk módján
próbálnak beleszólni a dolgaiba, de még inkább, ha
visszautasítják a kérést. És emiatt még a kedvesével is
jól össze fog veszni. Gyümölcsözõen alakulhat a kap-
csolata azokkal az új partnereivel, akikkel a héten
kerül kapcsolatba. Vetélytársaival pedig sikerül közös
nevezõre jutnia egy közös cél érdekében. Ha az ér-
zései is azt súgják, hogy a párja másnál keresi a bol-
dogságot, akkor valószínûleg nem azt kapta öntõl,
amit várt. Tehát szálljon magába, és próbálja meg
visszahódítani! 

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Lehet, hogy akadozva valósulnak

csak meg az elképzelései. Talán nem
is baj, mert a váratlan akadályok arra
késztetik, hogy újragondolja az el-
képzelését, és ha odafigyelt a vetély-

társaira, az õ lépéseiket is beépítheti a további
terveibe. Ez a hét a házaspároknak, illetve azoknak
ígér eseménydús órákat, akik úgy érzik: nem tudnak
egymás nélkül élni. Talán egy ingatlanvásárlás, la-
kásfelújítás vagy átrendezés gondjai kovácsolják még
inkább egységbe a kapcsolatukat. Érdekes megoldásra
jön rá, ám meglehet, hogy találékonyságának, szer-
vezõkészségének igazi hasznát nem ön élvezi majd,
hanem a fõnökei vagy kollégái. Ez iszonyúan sérti a
hiúságát. A párkapcsolatára kedvezõen hatnak a boly-
góátvonulások. A kedvese alighanem karikagyûrûvel
lepi meg, vagy ha már túl vannak az esküvõn, akkor
egy második nászútra invitálja.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Érzelmi problémáit egészen új

megvilágításban látja, és egyik ba-
rátja segítségével a megoldásra is rá-
talál. De ettõl kezdve már ne avasson
be senkit a titkaiba. Lehet, hogy egy

korábban zátonyra futott ügye most a Mars hatására
kimozdul a holtpontról és új lendületet kap. De a
Mars nemcsak a tettrekészséget fokozza, hanem a vi-
tatkozó kedvét is. A mostani átszervezések, változó
körülmények mindenkit feszültté tesznek. Hideg zu-
hanyként éri, hogy régi és nagy reményekre jogosító
terve sorra zátonyra fut. Emiatt ne keressen bûnbako-
kat. Lehet, hogy a kollégái, pártfogói nem segítették a
tõlük elvárható módon, de az 5-ei újholdig rá fog
jönni, hogy ez a fordulat egy még kellemetlenebb
helyzettõl mentette meg. A mának szeretne élni, él-
vezi, hogy egy kicsit elengedheti magát, és szórakoz-
hat. A szokásosnál jóval többet költ önmagára és a
kedvesére.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Aludjon egyet a fontos döntései

elõtt! A Neptunusz segít „megál-
modni” a helyes lépést, de legalábbis
a válasz elhalasztása megakadá-
lyozza, hogy elhamarkodva változ-

tasson. Néhány nap múlva új megvilágításban látja
majd a dolgokat. Egy romantikus szerelmi kaland van
születõben, de a munka miatt alig jut ideje a rande-
vúkra (talán csak akkor, ha egy cégnél dolgozik a ked-
vesével). De épp ez a ritka találkozás mélyíti el az
érzelmeiket. Egyszerre akarja javítani a jó hírét és
gyorsítani a karrierjét. Elismerésre vágyik, és ezt most
meg is kapja. Méghozzá úgy, hogy szinte alig kell ten-
nie érte. A szerencse a kezére játszik. Igaz a mondás:
akit Fortuna pártfogásba vesz, attól Ámor elfordul. A
párkapcsolat sok feszült pillanatot, ádáz vitát tartogat.
Önbizalmát javítja az is, ha sikerül néhány kilótól
megszabadulni. Az 5-ei újhold új életmód elkezdé-
séhez teremt kedvezõ feltételeket.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
A kollégáitól függ most a szeren-

cséje. Hiába van rengeteg jó ötlete,
ha a többiek miatt nem tud idõben
lépni, vagy mások hibája miatt vak-
vágányra futnak a dolgai, annak kel-

lemetlen anyagi következményei is lehetnek. Derûs
napokra számíthat, a barátai, idõsebb rokonai és a
kedvese kellemes meglepetéssel szolgálnak. Talán
egy meglepetésparti szervezésén ügyködnek, vagy
egy régóta vágyott utazási terve megvalósulásához se-
gítik hozzá. Bölcs elõrelátás jellemezze a pénzügyi
elképzeléseit, ugyanis a mostani viszonylag nyugodt
idõszakot 5-étõl egyre több kiadással járó esemény-
sorozat követi. A pénzhiány pedig még a párkapcso-
latát is beárnyékolja. Ha most ünnepli a
születésnapját, ez alkalmat kínál arra, hogy végig-
gondolja: mennyit sikerült valóra váltania korábbi ter-
veibõl. A munkában is, a magánéletben is csalódik
egy bizalmasában.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Nagyon meg akar felelni az elvá-

rásoknak, mások szája íze szerint
próbál dolgozni (lassan már gondol-
kodni is), ezzel szép lassan feladja
saját egyéniségét, vagyis épp azt,

ami a sikerei titka. Álljon a sarkára, mondjon nemet!
Akár a fõnökének is. Ha a hétvégéket vidám baráti
körben tölti, hamar át tud hangolódni és talán még
azt is észreveszi, hogy egyik barátja egészen más
szemmel néz önre, mint a többiek. Egyelõre azonban
nincs elég bátorsága a kezdeményezéshez. Az eset-
leges anyagi akadályokat le tudja gyõzni. Lehet, hogy
a vártnál nehezebben és lassabban, de sikerül meg-
oldást találnia, bár különösen nagyobb összegû köl-
csön felvétele, hosszabb távlatban gondolkodva,
nem ajánlatos. Fékezze lázadó gondolatait, még mi-
elõtt egy kisebb baleset kényszerítené lassulásra. Bal-
eset egyébként nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is
érheti, s talán fájdalmasabb, nehezebben gyógyuló,
mint a csonttörés.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Lehet, hogy nagyon eredetiek az

elképzelései, az is lehet, hogy ha
megvalósul, akkor forradalmi válto-
zások indulnak el a cége életében,
de nem árt, ha a fõnökei fejével pró-

bál meg gondolkodni, és a mostani pénzügyi-gazda-
sági helyzethez igazítja az elvárásait. Mostanában
könnyen elcsábul. Mintha önmagának akarná bizo-
nyítani, hogy értékes és szerethetõ. De hát a párja ezt
bizonygatja, neki miért nem hiszi el? Még a szeren-
csésen alakuló körülmények is közrejátszanak abban,
hogy elõrébb jusson a hivatásában, vagy könnyebben
valósítsa meg szakmai elképzeléseit. Sokat köszönhet
a Vénusz helyzetének, és persze ügyes érveinek, és
gördülékeny tárgyalási stílusának, melyek szinte le-
hengerlik tárgyalópartnereit. Kalandvágya nehezen
tartható kordában a december elején, és könnyen be-
lesodródik egy párhuzamos kapcsolatba, amikor
egyik randiról a másikra kell sietnie.

Halak (II. 20. – III. 20.)
A karrierterveit egyelõre nem úgy

tudja valóra váltani, ahogyan elkép-
zelte, de ez nem jelenti azt, hogy
rossz úton jár. Ez a hét inkább a gya-
korlati megoldásokra tereli a figyel-

mét. Ha egy problémát sikerül rendeznie, máris kettõ
lép a helyébe. Gyorsan és szerencsésen meg tud ol-
dani egy családi vitát, amiért leginkább a partnere lesz
hálás, hiszen õ volt az, aki eddig két malom között
õrlõdött. Nyomott hangulatban kezdõdik a hét, de
lassan magára talál. A végén tehát már igazán nem
panaszkodhat, mert az 5-ei újhold után érdekes lehe-
tõségekkel találkozik. De dönteni nehezen tud majd.
A hét végén egy kellemes utazás kínálkozik, amit kár
volna elszalasztani. Már csak azért is menjen el, mert
útközben egy nagyon kellemes szerelmi kapcsolatra
teremtenek lehetõséget a bolygók.

* Elszenvedte elsõ vereségét az NB
II Keleti csoportjában szereplõ sze-
rencsi férfi kosárlabdacsapat. Együt-
tesünk november 6-án Nagykõrösön
79–64 arányban kapott ki a ház-
igazdáktól.

SZVSE: Takács P. (4), Jakab L. (8),
Birk L. (18/12), Kovács S. (2), End-
rész T. (18). Csere: Homoky T. (6),
Takács K. (7), Szárnya G., Kovács Á.
(1), Molnár K. Edzõ: Gulyás László.

A negyedek eredményei: I. 28–18,
II. 20–17, III. 15–16, IV. 16–13. 

A találkozó elsõ negyedében tíz-
pontos hátrányba kerülõ szerencsi gár-
da többször is fel tudott zárkózni a
nagykõrösiek mögé, de ez kevés volt
a gyõzelemre a hazai játékvezetõk ál-
tal irányított meccsen. Kovács Sándor
sérülés miatt öt perc után a kispadra
kényszerült. A kosárszerzésben ez al-
kalommal az egyaránt 18 pontot
gyûjtõ Birk László és Endrész Tamás
jeleskedett Nagykõrösön, ahol a he-
lyiek egy nagyon jó szerkezetû és ru-
tinos játékosokból álló csapatot „lí-
zingelnek” az idén Kecskemétrõl.  

* A nagykõrösi fiaskó után no-
vember 12-én hazai környezetben
köszörülte ki a csorbát a város férfi
kosárlabdacsapata. Az NB II Keleti
csoportjában szereplõ együttesünk
a DEAC Medikus gárdáját szoros

küzdelemben, 83–75 arányban
gyõzte le. 

SZVSE: Takács P. (13/3), Jakab L.
(4), Birk L.(12/6), Endrész T. (15), Ko-
vács S. (14/3). Csere: Molnár K.(6/3),
Takács K.(8/6), Kovács Á. (4), Szár-
nya G. (3), Marton P. (4). Edzõ: Gu-
lyás László.  

A negyedek eredményei: I. 19–24,
II. 25–17, III. 22–17, IV. 17–17. 

Zaklatott hét után lépett pályára a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban a
szerencsi együttes, amikor betegsé-

gek, munkahelyi és iskolai elfoglalt-
ságok miatt gyakorlatilag nem tudott
együtt edzeni a csapat. A közös tré-
ningezés hiánya rányomta bélyegét
a csapat teljesítményére, ami a
mezõnyjátékban jelentkezõ hibákban
és az ellenfél palánk alatti labda-
szerzéseiben egyaránt megmutatko-
zott. Az elsõ negyedben a távoli do-
bások is rendre lepattantak a debre-
ceniek kosaráról, akik ebben az  idõ -
szakban ötpontos, 19–24 arányú
elõnyhöz jutottak. 

A második játékrész elején nagy
küzdelemben magához ragadta a ve-
zetést a hazai együttes, amelynek a
tagjai magukra találtak. Ezen a mecs-
csen ugyan messze nem a megszo-
kott fordulaton pörögtek Gulyás
László edzõ játékosai, azonban in-
nentõl kezdve nem engedték ki a ke-
zükbõl a mérkõzést. A büntetõk ér-
tékesítésében Kovács Sándor jeles-
kedett, aki több eredményes há-
rompontos kísérlettel erõsítette a
csapatot. A félidõt jelzõ sípszókor
44–41 volt a találkozó állása. 

A második játékrész elején a  házi -
gazdák megcsillogtatták a tudásukat,
négy perc alatt 56–41-re módosítva
az eredményt. A palánk alatt Endrész
Tamás folytatott nagy küzdelmet a
debreceniekkel, miközben Takács
Péter és – távolról – Birk László volt
eredményes. Túl nagy elõnyt ekkor
sem tudott kivívni a hazai gárda,
azonban biztosan õrizték az elõ -
nyüket. A vendégeknek esélyük sem
maradt a fordításra a 83–75 arányú
szerencsi gyõzelemmel záruló talál-
kozón.

KIKÖSZÖRÜLT CSORBA

Újabb ellenfelét gyõzte le novem-
ber 6-án a város NB III-as asztalitenisz-
csapata. Az õszi idényben eddig száz
százalékos teljesítményû szerencsi
együttes a bajnokság hatodik forduló-
jában idegenben 11–7 arányban dia-
dalmaskodtak sárospataki ellenfelük-
kel szemben. Egyéniben Köllõ András
mind a négy mérkõzését megnyerte.
Stadler Tamás háromszor, Korály Ti-
bor kétszer, míg Filácz Attila egyszer
volt eredményes. Párosban a Köllõ –
Korály kettõs bizonyult jobbnak a
házigazdáknál.

Együttesünk november 13-án a ki-
esés ellen küzdõ miskolci Holcim ott-
honában vendégszerepelt. Az õszi
idényben száz százalékos teljesít-
ményt nyújtó gárda 14–4 arányban bi-
zonyult jobbnak a házigazdáknál. A
kötelezõ gyõzelembõl egyéniben Köllõ
András négy, Korály Tibor, Stadler Ta-
más és Filácz Attila pedig három-há-
rom nyert meccsel vette ki a részét. Pá-

rosban a Köllõ – Korály kettõs bizo-
nyult jobbnak az ellenfelénél. 

A megyei elsõ osztályú bajnokság-
ban szereplõ szerencsi asztalitenisz-
csapat november 16-án az elhalasz-
tott hetedik fordulóban idegenben fö-
lényes, 1–17 arányú gyõzelmet ara-
tott a Miskolci Sportiskola gárdája fe-
lett. Gyõztek: ifj. Csorba István
(4), Korály Csaba  (4), Tatár Béla
(4), Csor  ba I. István (3). Páros: ifj. Csor-
ba – Tatár (1), Csorba – Korály (1).

RANGSORVERSENY
Regionális másodosztályú asztalite-

nisz-rangsorversenyt rendeznek no-
vember 28-án Szerencsen. A várhatóan
népes mezõnyt vonzó viadalon egyé-
ni és páros mérkõzéseket egyaránt lát-
hat a közönség a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. A vasárnap 10 órakor
kezdõdõ viadalra minden érdeklõdõt
várnak a szervezõk.

MENETELÕ PINGPONGOSOK

Hat arany-, kilenc ezüst- és egy
 bronz érmet szereztek a szerencsi  súly -
emelõk a november 13-án, Tiszaújvá -
rosban megrendezett Kõszegi György
Emlékversenyen. A népes mezõnyû
 via dalon Fekete László szakedzõ, va-
lamint Fekete Diána és Morvai Zoltán
edzõk 18 tanítványa lépett dobogóra.
Közülük Takács Péter, Monyók Gergõ,

Bárány Gergõ, Runda Tamás, Pajger
Ádám és Dudás Balázs szerzett arany-
érmet. A fiú korcsoportos Bárány
Gergõ gyakorlatait 90 ponttal jutal-
mazta a zsûri, így korcsoportjában a
legjobb versenyzõnek járó kupát is el-
nyerte. Dudás Balázs pedig a két hét-
tel korábban az utánpótlás országos
bajnokságon ezüstérmet érõ teljesít-

ményét nyolc kilogrammal megjavít-
va, összesítésben 230 kilogrammot a
feje fölé emelve állhatott a dobogó felsõ
fokára. 

Eredmények: Fiú korcsoport, 40 kg:
1. Takács Péter (60 pont). 45 kg: 1. Mo-
nyók Gergõ (83 pont), 77 kg: 2. Amb-
rus Levente 61 pont), + 77 kg: 1. Bá-
rány Gergõ (90 pont), 2. Szilágyi Dá-
vid (70 pont). Serdülõ korcsoport, 56
kg: 1. Runda Tamás (112 kg). 2. Ta-
kács János (75 kg). 62 kg: 2. Gáspár
Pál Dávid (125 kg). 69 kg: 2. Molnár
Péter (170 kg), 5. Keresztesi Márton
(100 kg). 77 kg: 2. Monyók Róbert (102
kg), +85 kg: 1. Pajger Ádám (145 kg),
2. Sztankovics József (129 kg), 4. Ba-
logh Tibor (97 kg). Ifjúsági korcsoport,
85 kg: 2. Balla Dávid (185 kg), 94 kg:
2. Hallgató Ákos (165 kg), +94 kg: 1.
Dudás Balázs (230 kg). 3. Monyók Zol-
tán (117 kg).

SÚLYEMELÕK CSILLOGÓ ÉRMEI

Négy pontra bõvül a megyei III. osztályú bajnokság szerencsi csoportjában
szereplõ városi felnõtt labdarúgócsapat elõnye, miután a versenybizottság az
elsõ fordulóban elmaradt és október 30-án lejátszott Taktaszada – Taktakenéz
mérkõzés esetében helyt adott a vendég együttes óvásának. A házigazda gárda
a találkozón ugyanis az MLSZ versenyszabályzatát megszegve, jogosulatlanul
szerepeltette egyik játékosát. Emiatt a fegyelmi bizottság a meccs eredményét
megsemmisítette és a találkozó három pontját 3–0-ás gólkülönbséggel Takta-
kenéz javára igazolta. A bizottság az érintett játékos eltiltását további egy fel-
nõtt- és egy tartalékmérkõzéssel meghosszabbította. A felnõtt tabellát Szerencs
22 ponttal vezeti az egyaránt 18 pontos Taktaszada és Tiszaladány elõtt. 

NÉGYPONTOS ELÕNY

Hazai pályán veretlenek a kosarasok.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2010. december 17-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
ÕSZI NAGYTAKARÍTÁS

Novemberi nagytakarítást tartott
az Ondi úti játszótéren a szerencsi
Nyárutó Klub. A civil szervezet tag-
jai kerti szerszámokkal felszerelve
látogattak el a környékbeli gyer-
mekek kedvenc tartózkodási  helyé -
re. A nyugdíjas közösség a lehullott
falevelek összetakarítására vállal-
kozott.

MASSZÁZS A FÜRDÕBEN
November 19-tõl ismét igénybe ve-

hetõ a masszázs a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházban. A regenerálódni, fel-
frissülni, vagy éppen ellazulni vágyó
vendégek szerda, péntek, szombat és
vasárnap napokon, 12 és 20 óra kö-
zött masszíroztathatnak Tóth László
masszõrrel. A 20-25 perces masszázs
ára általánosan 800 Ft, melyre a re-

cepción kell jegyet váltani, majd a szol-
gáltatást sorszámmal lehet igénybe
venni. Amelyik vendég 5000 Ft felet-
ti értékben vásárol fürdõjegyet vagy
bérletet, illetve ezen érték fölött hasz-
nálja föl már megkezdett bérletét,
ajándékba kap egy masszázst.

KARBANTARTÁS
Évente visszatérõ karbantartási

munkák miatt tartott zárva novem-
ber 8-ától egy hétig a Szerencsi Für-
dõ és Wellnessház. Az intézmény-
ben ez idõ alatt vízcserét végeztek
a medencékben, és megtörténtek a
legfontosabb karbantartási munkák,
a fürdõ mûszaki és uszodatechnikai
berendezéseit felülvizsgálták a szak-
emberek. Az idõszakos szerviz után
november 12-étõl ismét fogadják a
látogatókat a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházban.

Biomassza-feldolgozó üzemet épí-
tene a település határában a HTC–
Szerencs Kft.  A városi szennyvíz-
telep szomszédságába tervezett lé-
tesítményben többek között kom-
munális szennyvíziszapból állítaná-
nak elõ biobrikettet és -pelletet.

A megújuló
energiát haszno-
sító új üzem ter-
vezett mûködésé-
vel november 12-
ei ülésén foglal-
kozott a Szerencsi
Többcélú Kistér-
ségi Társulás Ta-
nácsa. A beruhá-
zó képviselõi is-
mertették, hogy a
közvetlenül 10–
12 fõnek munka-
helyet biztosító,
egyhektáros terü-
leten megvalósu-
ló létesítményben
évente 80–100
ezer köbméter
 bio masszát dolgoznának fel. A jel-
lemzõen alapanyagként szolgáló
kommunális szennyvíziszapból, va-
lamint mezõ- és erdõgazdasági, élel-
miszeripari hulladékból több mint 17
ezer tonna fûtõanyagot állítanának
elõ a 2008-ban a brno-i környezet-
védelmi kiállításon bemutatott tech-
nológiával.       

– Ez a világszabadalom a hidro-
termikus karbonizáció (HTC) tech-
nológián alapul, amely során a kuk-
tafazék-elven mûködõ eljárás során
a magas víztartalmú, biológiailag
bontható, széntartalmú biomassza
180-200 Celsius-fokon, 16 bar nyo-
más mellett átalakul – ismertette la-
punkkal Rácz Viktor, a projekt elõ -

készítésében közremûködõ Globitec
– Hungary Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja. – Az erre a célra szolgáló beren-
dezésben nem történik más, mint
hogy rövid idõ alatt lejátszódik az a
természetes folyamat, amely során
évmilliók alatt a zöld hulladék szén-

né alakul át. A technológia száz szá-
zalékban környezetbarát, a feldol-
gozás teljes mértékben zárt rend-
szerben történik. Nincs hulladék,
végtermékként igény szerint pellet
vagy brikett, illetve  élõ vízbe enged-
hetõ tisztított kondenzvíz keletkezik.    

Az ügyvezetõ az üzem létesítésé-
nek elõnyei között említette a fog-
lalkoztatás mellett, hogy a térség ön-
kormányzatai a korábbinál ked-
vezõbb feltételek mellett szabadul-
hatnak meg a szennyvíziszaptól. A
éves biomassza-mennyiség beszál-
lítása további munkahelyeket te-
remthet és a helyhatóságok, valamint
a lakosság kedvezményesen juthat
környezetbarát fûtõanyaghoz. Rácz

Viktor kiemelte: amennyiben minden
a terveik szerint halad, jövõ õsszel
megkezdõdhet Szerencs szomszéd-
ságában a biomassza energetikai
célú feldolgozása. 

A társulási tanács ülésén kérdés-
ként megfogalmazódott: a beruhá-

zók számoltak-e az-
zal, hogy fokozott
védelem alatt álló
világörökségi terü-
leten szeretnék
megvalósítani az
üzemet? Válaszként
elhangzott, hogy a
természetes anya-
gokat hasznosító
korszerû létesít-
mény mûködése
nem káros a kör-
nyezetére, így a tör-
ténelmi borvidéket
sem veszélyezteti.
A beruházás az  elõ -
készítési fázisban
van. Megkezdõdött
az engedélyeztetés
és rövidesen be-

nyújtják az egymilliárd forint össz-
költségû fejlesztés megvalósulásához
szükséges pályázatot. Ezek kedvezõ
elbírálása teremtheti meg az alapot
az elsõ ipari méretû, hidrotermikus
karbonizáción alapuló biomasszát
feldolgozó üzem felépítéséhez Sze-
rencs határában.                Á. A.

Az elõzetes ütemezésnek megfe-
lelõen halad a szerencsi rendelõin-
tézet felújítása. 

A mintegy 450 millió forintos épí-
tési költséggel megvalósuló beru-
házás során a gépészeti rendszerek
és a nyílászárók teljes cseréjét,
belsõ átalakításokat, az épület külsõ
hõszigetelését végzi el a kivite-
lezõ. A novemberi kedvezõ idõjá-
rásnak köszönhetõen jó ütemben
történik az építkezés. Beüzemelték
a két új kazánt, így az épület fûté-
se napjainkra már teljes egészében
megoldódott. Elkészült a földszin-

ti rész rekonstrukciója, amelynek
köszönhetõen a laboratórium is új
helyére költözött. Jelenleg az elsõ
emeleten az egynapos sebészet ki-
alakítását végzik a szakemberek.
Háromszáz millió forint értékben fo-
lyamatosan érkeznek az új mûsze-
rek a rendelõkbe. A húszéves egész-
ségügyi létesítmény felújítása idén
júniusban kezdõdött, amit a folya-
matos rendelés biztosítása mellett
valósít meg a kivitelezõ. A munkák
a betegek és a dolgozók számára is
kellemetlenségekkel járnak. Az épít-
kezés befejezése a jövõ év január-
ban várható.

Az elmúlt napok-
ban újabb üteméhez
érkezett a 37-es szá-
mú fõút Szerencs bel-
területi szakaszának
átépítése.

Hetek óta dolgozik
a kivitelezõ a prügyi
körforgalmi csomó-
pont kialakításán. A
munkák miatt az el-
múlt napokban lezár-
ták a forgalom elõl a
fõútról a Nagyvárad
utca felé vezetõ sza-
kaszt. A Prügy irá-
nyába tartó jármû -
vezetõknek a vasútál-
lomás felé a Rákóczi
úton, vagy a Dózsa György, illetve
Bocskai utcák irányába kell kerülõt ten-
niük. Hasonló a helyzet a visszafelé
vezetõ szakaszon, ahol már a Pozso-
nyi utca elején elterelõ jelzések irá-
nyítják a forgalmat az Eperjes utcába.

A beruházás folytatódik a helyi
üzemanyagtöltõ állomások és a bel-
városi körforgalmi csomópont közöt-
ti szakaszon is, ahol eleinte a felmart
aszfalt miatt kellett nagyobb figye-
lemmel közlekedniük az autósoknak.

Megkezdõdött az útfe-
lület aszfaltozása is. Az
egykori, úgynevezett
cukorgyári lakások, il-
letve a Gyári kör kör-
nyékén a kivitelezõ két
kihajtót is megszünte-
tett az építkezés során.
Többen tették szóvá
ezt az elmúlt idõszak-
ban, ezért a város pol-
gármestere felvette a
kapcsolatot a Nemze-
ti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. képviselõivel
a gondok orvoslása, az
út szélén lévõ magas
szegélykõ és munkák
végeztével az ipari
parkba történõ gyalo-

gos- és kerékpáros közlekedés bizto-
sítása miatt. Ez utóbbi azért fontos, mert
ha jövõre befejezõdik a fõút átépíté-
se, a Sátoraljaújhely felé kivezetõ
négysávos 37-esen nem közlekedhet-
nek gyalogosok és kerékpárosok.

SZENNYVÍZISZAPBÓL FÛTÕANYAG

KÉRDÉSEK ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁS

KÉSZÜL AZ EGYNAPOS
SEBÉSZET

A Katolikus Karitász szerencsi cso-
portja tartott megemlékezést no-
vember 19-én a Rákóczi-várban Ár-
pád-házi Szent Erzsébet emléktáb-
lájánál. A közösség tagjai imával,
énekkel és versekkel elevenítették fel
a szeretetszolgálat példaképének
alakját. A szerencsi Karitász csopor-
tot 1992-ban a rátkai származású Ács
István püspök atya alapította, akinek
az iránymutatásait, tanácsait ma is
hasznosítják a munkájukban. Tevé-
kenységükben az elesetteken, rá-
szoruló embereken segítenek, elsõ -
sorban ruha- és élelmiszeradomá-
nyokkal. A több mint harminc fõt
számláló csoport minden hónapban
egy alkalommal tart imaórát. Ács Ist-
ván halálának az évfordulóján pedig
zarándoknapot szerveznek az alapító
emlékére.

A SZERETETSZOLGÁLAT PÉLDAKÉPE

Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékeztek a Katolikus Karitász sze -
rencsi csoportjának tagjai.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2010. december 17-én 
jelenik meg. 

Lapzárta: december 10., 
10 óra.

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

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

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.

royal
Angol használtruha-

kereskedés
Szerencs, rákóczi út 47. (a bíróság mellett)

teljesen új ÁRukészlet
december 6-án, hétfôn

nyitás: 7 óRa
márkás, több ezer darabos

téli árukészlet
Igniker Kft.

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!

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 26-tól a módosításig érvényes!

Csontos hosszúkaraj 1099 Ft/kg

Rövidkaraj 1199 Ft/kg

Oldalas 799 Ft/kg

Comb csont nélkül 939 Ft/kg
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