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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

DE JÓ VOLNA ÜNNEPELNI ODAHAZA
(ADY ENDRE: KARÁCSONY)

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébôl.
Sok fiatal indul el a nagy városokból, a fõvárosból vagy esetleg
messzebbi országokból, az ünnep
napjai elõtt hazafelé, hogy szülõkkel, nagyszülõkkel együtt tölthesse
az ünnepet. Nagy várakozással készülnek itthon is a hazaérkezés
napjára. Örömmel látjuk az ünnepi istentiszteleten is, hogy hazajöttek távolról is az ifjak, és együtt lehetünk azokkal, akiket az év során
talán csak most látunk itthon, és
együtt állhatunk az Úr asztalához.
Nem szeretném lebecsülni a szülõföld vonzását, a család közössége
utáni vágyat, hiszen ez dobogtatja
meg a szíveket a távolban is, ez indít el hosszú, olykor fáradságos utazásra, mégis úgy érzem, hogy valami mélyebb érzést szólaltat meg
a költõ versében. Nem pusztán a
múlt emlékei, egy korábbi kedves
hely iránti vágyakozásnak ad hangot, nem valami egyszerû nosztalgia szavait írja le, hanem a lelke mélyérõl sóhajt fel.
A lelke mélyén nemcsak az vágyakozik haza, aki idegenben dolgozik, aki kénytelen a családjától
elszakadva keresni kenyerét, vagy
aki már az idõs szülõket elhagyva
új, kis családot alapított, és az már
számára otthonná is vált, hanem az
is valami kimondatlan sóvárgást
érez, aki szülõföldjén élhet, de ez
a világ otthontalanná lett számára.

Ismerõsek ugyan az emberek, a
munkatársak, és családja is van, de
minden olyan üzletivé, olyan rideggé változott. Már nincs is olyan
hely, ahol õszinte, szívbõl jövõ
megnyilatkozásra volna lehetõség,
hiányzik az a bensõségesség, ami
az otthon érzését adhatná. Isten szeretete, amely Jézus Krisztusban közénk jött, teszi a világot otthonossá. Mi végre vagyunk a világban? –
teszi fel a kérdést Tamási Áron. –
Hogy otthon legyünk benne valahol – hangzik a válasza. Tennünk

kellene azért valamit, hogy ebben
a világban otthon érezhessük magunkat. Az ünnep talán különösen
is alkalmas arra, hogy a családokban is, a karácsonyi evangélium
megértésével a lelkekben is történjék valami változás, elindulhasson
valami, ami mássá teszi világunkat.
Kívánom városunk minden lakójának és egész népünknek, hogy
ezek az ünnepnapok növeljék otthonérzésünket!
Börzsönyi József
református esperes

A JEGYZÕ HÁROM ÉVE

A város polgármesteri hivatalának
szervezési és jogi osztályvezetõi posztjára érkezett 2007 augusztusában Gadóczi Bertalan (fotónkon), aki az
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség tervezési igazgatóhelyettesi beosztását hagyta ott a szerencsi pozícióért. Az aljegyzõt a város önkormányzata 2009. szeptember
22-ei ülésén a képviselõk egyhangú
szavazással választották meg a város
jegyzõjének, aki az idén december
31-ével lemondott a tisztségrõl és
korengedményes nyugdíjba vonul.
Úgy érzi, hogy az elmúlt három évben teljesítette legfontosabb feladatát
és büszke arra, hogy az itt kidolgozott
és bevezetett pályázati modellt szakmai berkekben „szerencsi minta”-ként
emlegetik.
– Alig múlt egy éve, hogy az elõzõ
önkormányzat megválasztotta a város
jegyzõjének. Most mégis a távozás mellett döntött.
– Tavaly, amikor Bíró László távozásával a képviselõk egyhangúlag kineveztek a hivatal vezetõjének, még
én is hosszabb idõre terveztem Szerencsen a jövõmet. Akkor, ötvennyolc
évesen eszembe sem jutott, hogy esetleg nyugdíjba vonuljak, hiszen sok
szakmai feladatot tûztem magam elé,
amelyeket kihívásnak tekintettem.
Azonban mára alapvetõen megváltoztak a körülmények, amelyek arra
ösztönöztek, hogy megvizsgáljam távozásomnak a lehetõségét. Erre több
jegyzõ kollégám is felhívta a figyelmemet, így tájékozódtam. Miután a feltételek biztosítottak voltak a nyugdíjazásomhoz, viszonylag hamar döntöttem.
– Mi változott meg Ön körül az elmúlt hónapokban?
– A helyi közigazgatás a reform küszöbén áll, a tervek szerint két év alatt
gyökeresen átalakul az ágazat. Álláspontom szerint ez a munka tõlem fiatalabb szakembereket kíván, és abban

A SZALAGAVATÓIG VEZETÕ HOSSZÚ ÚT
A Szerencsi Szakképzõ Iskola
végzõs diákjainak szalagavatóját
december 11-én tartották a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Öszszesen száznyolc tanuló ruhájára került fel az érettségi, illetve
szakmai vizsga elõtt álló tanulók
jele.
Az ünnepi eseményen két szakközépiskolai és három szakmunkás osztály tanulói sorakoztak fel. Az eseményt az iskola énekkara nyitotta meg
Szabóné Dombóvári Márta vezetésével és Szabó Sándor hangszeres kíséretével.
Az elhangzott szavalat után Kovács
Julianna igazgató beszédében hangsúlyozta, hogy a díszes szalag egy állomást jelent a fiatalok életében, ami elválasztja õket a gyermekkortól, ugyanakkor kifejezi az iskola közösségéhez
való tartozásukat. A jelkép ugyanakkor
figyelmeztet a közelgõ vizsgákra, búcsút int a felhõtlen diákéveknek. – A

Öt végzôs osztály sorakozott fel az ünnepi alkalomra.
következõ néhány hónap életetek legküzdelmesebb idõszaka lesz – emelte
ki a végzõsökhöz szólva az igazgató.
– Bezárul mögöttetek egy ajtó és ti –
talán bizonytalanul – elindultok kinyitni
egy másikat.
A végzõsök nevében Volenszki
Elza arra hívta fel diáktársai figyelmét,
hogy a mai nap ugyan a felhõtlen ün-

neplésé, de az, hogy most itt lehetnek, nemcsak a saját érdemük. Bár
most tanáraik és szüleik arcán is mosolyt és büszkeséget látnak, mégis tudják, mennyi aggodalommal, lemondással és türelemmel volt kikövezve
a szalagavatóig vezetõ út. A program
a végzõs osztályok az alkalomra öszszeállított mûsorával zárult.

sem vagyok biztos, hogy megtalálnám
majd a helyemet az új struktúrában.
Ugyanakkor számítani lehet arra is,
hogy a jövõ évben a nyugdíjrendszer
is megváltozik, a nyugállományba történõ vonulás feltételei is módosulnak.
Most nekem az életkorom és a 42 év
szolgálati idõm lehetõvé teszi a jelenlegi jogszabályi követelményeket alapul véve, a korengedményes nyugdíjazásomat.
– Hogyan fogadta a város polgármestere a bejelentését?
– Nagyon korrekten végigbeszéltük
az elképzelésemet a polgármester úrral, és megállapodásra jutottunk abban,
hogy ez kölcsönösen jó mind a két félnek. Az önkormányzat döntött és vállalta, hogy teljesíti a korengedményes
nyugdíjazásomhoz szükséges feltételeket.
– Tehát a város vezetõi nem marasztalták.
– Én a polgármester úrtól a korkedvezményes nyugdíjazásomhoz kértem támogatást és ezt teljesítette. Természetesen az õszi helyhatósági választás után kialakult helyzetet is mérlegeltem és ez is szerepet játszott a döntésemben.
– Mennyibe kerül az önkormányzatnak a nyugdíjazása?
– A nyugdíjbiztosítási igazgatóság
számolta ki, hogy a jövõ évben hárommillió forint megfizetése válik esedékessé. Más költség nem merül fel.
Az idén december 6-án a 35 éves jubileumi jutalmamat fizették ki, ami független a nyugdíjazásomtól, hiszen ezt
törvény állapítja meg.
– Három és fél évet töltött el a szerencsi közigazgatásban. Mit sikerült
szakmai programjából megvalósítani?
– Amikor a város korábbi vezetése
megkeresett és Szerencsre invitált dolgozni, akkor az volt az elvárás velem
szemben, hogy vezessem, irányítsam
azt a munkát, ami lehetõvé teszi az önkormányzatnak, hogy az akkor megnyíló európai uniós pénzügyi forrásokból minél többet tudjon megszerezni. A szakmai elõéletem és az elmúlt tíz évben a fejlesztési területen betöltött vezetõi pozícióim jó ajánlónak
bizonyultak. Most már talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a feladatot teljesítettem az elmúlt három évben. Vezetésemmel közel tízmilliárd
forint értékû pályázatot nyertünk és
megkezdõdött a projektek realizálása.
Hangsúlyozom, hogy az eredmény
nem egyéni sikerem, hiszen kitûnõ kollégáimmal, csapatban dolgoztunk.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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KÖZMEGHALLGATÁS
SZERENCSEN ÉS ONDON

Közmeghallgatáson tájékozódtak
az új önkormányzat terveirõl november 25-én Szerencs, másnap
pedig Ond lakói. A fórumokon számos, a város jelenlegi helyzetét és
jövõbeni lehetõségét érintõ kérdésre is választ kaptak az érdeklõdõk.
A Bocskai gimnáziumban a közmeghallgatás elején Koncz Ferenc
polgármester ismertette, hogy az átadás-átvételi jegyzõkönyvben szereplõ adatok alapján az elõzõ városvezetéstõl 2,8 milliárd forintos adósságot örökölt az új önkormányzat, ami
nem tartalmazza a kötvénykibocsátás és a hitelfelvételek kamatterheit.
A likviditási nehézségeket mutatja,
hogy hónapról hónapra bérhitelbõl
biztosították a dolgozók fizetését,
aminek a kiváltására november elején két cégtõl közel százmillió forint
helyiadó-elõleget vettek fel. A beszállítókkal szemben a korábbi idõszakban negyedmilliárd forintos tartozást halmoztak fel az önkormányzati fenntartású cégek és intézmények,
ami alapján az érintett helyi vállalkozások finanszírozzák a várost, amiért a polgármester szerint köszönet illeti õket. Koncz Ferenc tájékoztatójában arra is kitért, hogy a jelenlegi
nehéz helyzetet az idézte elõ, hogy
a város szinte minden pályázaton indult és sokat meg is nyert. Ezzel egy
idõben azonban elsõsorban a cukorgyár bezárása miatt évi mintegy kétszázmillió forinttal csökkentek a helyiadó-bevételek, ami a pályázatok
megvalósításához szükséges önrész
biztosítására beszûkítette a lehetõségeket. Erre a célra nagy összegû banki hitelt vett fel a korábbi önkormányzat svájci frank alapon, aminek
a törlesztését magas árfolyamon kell
teljesíteni. Így duzzadt fel a nyolc évvel korábbi 200 milliós adósság 2,8
milliárdra. Az elmúlt esztendõkben jelentõs összegeket fordítottak a település látványos fejlesztésére, miközben a pazarló gazdálkodás is jellemzõ
volt a város mûködésére: jelentõs öszszegû megbízási szerzõdések, 14

A szerencsi eseményt a Bocskai gimnáziumban tartották.
személyautóból álló gépjármûpark,
esetenként kiemelkedõen magas bérek jelentettek terhet az önkormányzat számára.
A polgármester tájékoztatójában
közölte, hogy a súlyos pénzügyi
helyzetben a közel egymilliárd forintos városrehabilitációs pályázat elhalasztására kényszerült az önkormányzat, mert nem látták biztosítottnak a fedezetet a projekthez
szükséges 213 millió forintot saját
erõre. Ugyanakkor megszavazták a
Rákóczi-vár rekonstrukcióját, valamint a belvárosban lévõ római katolikus és református templomok felújítását és változtatásokkal ugyan, de
szeretnék megvalósítani az óvodaberuházásokat. Emellett 100 millió
forint támogatással elvégeznék a patakmedernél tovább már nem odázható árvízvédelmi munkálatokat és
terveik között szerepel a város csapadékvíz-elvezetõ rendszerének a
rendbetétele. Koncz Ferenc a város
jövõje szempontjából kiemelt fontosságúnak tartotta a munkahelyteremtést. Mint fogalmazott, a szalmatüzelésû erõmû megvalósítása
eddig sem a városon múlott, abban
a térségi borász társadalomnak és a
beruházónak kell egyezségre jutnia.
A vasszerkezeteket galvanizáló üzem
ügyében tavasszal úgy tûnik, hogy

GYERTYAGYÚJTÁSOK

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva adventi koszorú készült a
polgármesteri hivatal elõtti parkban.
Az elsõ gyertya november 28-ai
meggyújtása alkalmából szervezett
ünnepségen a tárogatójáték után
Koncz Ferenc mondott köszöntõt. A
város polgármestere beszédében a
szeretet és a család fontosságát hangsúlyozta. Karácsonyi énekek és szavalat hangzott el, majd Kecskés Lász-

ló, római katolikus káplán ünnepi
gondolatai és Börzsönyi József református esperes áldása nyitotta meg
a karácsonyi ünnepkört.
Egy hét múlva, december 5-én a második gyertya meggyújtásánál Ringer
István tárogatómuzsikáját követõen
óvodások énekekkel és mondókákkal
szerepeltek. A program részeként a református kórus elõadásában csendültek fel karácsonyi énekek.

politikai jellegû bejelentés történt, de
elõrehaladott tárgyalásokat folytatnak
egy szigetelõanyagok gyártásával
foglalkozó cég Szerencsre telepítésérõl. A polgármester kiemelte: már
konkrét lépéseket tettek a kiadások
csökkentése érdekében, amelyeket
további intézkedések követnek. Öszszességében évi 100 millió forint költség megtakarítására lát lehetõséget.
A tájékoztatót követõ felszólalások
között kérdésként elhangzott, hogy
a jelenlegi pénzügyi helyzet elõidézéséért nem terheli-e büntetõjogi felelõsség az elõzõ városvezetést? Volt,
aki a belváros-rehabilitációs program
megvalósítása mellett érvelt, kifogásolva, hogy az érintett lakók megkérdezése nélkül született döntés a
projektrõl való lemondásról.
(Folytatás a 7. oldalon.)

TISZTÚJÍTÁS A VÁROSI
SPORTEGYESÜLETNÉL

Tisztújítás volt a városi
sportegyesületnél. A civil szervezet november
22-ei küldöttközgyûlésén a szakosztályok képviselõi titkos szavazással
döntöttek az elnök és az
ügyvezetõ személyérõl,
megválasztották az elnökség és az ellenõrzõ
bizottság tagjait.

Az elmúlt év õszén
született döntés a városi sportegyesületnél arról, hogy a tisztújítást A szakosztályok vezetõi titkos szavazással
mindig az önkormány- választottak új tisztségviselôket.
zati választásokat köveA pénzügyi beszámolót követõen
tõen tartják a civil szervezetben. A
mostani tanácskozáson Cseppely Já- az erre a célra létrehozott bizottság
nos ügyvezetõ elnök számolt be az ismertette az egyes tisztségekre jelölt
személyeket, akikre a jelenlévõ harév eltelt idõszakának gazdálkodásáról. Mint elhangzott, a tíz szakosz- minc küldött titkos szavazással adta
tály által az év elején benyújtott igé- le a voksát. Az elnöki tisztséget több
mint egy évtizede betöltõ Kormos
nyek kétmillió forinttal haladták meg
a tervezett bevételeket. Idõközben Sándort a szakosztályok képviselõi
egy vállalkozó felajánlásának kö- megerõsítették a tisztségében.
Az egyesület ügyvezetõ elnöki teszönhetõen a fõszponzor önkormányzat által biztosított támogatás endõit a jövõben Sohajda Edit látja
összege 6,5 millió forintról 8 millió el, az elnökségben Bobkó Géza, Braforintra emelkedett, ami kiegyensú- un Miklós, Czakóné Szikszai Orsolyozottá tette a pénzügyi tervet. Az lya és Egeli Zsolt kapott helyet. Az
ügyvezetõ ismertette, hogy az idei ellenõrzõ bizottság tagjai Béni Gyuesztendõre megszavazott járandó- la, Nyíriné Bárdosi Mária és Illésy
ságból még hárommillió forint nem László lettek. Az egyesület vezetéérkezett meg az egyesület számlájá- sének az elkövetkezõ idõszakban a
ra, amivel teljesíteni tudnák a kifi- mûködõképesség biztosítása mellett
zetetlen számlákat és az év végéig új, a kor követelményeinek megfebiztosított volna az egyesület mûkö- lelõ alapszabály megalkotása lesz az
egyik fontos feladata.
dése.

CSILLOGÓ ÉRMEK
AZ ORSZÁGOS KARATEVERSENYEN

Második alkalommal hirdetett országos shotokan karate bajnokságot
az SKS Hungary Szövetség. A december 5-én, Szerencsen megrendezett Mikulás-kupára négy megyébõl érkeztek résztvevõk.
Tizennégy shotokan karate egyesület harminc klubjának versenyzõi
sorakoztak fel a Kulcsár Anita Sportcsarnok küzdõterén, akiket az alkalomból a házigazda település polgármestere köszöntött. Koncz Ferenc
beszédében hangsúlyozta az ifjúság
egészséges életmódra nevelését, amiben fontos szerep jut a sportnak. Szerencsen évek óta eredményesen
mûködik a karate szakosztály, amelynek a tagjai az elmúlt idõszakban
nemcsak hazai környezetben értek
el sikereket, hanem világversenyeken
is öregbítették a város hírnevét. Az
ünnepélyes megnyitót követõen három kijelölt helyszínen történt egyszerre elõbb a különbözõ korosztályokban és övfokozatokban a formagyakorlatok bemutatása, amit a
küzdelmek követtek, amelyen többek
között egri, nyíregyházi, mezõkövesdi, noszvaji, nagykállói, hevesi, hajdúszoboszlói, hajdúnánási és szerencsi versenyzõk szerepeltek.
– A résztvevõk számával és a kupa
színvonalával egyaránt elégedett vagyok – nyilatkozta lapunknak Juhász
Ferenc, az SKS Hungary Szövetség
elnöke. – Egyéniben 219, csapatban
pedig 28 nevezést regisztráltunk,
ami mindkét esetben meghaladja a
tavalyi létszámot. Úgy gondolom,
hogy bármelyik sportág büszke lehetne arra, hogy ennyi embert képes
felvonultatni egy viadalon. Az elnök
kiemelte, hogy a nap során küzde-

Az aranyérmes Császár Csilla (jobbra) küzdelemben.
lemben szép pontszerzéseket, katában pedig harmonikus és dinamikus
mozdulatokból álló gyakorlatokat
látott, ami a szövetséghez tartozó klubokban folyó színvonalas munkát dicséri. Fontos, hogy a fiatalok versenyrutint szerezzenek. Ennek érdekében a tervek szerint jövõre a németországi vb elõtt Egerben Európabajnokságot szerveznek, ami felkészülésül szolgál majd a világversenyre.
A szerencsi karate klubot tizenhét
fiatal képviselte az országos viadalon, akik négy arany-, valamint héthét ezüst- és bronzérmet szereztek.
A legkisebbeknek tapasztalatszerzésre szolgált a Mikulás-kupa. Egyéniben kümitében elõször Árvay Bálint lett országos bajnok a népes
mezõnyben, majd a versenytársait
legyõzõ Császár Csilla ugyancsak
küzdelemben érdemelte ki az aranyérmet. Egyéni kümitében Monyók

Helga második, Gál Réka, Kobolák
Anna, valamint Fige Balázs harmadik helyezést ért el. Tóth Tamara
gyûjteményében két ezüstérem szerepelt. Ugyanilyen eredménnyel
büszkélkedhet Harsányi Mihály, míg
a szeniorok mezõnyében a fiatalok
edzõje, Varga Csaba háromdanos
mester katában második lett. György
Jácint kümitében bronzérmes, míg
Dobos Dávid formagyakorlatban és
küzdelemben egyaránt harmadik lett
a rangsorban.
A csapatversenyben a Gál Réka,
Fige Balázs és Orosz Marcell, valamint a Császár Levente, Varga Dániel és Harsányi Mihály alkotta formációk két arany, egy ezüst és egy
bronzérmet szerzett, míg a Dobos
Dávid, Árvay Bálint, György Jácint
összeállítású csapat küzdelemben
második helyezést ért el a szerencsi országos shotokan karate versenyen.

AKTUÁLIS

MIÉRT VETT RÉSZT A SZERENCSI
SZAKKÉPZÕ ISKOLA NYÍLT NAPJÁN?
Horváth Éva:
– A Szerencsi Szakképzõ Iskola informatikai tagozatára jelentkezem, mert érdekel a számítástechnika. A bátyám ugyanebbe az iskolába jár és nagyon kedvezõek
a tapasztalatai. Elmondása szerint magas
szintû az oktatás, a tanárok a tudásukat a
legjobb módszerekkel adják át a diákoknak. Szakirányú érettségit lehet tenni,
ami elõsegítheti a késõbbi továbbtanulásomat. Az sem utolsó szempont, hogy helyben maradok, így nem kell utaznom, vagy
kollégiumba költözni.
Hegedûs Márk:
– Ebben a középiskolában szeretnék tovább tanulni, ahol a testvérem a 9/A osztály tanulója. Sok barátom is van az intézményben és nagyon érdekel az informatika szak, szeretem a számítógépeket.
Bízom benne, hogy felvesznek az iskolába, bár ehhez a tanulmányi átlagom nem
biztos, hogy elegendõ lesz. Ennek ellenére
ide fogom beadni a jelentkezésemet.

Lipták Szimonetta:
– Azért választom elsõsorban a Szerencsi
Szakképzõ Iskolát, mert a bátyám is itt végzett, és az õ elmondása alapján jónak tartom az itteni oktatást, a személyi és a tárgyi feltételeket. Az informatikai szakközépiskolai képzést választom, mert már kiskoromtól fogva érdekelnek a számítógépes mûveletek. Úgy gondolom, hogy a
megszerzett tudást az életben is jól fogom
tudni hasznosítani.

Szabó Marcell:
– Napjainkban egyre többet hallani arról,
hogy egy jó szakmával a kézben könnyebb
munkahelyet találni, mint némelyik diplomával. Én villanyszerelõ szeretnék lenni, ami hiányszakmának számít a megyében. A gyakorlati képzéshez helyben
biztosítanak lehetõséget az ÉMÁSZ tanmûhelyében, amit meg is néztünk a nyílt napon. Nagyon tetszett, amit láttam, és ez
megerõsítette bennem a döntésem helyességét.

FELHÍVÁS EGÉSZSÉGÜGYI
ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉRE

A szerencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet a várhatóan 2011. március 1-jétõl
beinduló egynapos sebészeti ellátás
keretén belül az alábbi munkakörök
betöltésére várja a jelentkezéseket:
Esetmenedzser:
– egészségügyi fõiskolai végzettség,
– ötéves szakmai gyakorlat,
– jó kommunikációs készség,
– felhasználói szintû számítógépes
ismeret.
Anaesteziológiai szakasszisztens:
– szakirányú végzettség,
– minimum 3 éves kórházi gyakorlat,

– elõnyt jelent: felhasználói szintû
számítógépes ismeret, jó kommunikációs készség, részvétel szakápolói
tevékenységben.
Ápoló (OKJ-s végzettség):
– kórházi gyakorlat elõnyt jelent,
– felhasználói szintû számítógépes
ismeret.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. január 15.
Pályázatokat az ESZEI titkárságán
lehet leadni személyesen, vagy postán az alábbi címre: Szántó J. Endre
ESZEI, Dr. Bobkó Géza igazgató
fõorvos, 3900 Szerencs, Bekecsi út
10.

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, üzleti partnereinket, hogy
a Szerencsi Hírek szerkesztõségének
munkatársai december 20–24., valamint december 27–31. között rendes évi szabadságukat töltik. Lapunk következõ száma 2011. január 14-én jelenik meg. Lapzárta:
2011. január 7.

Szabadságunk idõtartama alatt
sürgõs ügyekben a 06-20/340-6089es telefonon ügyeletet tartunk, január
3-tól személyesen kereshetnek bennünket.
Olvasóinknak békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk!
A szerkesztõség
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AZ IDÔ ELÉRKEZETT,
A FÕSZERKESZTÕ ELKÖSZÖN

Tizenhat évvel ezelõtt kezdõdött. A szerencsi Rákóczi-vár történelmi falai között, a kis kápolnában.
Mûvelõdésszervezõként dolgoztam a Városi Kulturális Központban, amikor az akkori polgármester, Magda Gábor irodájában kérdést intézett hozzám: Vállalkoznék-e a Szerencsi Hírek szerkesztésére? Nyolc oldalon, havonta egy alkalommal jelent meg az újság.
Az írott médiában már szereztem egy kis gyakorlatot,
mert az egyik megyei napilap, a Déli Hírlap tudósítójaként dolgoztam. Így hát elfogadtam a polgármester
felkérését, mert szakmai kihívásnak tekintettem az új
feladatot. Így lettem én 1994. január 1-jétõl a Szerencsi
Hírek felelõs szerkesztõje. Árvay Attila kollégámmal
közösen láttunk hozzá a feladatnak. Vele azóta is együtt
dolgozom. Megváltoztattuk a lapot külsõ megjelenésében és tartalmában egyaránt. Korábban nem voltak
elõfizetõk, a nyolcszáz példányban megjelenõ lapból
kevés, 100-150 darab fogyott el. Egy-két év elteltével
több száz elõfizetõt toboroztunk és pár példány maradt az újságárusoknál. A cikkek írógépen születtek,
a számítógéprõl csak álmodoztunk. Két ujjal pötyögtük a sorokat, majd késõbb Szûcs Erika ugrott át hozzánk délutánonként a polgármesteri hivatalból, hogy
profiként segítsen nekünk a kéziratok leírásában. Teltek-múltak a hónapok, és gyülekeztek körénk az önkéntes segítõk, gyarapodtak a szerzõk, bõvült a terjedelem. 1995-ben már tizennégy, majd a következõ esztendõben tizennyolc, 1998-tól húsz oldalon kínáltuk
írásainkat az olvasónak. Szerencs Város Önkormányzata 1996. január 1-jével megalakította a Szerencsi Hírek szerkesztõségét, mint szakmai mûhelyt, részben
önálló költségvetési intézményt. A testület határozatlan idõre bízott meg fõszerkesztõnek. Négy évvel ezt
követõen csatlakozott csapatunkhoz Muhi Zoltán
szerkesztõségi munkatárs. A lap példányszáma elérte
kettõezret, és volt olyan idõszak, amikor 1300 elõfi-

zetõt regisztráltunk. 1994 és 2010 között 316 lapszám
látott napvilágot, összesen 6318 oldalon jegyeztük le
az utókornak a város elmúlt tizenhat évének a krónikáját. Tükröt tartottunk a helyi társadalom elé. Elõfordult, hogy a kép kicsit torzított, de a mindenkori valóságot mutatta. Az idén december 31-én lezárult egy
fejezet a Szerencsi Hírek történetében. A jövõ év elején egy újabb korszak veszi kezdetét. A város képviselõ-testülete november 30-ai, rendkívüli ülésén döntött a Szerencsi Hírek átszervezésérõl. A határozat szerint 2011. január 1-jétõl a Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. a lap kiadója, a szerkesztõség munkatársainak megszûnik a közalkalmazotti jogviszonya és
felajánlották a dolgozóknak a városüzemeltetõ társaságnál történõ további foglalkoztatást. Hosszas mérlegelés után én is döntöttem. Nekem az idõ most elérkezett, és befejezem a Szerencsi Híreknél újságírói,
szerkesztõi pályafutásomat és elköszönök. Hálás vagyok az olvasónak, hogy kitüntette figyelmével az újságot, megvásárolta a lapunkat. Jó érzéssel gondolok
arra, amikor alkotmánybíró fizette elõ a városunkhoz
kötõdõ, de már Miskolcon élõ édesapjának újságunkat, vagy éppen az idei karácsony ajándékának szánja a Budapesten élõ unoka itt lakó nagymamájának a
Szerencsi Hírek jövõ évi számait. Megköszönöm üzleti partnereinknek, hogy az elmúlt években bennünket választottak, hirdetéseiket lapunkban jelentették
meg, ezzel évente több millió forinttal járultak hozzá
bevételeink teljesítéséhez. Megtisztelõ, hogy a szerencsi
képviselõ-testület tagjai november 30-án egyhangúlag
ismerték el a Szerencsi Híreknél végzett, több mint másfél évtizedes munkámat.
Befejezésül, kívánok az elkövetkezendõ években az
olvasónak, városunk lakóinak sok jó szerencsi híreket!
Sárkány László

HÍREK RÖVIDEN
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS. Szerencsi Fürdõ és Wellnessház: december 24-én zárva, december 25–26án (10–22 óráig) nyitva, december
31-én és január 1-jén (10–22 óráig)
nyitva.
Világörökségi kapuzat és turisztikai fogadóépület: december 24-én
és 25-én zárva, december 26-án (10–
17 óráig) nyitva, december 31-én és
január 1-jén zárva.
Szerencs Városi Tanuszoda: december 24–25–26-án zárva, december 27–30-ig (szombati rend szerint
8–19 óráig) nyitva, december 31-én
és január 1-jén zárva.
MEGJELENÉS 2011. Ezúton tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a
Szerencsi Hírek 2011-ben az alábbi idõpontokban jelenik meg: január 14., január 28., február 11., február 25., március 11., március 25.,
április 8., április 22., május 13., május 27., június 10., június 24., augusztus 12., augusztus 26., szeptember 9., szeptember 23., október
7., október 21., november 11., november 25., december 16. Lapzárta: a megjelenés elõtti héten, pénteken 10 óra.
GRAFITKERINGÕ MISKOLCON.
A Miskolci Városi Könyvtár és In-

formációs Központ Szabó Lõrinc
Könyvtára december 2-án ismertette meg az érdeklõdõket Viczai Henrietta: Grafitkeringõ címû verseskötetével. A szerzõnõt és könyvét
Serfõzõ Simon, József Attila-díjas
költõ, a Felsõmagyarország Kiadó vezetõje mutatta be. Közremûködtek a
MONTÁZS Egyesület tagjai.
Viczai Henrietta korábban a miskolci központtal mûködõ Heti Hírnök újságírója és szerkesztõje volt.
Ám ez év októberétõl a Szerencsi
Rendõrkapitányság bûnügyi osztályának zászlósa. Elsõ kötetet 2002ben Hajnali kárhozat címen látott
napvilágot.
DECEMBERI PROGRAMOK. December 18. szombat 16 óra: A Fanfár Szerencsi Ifjúsági Fúvószenekar
karácsonyi koncertje a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében.
December 19. vasárnap VÁROSI
KARÁCSONY.
10 órától: Karácsonyi forgatag a Rákóczi-vár udvarán, a fürdõ elõtti téren, a vár és a fürdõ közötti sétányon.
Kézmûvesek, ajándéksátrak, élõ betlehem, tea, forralt bor és egyéb karácsonyi finomságok kedvezményes
áron.
14.30-tól Ünnepi mûsor a Rákóczi-vár udvarán. Fellép a Bocskai Ist-

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Galatóczki Péter, Czipa Dominik, Kiss József, Kiss Hédi,
Kratochvila Michal, Kratochvila Mátyás Leopold, Szegedi István, Tóth
Abigél, Papp Attila, Maczó Gergõ.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Baranyai Éva – Csepely Csaba, Knapp Boglárka
– Kasét Krisztián.
Elhunytak: Margitai András 47 éves, Petrovits Lajos Sándorné (Gál Eszter) 88 éves, Kovács Nándorné (Forgács Irén) 82 éves.

ván Gimnázium Drámacsoportja, a
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény énekkara, a Városi Nyugdíjas Klub Énekkara és a Szerencsi óvodások.
15.30-tól Ondi karácsony. Közremûködnek az ondi óvodások, iskolások.
17 órától: A negyedik adventi
gyertya meggyújtása a szerencsi polgármesteri hivatal elõtti koszorún.
A HEGYALJA KAPUJA MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLET
december 20-án (hétfôn) 15 órától
a Rákóczi vár lovagtermében tartja
ünnepélyes évzáró klubfoglalkozását, amire szeretettel hívjuk és várjuk sors- és tagtársunkat.
Benkó Istvánné,
klubvezetô

TISZTELT
ELÕFIZETÕINK!
Lapunk elõzõ két számában adtunk
tájékoztatást az éves elõfizetõi kedvezményekrõl. Azóta több olvasónk
is jelezte szerkesztõségünknek, hogy
a postások a teljes díjat szedték be
tõlük. A Magyar Posta Zrt.-vel az
ügyben történt egyeztetés után azt az
ígéretet kaptuk, hogy a posta minden éves elõfizetõnek, aki már befizette az elõfizetési díjat (3025 Ft/év),
visszatéríti a díjkülönbözetet, legkésõbb 2011. január 31-ig. Azoknak,
akik még nem fizették elõ a lapot a
2011-es évre, a postásoknál már a
kedvezményes díjon tehetik meg. (A
kedvezményes éves elõfizetési díj
2750 Ft/év.)
A régi és új elõfizetõknek január
végéig van lehetõségük a Szerencsi
Hírek kedvezményes éves elõfizetésére.
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BRONZMINÕSÍTÉS
A NEMZETKÖZI FESZTIVÁLON

Nemzetközi mezõnyben is bizonyítottak a szerencsi Szikra Tánciskola növendékei. Kovács Annamária tanítványai az október 26–28-án,
Budapesten megrendezett IX. Nemzetközi Mûvészeti Gyermek és Ifjúsági Fesztivál-versenyen tánc-koreográfia kategóriában bronz minõsítést szereztek.

A orosz, ukrán, szlovák, japán,
cseh, román és lett versenyzõket is
felvonultató seregszemlén két-két
produkciót mutattak be a színpadra
lépõ csoportok, akiknek a teljesítményét a koreográfiák, az összmunka és a látvány alapján értékelte a zsûri. A szerencsiek (13–18 évesek) bronz minõsítése kitûnõ eredménynek számít, különösen annak
tükrében, hogy az egyik koreográfiát a fesztivál elõtt két héttel fejezték
be, ráadásul négyen másfél hónappal ezelõtt csatlakoztak a közösséghez. A sikeres csapat tagjai: Sinka Dorina, Rimán Réka, Hegedûs Viktória,
Sípos Noémi, Pallai Patrícia, Veres
Andrea, Fehér Klaudia, Lantos Judit,
Marsi Viktória, Paksi Renáta, Magyar
Lívia, Ács Ilona.

Ugyancsak Budapesten szerepeltek
november 27-én a Szikra Tánciskola
növendékei, ez alkalommal a Magyar
Látványtánc Sportszövetség által szervezett országos õszi kupaversenyen. A
rangos viadalon a Százszorszép csoport (9–12 éves) és a nagylányok egyaránt ezüst minõsítést kaptak. A nagy
csoport tagjai megegyeztek a korábbi

nemzetközi versenyen szereplõkkel. A
Százszorszép csoportot Benda Boglárka, Bliszkó Zsófia, Csupi Letícia,
Czink Helga, Boros Vanessza, Vitelki
Luca, Visóczki Luca, Nagy Fanny,
Horváth Nikolett, Lakatos Bianka, Gál
Réka, Kontra Kincsõ alkotta. A gyerekek Budapestre utazásának a költségét
Koncz Ferenc biztosította.

ményen a városból és környékérõl érkezett nyolcadik osztályos diákok ismerkedtek a középfokú oktatási intéz-

mény kínálatával. A fiatalok képet kaptak az informatika és elektrotechnikaielektronikai szakmacsoportokban megvalósuló szakközépiskolai oktatásról és
szó esett a szakiskolai képzés keretében mûködõ villanyszerelõ-, fodrász-, központifûtés- és csõhálózatszerelõ-, a bútorasztalos-, valamint
nõiszabó-képzésrõl. Az érdeklõdõ általános iskolások az oktatási intézmény saját és vállalati tanmûhelyeiben
tájékozódtak a szakmai gyakorlat megszerzésének lehetõségeirõl. Bepillantást
nyertek a frizurakészítés és nõi ruhák
összeállításának a rejtelmeibe, és a villanyszerelõ tanmûhelyben is látogatást
tettek. A nyílt napon az is elhangzott,
hogy Szerencsi Szakképzõ Iskola kínálatából a villanyszerelõ, valamint a
központifûtés- és csõhálózat-szerelõ
mellett a bútorasztalos is bekerült a kiemelten támogatott szakmák közé.

A KÖZÉPISKOLÁK AJÁNLATA
tanulói is bemutathatták tudásuk legjavát, hiszen a helyszínen készítettek
divatos frizurákat. Hasonlóképpen
nagy népszerûségre tettek szert a nõi
szabók által készített ruhák. A kiállítást a környékbeli diákok is megte-

kinthették november végén az iskola
nyílt napján. A nyolcadikosoknak lehetõségük volt órák látogatására, különbözõ eszközök kipróbálására, a
tanmûhelyek megismerésére.
Révész Marianna

BURSA HUNGARICAÖSZTÖNDÍJASOK
Az idén is csatlakozott Szerencs
Város Önkormányzata a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A helyi képviselõ-testület november 18-

MÛVÉSZETI ISKOLÁK
TANÁCSKOZÁSA
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák
Igazgatói Munkaközössége tartott
szakmai tanácskozást december 1jén Szerencsen. A program elején elhangzott üdvözlõ szavak után Harkályné Kovács Katalin elõadásában

ben Fábián Ottóné fõigazgató tájékoztatta munkatársait a legfontosabb feladatokról. Elhangzott többek
között, hogy az intézmény nyolcadikos diákjai a közelmúltban vettek
részt a Szerencsi Szakképzõ Iskola
nyílt napján, decemberben pedig a
Bocskai gimnázium kínálatával ismerkedhetnek meg a pályaválasztás
elõtt álló tanulók. Az év utolsó hónapja az ünnepi készülõdés jegyében
telik majd, a két épületben december 20-án és 21-én rendezik meg a
hagyományos karácsonyi vásárt és
ünnepségeket.

A sikeres csapat.

A fodrász pálya iránt jelentôs az érdeklõdés.

Idén is részt vett a szakképzési kiállításon a Szerencsi Szakképzõ Iskola. A rendezvény helyszíne a Miskolc
Városi Sportcsarnok volt, ahol a megye középiskoláinak többsége megjelent és tájékoztatta az érdeklõdõket.
Diákjaink tanáraik segítségével hoszszasan készülõdtek az eseményre,
ahol az iskola egyes szakirányainak
a sajátosságait mutatták be. Az informatika és az elektronika iránt érdeklõdõk projektoros kivetítéssel nyertek betekintést a szakok érdekességeibe. Különbözõ plakátok és kiállított
szakmai eszközök, gépek segítségével végigkövethették a látogatók a technológia fejlõdését. Az iskola fodrász

Õszi nevelési értekezlet keretében
rendeztek bemutató órákkal egybekötött szakmai napot november 29én a Szerencsi Általános Iskola Bolyai épületében.
Az idei oktatási év az idõsek szeretete, megbecsülése és tisztelete
jegyében telt az intézményben. Ez volt
a témája a négy osztályban megrendezett bemutató óráknak is, melyeket 45 perc elteltével a helyszínen értékeltek a résztvevõ pedagógusok.
A program második részében rendhagyó tantestületi értekezlet kereté-

NYÍLT NAP A SZAKKÉPZÕBEN

Pályaválasztási nyílt napot tartottak
november 24-én a Szerencsi Szakképzõ
Iskolában. Az évente ismétlõdõ ese-

AZ IDÕSEK SZERETETE ÉS
TISZTELETE AZ ISKOLÁBAN

a Szerencsi Általános Iskolát, ezen
belül a mûvészeti képzést mutatta be
a hallgatóságnak. A szakmai nap
résztvevõi a megyei fenntartású
mûvészeti intézmények helyzetérõl,
valamint a zenei továbbtanulás új feltételeirõl tájékozódtak.

ai ülésén hozott döntést a pályázati
kiírásra beérkezett igénylésekrõl.
Összesen 119-en kértek támogatást,
akik közül 116-an részesülnek a
jövõ évben pénzbeli juttatásban. Az
egyetemisták és fõiskolások közül tíz
hónapra 41-en háromezer forintot,
38-an kétezer forintot, 17-en pedig
ezer forintot kapnak. A felvételi elõtt
állók közül három tanulmányi évre
hatnak háromezer forint, kilencnek
kétezer forint, öt pedig ezer forint a
havi juttatása. A város által biztosított járandóságokat a megyei közgyûlés további támogatással egészíti ki, majd az így kapott összeget a
szaktárca maximum ötezer forint
erejéig megduplázza.

Az általános iskola tantestülete részt vett az õszi nevelési értekezleten.

EGYSZER EGY KIRÁLYFI

Színpadon a Kolompos együttes.
Zenés mulatságra várta az érdeklõdõket november 24-én az általános iskola Rákóczi épületének aulájába a Kolompos együttes. A budapesti zenekar neve nem ismeretlen a
városban, hiszen már évek óta Szerencsen rendezik meg nyári táborukat,
amelyre az ország különbözõ térségeibõl és a határon túlról is érkeznek

résztvevõk. A Kolompos együttes minden esztendõben egy-egy alkalommal
külön mûsort is ad a településen. Az
idei, Egyszer egy királyfi címmel meghirdetett programon az óvodásokat és
iskolásokat a zenekar tagjai ismertették meg az autentikus népzenével, a
néptáncokkal és szokásokkal, valamint
a magyar népi hangszerekkel.

TOBORZÓK A GIMNÁZIUMBAN

A Miskolci Toborzó és Érdekvédelmi
Iroda munkatársai jártak november 25én a szerencsi Bocskai gimnáziumban.
A rendkívüli osztályfõnöki órán az elõadók a katonai pályát ajánlották az
oktatási intézmény rendészeti képzésben részt vevõ tanulói és az érdeklõdõ figyelmébe. Mint elhangzott, szigorú feltételeknek kell meg-

felelniük azoknak, akik ebbe az irányban kívánnak továbbtanulni. A Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre
például csak azok kerülhetnek be, akik
a kitûnõ tanulmányi eredmény mellett kellõ állóképességgel rendelkeznek, és az orvosi, valamint a pszichológiai vizsgálatokon is megfelelnek a szigorú követelményeknek.

A Bocskai gimnázium rendészeti tagozatos diákjai tájékozódtak a katonai pályáról.

KRÓNIKA

FELZÁRKÓZTATÓ
KÉPZÉSEK

Ismerkedés a számítógéppel.
Száz hátrányos helyzetû ember
szerzett informatikai alapismereteket szeptember 20-a és november
26-a között a Városi Kulturális Központ és Könyvtárban. A program
költségeit a Társadalmi Megújulás
Operatív Program által biztosított támogatás fedezte.
Az idén márciusban volt a Rákóczi-várban a nyitó rendezvénye annak a tehetséggondozást és a hátrányos helyzetû emberek felzárkóztatását egyaránt szolgáló nagyszabású
programnak, amelynek a megvalósítására európai uniós társfinanszírozású
pályázaton közel 32 millió forintot
nyert a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár. A támogatás felhasználásával tavasszal szakkörök és tehetségfejlesztõ foglalkozások kezdõdtek
a Szerencsi Általános Iskolában és a
Bocskai gimnáziumban. A projekt részeként nyáron tehetséggondozó tábor keretében általános iskolások
vették birtokba a simai ifjúsági tábort,

ahol a gimnázium néptánccsoportjának tagjai egy hétig gyarapították a tudásukat. A tehetségek felkarolása
mellett a hátrányos helyzetû emberek felzárkóztatását is szolgáló program keretében õsz elején húszórás informatikai oktatások kezdõdtek a Rákóczi-várban. Az egymást követõ tíz
kurzuson összesen százan szereztek
alapismereteket a számítógép használatából és internetes ügyintézésbõl.
A 2011 májusáig tartó program keretében jövõre a demokratikus jogérvényesítést elõsegítõ foglalkozásokat szerveznek a Rákóczi-várban,
amihez az érdek- és jogvédõ intézményekbe tett látogatások kapcsolódnak. A teljes projekt több mint hétszáz fiatalt és felnõttet érint, akiknek
az ismeretszerzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az utazást, a szállást, a frissítõket és az étkezéseket is térítésmentesen, a pályázati támogatásból biztosította a
szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár.

Fekete László szakedzõ segítõje tizenhárom esztendõvel ezelõtt kötelezte el magát a nehéz tárcsák emelgetése mellett. 1997-ben Szerencs
volt a házigazdája a súlyemelõ országos bajnokságnak, amelyen nézõként vett részt. Megtetszett neki a
sportág, a viadalt követõen kereste
meg Fekete László vezetõedzõt, hogy
szívesen látogatná a tréningeket. Így
lett kilencévesen Szerencs legfiatalabb nõi súlyemelõje, akinek a felkészülését nevelõedzõként Bencze
Zsanett irányította. Két év múlva az
ugyancsak a városban megtartott
Sydnex Kupán a serdülõk mezõnyében aranyérmet szerzett és teljesítményére az országos szövetség
képviselõi is felfigyeltek.
A szakosztály már akkoriban is
helyhiánnyal küzdött, így a különbözõ intézmények kisebb- nagyobb
termei között ingáztak. Diána 2002-

ben középiskolai tanulmányai miatt
Kazincbarcikára került, ahol Pátrovics
Géza jelenlegi szövetségi kapitány kezei alá került. 2003-ban már az utánpótlás-válogatott keret tagja volt, számos területi, kiemelt és kupaversenyen szerepelt eredményesen, 2003–
2005. között diákolimpiai és utánpótlás országos bajnokságon ezüstérmet szerzett, az olimpiai reménységek csapattagja volt. – Szépen ívelt
felfelé a súlyemelõ pályafutásom,
ami egy kisebb baleset miatt megtört
– idézi fel Fekete Diána. – Meghívást
kaptam 2004-ben a Kazincbarcikán
évente megrendezésre kerülõ szupersportolói gálára, ahol a különbözõ
szakosztályok legeredményesebb versenyzõi egymással mérik össze a tudásukat. Sorversenyes feladatokat
teljesítettünk, ahol az egyiknél rosszul
ugrottam, így a térdemre estem. Két
hónapot kellett kihagynom a sérülés
miatt, és sajnos ezután sem ment már
ugyanúgy az edzés. A 2005-ös szombathelyi diákolimpiai döntõn még elindultam és már a junior korcsoportban a dobogó második fokára állhattam fel. A verseny után azonban
befejeztem a súlyemelést. 2007-ben
az érettségi és az ötödik évfolyam elvégzése után hazajöttem Szerencsre.
2008-ban Fekete László szakedzõ
megkeresett, hogy elvállalnám-e a
kezdõ sportolók oktatását. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy perc
gondolkodás nélkül igent mondtam,
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Közösen készültünk fel erre a munkára, a polgármester asszony pedig nagyon jól menedzselte az elkészült pályázatokat. Nekünk az volt a feladatunk, hogy a képviselõ-testület által
meghatározott fejlesztési programhoz
minél több pályázatot készítsünk,
amelyek szakmailag megállják a helyüket a szigorú bírálatokon, és nyerési eséllyel indulhatnak a szoros, kiélezett versenyben. A tények pedig azt
mutatják, hogy sikeresek voltunk. Igaz,
hogy ez a munka nem speciálisan aljegyzõi vagy jegyzõi feladat, de a szakmai múltamat tekintve velem szemben
ez volt az elsõdleges elvárás. Büszke
vagyok arra, hogy kidolgoztunk egy
olyan pályázati rendszert, amit szakmai berkekben „szerencsi minta”-ként
emlegetnek. A pályázataink kilencven
százalékát magunk készítettük, ami egy
kisváros esetében egyáltalán nem tipikus. Sõt, a realizálásban is döntõ része van a hivatal dolgozóinak. Szerencsen a korábbi jó szakmai alapokon kialakult pályázati szemlélet speciális tudással párosult. Itt nem csak
az infrastrukturális fejlesztésekre gondolok, hanem például az oktatási pályázatokra, vagy éppen a kulturális projektekre.
– Ugyanakkor vannak olyan vélemények is, hogy éppen a pályázatok
megvalósításához szükséges önerõ
elõteremtése okozza ma a nehézséget
a város gazdálkodásában.
– Amikor a város fejlesztési programjához kapcsolódva a projekteket
kidolgoztuk, akkor még Szerencs jobb
pénzügyi helyzetben volt. Egyrészt
mûködött a cukorgyár, ami kiszámítható adófizetõ volt, másrészt reális esélye volt annak, hogy megépül az
erõmû, ami évente 200 millió forint
adóval egészítette volna ki az önkormányzat költségvetését. Ez olyan mértékû helyi adóbevétel, amelybõl a projektek minden nehézség nélkül finanszírozhatóak lettek volna. A fejlesztési program elfogadott, felelõsen
kialakított terv volt, amelynek a mentén benyújtottuk a pályázatokat. Jóval
késõbb, az idei év õszén derült ki, hogy

AZ IFJÚ SÚLYEMELÕK EDZÕJE

A napokban tette le az edzõi vizsgát Fekete Diána
(fotónkon), aki
immár két esztendeje tréner a helyi
súlyemelõ
szakosztálynál. A
fiatal szakember Szerencs Város
Sportegyesülete támogatásával végezte el az egyéves tanfolyamot Budapesten, amit kiváló eredménnyel
teljesített.

2010. DECEMBER 17.

hiszen gyermekkori álmom volt, hogy
egyszer Szerencsen legyek edzõ. Így
lettem 20 évesen a negyedik nõi súlyemelõ tréner Magyarországon, de ebben a keleti régióban az egyedüli és
a legfiatalabb. Tíz új gyerekkel kezdtem meg a munkát, majd 2009-ben
beiratkoztam egy budapesti edzõi iskolába. Ebben az évben kibõvült a
szakosztályunk Morvai Zoltán edzõvel, aki maga is egykor súlyemelõ
volt, szintén Szerencsen. Magam is
elkezdtem újra emelgetni a tárcsákat.
Tavaly az Opel–Barcika Kupán tértem vissza, ahol a dobogó legfelsõ
fokára állhattam fel, már felnõtt korcsoportban. Az idén áprilisban Budapesten megrendezett Egyetemisták
és Fõiskolások Országos Bajnokságán
3. helyet szereztem.
– A munka és az edzõsködés mellett a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karára járok szociális munkás
szakra – folytatta Fekete Diána. – A
szakosztályban számos ifjú tehetség
van, de egyet szeretnék kiemelni, hiszen 10 évesen már a serdülõ korcsoportos versenyzõk mellett is megállná a helyét. Bárány Gergõ második éve a tanítványom és az összes
eddig versenyét megnyerte, számos
kupával is gyarapítva a gyûjteményét.
Remélem, kitartása és a sportág iránti szeretete sokáig motiválni fogja, hiszen nagy jövõ áll elõtte. Én pedig
ameddig lehet, szeretném folytatni az
edzõsködést.

az erõmû megépítése nagyon távolra
kerül. A cukorgyár sajnos bezárt és a
világgazdasági válságot követõ pénzügyi nehézségek Szerencset is elérték,
nehezebb helyzetbe kerültek a helyi
vállalkozások. Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben át kell gondolni azt,
hogy az elnyert projekteket meg lehet-e valósítani, vagy sem. A döntéseket azonban nagyon körültekintõen
és felelõsséggel kell meghoznia a város vezetõinek és az önkormányzatnak.
– Egy nagy projekt sorsáról már határozott is a képviselõ-testület.
– Sajnos, még a tanúja voltam annak, hogy az egyik legnagyobb projektünket, a városközpont-rehabilitációs pályázatot a támogatási szerzõdés
aláírása elõtt az önkormányzat a pénzügyi helyzetre hivatkozással visszamondta. Mi, szakemberek, a hivatal
dolgozóival együtt nagyon sok munkát fektettünk a pályázatokba és nyilván szomorúak vagyunk, amikor egy
olyan nagy projektet, ami jelentõsen
megváltoztatta volna Szerencs arculatát, visszamondja az önkormányzat.
Szubjektív érzés, de azt gondolom,
hogy 800 millió forint támogatás lemondása nem csupán nekem fáj és véleményem szerint a tervek megvalósítására jó ideig nem kínálkozik majd
lehetõség. Hangsúlyozom, hogy a
képviselõ-testületnek a kompetenciája a mérlegelés és a döntés.
– Hiszen összeomlás fenyegeti a
költségvetést!
– Nem vitatható, hogy a város valóban nehéz pénzügyi helyzetben van.
Már jó fél éve úgy gazdálkodunk, hogy
naponta kell megnézni, hogy mire
adunk ki pénzt és számoljuk a bevételeinket, a likviditási gondok erõsen
jelentkeznek. Figyelembe véve a beszállítói tartozásunkat is, a város egyáltalán nincs könnyû helyzetben. Azt
gondolom azonban, hogy nagyon észszerû gazdálkodással el lehet kerülni

az önkormányzati csõdöt. Nyilván
erre is kell törekedni, ugyanis az adósságrendezési eljárás olyan következményekkel járna, ami még hátrányosabb helyzetbe hozná Szerencset. Erre
csak példaként említem, hogy az elkövetkezendõ három évben nem lehetne állami támogatásra, fejlesztésekre
pályázni. Megnyirbálnák az önkormányzat tevékenységi körét, csak a legszigorúbban vett kötelezõ feladatokat
lehetne végezni. Én úgy gondolom,
hogy ez nem lehet perspektíva, inkább
arra kell törekedni, hogy stabilizálódjon a helyzet és sikerüljön plusz pénzt
szerezni a város mûködéséhez.
– Milyennek ismerte meg Szerencset,
az itt élõ embereket?
– Többször kaptam kritikát azért,
hogy nem szerencsi vagyok. Most, immár távozóban elmondom, hogy én
Szerencset a városomnak tekintettem
és így is néztem a település fejlõdését,
lehetõségeit. Nagyon jó szellemiséggel találkoztam a hivatalban, az intézményekben, ahol a dolgozók a
jobbat szeretnék, tele vannak ötletekkel, jó gondolatokkal. Ez ma nem megszokott dolog. Az itt élõ emberek kedvesek, barátságosak, a város vezetése
mindig az igényességre törekedett,
fontosnak tartották fejleszteni, szépíteni
a települést, bemutatni Szerencs gazdag történelmi múltját. Itt érvényesült
az együtt gondolkodás, ami arról szólt,
hogy elõre kell menni és nem szabad
megijedni a feladatoktól, a problémák
pedig megoldhatók. Reménykedem,
hogy a jövõben tovább erõsödik ez a
szemlélet, megmarad a szakembergárda, akik a városban dolgoznak, és
köztisztviselõként, közalkalmazottként
megkapják a lehetõséget a munkára.
Én mindig büszkén beszéltem Szerencsrõl és megtisztelõ volt számomra, hogy szakmai pályafutásom végén
ennek a dinamikusan fejlõdõ, jó szellemiségû városnak lehettem a jegyzõje.
Sárkány László

A MÚLT TISZTELETE
A ZENÉBEN
Erkel Ferenc születésének 200.
évfordulója tiszteletére rendeztek
megemlékezést november 12-én, a
szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtárban. A magyar zenei élet
megteremtésében meghatározó szerepet vállaló, a nemzeti opera létrehozásán fáradozó mûvész elõtt tisztelgett Nagy Attila pedagógus, aki a
sokoldalú romantikus zeneszerzõ,
karmester, zongoramûvész életének
és munkásságának egy-egy pillana-

tát villantotta fel a hallgatóság elõtt.
Elhangzott többek között, hogy Erkel valamennyi alkotása a hazaszeretet, az összetartozás, a hit, valamint
a múlt tiszteletén alapul. A legismertebb mûve Kölcsey Ferenc versére komponált alkotás, amely a
magyarok himnuszává vált.
A Bocskai István Gimnázium tanára az elõadás végén zongorajátékkal tisztelgett Erkel Ferenc emléke elõtt.

Nagy Attila tartott elõadást Erkel Ferenc életérõl.

ASZTROLÓGIA ÉS KARÁCSONY

A Fény születése – Jézus és a karácsony címmel tartott elõadást Balogh Beáta asztrológus december 8án Szerencsen, a Huszárvár út 24.
szám alatt. A Merkúridiák Alapítvány
szervezésében megtartott esemé-

nyen a szakember az asztrológiában
alkalmazott szimbolikus látásmóddal
mutatta be a közönségnek a szeretet ünnepének jelképeit a témáról
folytatott közös beszélgetéssel záruló eseményen.
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INDIA A MESÉK ORSZÁGA
Néhány hónappal ezelõtt a Dubaiban szerzett tapasztalatairól számolt
be lapunk olvasóinak Braun Henrietta. A szerencsi lány a közelmúltban Indiába érkezett egy esküvõre,
így most a távol-keleti országból
származó élményeirõl mesél.
– Külföldi utazásaink több tekintetben is hasznossá válhatnak számunkra, ha nyitott gondolkodással és
szívvel tekintünk a minket körülvevõ
új világra. Ha nem próbáljuk meg saját kultúránkat a másikra ráerõltetni,
utunkat érdekesebbé és tanulságosabbá tehetjük. Rájöhetünk, hogy
amit a média és a reklámok sulykolnak, sok esetben valótlanok és a saját, személyes tapasztalatokon alapuló
következtetéseink megváltoztathatják életünket. Utunk végén pedig
szembesülhetünk azzal, hogy nem
csak egy újabb kultúrát ismertünk
meg, hanem a sajátunkat is külsõ
szemmel nézzük, és talán megtanuljuk jobban értékelni azt, amink van
– vallja Braun Henrietta.
India minden szempontból kihat az
összes érzékszervünkre és biztos vagyok benne, hogy a távol-keleti országból mindenki határozott véleménnyel távozik, legyen az pozitív
vagy negatív. Az utcai nyüzsgés, az
ételek változatossága, az emberek szemében tükrözõdõ fájdalom örökre felejthetetlen élménnyé válnak. Mi sajnos, csak az északi részre jutottunk
el, az Új-Delhi, Agra és Jaipur háromszögbe, ezért a véleményem lehet, hogy nem állja meg a helyét India egészére. Az ország északi és déli
részei kulturális, természeti, idõjárási és nyelvi szempontból is eltérõek.
Az északi sûrûbben lakott és kevesebb
a természeti szépség, míg a déli részen esõerdõ és több ezer éves templomok találhatók.
Számomra India a mesék országa
volt, tele egzotikummal és csillogással, ami röviddel a fõvárosba érkezésünk után a barátnõm esküvõjére
tartva valóra is vált. Új-Delhi külsõ
városrészébe tartottunk a barátnõm által bérelt sofõr és a barátnõsereg társaságában. Az esküvõ helyszínét már
messzirõl láttuk, karácsonyfaégõkhöz hasonlító fényekkel volt megvilágítva a külsõ épület teljes felülete.
A megérkezõ võlegény – aki szintén
a közös barátunk – fehér lovon, mesebeli ruhában ülve várta, hogy a körülötte táncolók bekísérjék menyaszszonyához. Betáncolva magunkat az
esküvõ helyszínére, azt hiszem, nem
túlzok, ha azt mondom, minden külföldi vendég szava elállt. A három futballpályányi területû színtér tele volt
csillogással, mesebeli fátylakkal, étellel-itallal, katonás sorban álló lelkes pincérekkel és lélegzetelállító ruhákkal.
A menyasszonyra órákig kellett
várni, de ez érthetõ, mert élete nagy
napján tökéletesen kell kinéznie, de
ez a néhány órai várakozás fel sem
tûnt, hiszen étellel-itallal el voltunk
látva, a szórakoztatásunkról zenével
is gondoskodtak. Az ara vörös ruháján megannyi csillogás, karja pedig
több kilónyi ékszerrel volt tele. Hindu esküvõkhöz méltóan földön ülve,
az elõttük lévõ tüzet folyamatosan táplálva a pandit, vagyis a hindu pap jelenlétében mondták ki a boldogító
igent. A hindu esküvõ nagyon látványos esemény, ami egy hétig tart mindennapi programokkal és eseményekkel – elevenítette fel emlékeit Braun Henrietta.
Indiát a toleranciája a más kultúrák, politikai és vallási nézetek iránt
a világ egyik legváltozatosabb és legkülönlegesebb olvasztótégelyévé változtatta. Beszédes adat, hogy 22 kü-

lönbözõ nyelvet és körülbelül 844 dialektust ismert el az indiai állam 2007ben. A hindu, keresztény és muzulmán vallások tökéletesen megférnek
egymás mellett: a lakosok nem csak
arra ügyelnek, hogy a másik vallást
ne sértsék meg, hanem hogy a sajátjukat is megõrizzék. Kitûnõ példa erre
az Agrában található Taj Mahal,
melyben három építészeti stílus, a perzsa, iszlám és indiai ötvözõdnek. Építõje, Shah Jahan mogul uralkodó a sírhelyet harmadik és egyben kedvenc
felesége emlékére emeltette, aki tragikus módon, 14. gyermekük szülése közben halt meg.

Az indiai menyasszony.
Indiában és Délkelet-Ázsiában általánosságban elmondható, hogy
kulturális és vallási szempontból
változatos, sokan mereven ragaszkodnak sajátjukhoz és gyakran hallani sem akarnak a másik kultúrába
vagy vallásba tartozó párral való
együttélésrõl. A szervezett házasságok a mai napig is rettentõ népszerûek és a gyermeknek sok esetben
kevés beleszólása van a választott férj
vagy feleség kilétét illetõen. Kevésbé mûvelt családokban a szülõk vallási és anyagi szempontokat vesznek
figyelembe, a tanultabb közösségben
pedig inkább a gyerekek érdeklõdési köre alapján választanak. Persze,
ez utóbbi esetben is figyelembe veszik a vallási és anyagi hátteret, de
a gyermekek boldogsága itt már jobban elõtérbe kerül. Több példát is láttam, hogy a választott pár másik vallásba tartozott, legyen az keresztény,
muzulmán vagy hindu, ezért szülõi
nyomásra a gyermek lemondott az

esküvõrõl és olyan partnerrel házasodott össze, akinek ugyanaz volt a
vallása, mint az övé – ismertette Braun Henrietta.
De minden álom egyszer véget ér,
és mint ahogy már az esküvõ vége –
amikor trükkös tolvajok majdnem az
összes barátnõm táskáját ellopták –,
úgy az ünnep utáni napok sem teltek
varázslatosan. Bár az ország tele van
érdekességgel, a látvány gyakran inkább meghökkentõ volt, mint kellemes. Indiában egy utcai sétából életünk nagy élménye kerekedhet, hiszen
minden érzékszervünk erõteljes hatásoknak van kitéve. Az ország északi részén egy átlagos utcakép rengeteg emberbõl és állatból, füstbõl és
koszból, házakból, sok esetben tákolmányokból és kevés növényzetbõl
áll. Jaipurban az utakon például a tehéntõl a kecskéig szinte minden háziállat felsorakozott, amiket az autósok próbálnak kikerülni. Az út melletti elefántok viszont azt az érzést keltik, hogy néhány száz évet visszacsöppentünk az idõben. A hindu vallás 330 ezer istene és istennõje egyike a tehén, ami sok esetben lefogyva, fû hiányában kartondobozt rágcsál az út mentén. A zajos autók és
motorok hangjától néha a mellettünk
ülõt sem halljuk, az ételek, állatok,
emberek, illetve hulladék illata pedig
sokak szaglását próbára teheti. A falra kiakasztott tükör elõtt munkálkodó borbély, a vékony fallal elválasztott WC-kagyló, a fedetlen kifõzdék,
a riksákban alvó sofõrök keltik az érzést, hogy az emberek az utcán élnek. Az összképen tovább rombolt a
vaskos láncokon megbilincselt elefántok és rajtuk ülõ, éles vasrudat tartó fiatalok, az elektromos drótokon
csüngõ vagy nyakuk körül kötelet viselõ majmok, és éhezõ háziállatok,
ezért sajnos, nem tudtam lelki békével távozni Indiából. Az utcák Délkelet-Ázsiához megszokott módon
szinte csak férfiakkal vannak tele, ezért
az európai fehér turista hölgyek itt is
nagy érdeklõdést kelthetnek. Utazásainkat mindenki másként éli meg. Az
évek során külföldi tartózkodásaim
alatt tapasztaltam – emelte ki Braun
Henrietta –, hogy olyan dolgokat veszek észre, tulajdonítok nekik fontosságot, amelyek európai honfitársaimnak fel sem tûnnek. Érhet csalódás, mégis általában pozitív élményeket szerzek, de ha embereket
vagy állatokat szenvedni látok, az
utamról alkotott összkép eltorzul.
Mindezek ellenére szívesen visszamennék Indiába, de legközelebb inkább a déli részre.

A MI „MADARUNK”
AMERIKÁBAN
Gyõzelemmel mutatkozott be az Amerikai Egyesült Államokban november 28án Erdei Zsolt. A kenyai Samson Onyango
Ngao elleni nyolcmenetes összecsapáson
mintegy ötszáz magyar szurkolt Madárnak – közöttük egy
mádi származású fiatalasszony.
Révész Ágnes 2002
óta él az USA-ban a
férjével, Czövek Róberttel és kisfiukkal:
Martinnal. Egy összetartó magyar közösség
tagjai, amelynek a
központjai a katolikus
és a református temp- Erdei Zsolt Révész Ágnes társaságában.
lomok, az iskola, ahol
Ágnes magyar nyelvre tanítja a gye- szólalt a „Szállj el, kismadár…” –
rekeket és a focicsapat, a Woodb- azt az érzést nem lehet leírni, amit
ridge Hungaria SC, ahol a férje ját- akkor átéltünk. Aki több éve távol
él hazájától, annak a magyar szót
szik és edzõsködik is.
Mivel Robi óriási sportrajongó, ál- meghallani egy ilyen helyen szívlandó figyelemmel követi a sport- szorító élmény. Elkezdtünk énekeleseményeket, és így figyelt fel egy ni, büszkén lobogtattuk a zászlókat,
érdekes cikkre, ami Erdei Zsolt leg- õ meg mosolyogva integetett vissza.
A gong után az elsõ rigmus, ami
újabb terveirõl szólt – idézte fel a
Madár meccsével kapcsolatos elõ- felcsendült, kicsit optimistán: – Üsd
zetes élményeit Révész Ágnes. – Há- ki! – De volt ott mindenféle buzdírom + kettõ meccset szerveztek tás: Ria, Ria, Hungária; Hajrá, Maneki itt Amerikában, és az elsõ dár; Hajrá, magyarok...
A pártatlan nézõk kíváncsian kérmindjárt a mi közelünkben, Atlantic City-ben volt. A férjem azonnal dezgették, hogy kinek szól ez a nagy
elkezdte szervezni az utazást. Óri- felhajtás, mi pedig lelkesen, büszkén
ási lelkesedéssel készültünk a hét- magyaráztuk, hogy õ egy magyar
végére. Apukám – Révész Lajos –, bokszoló, a mi veretlen bajnokunk,
szintén óriási rajongója Madárnak aki most meghódítja Amerikát, a MI
és bár mi nem láthattuk a németor- MADARUNK!!! Egy ember se kapott
szági meccseit, õ mindig részletes olyan szurkolást aznap este, mint
beszámolót tartott nekünk róluk. Zsolti, és akik nem ültek vagy álltak
Szerencsénk volt azzal is, hogy a mi szektorunkban, csak irigykedanyukám éppen látogatóban volt ná- ve néztek bennünket. Távol kicsi orlunk, így kisfiunkat is biztos kezek- szágunktól, annak a kb. 500 embernek, picinek és nagynak – volt,
ben hagyhattuk.
Eljött a várva várt nap, megérke- aki törött lábbal, gipszben jött el –,
zésünk után egymás után futottunk Madár képviselt mindent, ami mamagyar csoportokba, és mindenki iz- gyar, és minden mosoly, kedves ingatottan várta a meccs kezdetét. A tés, amit felénk küldött, még nafiúk kérésére az arcfestékemet sem gyobb szurkolást váltott ki.
Madár töretlenül küzdött a kehagytam otthon, és mondanom se
kell, amikor elkezdtem felkenni az nyaival, bár hosszú kezei, lábai még
arcokra a magyar zászló színeit, ha- számomra is idegesítõek voltak, egy
marosan sorba álltak az emberek. percig sem forgott veszélyben
Mivel a vizem elfogyott, a végén már gyõzelme, végig fölényben volt. Az
sörrel és vodkával is festettem. Sem- eredményhirdetés után elkezdtük a
mi sem számított, csak felkerüljön Himnuszt, és egy pillanat alatt zena piros, fehér, zöld. Hihetetlen volt! gett a stadion a magyar énekléstõl.
Az aréna elcsendesedett, beje- Könnyek folytak végig az arcokon,
lentették a két ökölvívót és meg- meghatódva álltunk mi is és õ is.
A mérkõzés után, rendezõk ide
vagy oda, mi áttörtünk Madárhoz,
aki megígérte, hogy miután átöltözik, kijön majd hozzánk.
ket lelték zenénkben. Ezt nem csak
Türelmetlenül vártunk rá a folyoa tapsokból és az „igen” bekiabálá- són, senki nem volt benne biztos, vasokból, hanem az esti beszélgeté- jon tényleg visszajön-e. Sokan elinsekbõl is egyértelmûen érezhettük. dultak haza, de mi kitartóak voltunk
A város kultúrházának alagsorában és miután beszéltünk a biztonságiegy valódi zenei klub üzemel, ahol akkal, õk megerõsítették, hogy tényegyszerre kap teret a színpad, a né- leg jön, és bevezettek bennünket egy
zõtér, a pub, és minden, ami ahhoz elzárt területre. Már senki sem figyelt,
kell, hogy kellemes, kulturált kör- amikor megláttam hirtelen magam
nyezetben adhassa át magát a ze- elõtt, átöltözve, lazán farmerben és
nének mindenki, aki a muzsikát sze- fehér pólóban. Robi rögtön át is ölelreti, mûveli.
te és onnantól kezdve átadta magát
Hálásak vagyunk, hogy a Mér- nekünk. Türelmesen, mosolyogva
földkõ zenekar képviselhette váro- állta a folyamatos fényképezést, tüsunkat, és a jövõben is örömmel te- lekedést, ölelgetést. Büszkén mondszünk eleget hasonló felkéréseknek, hatom, hogy az elsõ puszit én kapakár Szerencsrõl, akár a világ más tátam tõle. Én, aki egy kis faluban, Májáról legyen szó. Amennyiben az ol- don nõttem fel!
vasó érdeklõdését felkeltettük zeneMégis, az egyetlen boldogabb
karunk iránt, az alábbi weboldalt ember tõlünk, lelkes szurkolóktól
ajánlom
szíves
figyelmükbe: maga Madár volt, akin látszott a
www.merfoldkozenekar.hu
megkönnyebbülés és meghatódottKardos György
ság, és hogy szívbõl örül velünk.

MÉRFÖLDKÕ HATÁROK NÉLKÜL

Nagy megtiszteltetés ért bennünket, amikor a város vezetésének a
felkérésére a Mérföldkõ zenekar
képviselhette Szerencset november
27-én egy nemzetközi zenei találkozón.

A Tesinsky Jazzovy Festivalnak a
csehországi Cesky Tesin volt a helyszíne, ami Szerencs szlovákiai testvérvárosának, Rozsnyónak a partnertelepülése. A fellépõ együttesek
a cseh város testvértelepüléseirõl érkeztek. A baráti segítõkészség már a
szervezésben és a személyes találkozás alkalmával is megmutatkozott
a rozsnyóiak és a tesiniek részérõl.
Az utazás elõkészítésében minden lehetséges segítséget megkaptunk a
szerencsi önkormányzattól, noha
anyagi támogatást nem tudott nyújtani, ezért a költségeket önerõbõl biztosítottuk.

A szombat esti fellépés miatt már
reggel útnak indultunk, hiszen a
több száz kilométer megtételéhez és
a téli útviszonyokhoz is alkalmazkodni kellett. Megérkezésünkkor egy
kedves város fogadott bennünket,
ami a lengyel–cseh határon fekszik,
pontosabban a települést kettészelõ
folyó jelenti az államhatárt is egyben.
A folyó látványát leszámítva nem volt
érzékelhetõ az államhatár, sem a településen, sem a rendezvényen, ahol
ismételten bebizonyosodott, hogy a
zene nemzetközi nyelv, mely öszszeköt embereket, függetlenül államoktól és határoktól. Annak ellenére, hogy a Mérföldkõ zenekar bluesés rockzenét képvisel, a jazz-fesztiválon is szívesen fogadták mûsorunkat. A záró nap elsõ mûsorszámaként léptünk fel, és a lágyabb dallamokra kihegyezett fülû hallgatóság,
valamint a jazz-zenészek is örömü-
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat november 30-ai rendkívüli ülésén elvi döntés
született arról, hogy a Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Kft (SZHK
Kft.). beolvadjon a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.-be (ZHK
Kft.). A napirend elõadójaként Ináncsi
Tünde jogtanácsos ismertette, hogy a
konkrét döntést jövõ tavasszal kell
meghozni arról, hogy tagjai kívánnak
lenni a jogutód társaságnak.
A változtatás célja, hogy a nagyobb
kapacitású közszolgáltató cég közremûködésével sikeres legyen a szerencsi szeméttelep pályázati támogatással megvalósuló rekultivációja. A két társaság
összeolvadásával a nagyobb ellátási területtel csökken a településre esõ költség, ami a remények szerint kedvezõbb
szemétszállítási díjat eredményez. Visi
Ferenc az iránt érdeklõdött, hol lesz a
cég központja és annak mûködésébõl
lesz-e bevétele a városnak. Egeli Zsolt
alpolgármester ismertette: a város önkormányzata 2002 augusztusában kötött közszolgáltatási szerzõdést az SZHK
Kft.-vel. Ugyanezek a felek 2005-ben tartalmában hasonló megállapodásra jutottak újabb tíz esztendõre – immár
ügyvédi ellenjegyzés nélkül. A napokban díjbeszedõ járt a polgármesteri hivatalban, jelezve: a szerzõdés alapján
a város 11 millió forinttal tartozik a cégnek. Teljesítenie kell az önkormányzatnak a lakosok helyett a ki nem fizetett szemétdíjat, amit majd adók módjára kell beszedniük. Ennek a pénznek
jelentõs része azonban behajthatatlan.
Ez az eljárási rend rendkívül kényelmes
a szolgáltatónak és terhet ró a városra.
Az alpolgármester hangsúlyozta: az
SZHK Kft. mûködési területén mindig
magasabb díjat fizettek az emberek a szemétszállításért, mint a ZHK Kft.-nél. En-

nek a fenntartása nem szolgálja a szerencsiek érdekét. Heves János emlékeztetett: az SZHK Kft.-nél lehetõség van
60 literes edény igénylésére, ami lehetõvé tette a 70 éven felüliek díjmentességét, illetve számukra kedvezmény
biztosítását. Ez a ZHK Kft.-nél nem biztosított, ami az érintetteket hátrányos
helyzetbe hozza a jövõben. Kiss Attila
alpolgármester ismertette: a szerencsi önkormányzat képviselõje nem fogadta el
az SZHK Kft. közgyûlésén a cég 6,1%os díjemelési javaslatát, amit újra kívánnak tárgyalni. A város csak akkor
egyezik bele a társaságok összeolvadásába, ha az arra igazoltan rászorulóknak továbbra is biztosított lesz a 60 literes gyûjtõedények használata, ami a
teljes díjhoz képest ürítésenként 60 forint kedvezményt jelent. Gál András szerint az egyesüléskor el kellene érni, hogy
a nem fizetõktõl a díjbehatás ne az önkormányzat, hanem a szolgáltató feladata legyen. Koncz Ferenc szerint az
új társaság székhelyének a helyszíne
késõbbi tárgyalás kérdése. Fontos, hogy
a szemétszállításban rendezett állapotok legyenek, mert ellenkezõ esetben a
város környezete szenvedne kárt.

KÖLTÖZIK
A KULTURÁLIS KÖZPONT
Következõ napirendi pontként a Rákóczi-várban folyó építkezés miatt a Városi Kulturális Központ és Könyvtár ideiglenes elhelyezésérõl tájékozódott a testület. Egeli Zsolt ismertette, hogy a Norvég Alap támogatásával megvalósuló
projekt a történelmi épület fûtésrendszerének a korszerûsítését is magában
foglalja, ezért a mûvelõdési intézmény
székhelye átkerül a Rákóczi út 87. szám
alá. Ezzel a döntéssel a Rákóczi-vár a

2011. január és április közé esõ 10 millió forintos fûtési számláját is megtakarítja az önkormányzat. A rekonstrukciós munkálatok jövõ tavaszig tartanak.
Heves János arra volt kíváncsi, hogy mit
szólt az ÉMÁSZ ahhoz, hogy az önkormányzat a városközpont-rehabilitációs pályázat visszamondásával a cégtõl
tervezett épületvásárlásoktól is elállt. A
fûtésszerelés idõszakára mi lesz a Zempléni Múzeummal, a könyvtárral és a várban mûködõ kulturális csoportokkal?
Koncz Ferenc ismertette: az ÉMÁSZ-szal
tárgyalni fognak, a könyvtárban kényszerszünetet tartanak majd akkor, amikor nem lesz fûtés. Arra, hogy ezt a munkát télen végezzék el, a pályázat miatt
van szükség. Egeli Zsolt emlékeztetett:
a korábbi önkormányzat úgy vállalta az
ÉMÁSZ-épületek megvásárlását, hogy
nem volt rá pénzük, sõt, az elõkészületek ügyvédi munkadíját is elõre kifizették. A céggel egyeztettek, mint ahogy
a másik beruházásnál a Zempléni Múzeummal is, ahol a szünet idõszakában
a nyertes projekt kivitelezését is elvégzik. A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár átmeneti elhelyezését megoldják és erre az idõszakra jó gazda
módjára az eszközök védelmérõl is gondoskodnak. Heves János arra hívta fel
a figyelmet, hogy az ügyvéd az elvégzett munka után kapta meg a díjat.
Amennyiben késõbb valaki eláll a
szerzõdéstõl, nem szerencsés ezt úgy
beállítani, mintha felelõtlen gazdálkodás történt volna.

MEGSZÛNIK A KINCSTÁR
Heves János ellenszavazatával hozott
döntést a képviselõ-testület a Városi
Kincstár megszüntetésérõl. Koncz Ferenc szerint az intézmény elmúlt közel
négy éves mûködése nem igazolta az

KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN ÉS ONDON

(Folytatás a 2. oldalról.)
Más a szelektív hulladékgyûjtés kiterjesztése mellett érvelt, amiben anyagilag is érdekeltté kellene tenni a lakosságot. Elhangzott, hogy a város mellékutcáinak nagyon rossz az állapota.
Véleményként fogalmazódott meg, hogy
a Kossuth teret nem szabad átalakítani,
az erre vonatkozó tervekkel az ott élõk
nem értettek egyet. Volt, aki a városban
mûködõ, csökkent munkaképességûeket foglalkoztató üzem sorsa felõl érdeklõdött, vagy éppen az 37-es számú fõút
belterületi szakaszának átépítéséhez
kapcsolódó problémákat vetette fel.
Igényként fogalmazódott meg a Szûk
utca egyirányúsítása, a szórakozóhelyek
környékén a hétvégeken a közbiztonság
javítása, illetve a közétkeztetésben a
hazai termékek elõtérbe helyezése. A
fenyvest meg kellene védeni a fatolvajoktól. Szóba került, hogy az ifjúság számára közösségi színtereket kellene teremteni és a város azon részein, ahol
nyomott rendszerû szennyvízelvezetõ
hálózat épült ki, többletköltséget jelent
a lakosságnak az átemelõ szivattyúk
áramfogyasztása. Ez utóbbira válaszként
elhangzott, hogy a korábbi takarékoskodásnak most isszák meg a levét, mert
a gravitációs elven mûködõ szennyvízhálózatoknak sokkal egyszerûbb és olcsóbb az üzemeltetése. A városüzemeltetõ társaság helyi, illetve térségi beszállítókkal valósítja meg a közétkeztetést. Koncz Ferenc kiemelte, hogy a szelektív hulladékgyûjtés bõvítésének a lehetõségét megvizsgáltatják a közszolgáltatóval. Bizonyos önkormányzati
ügyekben büntetõ feljelentések születtek. A mellékutcákat rendbe kell tenni,
amire megvan az elképzelésük és rövidesen neki is látnak ennek a munkának.
Az Erzsébet tér rendezésre vár, errõl szin-

tén nem feledkeznek el. Terveik között
szerepel a polgárõrség megerõsítése. A
városnak a könyvvizsgáló megállapításai alapján beruházásokhoz újabb hitel
felvételére, kötelezettségvállalásra nincs
lehetõsége.
A másnapi ondi közmeghallgatáson
ugyancsak Koncz Ferenc tartott vitaindítót, amelyben a polgármester az általános tájékoztató mellett a településrészt
érintõ kérdésekre is kitért. Így került
szóba, hogy a csapadékvíz-elvezetés
problémáját Ondon is rendezni kell,
amire megoldást jelentene az egykor jól
mûködõ, falu feletti övárokrendszer újbóli kiépítése. A polgármester bejelentette: a településrész lakóinak a képviseletére Danyi Lászlót kérte fel, aki tanácsnokként kapcsolódhat be a város önkormányzatának munkájába. Danyi
László bejelentette, hogy elfogadta a felkérést, amennyiben ebben a tisztségében érdemben tudja majd szolgálni az
ondi embereket. A felszólalók szorgalmazták a patak medrének a megtisztítását az árvízveszély csökkentése érde-

kében. Panaszként fogalmazódott meg,
hogy a fõutca burkolatának a felújításakor
az út szélén a vízelvezetést biztosító sávra
már nem került aszfalt. Volt, aki azt nehezményezte, hogy a kukák ürítése
után akkor is fizetni kell, ha az ingatlantulajdonosok ki se tették a lakás elõ
a gyûjtõedényt. Kérésként fogalmazódott
meg, hogy a Hunyadi és Ady Endre utcákban fekvõrendõrökkel lassítsák a
horgásztó miatt megnövekedett forgalmat. A református templomnál pedig
építsen járdát a város és ide is kerüljön
a településrészen elhelyezett virágládákból. Az ondi közmeghallgatáson is
szóba került a közbiztonság, aminek a
hiányosságai elsõsorban a hétvégen
szórakozni vágyó ifjúságot érintik. Mint
válaszként elhangzott, Szerencsen biztonságban élnek az emberek, a rendõrség pedig jelentõs erõfeszítéseket tesz a
környezõ településekrõl a városba érkezõ, nem megfelelõen viselkedõ fiatalok megfékezésére. Ebben a munkában
az elmúlt idõszakban már jelentõs eredményt ért el a hatóság.

egykori alapító szándék megvalósulását, vagyis az oktatási, nevelési és közmûvelõdési intézmények gazdálkodásának a javulását. A változtatástól
ugyanakkor jelentõst megtakarítást remél a város. A kincstári dolgozók számára munkalehetõséget biztosítanak.
Gál András elnök ismertette, hogy a jogi
és ügyrendi bizottság a várható kevesebb pénzügyi kiadásra tekintettel egyhangúlag támogatta az elõterjesztést.
Bobkó Géza arra volt kíváncsi, hogy a
gazdálkodás – amit most a polgármesteri hivatal vesz át –, késõbb visszakerülhet-e az intézményekhez? Egeli
Zsolt szerint a kincstár nem vált be, ezért
nem kell ragaszkodni hozzá. Heves János arra volt kíváncsi: milyen számítások támasztják alá, hogy a kincstár megszüntetése megtakarítást eredményez.
Ennél a szervezetnél nemcsak az intézmények, hanem a korábbi városüzemeltetõ kht. könyvelését is elvégezték, amiért korábban egy magáncégnek fizettek. Gál András azt kérte,
hogy ha megszûnik a szervezet, a feleslegessé váló számítástechnikai eszközöket a város oktatási intézményei
hasznosíthassák. Kiss Attila ismertette:
18-ról 14 fõre csökken a létszám, miközben bizonyos gazdasági tevékenységek – például a térítési díjak beszedése – továbbra is marad az oktatási és
nevelési intézményeknél. A gazdálkodási önállóság kérdése most nem aktuális, ezeket a feladatokat a polgármesteri hivatalba koncentrálják. Jövõ
nyárig az oktatási-nevelési intézmények
struktúráját is felülvizsgálják, amit követõen születhet majd döntés a gazdálkodásról. A kincstár informatikai
rendszere bekerül a polgármesteri hivatalba. Amire nem lesz szükség, azt
késõbb megkaphatják az iskolák. A dolgozók többségére továbbra is számítanak a feladat ellátásában. Heves János
továbbra is hiányolta a számokat, és
mint fogalmazott, a négy fõ bérét és a
korábban egy magáncégnek kifizetett
négymillió forintot mindenképpen megtakarítják. Visi Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy a kincstár létrehozásakor az intézményeknél is maradtak
gazdasági területen dolgozó munkatársak, így valójában nem történt létszámcsökkentés. A városnak korábban
nem volt a vállalkozói könyvelésben jártas szakembere, így egy magáncég kisegítette az önkormányzatot. Nyíri Tibor kiemelte: a felesége vállalkozása a
korábbi önkormányzat felkérésére nyújtott be pályázatot a városüzemeltetõ kht.
könyvelésére. Õk döntöttek a megbízásról, mint ahogy annak késõbbi viszszavonásáról is. Az elvégzett munkával kapcsolatban soha nem merült fel
panasz. Heves János szerint az ezért a
feladatért kifizetett négymillió forintot
a kincstár révén tudta megtakaríttatni a
város. Nyíri Tibor kiemelte: a feladatra
alkalmaztak egy embert, akit meg kellett fizetni. Koncz Ferenc emlékeztetett:
nem a mostani önkormányzat bízta meg
a könyvelõirodát, mint ahogy a kincstár létrehozásáról sem a jelenlegi vezetés
döntött. A számítások szerint évi 5-10
millió forint megtakarítás érhetõ el a
kincstár megszüntetésével. Amennyiben
késõbb kiderül, hogy rosszul döntöttek,
változtathatnak rajta.

ÁTSZERVEZÉS
A SZERENCSI HÍREKNÉL

Az ondiak több, a települést érintô kérdést tettek fel.

Ugyancsak Heves János ellenszavazatával fogadta el az önkormányzat a
Szerencsi Hírek szerkesztõségének átszervezésérõl szóló határozatot. Az
elõterjesztés alapján a gazdaságosabb
mûködés és a független tájékoztatás érvényesülése érdekében 2011. január elsejétõl a lap felelõs kiadója a Szeren-

csi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft., miközben a jövõben a szerkesztõség is a
cég keretében mûködik.
Koncz Ferenc kiemelte: november 18án született döntés arról, hogy a Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.
tevékenységi körei között szerepeltetik
a lapkiadást. A mostani elõterjesztés ennek a következménye. December 31ei hatállyal visszavonják a fõszerkesztõi kinevezést. Gál András elnök a jogi
és ügyrendi bizottság nevében a várható
pénzügyi megtakarításra tekintettel támogatta az átszervezést. Egeli Zsolt emlékeztetett: hosszú évek óta nem volt
felelõs kiadója a Szerencsi Híreknek. A
mostani döntés a törvényesség helyreállítását szolgája. Heves János szerint,
amennyiben továbbra is az önkormányzat finanszírozza az újság kiadását, megmarad a ráhatás lehetõsége. Kifogásolta, hogy az elõterjesztõ az írásban köztisztviselõként politikai minõsítést fogalmaz meg. A képviselõ nem
értett egyet az átszervezéssel. Bobkó
Géza arra volt kíváncsi, hogy a jelenlegi fõszerkesztõnek szánnak-e feladatot az újságnál? Kiss Attila kiemelte: az
elõterjesztésben nem minõsítették azt,
hogy politikai befolyás alatt állt az újság, csak azt rögzítették, hogy ezt a jövõben nem kívánják fenntartani. A
szerkesztõség minden dolgozójának
felajánlották a további foglalkoztatást.
Az elõterjesztésben az azt aláíró polgármester véleménye tükrözõdik vissza,
nem pedig az elõterjesztõé. Egeli Zsolt
szerint az átszervezés egyik célja a takarékoskodás, aminek a megvalósítása
nem a polgármesteri hivatalnak, hanem
egy gazdasági társaságnak lesz a feladata. Fontosnak tartják, hogy a jövõben
a magánvállalkozás által mûködtetett helyi televízió és a Szerencsi Hírek egymástól teljesen elkülönülve mûködjön
tovább. Koncz Ferenc szerint, ha egy
év múlva azt tapasztalják a városlakók,
hogy a lapnál nem történt érdemi megtakarítás, akkor azt majd a fejükre lehet olvasni. Takarékosságra, puritánságra
esküdtek fel, ilyen irányba kell megváltoztatni a mûködést. Amennyiben azt
látják, hogy ez nem sikerült, lesz bátorságuk beismerni a hibát. A polgármester egyetértett Sárkány László fõszerkesztõi munkájának az elismerésével,
amirõl egyhangúlag hozott határozatot
a testület.
Zárt ülés következett, amelyen Koncz
Ferenc polgármester tájékoztatása alapján hozzájárult a képviselõ-testület Gadóczi Bertalan jegyzõ korengedményes
nyugdíjazásához, majd döntött az önkormányzat a jegyzõi pályázat kiírásáról. A beadási határidõ december 15-e,
a város új jegyzõje december 31-ével
töltheti majd be a hivatalát. Ezzel Gál
András elnök tájékoztatása alapján a jogi
és ügyrendi bizottság egyetértett. Heves
János nem értette, hogy az új jegyzõnek
miért kell december 31-ével elfoglalnia
a hivatalát. Véleménye szerint a jelentkezési feltételek fel lettek lazítva. Megérdemelné a város, hogy a jegyzõ minimum jogi végzettségû legyen és hoszszabb gyakorlati idõvel rendelkezzen két
évnél. Ebben a pozícióban elvárható a
társalgási szintû idegennyelv-ismeret.
Kiss Attila szerint nem árt, ha még csak
néhány napra is, de nem megbízott, hanem kinevezett jegyzõje van a városnak. A pályázati feltételeket elõírások határozzák meg, amitõl nem térhetnek el.
Ezt Gadóczi Bertalan jegyzõ is megerõsítette. Koncz Ferenc kiemelte, hogy a
jegyzõi álláshelyre legalkalmasabbnak
talált személyt a képviselõtestület fogja
kiválasztani a jelöltek közül.
A jegyzõi pályázat kiírásáról Heves
János tartózkodása mellett hozott döntést az önkormányzat.
Á. A.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
MEGSZOMJAZOTT A TOLVAJ
A barátaival vásárolgatott az egyik
szerencsi nagyáruházban a legyesbényei fiatalember. A válogatás közben
megszomjazhatott, mert a polcról leemelt egy márkás italt, aminek lecsavarta a kupakját, és megivott a palackból egy deci keserût. Az áruház
biztonság õrei tetten érték a tolvajt, és
visszatartották a rendõrök megérkezéséig. A fiatalembert a rendõrség szabálysértési õrizetbe vette, és gyorsított
eljárás keretében bíróság elé állította,
ahol 15 ezer forint pénzbírságot szabtak ki vele szemben.
*
A Szerencsi Rendõrkapitányság a
szabálysértési törvény 2010. augusztus 19-étõl hatályba lépett módosítása óta eltelt idõszakban 37, tulajdon
elleni szabálysértést elkövetõ személlyel szemben kezdeményezett
gyorsított bírósági eljárást. A bíróságon
24 fõvel szemben összesen 461 ezer
forint pénzbírságot szabtak ki, öten kaptak összesen 65 napos azonnali elzárást, míg nyolc fõvel szemben figyelmeztetést alkalmazott az ügyben eljáró bíró.

a közhasznú munkási fizetését akarta
felvenni. Ittasságánál fogva ott kiabálni, szitkozódni kezdett a hivatali dolgozókkal, majd veréssel fenyegette meg
a polgármestert is.
A kiérkezô rendôrök a hivatal közelében vonták intézkedés alá a nevezett személyt, aki a rendôrökkel is
trágár hangnemben beszélt, sôt még
verekedésre is hívta az egyik intézkedô járôrt. A szabálysértési ôrizetbe vett
C. Attilát december 6-án állította bíróság elé a Szerencsi Rendôrkapitányság, ahol az eljáró bíró az elkövetett garázdaság és rendzavarás szabálysértése miatt 60 000 forint pénzbírságot szabott ki az eljárás alá vont
személlyel szemben.
December 6-ig a Szerencsi Rendôrkapitányság által garázdaság szabálysértése miatt kezdeményezett gyorsított eljárásokban összesen 32 fôvel
szemben 1 280 000 forint pénzbírságot szabott ki a Szerencsi Városi Bíróság. Öt fô esetében rendelkezett úgy
az ügyben eljáró bíró, hogy elzárást
szab ki az elkövetett cselekmény miatt, ahol az öt fô összesen 110 nap,
büntetés-végrehajtási intézetben letöltendô elzárást kapott.

ELLOPTA A KÉK LÁMPÁT

BUSZRA VÁRAKOZTAK

A Szerencsi Rendõrkapitányság
ügyeletére a közelmúltban, valamivel
éjfél után érkezett állampolgári bejelentés szerint az egyik taktaharkányi
szórakozóhelyen túlságosan hangosan
szól a zene, ami miatt a környéken lakók nem tudnak pihenni.
A Taktaharkányi Rendõrõrs szolgálatban lévõ járõrei a bejelentés után a
helyszínre érkeztek, ahol perceken belül zárórát rendeltek el és a jelen lévõ
– fõleg fiatalokból álló – mintegy 3040 fõs társaságot arra szólították fel,
hogy hagyják el a szórakozóhelyet. Tették mindezt azért is, mert a szórakozóhelyet üzemeltetõ hejõbábai férfi
nem tett eleget kötelezettségének,
azaz nem tartotta be üzletében a nyitva tartás rendjét, mivel 22 órakor be
kellett volna zárnia a helyiséget. A rendõri felszólításnak mindenki eleget tett,
de amikor a járõrök visszatértek az autójukhoz, azt vették észre, a kocsi tetején elhelyezett „mobil” kék lámpa
eltûnt. Késõbb kiderült, hogy az egyik
taktaharkányi fiatal heccbõl vitte el a
megkülönböztetõ jelzést, amit a helyszín közelében rejtett el. A fiatalt a
rendõrség szabálysértési õrizetbe vette és vele szemben garázdaság miatt
gyorsított eljárást kezdeményezett. Az
üzlet tulajdonosa ellen is eljárás indult,
és várhatóan a helyi jegyzõ dönt az
ügyében.

Az egyik szerencsi buszmegállóban
december 3-án a várakozó tömegben
három nõ azon veszekedett, hogy ki
szálljon fel hamarabb a tömegközlekedési eszközre. Nem tudtak megegyezni, így az érintettek kölcsönösen
egymásnak estek. Az ütésváltásnak az
idõközben kiérkezõ rendõrök vetettek
véget. A taktabáji, a perkupai és prügyi nõkkel szemben a Szerencsi
Rendõrkapitányság csoportos garázdaság miatt indított eljárást.

GARÁZDÁK A HIVATALOKBAN
A napokban két alkalommal is elôfordult, hogy magukról megfeledkezô
személyek minôsíthetetlen hangnemet választottak meg hivatali ügyintézés során, mely cselekményük megbotránkoztató és felháborító volt.
* December 2-án az abaújszántói
önkormányzat épületébe ment be L.
Zoltán helyi lakos, aki felháborodva
kérte számon a jegyzôtôl a bérét terhelô levonásokat. A férfi az épületben
fennhangon szitkozódott, a jegyzôre
sértô megjegyzéseket tett.
L. Zoltánt a garázda magatartása miatt helyszínre hívott rendôrök a polgármesteri hivatal közelében elfogták,
majd szabálysértési ôrizetbe vették. A
garázda férfival szemben 72 órán belül megszületett az ítélet, mely során
a Szerencsi Városi Bíróság eljáró bírája 20 nap elzárást szabott ki rá.
* December 3-án Tiszalúc Polgármesteri Hivatalában jelent meg ittas állapotban C. Attila tiszalúci lakos, aki

EMBERÖLÉS
GONDATLANSÁGBÓL
Egy év fogházbüntetésre ítélte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
– amelynek a végrehajtását két évre
felfüggesztette – a kertjét árammal
védõ kesznyéteni férfit. A Sebe Mária vezette bírói tanács gondatlanságból elkövetett emberölés és életveszélyt okozó testi sértés miatt ítélte el Szoboszlai Barnabást. A 69 éves
férfi ellen eredetileg több emberen elkövetett emberölés bûntettének kísérlete miatt indítottak eljárást. A vád
szerint 2008 nyarán három helybéli
uborkát akart lopni, pedig tudták,
hogy árammal védett a kert. Erre figyelmeztették is egymást, mégis mindhárman átugrottak a kerítésen. Ketten
azonnal áramütést szenvedtek. A legidõsebb, 48 éves férfi a helyszínen
életét vesztette. Az ügyész téves minõsítés miatt és súlyosbításért, a vádlott
és védõje felmentésért fellebbezett, így
az ítélet nem jogerõs.

GYALOGGALOPP-AKCIÓ A ZEBRÁKNÁL
Az elmúlt idõszakban BorsodAbaúj-Zemplén megyében gyakoribbá váltak a kijelölt gyalogátkelõhelyeken vagy azok közvetlen környezetében bekövetkezett közúti balesetek. A kedvezõtlen tendencia megállítása érdekében a rendõrség Gyaloggalopp elnevezéssel átfogó közlekedésbiztonsági akciót szervezett.
November 22-ig négy súlyos és három, könnyû sérüléssel járó közlekedési baleset történt gyalogátkelõ helyekhez kapcsolódóan a megyében.
A rendõrség a közlekedésbiztonság
érdekében november 18-án, 22-én és
26-án háromnapos ellenõrzéssorozatot szervezett, aminek a keretében
a járõrök fokozott figyelmet fordítottak a zebrák környékére. Taricska Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy a háromnapos akciósorozatban összesen 136
gépkocsivezetõt, 95 gyalogost és 32
kerékpárost ellenõriztek az egyenruhások. Négy autóssal szemben büntetõ eljárást indítottak: három fõvel
szemben ittas jármûvezetés, egy személy ellen közokirat-hamisítás miatt.
Összesen 25 gépjármûvezetõvel
szemben született szabálysértési feljelentés, míg 18 esetben közigazgatási eljárás indult.
Helyszíni bírságot 67 esetben, öszszesen 548 ezer forint értékben szabtak ki a rendõrök.
A gépjármûvezetõk mellett a gyalogosok is követtek el szabálysértést,
akik jellemzõen a tilos jelzés ellenére
léptek zebrára, vagy nem a megfe-

lelõ helyen keltek át az úttesten. Közülük 35-en összesen 122 ezer forint helyszíni bírságot fizetnek. Négy
kerékpáros ellen ittas vezetés miatt
indult eljárás, 13 biciklista pedig 42
ezer forint büntetést kapott.
Beköszöntött a tél, ami nem csak
a gyalogosátkelõk közelében, hanem
mindenütt a nyáritól eltérõ vezetési
stílust követel a jármûvezetõktõl. A
csúszóssá váló úttesten megnõ a féktávolság, ami miatt célszerû a megszokottnál nagyobb követési távolságot tartani és óvatosabban kezelni a fékpedált. A gyalogosok pedig
fokozott óvatossággal lépjenek le az
úttestre, számolva azzal, hogy az autónak több idõre van szüksége a megállásra. Ne feledjék: a gépjármû és
a gyalogos ütközésébõl mindig az
ember húzza a rövidebbet.

NAPTÁR A BÛN MEGELÕZÉSÉÉRT

Elkészült a „Fiatalkorúak 2011. évi
bûnmegelõzési falinaptára”, amit november 22-én mutattak be a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányságon.

Az új kiadvány képekkel illusztrálva hívja fel a figyelmet többek között
az iskolakerülésben, az alkohol- és
drogfogyasztásban, valamint az erõszak alkalmazásában rejlõ veszélyekre és azok várható súlyos következményeire.
A fiatalkorúaknak készült falinaptár
a folytatása annak a kiadványsorozatnak, amit a „Nehéz út” településbiztonsági program keretében jelentet
meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési
osztálya. A szakemberek minden évben egy-egy célcsoportot kiválasztva
készítik el a hozzájuk kapcsolódó
programot. 2008-ban az uzsora jellegû
bûncselekmények kerültek a középpontba. Tavaly az idõsek sérelmére elkövetett esetek elemzése után készült
el a szépkorúak bûnmegelõzési falinaptára. Idén az ifjúság került a vizsgálat középpontba.
Évek óta visszatérõ probléma a megyében, hogy nálunk több fiatalkorú
válik bûnelkövetõvé, mint Budapesten – emelte ki érdeklõdésünkre Dudás Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osztályvezetõje. Ez azért

is szomorúbb adat, mert itt csak hétszázezer ember él, míg a fõvárosban
1,8 millióan. A súlyos helyzet beavatkozást igényel egyrészt a bûnözõvé,
másrészt pedig az áldozattá válás elkerülése érdekében. A falinaptár a kriminológiai elemzések alapján öt olyan
problémát dolgoz fel, ami napjainkban hangsúlyosan jelenik meg a fiatalság életében. Ezek között szerepel
az iskolakerülés, a graffitizés, a bolti
lopás, az alkohol- és drogfogyasztás,
valamint a rablás. Az egyes témákat
két-két, aláírással ellátott fénykép illusztrálja, amelyek az esetek bemu-

tatásán túl a várható következményekre is felhívják a figyelmet.
Az új kiadvány 10 ezer példányban
készült el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bûnmegelõzési Alapítvány, a megyei közgyûlés Mecénás pályázata, valamint a Nemzeti Civil Alapprogram
támogatásával. A naptárakat a rendõrség megküldi az önkormányzatoknak,
az oktatási és gyermekvédelmi intézményekbe. A szakemberek bíznak abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a falinaptár is eléri a célját és kevesebb fiatal lép majd a bûn útjára a
megyében.

ÜNNEPELJÜNK BIZTONSÁGBAN A SZERETET ÜNNEPÉN!

Karácsony. E szó hallatán a legtöbb
emberben kellemes emlékképek jelennek meg: együtt a család, gyertyát
gyújtunk, megajándékozzuk a szeretteinket ajándékokkal, boldogság, nyugalom és szeretet különös érzése járja át az ember testét-lelkét.

SZILVESZTERI ELLENÔRZÉS

– Biztos úr, a volán mögött én ülök, de mit gondol, ki vezet?!...

Ahhoz, hogy ez az idilli kép a valóságban is megmaradjon, s egy váratlan karácsonyfatûz ne zavarja meg
az ünneplést, a biztonság kedvéért tekintsük át újra az ez idõ tájt betartandó tûzvédelmi szabályokat, hogy mindenkinek csak a szép emlékek maradjanak meg az év talán legszebb ünnepérõl.
Elsõ és talán legfontosabb a karácsonyfa rögzítése és helyének megválasztása. Karácsonyfatartót, vagy talpat
a fa méretéhez arányosan vásároljunk. Nagy fához szélesebb talp szükséges, hogy a magasan elhelyezett szaloncukor levételének ne legyen egyenes következménye a fa felborulása.
Nagyon szépen mutat a szobában
az ablak elõtt elhelyezett karácsonyfa, jelezve az utcai járókelõknek, hogy
abban a házban is megünneplik Jézus
születését. Ha azonban az ablakon
könnyen gyulladó csipkefüggöny, esetleg sötétítõ is van, és ez túl közel helyezkedik el a fához, akkor az öröm
gyertyalángjai könnyen a rettegés lángjaivá válhatnak. Tehát fontos szabály,
hogy távolítsunk el a fa környékérõl
minden éghetõ anyagot, és a fát tegyük

biztonságos távolságra az ablaktól.
Mielõtt gyufát gyújtanánk, minden
esetben legyen elõkészítve egy hamutálca, amelybe az elégett gyufaszálakat helyezhetjük.
Talán semmi sem pótolja a gyertyaláng vibrálását és jellegzetes illatát,
azonban általánosan elterjedt szokás
a fenyõfa elektromos karácsonyfaégõkkel való feldíszítése. A piacon vásárolt ellenõrizetlen, olcsó áru nagyon
sokba kerülhet a családnak. A rosszul
méretezett, gyenge szigetelésû, zárlatos termék könnyen túlmelegedhet. Ez
elõfordulhat régi, boltban vásárolt terméknél is, ezért nem árt minden karácsony elõtt átvizsgálni, a kritikus részeket szigetelni és a kiégett izzókat
ugyanolyan teljesítményûre cserélni.
Lefekvés után lehetõleg ne hagyjuk
bekapcsolva a díszkivilágítást és fõleg
ne engedjük, hogy gyermekünk kísérletezzen vele.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk a lap minden
kedves olvasójának!
Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság
Tûzmegelõzési Osztálya

HONISMERET

ÖTVENHAT MEGTORLÁSA

Az 1956-os forradalmat követõ év elejére olyan totális megtorló gépezet indult be, amely megpróbálta szétverni
a szolidaritást, megtörni a közösségi hálókat. Morituri te salutant. Meghalni
kész belenyugvás az elkerülhetetlenbe
– jellemezte azokat, akik a megtorlás
alanyaivá váltak.

Tavaszra a forradalom aktív résztvevõinek nagy része vagy elhagyta az országot, vagy börtönben volt, mások lakóhely-változtatással igyekeztek kitérni
a várható megtorlás elsõ, kemény hulláma elõl. Ezért a hatékonyabb ellenõrzés végett elrendelték a személyi
igazolványok bélyeggel való érvényesítését, amit csak az állandó lakhelyen
lehetett végrehajtani. Ezzel akarták a nem
beazonosítható tartózkodási helyen lévõ
embereket kiszûrni.
Elsõként megvizsgálták a hivatalnokok forradalom alatti viselkedését. A járási munkástanácsban dolgozó tíz kommunista közül fõleg Báncs Miklós és
Pusztai Béla tevékenységét támadták.
Szabó József, a járási pártbizottság titkára azonban megvédte õket, mondván,
hogy a párt utasítására épültek be a munkástanácsba. Más kommunista tagságát,
mint Sivák Jánosét viszont megszüntették, azzal az indokkal, hogy „az ellenforradalom alatt kompromittálta magát”.
Ugyanezzel az érveléssel, népgazdasági érdekbõl történõ áthelyezésre javasolták a járási mûvelõdési felügyelõk a
szerencsi leányiskola vezetõjét, és több
járási iskolavezetõ nyugdíjazását is kilátásba helyezték.
Megkezdõdött a munkásvezetõk és
fegyveres felkelésben részt vett személyek tömeges letartóztatása is, melyek
száma sokkal nagyobb méreteket öltött,
mint amit Haynau 1849-ben véghezvitt.
Az õrizetbe vetteket a rendõrök súlyosan bántalmazták, mivel a meggyõzés
eszközeként a „tettleges bántalmazást
helyezték elõtérbe”. Ferenczi Sándor január 7-én került rács mögé és internálták. Három hónap múlva ugyan szabadlábra helyezték, de eljárást indítottak ellene, majd ismét letartóztatták, és
szervezkedésben való részvételért hat
hónapi börtönbüntetésre ítélték. Tóth István nemzetõr izgatás miatt másfél év börtönt kapott. Bohus Károlyt – aki nemzetõri szolgálatot teljesített a forradalom
idején – a Miskolci Megyei Bíróságról
a Debreceni Katonai Bíróságra átszállították, mivel a forradalom idején sza-

badságon lévõ katona volt. Szervezkedésben való részvételéért egy év két hónap börtönbüntetésre ítélték, a határozat indoklása szerint: „hogy soha többé ne legyen kedvük a demokrácia ellen kezüket emelni.”
Ifjú Tatay Zoltánt márciusi temetésén
mintegy ezer ember kísérte utolsó útjára a szerencsi temetõben. A szomorú eseményen megjelentek azok a nemzetõrök
is, akiket addig nem gyûjtöttek be. Feltették a nemzetõri karszalagot, ennek
eredményeként az elkövetkezõ napokban le is tartóztatták õket. A nemzetõrség tagjainak ügye a katonai bírósághoz
került. Ifj. Stelcz Gyula volt nemzetõrt
júniusban vették õrizetbe, majd a Debreceni Katonai Bíróság hét hónapi börtönre ítélte. Szabadulása után 200 kmes körzeten túl telepedhetett le, évekig
csak segédmunkásként dolgozhatott.
Dr. Záhonyt Nyíregyházára vitték, és a
Szovjetunióba akarták hurcolni, amikor
Farkas Endre fenyegetésére – miszerint
a cukorgyár kazánházát felrobbantva leállítják az üzemet – ideiglenesen elengedték. A cukorgyári üzemi munkástanács vezetõit kezdetben a gyár igazgatója megvédte a letartóztatástól, de a
késõbbiekben õk sem úszták meg a felelõsségre vonást. Bányai Gyula, Tvergyák Árpád lakatosok kerültek 12 napos fogságba, illetve Szabó István esztergályost, Romancsik András és Sütõ Lajos lakatost is õrizetbe vették.
A vasút új vezetõirõl ugyanez a lojalitás nem mondható el. Azonnal elbocsátották a munkástanács irányítóit, kiszolgáltatván õket a karhatalmistáknak.
Így a vasúti munkástanács tagjait: Nyiri Gézát, Üveges Zoltánt és Kocsis Miklóst a bíróság egy évi börtönre ítélte, de
büntetésük végrehajtását másodfokon
felfüggesztette. A csokoládégyár munkásai közül Baricza Jenõ anyag- és áruforgalmi osztályvezetõt 2 napra, Dancs
Pál szállítási diszponenst 4 napra, Miksztai Árpád villanyszerelõt 5 napra vették
õrizetbe. A Berlik-testvérek lakásának
házkutatásakor a pincében sokszorosító gépet találtak, így õket is letartóztatták. A járási tanács dolgozói közül Kiss
Géza volt munkástanácselnököt és Szücsi Józsefet szállították elõzetesbe. A községi munkástanács elnökét, id. Stelcz
Gyulát és dr. Záhony Károlyt közbiztonsági õrizetbe helyezték. Szopkó Gyula ellen áprilisban indítottak eljárást,
melyben egy év múlva hoztak döntést:
szervezkedésben való részvétel és ál-

lamtitok megszerzése, nyilvánosságra
hozatala vádjában 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A fõvárosban zajló perekben a dokumentumok
alapján egy Szerencsen 1935-ben született segédmunkást, Fenyvesi Miklóst a
Budapesti Fegyház és Börtönben 1959.
március 28-án végeztek ki.
A járás bekérte a településekrõl a diszszidáltak névsorát és vagyontárgyainak
kimutatását. Szerencsen a Dózsa útról
külföldre távozó család a lakást eladta,
de a nagykorú gyermekük nem disszidált. Sz. János egy komódon, egy asztalon és egy vaságyon kívül mindent eladott, és úgy távozott. Még négy családot említ a lista, akik elhagyták az országot, de minden ingó és ingatlan tárgyukat értékesítették. A pártbizottság
egyik tagja kifogásolta, hogy az ellenforradalom után is voltak tanárok, akik
felvették a kapcsolatot a pappal, s vállalták, hogy a gyerekeket beszervezik hittanra, illetve kijelentették, hogy nem tanítanak orosz nyelvet. A mûvelõdési osztály vezetõje szóvá teszi, hogy a pedagógusok elbírálásánál oda kell figyelni
azokra, akik rész vettek a halállista öszszeállításában vagy szobor-döntögetésben, de aki a munkástanácsban vett részt,
hozzászólt, esetleg nem tett semmit, nem
lehet elítélni. Sérelmezték továbbá,
hogy az iskolai értekezletekrõl beérkezett jegyzõkönyvek nem mindegyike tartalmazza az igazgatók politikai beszámolóját.
Magyarország történetének legnagyobb politikai megtorlása nemcsak
1956-tól 1963-ig tartott, hiszen vannak
lelki és egzisztenciálisan is sérültek, akik
a mai napig nem rehabilitáltattak. A nemzet szabadságharcát egy idegen uralom
és ideológia ellen, az azt követõ évtizedekben hazugságokba csomagolva tálalták és tanították. Igaz, hogy ötvenhatot meggyalázták, a lényegét nem valósíthatta meg, de mérhetetlen érdemeket
csikart ki utókora, utódai számára. Ilyen
értelemben igaz: „nem lehet, hogy
annyi szív hiába onta vért” Camus a következõ év jubileumán úgy gondolta:
„Nyomorúságuk, láncaik és számûzöttségük ellenére királyi örökséget
hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot”
Ötvenhat bizonyítja, hogy helyre tudjuk állítani nemzetünk megingott erkölcsi
alapját, mely nélkül, amint a költõ
mondja: „Róma megdõl, s rabigába görnyed!”
O. Z. M.

A PÉLDAÉRTÉKÛ ERKEL-ÉLETMÛ

Erkel Ferenc 1810-ben született Gyulán. Apja, Erkel József a város történetében fontos szerepet töltött be,
mint karnagy és tanító. Az uradalmi tiszt
lányát, Ruttkay Klárát vette feleségül.
Házasságukból két lány és nyolc fiúgyermek született. A fiúk között Ferenc
volt a legidõsebb.

A kisfiú életében számottevõen hatott a zene, hiszen apja és nagyapja is
jól képzett zenész volt. Ferenc nagyon
szépen zongorázott, melyet hatalmas sikerrel be is mutatott a gyulai közösségnek. Gimnáziumi tanulmányait
Nagyváradon és Pozsonyban végezte.
Zongoratanulmányait, melyet zeneelméleti képzéssel is kiegészített, Klein
Henriknél végezte. Nagy hatással volt
rá a klasszikus zenén kívül a Rózsavölgyi-féle magyar verbunkos, Bihari János hegedûjátéka, valamint Liszt Ferenc
virtuozitása. 1834-ben lehetõséget kapott, hogy Pesten felléphessen a Nemzeti Kaszinóban. Szép sikert aratott, igencsak pozitív kritikákat kapott. Kis kitérõ
után visszatért és letelepedett Pesten.
1835-ben karnagyi állást vállalt a Budai Magyar Színjátszó Társulatnál, 25
évesen már operát is vezényelt. 1839ban átszerzõdött a Pesti Nemzeti Szín-

házhoz, ahonnan azonban áthívták az
idõközben felépült Pesti Magyar Színházhoz, ahol már komponálni is kezdett. 1839-ben házasságot kötött Adler
Adéllal. Házasságuk alatt kilenc gyermek született. 1840-ben megírja elsõ
operáját Bátori Mária címmel. A bemutató a Nemzeti Színház névadó ünnepségén volt. A siker arra ösztökélte,
hogy még jobbat alkosson. Idõközben
Bartay András színházigazgató kiírja a
Kölcsey Ferenc: Hymnus címû versének megzenésítésérõl szóló pályázatot,
melyen Erkel Himnusza elsõ díjas lett.
1844-ben a Hunyadi László címû operáját mutatják be. Ez a lényegesen jobban sikerült mû az elsõ, igazán magyar
nemzeti opera. Egy csendes, kulturális
forradalom eszközévé válik zenéje
(Meghalt a cselszövõ…)
1853-ban létrehívja a Filharmóniai
Társaságot. Közben a Pesti Sakk-kör létrehozásán is fáradozik. Következõ operáját, a Bánk bánt igen hosszú ideig komponálta, mely az osztrák udvar cenzúrájának is volt köszönhetõ. 1861-ben
végül mégis bemutatják. A legenda szerint néhány részletet Gyulán, egy fa tövében komponált. Ennek a fának maradványai még ma is megtalálhatóak a
városban a Várfürdõ területén. 1862-ben

bemutatják a vígoperáját, a Saroltot,
majd a kiegyezés évében a Dózsa
György címû zenedrámát. Egyik sem
arat átütõ sikert. A Hunyadi Lászlót és
a Bánk bánt nehéznek bizonyult fölülmúlni. 1875-ben megnyitják a Zeneakadémiát, melynek Liszt Ferenc elnöke, Erkel Ferenc pedig elsõ igazgatója
lesz. 1884-ben adták át a Magyar Királyi Operaházat, mely fellegvárává
vált a magyar színjátszásnak. A következõ évben, 1885-ben került bemutatásra az István király, melyet nem szokás Erkel operai életmûvének önálló darabjaként emlegetni. Az idõközben zeneszerzõvé vált két fia, Elek és Gyula
komponálták jelentõs részét. Negyedik
fia, Erkel Sándor korának legkiválóbb
karnagya lett. Az öregedõ Erkel lemondott a Zeneakadémia igazgatói,
majd tanári állásáról is. Utoljára 80 évesen lépett fel.
Az operán kívül karmûveket, dalokat,
kísérõzenéket, zongoradarabokat és
zenekari mûveket is komponált. Gazdag életmûve, melyet a magyar kultúra
oltárára helyezett, példaértékû az utókor számára. 1893-ban hunyt el Budapesten. Késõbb szülõvárosában, Gyulán szobrot állítottak neki.
Nagy Attila
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KARÁCSONYI
KÉPES ÜDVÖZLET
A közelgõ év végi ünnepekre készülve a világhálón szörfözõknek sorra kínálják a csillogó-villogó elektronikus képeslapok garmadáját. A
szürke hétköznapokból a karácsonyi
képeslapok mágikus, gyertyafényes
világába invitáló weboldalak szabványos vagy egyedi szöveggel, céges
logóval ajánlják a mikulásos, hóemberes, mesefigurás, tájképes, animációs vagy éppen hangos üdvözlõ
lapokat.

öröm vasárnapja, színe a rózsaszín.
Bár ezek a színek évszázadok óta kapcsolódnak a várakozás idõszakához,
maga az adventi koszorú nem régen
létezik. Ez is, mint a karácsonyfa, német „találmány”. 1839-ben egy Johann
Heinrich Wichern nevû hamburgi
lelkész készítette szekérkerékbõl és 24
gyertyából a mai adventi koszorúk
õsét. A jó lelkész az általa alapított árvaház gyermekei számára jelezte minden nap egy újabb gyertya meggyújtásával a karácsonyig eltelõ idõt. A XX.
Az elektronikus képeslapok tobzószázad elejére már csak négy gyertya
dó világában hajlamosak vagyunk el- maradt a koszorún, és a kompozíció
felejteni, hogy valójában honnan és kiegészült örökzöld ágakkal, és – álmikor indult el a kétalában – piros terpes levelezõlap, mi
mésekkel.
volt az eredeti funkA gyertyák imciója, rendeltetése. A
bolygó fényükkel az
régi, papír alapanyaünnep tartozékai,
gú képeslapok egy
melyek a XVIII. száletûnt korszak atzad közepén kerültek
moszféráját tükrözik,
a fákra. A tüzet hoznagyszámú nyomdai
zák az otthonunkba,
sokszorosításuk fõleg
mely védelmet, meaz ünnepekhez és
leget nyújt. Gyertyás
elsõsorban a karákarácsonyfáról elsõcsonyhoz köthetõk.
ként Liselotte pfalzi
Angliában Henry
grófnõ tesz említést
Cole múzeumigaz1660-ban, a heidelgató minden évben
bergi
kastélyban
levelet írt karácsonymegtartott karácsora barátainak, de
nyi ünnepi beszá1843-ban erre nem
molójában.
jutott ideje. FelkéréAz üdvözlõkártyák
sére barátja, John
motívumai az ünneCalcott Horsley fespekhez fûzõdõ szotõmûvész tervezett Képeslap a Zempléni Múze- kások és vallási tarszámára e témában um gyûjteményébôl.
talom kifejezõi is. Jékis kártyát. Az ezer
zus születésének
példányszámban készített grafikát zárt napja a kereszténység egyik nagy ünborítékban, postára adott üdvözletként nepe, így érthetõ, hogy ennek ábrákereskedelmi forgalomba bocsátotta, zolása a karácsonyi lapokon jelenik
melyek Európában az elsõk között ki- meg legnagyobb számban. A zöld feadott karácsonyi üdvözlõlapnak tenyõág és a karácsonyfa már a szákinthetõk.
zadfordulótól a képes levelezõlapok
Boríték nélküli, nyílt képeslapot haleggyakoribb témája, pedig ekkor hazánkban csak 1881. július 14-én hozánkban még alig ismerték a karázott rendelet után küldhettek, melycsonyfa-állítás szokását. Elõször 1605nek értelmében a levelezõlapok hátben keletkezett útleírás tudósít arról,
lapjára képeket is szabad nyomtatni, hogy Németországban a szobákban
amennyiben azok „nem illetlenek felállított, színes papírrózsákkal, alvagy nem sértõek”. Ezzel vette kezmával, ostyával és cukorral díszített
detét a képes levelezõlapok karrierje. fenyõfák állnak. Az elsõ karácsonyfát
Magyar nyelvû karácsonyi lapokat Bécsben 1821-ben Anschütz Henrik
Klökner Péter készített elõször 1899- színész állította, majd hazánkban pár
ben Székesfehérváron.
év múlva követte példáját a PodmaAz ünnepre leginkább az illusztránitzky család.
ciók utalnak, amelyek a karácsony jelA múlt század fordulóján, a karáképeit tartalmazzák: havas téli táj, a csonyi levelezõlapokon ábrázolt ajánfenyõgally csengettyûvel vagy gyerdékok még a sütemény, gyümölcs, a
tyával, nõk karácsonyi csomaggal és szerencsét hozó ág volt, ám ezeket az
feldíszített fenyõfával, illetve a Mikuegyszerû gesztusként nyújtott szerelás. A sok száz évvel ezelõtt élt Szent tetet az idõk során kiszorították a felMiklós püspök életét a jó cselekedeszínes, elsõsorban anyagiakban kifeteknek szánta, vörös palástban járva jezhetõ ajándékok. Napjaink karácsendben a várost, adakozván a szecsonya a legtöbb ember számára kigényeknek. Az eredeti Szent Miklós- zsigerelt karácsony: puszta keret – kép,
legendához kapcsolódó szokásokat tartalom nélkül. Inkább szórakozás,
(Sinter Klaas, Saint Nik-klaas) az Új- ajándékozás, bevásárlás.
Amszterdamba (New-York) bevánAz Anna Karenina elsõ mondatában
dorló holland telepesek honosították azt állítja Tolsztoj, hogy a boldogtameg az Újvilágban a XVII. században. lanság egyedi és megismételhetetlen,
Az advent a latin adventus Domide a boldog családok mindig hasonni, vagyis az Úr eljövetele kifejezésbõl lítanak egymásra. Ennek megfelelõen
származik. A keresztény hagyomány a szenteste, egymásnak ajándék forszerint a december 25-ét, Jézus szümájában szeretetet adományozó csaletését megelõzõ négy hét az advent ládok elmaradhatatlan motívumai letidõszaka, és egyben a nyugati ketek a karácsonyi lapoknak, sorozatok
resztények számára az egyházi év kez- készültek belõlük.
dete. Ez alatt az egy hónap alatt a hívõk
Az országban egyedülálló képesleszívükben és lelkükben ráhangolódvelezõlap-gyûjteménnyel rendelkezõ
nak a Megváltó eljövetelére, aki a tél Zempléni Múzeum kollekciójának
legsötétebb napjain a fényt, a reményt legrégibb darabjai reprezentálják a
hozza az emberek életébe. Az advent múlt karácsonya iránti nosztalgiát, és
jelképei, a színek, a gyertya, a koszorú egyben emlékeztetik a szerencsi polszintén témái voltak a karácsonyi kégárokat arra, hogy az ország legnapeslapoknak. Az adventi gyertya ligyobb gyûjteménye várja az egyébturgikus színe a lila, ami a bûnbánaként papírkosárban landolni szándétot szimbolizálja, a harmadik advenkozó képeslapokat az ünnepek elti vasárnap azonban különleges, ez az múltával.
O. Z. M.
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IRODALMI
MELLÉKLET
Balla Zoltán

AZ ÖREG CSÕSZ
Kifújja lelkét a pisla õsz:
fák hegyén száll a pára.
Botjára dõl az öreg csõsz,
most gondol csak a nyárra.

IRODALMI MELLÉKLET

H•A•T

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

A H. A. T. HÍRE
 2010. november 18-án a szerencsi vár lovagtermében népes közönség elõtt, ünne-

pélyes keretek között mutattuk be a H. A. T. és a MAIT által közösen szerkesztett Megbecsült múlt címû antológiánkat, amely a nagy elõdökre: Kölcseyre, Erkelre és Széchenyire való emlékezés jegyében íródott. A rendezvényen Koncz Ferenc, Szerencs város
polgármestere mondott köszöntõt. A kiadvány tartalmából a Bocskai István Gimnázium
diákjai adtak ízelítõt.

Térdének kínja felsajog,
hûs szelek jöttét érzi.
Szemében könnye ott ragyog,
ahogy a kutyáját nézi.

3900 Szerencs, Rákóczi-vár.
Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358
(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

Jeney András

KIJELZÕN
FÉNYBETÛ
Vakon rohansz, egy gépnyeregben ülve,
s úgy fáj, hogy nem tudod, elérsz-e bármi célt,
s szemedre Nap, mégis, hogyan derülne…
De csak nyomod a gázt – lejtõn le –, semmiért.
Csönd is zavar, s a rádió, ha bömböl,
békére vágysz, kutatsz, nyomkodva gombjait,
s a sok-sok szenny között, lám, mintha föntrõl
forrásnak hallanád szivárványhangjait.

Nyüszít a puli, úgy remeg
csimbókos, lompos teste…
– Induljunk! – szól a jó öreg –,
nyakunkon már az este.

Megállít, hív, csobog lélek zenéje,
hullámain mindennap ezredéve,
s érzed: nemcsak valót, igazt kiált a szó.

Bõhm András

Nem bánt a zaj már, fordulsz más irányba,
jó hír kísér tovább, s a szíved látja,
kijelzõn fénybetû: Szent István Rádió.

ÁDVENTI
KÉRDÉS

Lesz-e, aki befogad,
meleg, tiszta hajlék,
terhemmel a házalás
József, meddig tart még?
Idõm közel, gyermekünk
megszületni készül,
közben ránk az este már
éjjellé sötétül.
Ünnepükön gyertyafény
kicsillog a hóra.
Csak van szívünk oly meleg,
mint a barmok óla!

Nagy Edit

ÖRÖK ADVENT
Közeleg a szeretet! Érzed?
Nekem, neki, nekünk! Érted?
Közeleg a szeretet! Érzed?
Egyszülöttje a Teremtésnek!
Közeleg a szeretet! Érzed?
Bizonysága az Örök Reménynek.

BIZTATÓ

Akár csak Õ a kenyeret,
oszd szét lélek-melegedet!
Jusson cinkének fagyos ágra,
kóbor kutyának éjszakára.
Oxigén légy a fuldoklónak,
fény a vakon elbukónak!
És ha mégis... Légy éjek éje,
borulj az ember szégyenére!

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

S közel már a Szeretet? Érzed?
Érte, értem, értünk s érted.

Fehér Miklós

HA SOK
A PÉNZED...

Schlosserné Báthory Piroska: Eszter figyel

Dite

A NÉGY GYERTYA
Volt egyszer négy gyertya… olyan nagy volt a csend köröttük, hogy tisztán lehetett
hallani, amit egymással beszélgettek.
Azt mondta az elsõ: én vagyok a béke. De az emberek nem képesek életben tartani…
Azt hiszem, el fogok aludni… És néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgõ
kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklõ lángra.
A másik azt mondta: én vagyok a hit. Sajnos, az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs
értelme tovább égnem… A következõ pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt harmadik: én a szeretet vagyok… Nincs már erõm tovább égni.
Az emberek nem törõdnek velem –, semmibe vesznek, hogy milyen nagy szükségük van
rám…
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:
„Mi történt? Hiszen Nektek égni kellene mindörökké!”… Elkeseredésében hirtelen sírva
fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: „Ne félj! Amíg nekem lángom van, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát, mert én vagyok a remény!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta az égõ gyertyát s lángjával új életre keltette a többit.
Add, Urunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény! Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely segít megõrizni gyermekeink szívében a hit, remény, szeretet és béke
lángját!
(Forrás: Gyûjtés)

– ANGYALI ÜDVÖZLET –
Csillagfényes téli este
szoba mélyén elmerengve
várjuk a szent ünnepet,
a betlehemi kisdedet!
Apró mécsvilága lobban,
lobog a tûz kandallóban,
imát mond most sok-sok lélek,
s játszadoznak égi fények.
Visszatekintve az évet
gondolatunk el-elréved,
örömtelve száll a dal
nincs gyûlölet, sem harag.
Tiszta fényû gondolat
táltos paripára kap
zengõ ércként szól a harang
Szívekhez egy angyali hang:
– Köszönti az ünnepeket,
a békesség s a szeretet!

Ha sok a pénzed
Biztos a lépted,
Kõ a tekinteted,
És nagy az erõd.
Ha sok a pénzed
Eléd hajlik az élet,
Szép lányok mosolya,
Gyors barátok sora.
Ha sok a pénzed
Szolgálnak téged,
Kedvedet lesi,
Ki nálad szegényebb.
Ha sok a pénzed
Boldoggá tesz téged
Saját ügyességed,
Más balszerencséje.
Ha sok a pénzed
Nem veszed észre,
Mi legfontosabb lehet:
Az eltûnt szeretet.
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ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

ELÖREGEDÕBEN A FALU LAKOSSÁGA

Két polgármesterjelölt indult az õszi
önkormányzati választásokon Golopon. A voksolók 64 százaléka Kiss Lajosnak (fotónkon) szavazott bizalmat,
aki az elmúlt ciklusban is betöltötte ezt
a tisztséget.
A 634 fõs lakossággal rendelkezõ település polgármestere négy esztendõvel ezelõtt a rendõri pályát hagyta ott
azért, hogy a község elsõ embere legyen.
– Mivel igyekezett meggyõzni a választókat?
– Elsõsorban azzal, hogy szavazzanak a biztos folytatásra. Természetesen ehhez tudni kell, hogy településünk
az elmúlt években megõrizte fizetõképességét, adósságunk nincs. Igaz, túl
sok fejlesztést nem tudtunk megvalósítani, de a Kossuth téren sikerült egy
pihenõparkot kialakítanunk, és jelenleg egy aláírt támogatási szerzõdés van
a birtokunkban a polgármesteri hivatal, valamint az orvosi rendelõ felújítására, amit várhatóan 2011 tavaszán
kezdünk el. E mellett anyagi lehetõségeinkhez mérten csak kisebb pályázatokon tudtunk részt venni, amelyekbõl például a traktort, fûkaszákat,
számítógépet tudtunk vásárolni.
– Tervek azért vannak a jövõre nézve!
– Természetesen vannak elképzeléseink, amelyek megvalósulása – mint
minden településen –, elsõsorban az
anyagi lehetõségektõl és a pályázati kiírásoktól függ. Korábban történt, hogy
pénzt igényeltünk futballpálya építésére. Ez azért is fontos számunkra, mert
Golopon mûködik a térség egyik legrégebbi focicsapata, ami a viszontagságok ellenére mindig talpon tudott maradni. Itt meg kell említenem az óvodás és felnõtt korosztályt egyaránt magába foglaló néptánccsoportunkat, akik
nagy sikereket aratnak a fellépéseik során. Szeretnénk felújítani a polgárõrség épületét, amelyre szintén nyújtottunk be támogatási igényt, azonban ennek nem történt meg az elbírálása. Talán a legnagyobb álmunk a kastély épülete és a hozzá tartozó park rekonst-

rukciója. Jelenleg itt mûködik az óvodánk, a sportkör és ugyancsak itt található a címertárunk, amelynek keretében Szabadiné Sinkó Ilona kollekcióját, a zömében királyi és nemesi családok, városok, valamint vármegyék
díszes hímzett és festett címereit, zászlókat tekinthet meg a látogató.
Ha pedig már a kastélynál tartunk és
említettem az óvodánkat, ez lenne a
következõ nagy, elõttünk álló feladat.
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetõségeket és a jövõben új nevelési
intézményt és konyhát szeretnénk építeni a községünk gyermekeinek. Meg
kell említenem azt is, hogy napjainkra már rendkívül rossz állapotban vannak az önkormányzati épületeink. Az
útjaink még elfogadhatóak, de hamarosan ezen a területen is szükség lesz
a rekonstrukcióra.
– Milyen anyagi helyzetben van az
önkormányzat?
– Mint említettem, nincs folyamatban lévõ hitelünk, amelynek visszafizetése napi nehézségeket okozna. A
költségvetési támogatásból és a normatívákból a jelenlegi kötelezõ feladatainkat tudjuk teljesíteni, azonban
ahhoz, hogy fejlõdni, fejleszteni tudjunk, sokkal több pénzügyi forrásra lenne szükségünk. Ami gondot okoz, a
munkahelyek hiánya és a lakosság folyamatos elöregedése. Talán sokan
tudják, hogy az általános iskolánkat
évekkel ezelõtt be kellett zárnunk, jelenleg Tállyára, Rátkára, valamint a szerencsi és bekecsi iskolákba járnak a
gyermekeink. Csak példaként említem:
míg 2006-ban 25 gyermek járt az óvodánkba, ma 16-an vannak. Ez elszomorító.
A fiataljaink elhagyják a települést,
munkahelyek hiányában máshol keresik boldogulásukat.
– Mi jelenthet kiutat ebbõl a helyzetbõl?
– Nem akarok másokat ismételni, de
természetesen a munkahelyteremtés,
amelyre jelenleg nem sok esélyt látok.
Próbálkozunk a turizmus fejlesztésével is, jelenleg három, magántulajdonban lévõ vendégházunk várja az
ide látogatókat. Már említettem a címertárat, amely az idegenforgalom tekintetében szintén fontos szerepet tölt
be, ezen kívül a Vay-kastélyegyüttes
magánkézben lévõ ó-kastély része is
szép látványosság, amely az elmúlt
években fel lett újítva. Talán az nyújthat kis reményt a jövõt tekintve, hogy
a több százmilliós, esetleg milliárdos
adósságot felhalmozó településekhez
képest jobb eséllyel nézhetünk egy jövõbeni nagyberuházás elé. Az igazi kitörési pont azonban csakis a munkahelyteremtés lenne. A közmunkaprogram keretében néhány helybélinek

NAGYSZÜLÕK KÖSZÖNTÉSE

Nagymamák és nagypapák az unokáikkal.
Mádon november 26-án ünnepelték a nagyszülõk napját. Földy Istvánné óvodavezetõ megnyitója után
a bölcsisek következtek, akik mondókákkal, énekekkel szerepeltek. A
kiscsoportosok, középsõsök és végül

a nagyok adták elõ nagyon színvonalas mûsorukat: énekeltek, táncoltak és verseltek. Minden szereplés végén nagy taps fogadta õket, majd mindenki megkereste a nagyszüleit,
és együtt sütiztek és teáztak.

tudunk megélhetést biztosítani. Talán
ide kapcsolódik, hogy önkormányzatunk jelenleg mintegy négy hektár saját földterületen gazdálkodik. Itt burgonyát, zöldségeket termelünk, amit a
saját konyhánkon tudunk hasznosítani. E mellett sertéseket is nevelünk, és
a falu nagyobb programjain disznóvágásokat rendezünk.
M. Z.

KOMPETENCIA ALAPÚ
NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN

A bekecsi Lurkóház Óvoda hívta
szakmai napra a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás nevelési intézményeiben dolgozó pedagógusokat
november 24-én.
A nap témája a kompetencia alapú nevelés volt, amelyrõl a házigazda

intézmény Katica csoportjának bemutatójának a segítségével szerezhettek gyakorlati tapasztalatot a résztvevõk. A gyerekek dramatizálás, vizuális és zenei nevelés témakörben
vettek részt a délelõtti foglalkozásokon.

AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS A KÖZÖSSÉG EREJE

Tállya lakói október 3-án sorrendben immár harmadszor választották meg Osika Józsefet a
község polgármesterének. A településvezetõ az elmúlt nyolc esztendõben végzett munkája elismerésének tartja a községben élõk bizalmát, amire az elkövetkezõ idõszakban is szeretne rászolgálni.

– Számomra a 2002-es önkormányzati választás jelentette a legnagyobb bizonytalanságot, hiszen a
község lakói akkor még nem polgármesterként, hanem elsõsorban
vállalkozóként ismertek, és így bízták rám a település vezetését – emlékezett vissza Osika József. – Akkor, az utánam következõ jelölttel
szemben 55 szavazattal nyertem. Az
elsõ négyéves ciklusban az önkormányzati képviselõk többségének a
támogatásával 37 millió forint megörökölt forráshiányt és a mintegy
húszmillió forintos hitelállományt
kellett kezelnünk. A pénzügyi
egyensúlyt 2005 végére sikerült
megteremtenünk, amit napjainkig is
megõriztünk. Építkezések indultak
a településen, amihez a pénzügyi
hátteret pályázatokból biztosítottuk. A következõ évben volt az újabb
választás, amikor számos fejlesztés
volt folyamatban és ezeket mindenképpen szerettem volna befejezni. Nagyon jó érzés volt, amikor
kiderült: a voksoláson részt vevõknek több mint hetven százaléka az
én nevem mellé tette az ikszet. Akkor és most is úgy érzem: mindazért,
amit négy éven át a településért dolgoztam, ezzel fizetett ki a község lakossága.
Az újabb ciklusban tovább gyarapítottuk a települést, azonban
eközben az állami finanszírozás
változása – az ország többi önkormányzatához hasonlóan – minket is
hátrányosan érintett. 2009-ben több
mint 25 millió forint normatívától estünk el, az idén pedig további 10
millió forinttól. Ez két év alatt közel 40 millió forintot jelentett, ami
a költségvetésünk mintegy tíz százaléka. Azon kevés polgármester
közé tartozom, akik elmondhatják:
a nagyfokú elvonás sem rendített
meg bennünket. 2002–2006 között
ugyanis radikális takarékossági intézkedéseket tettünk: az optimálisra csökkentettük az intézmények
dolgozói létszámát. Energiatakarékos izzókkal a térségben elsõként
korszerûsítettük a közvilágítást, és
például több olyan juttatást is megvontunk a vállalkozó háziorvosoktól, ami az önkormányzatot terhelte. Így napjainkban már viszonylag
kis áldozattal tudjuk a kiadásokat a
bevételekhez igazítani.
– A takarékosság mellett ugyanakkor több beruházás is megvalósult a községben.
– Az elmúlt négy esztendõ a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres volt. Számos, önkormányzati tulajdonú épület felújítására sikerült
pénzt nyernünk. Néhány hónapja a
korszerûsített és kibõvített óvodaépületet avattuk fel. A közel tíz nagyberuházásunk egy jól átgondolt

pénzügyi és faluképi koncepció
alapján valósult meg. Ennek is köszönhetõ, hogy a környék települései talán egy kicsit irigykedve tekintenek Tállyára a dinamikus fejlõdése miatt.
– Milyen célokat fogalmazott meg
önmagának, amikor ismét elindult
a polgármesteri tisztségért?
– A döntésemben nagy szerepük
volt az önkormányzati tagoknak és
a település lakóinak, akik úgy gondolták, hogy folytassam a megkezdett munkát. Az elmúlt nyolc esztendõben megszereztem a tapasztalatot, amivel eredményesen dolgozhatok a községért. A polgármestereknek nincs iskolájuk, mint
a többi szakmának, itt mindenkinek
magának kell megtanulnia, hogy miként lehet sikeres. Számomra máig
példaként szolgál Csáki Barnabás
Megyaszóról, aki két évvel ezelõtt,
egy kistérségi társulási ülés utáni kötetlen beszélgetés során mondta
nekem: „Jóska, most érted el azt,
amit igazi polgármesternek, a közösségért tevõ embernek neveznek.” Ez, a minden önös érdek nélküli mondat számomra olyan kitüntetés volt, amire az életem végéig
emlékezni fogok. Rá egy évre a társulási tanács elismerését is elnyertem, erre ugyancsak büszke vagyok. 2010-zel lezárult számomra
a tanulóidõszak, a most következõ
évek sok kihívást tartogatnak, amelyekre megfelelõ választ kell adni.
A beruházások menedzselésében, a
közbeszerzésekben és a kivitelezési munkálatok felügyeletében már
komoly rutint szereztem. A feladatok teljesítésében megbízható partnerként számíthatok a polgármesteri
hivatal munkatársaira, az intézmények vezetõire és dolgozóira. Számomra a község vezetése nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent, talán ezt is értékelték a tállyaiak október 3-án, amikor ismét hetven százalékot meghaladó mértékben szavaztak nekem bizalmat.
– Mi az elkövetkezõ esztendõk
legfontosabb feladata?
– Az elmúlt idõszakban a településfejlesztésben elért jelentõs sikerek mellett egy területen nem úgy
haladtak a dolgok, ahogyan szerettem volna. Egy kicsit a saját kudarcomnak is érzem, hogy a község lakóit nem sikerült olyan közösséggé
formálni, amely összefog a Tállya
jövõje érdekében. Sajnos, ugyanez
a probléma a térség települései között is jelentkezik. Egyedül pedig
esélyünk sincs arra, hogy komoly

eredményeket érjünk el a munkahelyteremtésben, a gazdasági függetlenedésben, abban, hogy meg
tudjuk tartani a fiataljainkat. Pedig
nem kellene mást tennünk, mint példát venni az õseinkrõl, akik évszázadokon keresztül, olykor vészterhes idõkben is megõrizték a vidék
népességmegtartó erejét és eszükbe sem jutott, hogy máshová költözzenek. Amikor nehéz volt, akkor
sem adták fel. Tállya problémáit csak
a tállyaiak oldhatják meg, nem szabad abban a reménybe ringatnunk
magunkat, hogy ezt mások megteszik majd helyettünk. Ugyanez igaz
az egész Tokaj-Hegyaljára is. Ne engedjük, hogy az egyéni érdekek, az
irigység és a közönyösség tévútra vigyen bennünket. Vállalkozóként a
világot járva Olaszországtól Norvégiáig megtapasztaltam az összefogás erejét. Magyarországon, sajnos, többnyire inkább a széthúzás
érvényesül, aminek ugyanúgy megvan az eredménye… Ha borvidéki
szinten nézzük, akkor például a villányiaknak közösen sikerült megismertetni a világgal az értékeiket,
amivel mi még adósak vagyunk.
Másképpen pedig nem leszünk képesek fejleszteni az idegenforgalmat,
építhetünk bármekkora szállodákat
vagy rendezvénykatlanokat. Ugyanez igaz a termelõegységek idetelepítésére, vagy éppen az infrastrukturális projektek megvalósítására
egyaránt.
– Milyen fejlesztéseket szeretne
megvalósítani a községben?
– Folyamatban van a polgármesteri hivatal elõtti tér átépítése, az új
ciklusra áthúzódó beruházás a bányatelepi kultúrház rekonstrukciója és egy aszfaltozott mezõgazdasági út megépítése. A legnagyobb
projekt a település belvízi rendezése,
ami Tállya ötven százalékát érinti.
A két ütemre bontott megvalósítás
elõbb a község alsó részén történik,
majd a magasabban fekvõ területek
következnek. A gazdasági és politikai viszonyokat figyelembe véve
keresni fogjuk azokat a pályázati lehetõségeket, amelyek kitörési pontot jelenthetnek a község és a térség számára. Ilyen lehet az „Európa mértani közepe kilátó” megépítése, ahonnan szép idõben a tokaji hegyig, Szerencsig, és Kassán túl,
a Tátráig körbe lehet majd tekinteni a vidéken. Nem fatákolmányban,
hanem egy háromszintes, eurót mintázó, 18 méter magas épületben
gondolkodunk, amelyben vendéglátó egység is mûködik és több mint
száz ember befogadására alkalmas.
Az idegenforgalmi látványosság vendégcsalogatóként szolgálhat, akiknek a fogadására vannak szálláshelyeink, vendéglõink és borászataink
egyaránt. Az üzleti turizmus fellendítését pedig egy kis repülõtér szolgálná, mert Tállyától ötven kilométeres körön belül Nyíregyháza, Miskolc és Kassa is elérhetõ. Meggyõzõdésem ugyanis, hogy a térség fejlõdése az idegenforgalomban rejlik,
ami a szolgáltatók széles körén keresztül biztosíthat megélhetést az
embereknek.
Á. A.
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KARÁCSONYI ÜNNEPVÁRÁS
A karácsonyestét a
világ minden részén
más-más módon ünneplik, a szokásoknak és hagyományoknak megfelelõen. A karácsony
egy keresztény ünnep, amelyen Jézus
Krisztus születésére emlékeznek.
Ennek ellenére minden ember világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család és az otthon ünnepeként éli meg. A karácsonyi zene, az
ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, a karácsonyfa-állítás együtt jár
az ünnepléssel. A karácsonyi asztal is
fontos szerepet játszik az ünnep napjain. Díszítésének, az étkezéseknek, a
felszolgált ételeknek a sora a családok
régi és újabb szokásait is tükrözi.
Az esti vacsoránál mindennek megvan a maga elõírása, az ételeknek és
a gyümölcsöknek a jelentése. Karácsonykor általában a fõétel a pulyka,
a mákos és diós bejgli. Fõként régebben az ételeknek mágikus jelentése
volt. A bab, a borsó és a mák a bõséget biztosította a család számára, a fokhagyma védte az egészséget, a diót
pedig a rontás elhárítására használták,
a méz az életet édesebbé tette, az alma
pedig az egység, az egészség, a szépség és a szerelem szimbóluma is volt.
Az almának sok helyen sokféle mágikus szerepet tulajdonítottak, a palócok például annyi részre vágtak egy
almát, ahányan a családban voltak,
mindenki kapott belõle egy darabot,
hogy összetartson a család. A karácsonyi asztal elmaradhatatlan étele volt
a hal. Elkészítési módja változó, de a
bécsi eredetû hagyomány szerint rántva kell fogyasztani. A gazdag ünnepi
asztal része lehet egy egészséges
pulykából készült étel.
Ünnepi pulyka almakörettel
Hozzávalók: 1 db pulyka felsõcomb, kifilézve, 10-15 dkg bacon,
3-4 közepes vöröshagyma, olaj, fok-

hagyma 6-8 gerezd vagy granulátum
ízlés szerint, baromfi-, illetve pulykafûszerkeverék. Személyenként 2 db közepes alma, porcukor, fahéj, esetleg
pár szem dió, kevés vaj. Elkészítés: az
elõkészített pulykahúst a fûszerkeverékkel beszórjuk, sózást már nem
igényel, a kiolajozott tepsibe tesszük,
rá a vékony szelet szalonnákat, körberakjuk a megtisztított, félbe vagy negyedekbe vágott vöröshagymákat, a
fokhagymagerezdeket. Kevés vizet,

vagy esetleg fehérbort öntsünk alá, és
alufóliával letakarva sütõben pároljuk,
majd ha puha a hús, a fólia nélkül pirosra sütjük. Az almákat megmossuk,
kettévágva a magházat kiszedjük. A
fahéjjal kevert porcukorba mártjuk,
majd a vágott felével felfelé kivajazott
tepsibe rakjuk. A maradék cukrot a
magház helyére tesszük, esetleg 1-2
gerezdnyi diót is, majd forró sütõben
kb. 15-20 perc alatt megsütjük. Tálaláskor a felszeletelt hús mellé tesszük
a sült almát. Ízlés szerint még krumplipürét is tálalhatunk hozzá.
Az ünnep elõtt a fahéj, vanília, citrom illata száll a lakásban. Az apró,
illatos falatkák, piciny sütemények készítése, kóstolása még közelebb hozhatja a családot egymáshoz.
A háziasszonyok szerepe igen nagy
a mindennapok mellett az ünnepi készülõdések idején is. A nyersanyagok
kiválasztásánál is körültekintõnek kell
lenni. Válasszuk az energiadús ételek
helyett a zsírszegényebb húsokat, tej-

termékeket, a gabonanemûek közül
a teljes kiõrlésûeket. A diétázni kényszerülõ betegek ne feledkezzenek el
arról, hogy az itt rosszul választott ételek a betegségük súlyosbodását is
eredményezhetik. Az epe-, pancreasés májbetegek a fûszeres, bõ zsiradékban sütött ételeket kerüljék. Az ételeket a hagyomány és szokás megtartása mellett készíthetjük korszerû
konyhatechnikát alkalmazva, alufóliában sütve, párolással, esetleg zöldfûszerek alkalmazásával. A
cukorbetegek desszertjeit, ételeit a megszokott
mesterséges édesítõszerekkel ízesíthetjük.
Az ünnep miatt senkinek
sem muszáj túlennie magát! Inkább fogyasszanak
többször, kisebb mennyiséget. A szokásos édességek, szaloncukrok kóstolgatása mértékkel történjen. Az alkoholfogyasztásra is a mértékletesség legyen a jellemzõ! Gyermekeink, és saját magunk érdekében
is egy jó kirándulás, lehetõség szerinti
mozgás az egészségünkre válhat!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok!
Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben legközelebb január 7-én és 14-én Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre szabott diéta kiválasztásában,
lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra azonban szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

TÁMOGATÁS BORÁSZATI GÉPEKRE

A legtöbb támogatással ellentétben,
a 2011. március 31-ig benyújtható borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhetõ
szubvenció esetében a támogatás
igénylése elõtt meg kell kezdeni a beruházást, azaz a gépek, berendezések vásárlását. Ez azt jelenti, hogy az
érdeklõdõknek már most érdemes elkezdeni a tervezést, beszerzést – tanácsolja a Magyar Agrárkamara.
A határidõ még távolinak tûnik,
azonban csalóka lehet azoknak, akik
nem figyelnek fel a 16/2010. (IX. 17.)
VM-rendelet részleteire, ami a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igénylésének feltételeit rögzíti. A

jogszabály ugyanis kimondja, hogy a
fenti határidõig be kell fejezni a beruházást, amibõl az következik, hogy
már most lépniük kell a borászoknak.
A rendelet szerint a minimum egy,
maximum 400 millió forintnyi támogatás utófinanszírozású, azaz a támogatást igénybe vevõ gazdálkodónak elõre kell gondoskodnia a beruházás megvalósításáról. Már ma meg
kell kezdeni a tervezést, a berendezések vásárlását, magát a beruházást.
A borászati gépek, technológiai
berendezések beszerzésével kapcsolatos támogatási kérelmeket 2011.
március 31-ig lehet beadni a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak, a támogatást legkésõbb 2011.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT
A Szerencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönetet
mondok mindazoknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogattak minket. A befolyt 203 644 forintot a Gyárkerti óvoda játékainak bõvítésére és fejlesztésére kívánjuk fordítani. Kérem, lehetõség szerint a jövõben is
segítsék munkánkat és támogassák alapítványunkat. Adószámunk: 18422292-105. Minden kedves támogatónknak békés, boldog karácsonyt és boldog új évet
kívánunk!
Nagy Sándorné kuratóriumi elnök,
valamint az óvoda gyermekei és dolgozói
A Szerencsi Idõsek Otthona Ellátottaiért Alapítvány kuratóriuma nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták az alapítvány mûködését. A felajánlott
összeget, 254 559 forintot az alapító okiratban foglaltaknak megfelelõen használjuk fel. Kérjük, hogy amennyiben lehetõségük van rá, továbbra is támogassák alapítványunkat. Számlaszámunk: 1173414520019206, adószámunk: 18447790-1-05.
Kondásné Gaál Ilona, a kuratórium elnöke

október 15-ig kifizetik. A kérelemhez
csatolni kell a megvalósítást igazoló
számla, illetve a kifizetést igazoló bizonylat másolatát is. A formanyomtatvány az MVH honlapján található. Hiányosan benyújtott támogatási
kérelem esetében az MVH a kérelmezõt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Kifizetés akkor következik, amikor a gépvásárlás számlával igazolt megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenõrzése megtörtént.
Támogatás elsõsorban olyan új gép
vásárlásához nyújtható – a gyártástól
a kérelem benyújtásáig legfeljebb két
év telhet el –, ami javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a
mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint
egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK
tanácsi rendelet alapján valósul meg.
Támogatást az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet igényelheti: õstermelõ vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség
nélküli, valamint jogi személyiséggel
rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet, amely a KKV-törvény alapján kis- és középvállalkozásnak vagy
nagyvállalatnak minõsül.
Tudni kell, hogy a gépet csak Magyarországon, a támogatási döntés
közlésétõl számított legalább öt évig
kell üzemeltetni, a gép addig nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe –
hívja fel a gazdálkodók figyelmét a
Magyar Agrárkamara.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: minden hónap elsõ szerdáján, legközelebb január 5-én (csütörtökön) 13–
16 óráig. Tel.: 47/565-202.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb január 17-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legközelebb január 12-én 9–12 óráig. Tel.:
47/565-203.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10–
13 óra között. Legközelebb december 22-én. Tel.: 47/565-200.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel 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 csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080.

lán: hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat 8–
12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.
Január 3–9.: Centrum (ügyeletes):
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.
Január 10–16.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
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.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi
út 8. Tel.: 47/361-433. Szerencs
gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.:
47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZSÉGHÁZ

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

(Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat. Telefonszám: 47/362-255.

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb január 3-án 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb január
3-án 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd és
csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11
óráig. Tel.: 47/361-909.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
December 13–19.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): 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 20–26.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton–
vasárnap: 8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.
December 27 – január 2.: Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-

Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.:
47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI INTÉZETE
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig. 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 csütörtök 8–
12 óra, péntek 8–11 óra.

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

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg
a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az
utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
December 17.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

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

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN
Személygk.
Szgk.-utánfutó
Tgk. 3,5 t alatt
Tgk. 3,5 t felett
Tgk.-pótkocsik

24 000 Ft-tól
14 000 Ft-tól
28 000 Ft-tól
40 000 Ft-tól
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

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

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

Tel.: 30/3700-382
Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

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

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA
Szerencs,
Gyár út 13.
Tel.: 30/3700-382.
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PANZIÓ
Szerencs,
Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010.
Fax: 47/361-938

HIRDETÉS

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!

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

VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
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!

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.

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

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

Bereczk Autósbolt

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

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

Dermedéspont-csökkentô adalék, 250 l-hez 0,5 l kell

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.

INGATLANKÖZVETÍTÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

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

AJÁNDÉKOZZON SZERETTEINEK
UTAZÁSI UTALVÁNYT!

DOBÓ KATICA U. 30.: 1144 m² telken, lapostetôs, 2 generáció részére is megfelelô, bôvíthetô, földszintjén 2 szoba,
2 konyha, 2 kamra, lépcsôház, emeletén 3 szoba, fürdôszoba, WC-helyiséges (140 m²), szén-központi és gázkonvektor fûtésû beköltözhetô ingatlan. Külön garázs, pince.
Nagycsaládosok, vállalkozók figyelmébe ajánljuk! Irányár:
12 000 000 Ft. Tel.: 30 /422-16-41.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánnak

SZABADSÁG U. 2/C. 1. emelet 3. ajtó: városközponthoz
közeli, 2 szoba ( szônyegpadlós), konyha, fürdôszoba, WC,
elôszoba, loggia helyiséges, komfortos (2 hôtárolós
kályha) társasházi lakás (57 m²) pincerekessszel, közös
használatú tárolóval. Beépített konyhai és elôszobai szekrények, felújított lépcsôház. Alacsony társasházi költség.
Irányár: 7 500 000 Ft. Tel.: 70 /280-42-45.

a Zemplén Tourist Utazási Iroda
munkatársai
ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

RÁKÓCZI U. 71.: 2004-ben felújított fôutcai, vegyes rendeltetésû ingatlan 2 önálló, bérbeadott üzlethelyiséggel és
vizeblokkal, dufarton keresztül megközelíthetô, beköltözhetô lakással (szoba, konyha, elôszoba, fürdôszoba) és
120 m² udvarral. Beépített konyhabútor. Irányár:
19 500 000 Ft. Tel.: 20/553-4007.

Eng.sz.: R-1787/1998

3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.
Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
Honlap: www.zemplentourist.hu

BEKECS
SZENT ISTVÁN U. 9.: 900 m² telken, terv szerint 210 m²es, nappali, 3 szoba, konyha, étkezô, kamra, fürdôszoba,
WC, mosókonyha, elôszoba, közlekedô, gardrob helyiséges, két kocsibeállású garázsos, építés alatt álló, korszerû
ingatlan (Ytong, Tondach cserép) anyagköltségáron eladó.
Megfelelôség esetén szerencsi, miskolci, legalább 2 szobás társasházi ingatlant vagy személygépkocsit, szállítójármûvet értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
12 000 000 Ft. Tel: 20/269-06-78
ALKOTMÁNY U. 14. a Határ utcai 2773 m² saroktelken,
2005-ben felújított, két generáció részére is alkalmas, 2
bejáratos, jelenleg egybenyitott, de függetleníthetô szoba,
konyha, veranda, fürdôszoba és szoba, konyha, fürdôszoba lakrészes dupla fûtési rendszerû (gázkonvektor, villanykályhák) lakóház. Külön épületben nyári konyha,
pince és gazdasági épületek. Ásott kút, buszmegálló néhány percre. Önálló építési telek leválasztható. Együtt és
külön is eladó. Irányár: telek: 2 835 000 Ft, házas ingatlan: 12 524 000 Ft. Tel.: 30/38-33-799.

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

Fürdőszobaszalonunk egyedi szépségű és különleges
hangulatú bemutatótermébe várja kedves vásárlóit!
Szerencs központjában a Rákóczi út 95. szám alatt
(Bowling Club alatt).

A Spar Áruház mellett
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

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

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

Karácsonyi akciónk:
Fali csempék
1160 Ft/m2-től
Padlóburkolók
1650 Ft/m2-től
Akrilkádak
19 900 Ft/db-tól
Zuhanykabinok
47 900 Ft/db-tól
Csempék, padlólapok, mozaikok, alapozók,
vízszigetelők, ragasztók, fürdőkádak,
zuhanykabinok, szaniterek, szaunák,
kiegészítők nagy választékban!
Nyitva tartás: hétfő-péntek 7.30–16.30-ig,
szombat: 8–13 óráig.
Telefon: 47/561-140
Az akciók a készlet erejéig érvényesek.
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(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.:
85. Telefonszámunk: 47/561-180).

BÁNTALMAZÁS
AZ ISKOLÁBAN – FELESÉGEM
TÖRTÉNETE ALAPJÁN
Az esetet felnõtt nem látta, a gyerekek elmondása alapján írom le. A
felnõttek – akikkel az iskolában találkoztam – szintén napközis csemetéikért mentek. Látták a padon
ücsörgõ bácsit, nem gondolták volna, hogy ilyen megtörténhet. A napközis tanítók a termükben voltak, õk
sem hallottak és láttak semmit az
esetbõl.

Csütörtökön 15 óra 40 perckor érkeztem a Bolyai épület aulájába,
hogy elhozzam két fiamat a napközibõl. Egy ismerõs szülõ és gyermeke, valamint néhány diák volt az
aulában, akik már azzal fogadtak,
hogy a kisebbik fiam sír, mert megverte egy bácsi.
Rémült szülõként megkérdeztem a
gyerekeket – többek között a velük lévõ
kisebbik és nagyobbik fiamat –, hogy
mi történt, miért sír a kisfiam, ki bántotta, hogyan történhetett meg mindez?
Elmondásuk alapján egy öregúr
(nagyapa) ült a padon az aulában,

TEHETSÉGGONDOZÁS
AZ ÓVODÁBAN

Intézményünk, a Gyárkerti óvoda komplex
módszerekkel, az élményteli játékokon keresztül neveli, oktatja, fejleszti az ide járó gyermekeket.
A helyi nevelési program célkitûzései alapján
minden gyermek külön
figyelmet kap, folyamatosan nyomon követjük
fejlõdését. Célunk a kis A Gyárkerti óvodában komoly figyelmet
emberkék optimális fej- fordítanak a gyerekek fejlesztésére.
lesztése. Figyelembe kell
vennünk, hogy vannak közöttük olya- mutatása, a magyar népzene megisnok, akik az átlagostól alacsonyabb mertetése is szerepel. Az alaplépételjesítményt mutatnak és vannak, sek ismerete után lehetõséget biztoakik a többségnél sokkal gyorsabban sítanak a gyermekeknek a szabad
fejlõdnek. Ez utóbbi csoport optimális táncra, ezzel fejlesztik improvizácifejlõdését csak úgy tudjuk biztosíta- ós készségüket.
A Tudorka mûhely célja a testséni, ha megteremtjük számukra azokat a feltételeket, hogy kielégíthessék ma, téri-idõ tájékozódás és percepa „kihívás iránti állandó igényüket”. ció-fejlesztés. Kooperatív technikák
Õk azok a gyermekek, akiket „te- alkalmazása a szocializáció elõsegítése, fokozása érdekében. A test,
hetségígéreteknek” tartunk.
A 2010/2011-es nevelési évben – a lélek és szellem életkorra jellemzõ
nagy örömünkre – már két tehetség- összhangja. A képi látásmód erõtelgondozó csoport mûködik az óvo- jessége mesehallgatásban, elemi tádánkban. Elsõ, az úgynevezett „Te- jékozódás az emberi kapcsolatokban,
hetség-nyitogató” népzene, néptánc, térben, idõben, a dolgok és történémíg a második a Tudorka mûhely. Az sek ok-okozati rendjében. A tág érelõzõ 2009-ben, az utóbbi pedig telemben vett tanulási vágy és ké2010-ben az Oktatásért Közalapít- pesség kibontakozása, értelmi, érzelmi és nyelvi struktúra megalapovány támogatását is elnyerte.
A tehetség-nyitogató mûhelyben az zása, erõsítése.
Elsõdleges szempont, hogy megévszakokhoz kapcsolódó zenei anyagok, dalok, mondókák, játékok fel- felelõ mértékben tudjunk differencidolgozásával törekednek a fõiskolai álni azért, hogy a tehetség felfedezési
végzettségû, sok éves tapasztalattal vágyát, tevékenység-éhségét, önkifeés szakmai elhivatottsággal rendel- jezését ne gátoljuk. A legfontosabb
kezõ óvodapedagógusok a kicsiket pedig az, hogy minden óvodásunk a
felfedezni, felkarolni és fejleszteni. boldog gyermekkort élje meg. Ezért
Programunkban a néptánc motívu- dolgozunk teljes odaadással.
Tarnóczi Erzsébet
mok elemeinek megismertetése melintézményegység-vezetõ
lett népi mondókák, rigmusok be-

HELYIADÓ-TARTOZÁSOK

Közel kétszázmillió forint azoknak
az adó-, bírság és pótléktartozásoknak az összege, amit Szerencs Város Önkormányzata adóhatóságának kellene teljesíteniük magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. A
hátralék 80%-a 20 adózó tartozása,
aminek a behajtására nincs lehetõség.
Az építményadó fizetésére összesen 252 gazdálkodó kötelezett, akik
az idén az elõírt 125 millió forint helyett 111,5 millió forintot fizettek be
a város kasszájába. Ebbõl a tételbõl
a korábban felhalmozott tartozással
együtt 46 millió forint a hátralék. A
telekadónál 23 vállalkozásnak 90

millió forintot kellett volna teljesítenie, amibõl 73,7 millió forint realizálódott. Ennél a tételnél az adósság
39 millió forint.
A város költségvetésében a legnagyobb helyi bevételt az iparûzési adó
jelenti, amelynél a 823 adóalany közül forgalmuk alapján 346-an részesültek mentességben. Az idén
elõírt 285 millió forintból eddig 258
millió forint teljesült, a november 30án fennálló összes hátralék 25 millió forint. Jelentõsebb összegû tartozás jelentkezik a pótlékoknál.
Ezekbõl 1,4 millió fizettek meg, míg
a hátralék 33 millió forintra tehetõ.

várta az unokáját. Három nagyobb
fiú (köztük nagyobbik fiam) egy
mûanyag flakont rugdostak egymásnak. Kisebbik fiam ezzel az újfajta
játékkal, pörgettyûvel játszott. A
lépcsõn lefelé jövet rájuk szólt a hazafelé tartó igazgatóhelyettes, hogy
fejezzék be a flakonnal való focizást,
mert nem szabad. A fiúk abba is
hagyták, de egyet még rúgtak a flakonon, ami a kisebbik fiam lábához
ment, õ pedig természetesen viszszarúgta a nagyobbaknak.
Ekkor felállt az öregúr, odament a
kisebbik fiamhoz „Megmondtam,
hogy hagyjátok abba!” mondat kíséretében meghúzta a haját, megcibálta a fülét, és adott neki egy pofont. Szegénykém nagyon megijedhetett, mert amikor pár pillanat múlva beértem, még mindig zokogott. A
nagyobb fiúk rá is szóltak az öregúrra,
hogy miért bántotta a kisfiút, de õ felment inkább az emeletre, nem odalent várakozott tovább.
Utána mentünk a kisfiammal, aki
megmutatta a bácsit, aki persze azt
mondta, nem bántotta a gyereket.
Számon kértem, elbeszélgettem vele
rövid ideig. Azt sajnálom, hogy nem
voltam markánsabb, szókimondóbb,
finoman intéztem el a dolgot, anynyira meg voltam lepõdve, szinte
semmi nem jutott az eszembe, még
az sem, hogy megkérdezzem, hogy
hívják.
Pénteken elmentünk az iskolába,
elmondtuk a történteket az igazgatónak is. Az iskola nem tett feljelentést. Nem tudják feljelenteni – ezt
mondták. Mi azonban kiderítettük,
hogy kirõl van szó, eljárást indítottunk a rendõrségen, mert ilyennek
nem szabad megtörténnie soha, sehol, senkivel és semmikor! Fõleg nem
egy iskolában, és nem egy gyerekkel!
Egy aggódó szülõ:
Édes István
***
A Szerencsi Hírek megkeresésére
Fábián Ottóné, a Szerencsi Általános
Iskola fõigazgatója az esettel kapcsolatban tájékoztatásul közölte, hogy
meghallgatták az érintett gyereket,
szülõt és a nagypapát. A panaszt tévõ
szülõt tájékoztatták a meghozott intézkedésekrõl. A részleteket ugyan
nem kívánják nyilvánosságra hozni,
de azt a fõigazgató megjegyezte, hogy
a nyilatkozatok alapján az olvasói levélben leírtaktól sokkal összetettebb
az ügy. Fábián Ottóné hangsúlyozta, hogy az intézményben a házirend
az iránymutató, amit be kell tartaniuk azoknak, akik átlépik az iskola kapuját. Az elõforduló problémák túlnyomó többsége abból adódik, ha a
belsõ normákat megsértik. A konkrét esetben is ez történt, azonban
szankciót csak a tanulóval szemben
alkalmazhat az intézmény. A fõigazgató szerint a leghatékonyabb eljárás, ha a szülõ közvetlenül keresi meg
észrevételeivel az iskolavezetést,
mert ekkor lehet a felmerülõ kérdéseket tisztázni, a felek számára megnyugtatóan rendezni.
***
Érdeklôdtünk a Szerencsi Rendõrkapitányságon, ahol Kicsi György
bûnügyi osztályvezetõtõl megtudtuk:
büntetõeljárás indult a gyermeket
bántalmazó idõs férfivel szemben,
akinek a bíróság elé állítását tervezik.

A BUSZVEZETÕ
ÉS A KISLÁNY ESETE
2010. november 29., 13.45 óra,
Bekecs, étkezde elõtti buszmegálló.
Sok jót és rosszat hallottam és olvastam már az idõsekkel szembeni
buszvezetõi magatartásról pró és
kontra, viszont amit most egy gyerek esetében tapasztaltam, az vérlázító.
A megadott idõpont a monoki járat gépkocsivezetõjének szól. A nagyobbik unokámmal vártuk a kisebbiket a buszmegállóval szemben
parkolva és a következõ történt.
A busz a megállóba érkezve fölvette az utasokat, már indulni készült,
amikor egy 10-11 éves kisfiú szaladt
az induló járathoz nagy hátitáskával.
A sofõr a gyermeket megvárta és fel
is vette, viszont a busztól 10-15 méterre is szaladt egy ugyanolyan nagy
táskás kislány is, akinek az úti célja
Monok lett volna. A buszvezetõ õt
már otthagyta a megállóban. Szegény
apróság a korlátra borulva sírásban
tört ki. Tudomásom szerint a következõ járat kb. egy óra múlva jött volna Szerencsrõl.
Ezt meglátva nagyon megrendültem, mivel többunokás nagypapa vagyok és ilyen embertelenséget nem
viselek el. Ezért ragadtam tollat és
írom le a történetet. A kislánytól megkérdeztem, hogy hová utazott volna. Kiderült, hogy Monokra. Innen
tudom a busz útvonalát. Közben a
kisebb unokám megérkezett az
ebédlõhöz, megbeszéltem vele, hogy
amíg ebédel, hazavisszük a buszról
lemaradt kislányt, akirõl idõközben
kiderült, hogy az unokám osztálytársa. Elindultunk Monokra, útközben a Makra elõtt a kislányt szólt,
hogy édesanyja jön velünk szembe
kocsival. Jelzésemre meg is állt és a
gyerek átszállt hozzá. Útközben beszélgettünk a gyerekkel és elmondta, hogy megkérte a járatra felvett kisfiút, hogy miután gyorsabban tud futni, mint õ, szóljon a buszvezetõnek,
hogy várja meg õt is. Régóta ezzel
a járattal járnak haza.
Tisztelt gépkocsivezetõ! Remélem
az országban nincs több ilyen buszsofõr.
Név és cím a szerkesztõségben

AZ AUTÓS ÉS GYALOGOS
KALANDOS TÖRTÉNETE
Közeli kisvárosunk rendezvénysorozata tûzijátékkal zárult. Ez után az
emberek nagy része elindult a helyszínrõl. Egy rövid mellékutcán haladtam autóval, a kétoldali járdán gyalogosok. Az elõttem lévõ autó már
kikanyarodott a magasabb rendû utcára, amikor a sarkon, a tömeggel
szemben beforduló fiatalember lelépett a járdáról. Egyenesen a kocsim
elejének tartott. Léptei bizonytalanok
voltak, haja zilált, tekintete zavaros,
hogy mitõl, azt csak találgatni lehet.
A forgalmi helyzetre való tekintettel
éppen csak lépésben haladtam. Idõnként kinyomtam a kuplungot és ekkor csak a lendülettõl gurult a kocsim.
A férfi elérve az autómat, egyik kezével a motorháztetõre támaszkodva, egyik lábát emelve, a másik kezével próbált megkapaszkodni az ablaktörlõben. Ebbõl egy játékot is lehetne indítani: „Mit tenne ön ebben
a helyzetben” címmel? Nekem né-

hány másodperc alatt felidézõdött egy
korábban olvasott, vagy hallott történet, hogy részeg fiatalok autók tetején táncoltak. A következõ gondolatom az volt, hogy ha megállok, felmászik és a karosszéria lemezei behorpadnak. Ha nem is sikerül felmásznia, a dologból akármi is kisülhet, gondolok itt dulakodásra, testi
sértésre vagy garázdaságra. Az
ezekbõl fakadó esetleges rendõri intézkedéstõl nem kellett tartanom,
mert szeszes italt nem fogyasztottam
vezetés elõtt, de nem hiányzott a huzavona. Nagyon gyorsan döntöttem.
Nem álltam meg. Szinte alig araszolva
toltam magam elõtt az autómat mászókának képzelõ embert. Kénytelen
volt hátrálni, megkapaszkodni nem
tudott. A hátsó üléseken ülõ feleségem és fiam lélegzetvisszafojtva figyelték az esetet. A felhúzott ablakon is áthallatszó üvöltést hallottam:
„Ember”. Figyelve arra, hogy – ha
elesne a kocsi elejére támaszkodó fiatal – el ne tapossam, a szemem sarkából a hang irányába pillantottam.
Megállapítottam, hogy a hang nem
nekem szól és a következõ pillanatban a hangot kiadó férfi megragadta a furcsán viselkedõ karját és elrántotta a jármû elõl. A járdán haladók sok-sok tekintete fordult felém.
Nem éreztem szemrehányónak, de
jó lenne tudni, hogy mit gondoltak.
Bizonyos szempontból nézve a dolgot, nem történt semmi. Így aztán az
ügyet lezártnak tekintettem és folytattam utamat. A keresztezõdést elérve kikanyarodtam és hazafelé vettem az irányt. Rövid idõ után megkérdezte a feleségem: „Apa, nem vagy
mérges?” – Ha az lennék, akkor
megálltam volna – válaszoltam.
Szádváry Gyula

FELÜGYELÕBIZOTTSÁGI
JAVADALMAZÁS
Lapunk elõzõ számában, a „Városházáról jelentjük” címû tudósításban számoltunk be a szerencsi önkormányzat november 28-ai ülésérõl. A Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. új felügyelõbizottságának a megválasztásánál Koncz
Ferenc polgármester kérdésre válaszolva közölte, hogy a testület tagjai nem kapnak tiszteletdíjat, a havi
ötezer forintos költségtérítés pedig
pont a fele az ezen a jogcímen biztosított korábbi juttatásnak.
Takács Zoltán, a felügyelõbizottság korábbi elnöke a polgármesterhez címzett levelében arról tájékoztatta lapunkat, hogy a korábbi tagok
megválasztásuk után lemondtak mindenféle tiszteletdíjról és költségtérítésrõl. Így, miután a nullának a fele
is nulla, Takács Zoltán szerint az ötezer forint nem lehet kevesebb, hanem pont annyival több, mint a korábbi díjazás. Czakóné Szikszai Orsolya, a Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója
lapunk kérdésére válaszolva közölte: a korábbi felügyelõbizottságnak
valóban havi tízezer forint költségtérítés szerepelt az alapító okiratban,
amirõl a testület tagjai lemondtak. Ennek ellentételezéseként azonban
egy-egy darab, személyre szóló, állandó belépõt kaptak a tanuszodába és a wellness házba.
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE
– Szerencs, Kossuth út 19/D társasház I. emeletén
kétszobás, étkezõs, erkélyes, 60 m2-es lakás eladó.
Érd.: 20/4800-420. (21)
Szerencs-Ond, Fõ utcán 100 m2-es, összkomfortos családi ház nagy telekkel eladó. Irányár: 6,5 M Ft. Érd.:
20/321-8582. (21)
– Házépítésre, vállalkozásra is alkalmas kert (4600
m2-es telek) Szerencsen a Rákóczi út 135. szomszédságában, szép környezetben eladó. Érd.: 47/363729. (21)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

INGATLAN
– Eladó Szerencsen egy 89 m2-es, teljes körûen felújított, gáz-központi fûtéses társasházi lakás alacsony
rezsivel, kedvezõ áron. Érd.: 20/966-9748. (21-1)

EMLÉKEZÉS
SZABÓ MIKLÓS
1939–2003
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog
köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid
között, mikor elhervadnak; megtalálsz a
falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti
harangszóban, mikor elenyészik; s mikor
megemlékezel rólam, mindig arccal
szemközt fogok veled állani.”

Szerencsen a Csalogány közben (a városközpontban) 3 szobás, amerikai konyhás, új fürdôszobás,
gázcirkó fûtéses, egyszerû, de belül tágas ház
eladó. I.ár: 8,8 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (21-1)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/4914918. (21)
– Szerencsen háromszobás, nappalis, garázsos, összkomfortos családi ház eladó vagy hosszabb távra
kiadó. Érd.: 30/353-2573. (21)
– Taktaharkány központi helyén lévõ, 2 szoba-konyhás, gázos családi ház melléképületekkel, rendezett
telekkel, reális áron eladó. Érd.: 30/960-6616. (21)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó külön
bejáratú, két család részére kialakított családi ház. Kisebb cserét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662. (21)
– Összkomfortos, kertes családi ház sürgõsen eladó.
Érd.: 47/362-788. (21)

VEGYES
– Diófatörzsek Szerencs, Hegy u. 9. szám alatt eladók. Érd.: 47/362-260. (21-1)
– Kitûnõ állapotban lévõ emeletes (szekrényes) ágy
olcsón eladó. Érd.: 70/3870-645. (21-1)
– 15 éves, fehér Renault Clio személygépjármû érvényes mûszakival eladó. Érd.: 47/363-176. (21)
– Szerencs-Ondon borospince, szõlõprés, 50-60 literes mûanyag ballonok eladók. Érd.: 47/363-610.
(21)
– 1982-86. között gyártott Audi 100 elsõ szélvédõ
(gyári) eladó. I.ár: 17 000 Ft. Érd.: 70/255-0143 (21)
– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését
olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (21)

NÉVRE SZÓLÓ PÁRNÁK  DÖGCÉDULÁK
 PLÜSSJÁTÉKOK  BÖGRÉK, PÓLÓK
ÉS A TE FANTÁZIÁD – MÁRIS KÉSZ A REMEKMÛ
 PATCHWORK
 GÉPI HÍMZÉS – BÁRMILYEN MOTÍVUMMAL,
RÖVID IDÔN BELÜL


IFJ. HOPOTOSZKY LÁSZLÓRA,
aki 1 éve, 2009. december 14-én váratlanul itt
hagyott bennünket.

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

Szülei, húga és keresztfia

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem vársz már engem ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekem szeretõ szíveddel.
Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
Aki, ha bajban vagy, megfogja a kezed.
Milyen szomorú így egyedül lenni,
Tégedet mindenhol, hiába keresni.
Eltelt 3 fájó év, hogy itt hagytál engem,
Azóta minden nap könnyes az én szemem.
Könnyes az út, mely sírodig vezet,
A koporsó bezárta legdrágább kincsemet.
Te nagyon jó voltál, szerettél engem,
A 39 évet feledni nem lehet.
Bármilyen csodás is a világi élet,
Pótolni nem tudna senki soha Téged.
Fohászom feléd száll, édes jó Istenem,
Ha eljön az órám, vezesd hozzá lelkem.
Nyugodjál békében, Te drága jó lélek,
Ne zavarják könnyeim a Te pihenésed.”

Stevlik és Társa Temetkezés

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU
Sertéscomb
Sertéslapocka
Sertéskaraj (hosszú)
Sertéskaraj (rövid)
Sertéstarja
Sertésoldalas
Sertésdagadó
Sertéscsülök (hátsó)
Sertéscsülökhús
70%-os kolbászhús
Sertés elsõ, hátsó láb
Sertésfej
Sertés fehér csont
Sertés húsos csont
Hasaalja- és tokaszalonna

500 forint

KOMÁROMI ISTVÁN

január 14., január 28.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

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

Zsírszalonna (bôr nélküli)
Csirkemell filé
Csirkecomb
Csirkeszárny
Egész csirke
Csirkemáj
Csirkemell (csontos)
Csirkefarhát
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász
Ló szárazkolbász
Füstölt oldalas
Füstölt bordaporc
Füstölt hátsó csülök
Sertészsír (házi, sült)

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

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

$

1030
950
1160
1220
910
790
910
690
790
720
200
160
60
320
580

300
1260
650
520
650
580
970
195
970
970
1480
1000
880
820
440

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

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

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. január 7-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

$

Örökké bánatos feleséged és szeretteid

Szerencs, fecskési húsboltja

3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára, amikor
a legdrágább férj, szeretõ édesapa,
nagyapa és rokon
2007. december 18-án örökre itt hagyott minket.

Belovecz és Társa Kft.

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

HA KÜLÖNLEGES AJÁNDÉKOT SZERETNÉL, NÁLUNK MEGTALÁLOD!
GYERE EL HOZZÁNK! CSAK A LEHETETLENRE KELL PICIT VÁRNI,
A TÖBBIT PILLANATOK ALATT MEGVALÓSÍTJUK

Szomorú szívvel emlékezünk
drága gyermekünkre,

December 18-án 18 órától pezsgõkóstolóra várunk minden
érdeklõdõt Szerencsre, a Világörökségi kapuzatba.
Tételsor: Francois Brut Nature, Hungária Grand Cuvée Brut,
Asti Riccadonna, Törley Tokaji, Törley Gála, Prosecco. A pezsgõ
mellé az Oroszlános Borvendéglõ ínyencfalatkáit kínáljuk.
A kóstoló ára: 2500 Ft/fõ.
Kérjük, részvételi szándékát jelezze a 20/363-2440 telefonszámon!

– Alacsony rezsijû társasházi lakás Szerencsen kiadó.
(62 m2, két szoba, konyha, elõszoba, erkély, egyedi
fûtés, gázkonvektor.) Költözés: 2011. 01. hó. Érd.:
20/389-9377. (21)
– Szerencsen a Szabadság úton elsõ emeleti, kétszobás, bútorozott lakás kiadó. Érd.: 20/9722-626. (21)

EMLÉKEZÉS

de fájó emléked elkísér egy életen át.”

Ön választott már pezsgõt idén szilveszterre?
Segítünk a választásban!

KIADÓ

Gyászoló családja

„Az élet csendesen megy tovább,

PEZSGÕKÓSTOLÓ

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

KARÁCSONY
Vízszintes:
2. Angolul látni (SEE). 4. Ritka férfinév. 7. Sátras hely! 11. Idegen férfinév. 12. Focilabdát továbbad. 16.
Keverve MÉZES! 17. Kossuth-díjas
színésznõnk. 21. A végén mai! 22.
Üresen rak! 23. Fülünk érzékeli. 25.
Nem fölé! 27. Napraforgóból sajtolják. 30. Szlovák település. 31. Országos Társadalombiztosító Intézet.

Függõleges:
1. Budapesti Mûszaki Egyetem. 2.
A kelleténél több. 3. Fordítva: üdv,
római! 4. Modellrész! 5. Ismeret, rutin. 6. Érkezik. 7. Pulóvert készít. 8.
Florida fõvárosa. 9. A tengerben angolul (IN SEA). 10. Elõtag: földdel kapcsolatos. 12. Ellenértéke. 13. Keverve gépi! 14. Fõzés alapanyaga lehet.
15. A felsõfok egyik jele. 17. Tele-

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ
MÛSORA
17.
18.
19.
20.
21.
22.
26.
28.
29.
30.
31.

(péntek) 19 óra:
(szombat) 19 óra:
(vasárnap) 19 óra:
(hétfõ) 19 óra:
(kedd) 19 óra:
(szerda) 19 óra:
(vasárnap) 15 óra:
19 óra:
(kedd) 19 óra:
(szerda) 19 óra:
(csütörtök) 19 óra:
(péntek) 15 óra:

DECEMBER
AZ OPERETT CSILLAGAI Bérletszünet
AZ OPERETT CSILLAGAI Bérletszünet
A MOSOLY ORSZÁGA Bérletszünet
HÉTFÕN HÉTKOR Sebestyén Márta koncertje
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
MENYASSZONYTÁNC Lehár bérlet
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet,
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
HOTEL MENTHOL Bérletszünet
A MOSOLY ORSZÁGA Bérletszünet
HOTEL MENTHOL Bérletszünet
HOTEL MENTHOL Bérletszünet

pülés Utah államban. 18. Pörkölt állagú húsétel. 19. Hazai énekes. 20.
Folyadékkal lát el. 23. Feltéve. 24.
Nátrium. 25. Amely helyen. 26. Szólóének operában. 28. László Zoltán.
29. Japán, olasz gépkocsik jelzései.
Sz. A.
A november 26-ai keresztrejtvény
helyes megfejtése: Te a világnak
csak egy ember vagy, de valakinek
az egész világot jelented.
A helyes megfejtést beküldõk közül Durányik Andrea, Szerencs,
Ondi út 8., valamint a megfejtést SMS-ben beküldõk közül a
30/476-4649-es telefonszám
tulajdonosa nyert. A nyertesek
a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) vehetik át. A
december 17-ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési
határideje: január 7. Megfejtésüket SMS-ben
is elküldhetik a
20/940-2066
számra.

ZENEALATTJÁRÓ

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

avagy könnyûzene mindenkinek
J.A.M.

A Just A Moment zenekar – J.A.M.
– 2009-ben alakult meg Szerencsen.
A tagok: Benke István (Fofó) – dob,
Rudolf Csaba – basszusgitár, Rudolf
Péter – ének, Sike Norbert – billentyûs hangszerek, Tóth György –
gitár.
A szerencsiek közül bizonyára sokan emlékeznek még az egykori
Rock-Stop együttesre, melynek Benke István, Rudolf Csaba és Tóth
György hosszú idõn át volt tagja, az
ifjú Rudolf Péter pedig – többek között – Slamovits István (EDDA
Mûvek) zenekarában is énekelt.
A banda zenéjét leginkább a dallamos, illetve hard rock mûfajok
közé lehetne besorolni – klasszikus
gitár témák, egyszerû, húzós ritmuskísérettel.
A csapat tagjai a közelmúltban készítették el bemutatkozó lemezüket. A „Csak egy pillanat” címû korong dalai letölthetõk Rudolf Péter
honlapjáról (www.rudolfpeter.hu).
A J.A.M. komolyan veszi a zenét,
ezért gõzerõvel próbálnak, hogy a
csapat mihamarabb színpadra léphessen és a nagyközönség élõben
hallhassa vadonatúj dalaikat.

MAJSAI GÁBOR
BÁRMIXER LETT
A maga nemében mûfajteremtõ új
albummal rukkolt elõ Majsai Gábor
novemberben: a tõle megszokott
swing ezúttal könnyed, táncos boogie-woogie feelinggel párosul. A

mûvészrõl köztudott, hogy minden
fellépésén élõben énekel, és fergeteges hangulatot teremt, elõbbutóbb rendszerint mindenki táncra
perdül. Nem volt ez másképp a
Swing és a Boogie napokban elkészülõ videoklipjének forgatásán sem
az elegáns budapesti Cotton Clubban, ahol autentikus környezetre leltek az alkotók. A forgatókönyv szerint a füstös bárpultnál Kárász Zénó
keverte volna a koktélt, ám a színmûvészre hiába vártak a helyszínen. Telefonon sem lehetett elérni, ezért a
stáb erõsen aggódott, mi történhetett vele, mire kiderült: elnézte a dátumokat, és szegedi elõadását már
nem tudta lemondani. Mivel a forgatás nem állhatott le, Majsai úgy
döntött, ezúttal – életében elõször
– maga áll a pult mögé a táncos hölgyek legnagyobb örömére. – Igaz,
hogy eddig rendszerint a pultnak
csak az innensõ oldalán lehetett
megtalálni engem, de úgy tûnik, eljött az idõ, hogy a túloldalon is kipróbáljam magam – nevette el magát az énekes, de a helyszínen lévõ
úgy látták, ott is megállta a helyét.

MICHAEL-ALBUM

A régóta várt, újonnan elkészült felvételeket tartalmazó új Michael Jackson album MICHAEL címmel jelent
meg december 13-án a Sony Music
gondozásában, együttmûködésben
Michael Jackson örököseivel.
A pop királya mindig a következõ
albumát tervezte. Rajongók millió-

inak tudta nélkül Michael Jackson folyamatosan írta, rögzítette a dalokat.
Miután a MICHAEL-albumon található dalok egyedülálló történetei
napvilágra kerülnek, a rajongók egy
ámulatba ejtõ betekintést nyerhetnek
abba, ahogy ez a mûvész dolgozott,
és lehetõségük lesz meghallgatni
azokat a dalokat, melyeket õ nem
is oly rég készített, olyan számokkal kiegészítve, melyeket Michael
mindig is szeretett volna megvalósítani.
A MICHAEL album borítóját Kadir Nelson festõ készítette 2009-ben.
Az olajfestményben Kadir – aki arról ismert, hogy történeteket mesél
el mûvei által – egy utazásra visz
bennünket, Michael Jackson életének legemlékezetesebb pillanatai
és legfontosabb személyei által. Az
elsõ hivatalos kislemezdal rádiós és
online világpremierje november 15én volt. A „Hold My Hand” címû
dal ezután, még ugyanezen a napon
digitálisan is elérhetõvé vált.
A „Hold My Hand” címû dalt,
mely egy duett Akonnal, 2007-ben
rögzítették. Egy Michaeltõl származó, az örökösei által õrzött, kézzel
írt feljegyzés szerint a „Hold My
Hand”-et szerette volna elsõ kislemezének a készülõ, következõ projektjénél. A dal azonban, még félkész állapotban, kiszivárgott 2008ban. Végül Akon nemrég befejezte
az új és végleges „Hold My Hand”
dal produceri munkáit.
Akon így nyilatkozott errõl: „A világ még nem állt készen rá, hogy hallja a Hold My Hand-et, amikor kiszivárgott pár évvel ezelõtt. Most
azonban eljött az idõ, végsõ formájában egy hihetetlen, gyönyörû, himnikus dal lett. Nagyon büszke vagyok,
hogy lehetõségem nyílt együtt dolgozni Michaellel, életem egyik legnagyobb idoljával.”
Az új albumon 10 dal hallható, melyeket mind nagyra becsült producerek csoportja készített Michael
Jacksonnal együtt. A kiadvány elsõsorban olyan dalokra fókuszál, me-

lyeken Michael nemrégiben dolgozott, de van köztük néhány lenyûgözõ, korábban felvett szám is.
A MICHAEL az elsõ, új felvételeket tartalmazó album kilenc év óta
a zene egyik leginkább szeretett
ikonjától, akinek mûvészete továbbra is rajongók újabb és újabb
generációit érinti meg. Ez az album
a következõ kiadvány, mely a Michael Jackson örökösei és a Sony
Music között kötött, és idén márciusban bejelentett új megállapodás
részeként jelenik meg, és mellyel
folytatódik a kiadó 35 éves kapcsolata Michaellel és zenéjével.
Ezen idõszak alatt Michael több száz
millió lemezt adott el, 13 #1 kislemezt adott ki, és megjelentette a
popkulturális jelenségnek számító
„Thriller”-t, mely máig minden idõk
legtöbb példányszámban elkelt albuma a zenében, több mint 100 millió értékesített példányával világszerte.
MICHAEL ALBUM DALLISTA: 1.
Hold My Hand (Duet with Akon), 2.
Hollywood Tonight 3. Keep Your
Head Up, 4. (I Like) The Way You
Love Me, 5. Monster (Featuring 50
Cent), 6. Best Of Joy, 7. Breaking
News, 8. (I Can’t Make It) Another
Day (Featuring Lenny Kravitz), 9. Behind The Mask, 10. Much Too Soon
(forrás: www.sonymusic.hu)

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Egerben, az Agria Parkban. A
helyes választ beküldõk közül Simkó Eszter, Mezôzombor, Dobó István
u. 26. szám alatti olvasónk, valamint
a megfejtést SMS-ben beküldõ 0630/469-2127-es telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése: Kik a tagjai a J.A.M. nevû szerencsi zenekarnak? A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok
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HOROSZKÓP
december 17. – január 14.

ÚJABB ASZTALITENISZ-GYÕZELMEK

Folytatódik az NB III-as szerencsi
asztalitenisz-csapat sikersorozata.
Együttesünk a nyolcadik fordulóban
november 20-án a tabella élén álló
Eger otthonában vendégszerepelve
nagy csatában 10–8 arányban gyõzte
le az eddig szintén veretlen házigazdákat.
A rangadó megnyeréséhez az ifjúsági korú Stadler Tamás egyéniben
négy gyõzelemmel járult hozzá. Korály Tibor háromszor, Köllõ András
pedig kétszer volt eredményes. Párosban a Köllõ – Korály kettõs diadalmaskodott. Ezzel a gyõzelemmel
a szerencsi csapat átvette a vezetést
az NB III Keleti B csoportjában.
A kiesés ellen küzdõ Arló ellen lépett pályára december 4-én az együttes, 15–3 arányban legyõzve a vendégeket. Egyéniben Köllõ András és
Filácz Attila nem vesztett pontot,
Stadler Tamás és Korály Tibor 3-3
mérkõzést nyert. Párosban a Köllõ–
Korály kettõs diadalmaskodott.
Hazai környezetben fogadta a Miskolci Holcim gárdáját november 24én a város megyei bajnokságban szereplõ asztalitenisz-csapata. Az általános iskola Rákóczi épületének tornatermében lejátszott találkozó nehezen indult a házigazda együttes számára, azonban az idõ elõrehaladásával az egyre nagyobb lelkesedéssel játszó szerencsi játékosok ellenfeleik fölé kerekedtek. A 13–5 arányú
hazai gyõzelemhez Korály Csaba és

Mindkét szerencsi pingpongcsapat jól teljesít a bajnokságokban.
Gazdóf Barnabás száz százalék teljesítményt nyújtva mind a négy egyéni mérkõzés megnyerésével járult
hozzá, miközben a Korály – Gazdóf
kettõs párosban is pontszerzõ lett. Ifjabb Csorba István háromszor, Tatár
Béla pedig egyszer volt eredményes.
A csapat december 1-jén a MEAFC
otthonában vendégszerepelt. A 3–15
arányú végeredményhez egyéniben
Gazdóf Barnabás és Tatár Béla négynégy, ifj. Csorba István három, Korály
Csaba pedig két gyõzelemmel járult
hozzá. Párosban a Gazdóf – Korály
és a Csorba – Tatár kettõs egyaránt
jobbnak bizonyult az ellenfelénél.

SPORTHÍREK
REMIZTEK A SAKKOZÓK
Hazai környezetben fogadta Berente együttesét november 28-án a város sakkcsapata. A Borsod-AbaújZemplén megyei elsõ osztályú bajnokság második fordulójában vasárnap a Népházban lejátszott találkozót
a hazaiak szempontjából baljós elõjelek kísérték.
A csapat hat meghatározó játékosa
nem tudott részt venni a fordulóban,
így a tartalékosan felálló szerencsiek a
mérkõzés elõtt egy tisztes vereséggel
is kiegyeztek volna. A berenteiek nagyobb esélyét mutatta, hogy 1824 volt
az átlagos élõpontja, szemben a házigazdák 1564 pontjával. A közel háromszáz pontos különbség ellenére a
szerencsi csapat küzdõszellembõl jelesre vizsgázva 6–6-os döntetlent ért el
a találkozón úgy, hogy kis szerencsével a gyõzelmet is megszerezhették volna. A sikerhez Balogh Imre, Belinszky
Sándor, Cseppely János, Gál László és
Samók Balázs egy-egy megnyert mérkõzéssel járult hozzá. Döntetlent Balogh László és Csider Andor ért el.

KARATÉKÁK A KÜZDÕTÉREN
Karatésok vették birtokba november
27-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokot.
A Fujinaga emlékverseny résztvevõi a
japán tradicionális karateiskola nagy tudású mesterének emléke elõtt tisztelegtek. A Szûcs Tibor, a Gödöllõi Shotokan Klubot vezetõ hatodik danos mester által szervezett viadalon a különbözõ korcsoportokban formagyakorlatban és küzdelemben mérték össze
a tudásukat a nevezõk. A szerencsi ka-



A megyei bajnokság utolsó õszi fordulójában együttesünk Sárospatakon
csapott össze a házigazdákkal. A kiütéses, 1–17 arányú gyõzelem mutatja, hogy a szerencsi gárda megérdemelten zárta második helyen a
2010/2011-es küzdelemsorozat elsõ
felét. Az élen álló Borsod Volán III.
csapatával szemben mindössze kétpontos a hátrányuk. A sárospataki találkozó egyetlen vesztes mérkõzése
az egyébként kitûnõ teljesítményt
nyújtó Korály Csaba nevéhez fûzõdik.
Ifjabb Csorba István, Gazdóf Barnabás és Tatár Béla száz százalékos teljesítményt nyújtott.

SPORTHÍREK

rateklub 17 fiatallal képviseltette magát a pécsi, gödöllõi, nyíregyházi, egri,
noszvaji és maklári résztvevõket felvonultató versenyen. A hazai csapat
tagjai összesen három ezüst- (Monyók
Helga, Dobos Dávid, Mihalik Csaba)
és öt bronzérmet (Kobolák Anna 2, Császár Csilla 2, Dobos Dávid) szereztek.

RÉGIÓS PINGPONGVERSENY
SZERENCSEN
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl
és a régió más térségeibõl is érkeztek
résztvevõk a november 28-án Szerencsen megrendezett másodosztályú asztalitenisz-versenyre.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
megtartott viadalra 36-an neveztek. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Asztalitenisz Szövetség és Szerencs Város
Sportegyesülete által életre hívott eseményen egyéni és páros mérkõzéseken csaptak össze a résztvevõk. A szerencsi asztalitenisz-szakosztályt 11 versenyzõ képviselte. A házigazdák közül a felnõttek mezõnyében Köllõ
András, Korály Tibor és Stadler Tamás
bejutott a legjobb tizenhat közé, ahol
magasabb osztályban szereplõ ellenfelektõl szenvedtek vereséget. Az ifjúságiak mezõnyében a szerencsi sportegyesület asztalitenisz-szakosztálya
színeiben Stadler Tamás az elõkelõ második helyet szerezte meg.

A NYERÕ SZÉRIA
FOLYTATÓDIK
* A legutóbbi nyertes hazai találkozó után idegenben is hozta a két pontot a város férfi kosárlabdacsapata,

SZVSE: Takács P. (3), Jakab L. (4), Birk
L. (13/9), Kovács S. (32/6), Endrész T.
(21). Csere: Szárnya G. (5), Kovács Á.
(2), Molnár K. (5/3), Marton P. (4), Pallai Á. Edzõ: Gulyás László.
Az NB II Keleti csoportjában szereplõ
együttesünk november 19-én Békéscsabán vendégszerepelt. Az elsõ negyedben az idény legjobb teljesítményét nyújtó szerencsi gárda 19 pontos
elõnyhöz jutott, amivel gyakorlatilag
eldõlt a mérkõzés sorsa. A mindvégig
fölényben játszó vendégek 67–89
arányban diadalmaskodtak a találkozón, ahol a legtöbb pontot – szám szerint 32-t – Kovács Sándor szerezte.
A negyedek eredményei: I.13–32, II.
23–24, III. 12–19, IV. 19–14.
* Tovább folytatódott december 4én a kosárlabdások sikersorozata, amikor Mezõberényben 70–84 arányú
gyõzelmet arattak Gulyás László játékosai.
SZVSE: Takács P. (4), Jakab L. (8), Birk
L. (15/3), Kovács Á., Endrész T. (32) csere: Homoky T. (15), Szárnya G. (5), Takács K.( 5), Marton P., Pallai Á., Szarka I. Edzõ: Gulyás László.
Harcos, jó csapattal játszott küzdelmes mérkõzést a szerencsi együttes.
Mezõberényben az NB II Keleti csoportjában szereplõ valamennyi gárdának alaposan meg kell küzdenie a sikerért. Csapatunk jól védekezett és helyenként a támadójáték is kellõ hatékonyságú volt. Így annak ellenére sikerült megszerezniük a gyõzelmet,
hogy a játékvezetés szempontjából
ugyancsak a hazai együttes felé „lejtett” a pálya.
A negyedek eredményei: I. 18–21,
II. 15–22, III. 19–25, IV. 18–16.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
A munkahelyén még mindig
nagy a felfordulás. Az átalakításba
nem sok beleszólása van, a kollégái mégis önben bíznak és öntõl
várják a megoldást, sõt azt is, hogy
az érdekeik védelmében fellépjen a cégvezetéssel
szemben. Vigyázzon, meddig megy el, nehogy
magának ártson! Az év végén már nem nagyon
lehet új dolgokba kezdeni. Egy elképzelése épp
20-a körül esik kútba. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ez az ötlete nem volt olyan jó, hogy
siratni kellene. A munkahelyen egy korábban reménytelennek tûnõ helyzetre váratlan megoldás
kínálkozik. Feltûnik a színen egy régi kolléga is,
aki meglepõ ajánlattal rukkol elõ. Ha kötélnek áll,
és elfogadja a meghívását, lehet, hogy az egész
élete gyökeresen megváltozik.
Bika (IV. 21. – V. 20.)
A decemberi telihold összezavarhatja a biztosnak hitt ügyeket is,
a fontos döntéseket pedig már érdemesebb januárra halasztani. Bár
nem szereti a bizonytalanságot,
szilveszter környékén olyan kalandba keveredhet,
amitõl a barátait féltve óvta volna. Egyelõre nem
érdekli a holnap, csak a pillanat öröme. A decemberi újhold a karrierjében is, és a magánéletében is
hozhat változást. A figyelmet nem azzal terelheti
magára, mert reflektorfénybe áll, vagy csupa olyat
csinál, ami idegen az adottságaitól. Önt épp azért
veszik észre, mert sugárzik lényébõl a nyugalom.
Ha még magányos, akkor most ismerkedik meg
valakivel, aki nemcsak a pillanat örömét várja
majd, hanem érzelmeket is. Így a karácsonyt sem
kell már egyedül töltenie, és az új évet is együtt
köszönthetik.
Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
A 21-i telihold túlzásokra hajlamosítja, és mert ezen a napon holdfogyatkozás is van, a személyét,
anyagi helyzetét érintõ kérdésekben
kínos fordulatok következhetnek.
Minden új színt kap, szerelmi élete szenvedélyesebbé válik, amit olykor egy-egy heves vita is tarkítani fog. De viták után édes a békülés. Nem erõssége
a kitartás, pedig az 5-i újhold új fordulatot tartogat a
párkapcsolatában. Hangulata gyorsan csap jókedvbõl búskomorságba, de persze a „depressziója” is
gyorsan gyógyul, ha egy vidám társaság középpontjába kerül. Mindez Ikrek-sajátosság, hiszen kettõs
jegy szülötte, és a két véglet között mozog. Nemcsak a hangulata, hanem az egész élete. Van, amikor semmi nem sikerül, máskor meg úgy repül, mint
a kedvezõ szélben a vitorlás. Ne csodálja, hogy a
partnere nehezen tud alkalmazkodni.
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Belsõ bizonytalanság, érzelmi
labilitás okozza a fejfájását, de
még a kínzó vállfájdalmait is. Ezért
viszont csak önmagát okolhatja,
mert hozzászoktatta a környezetét,
hogy mindent magára vállal, mert semmi nem jó
úgy, ahogy más csinálja. A végén már csak betegség árán bújhat ki a sok önként vállalt teendõ alól.
Mindent szó szerint vesz, nem tud különbséget
tenni az árnyalatok között. A Mars rengeteg programot, mozgalmas társasági életet ígér, de ezek a
találkozások nem lesznek problémamentesek. Valahogy mindig mást kap az emberektõl, mint amire
lelkileg felkészül, és képtelen áthangolódni. A szép
szavak könnyen elkábítják, megperzselõdik tõlük.
Még az egyéjszakás kalandokat is szerelemnek
tartja, mert szégyelli bevallani önmagának, hogy
az ösztönei vezetik.
Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Önbizalma csak látszat. A lelke
mélyén nagyon is labilis. A barátai
körében valaki nemcsak észreveszi, hogy álarcot visel, de õszinte
és mély érzésekkel közeledne az
„igazi énjéhez”. Ha elfogadná õt, mellette nemcsak önbecsülést szerezhetne, de új értékrendekkel ismerkedhetne, és talán még a hivatását is újra
cserélné. Nem akar szembesülni a valósággal, inkább vágyálmokat kerget. Az 5-i újhold egy sor dologra rávilágít, és be kell látnia, hogy nem jó
irányba haladt. Öntõl függ, hogy hajlandó-e megalkudni a helyzettel, vagy kilép ebbõl a kapcsolatból és új társat keres. A Vénusz azt jelzi, hogy
szilveszter környékén belegabalyodhat egy titkos
kapcsolatba. Nem zavarja, hogy a világ elõl bujdosni kell, a ma örömeit akarja élvezni.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A karrierje szépen ível, és mert
az év végén az ellenségei is a saját
ügyeikkel vannak elfoglalva, akadály nélkül haladhat a célja felé. A
véletlenek folytán sok olyasmire
lesz rálátása, ami eddig a háttérben zajlott. Az év
végi hajrában egy kicsit bánja már, hogy a családját
rászoktatta: mindent elvégez mindenki helyett. A túl
érzékeny Szüzek számára nehéz idõszak ez. A feszültséget nemcsak az ünnepi készülõdés korbácsolja, hanem a 21-i telihold is. Szerelmi
kapcsolatában (okkal vagy ok nélkül) felüti fejét a
féltékenység. Már mindenkiben vetélytársat lát, és a
legszebb érzéseit is megmérgezi a kétely. Bármit fog
mondani, az csak olaj lesz a tûzre, de ha hallgat, az
sem biztos, hogy jó megoldás. Minden eddiginél
diplomatikusabbnak kell lennie, hogy az ünnepekre
elcsituljanak a kedélyek.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Egy ideig mások döntenek a sorsáról. És talán nem egészen az történik, ami véleménye szerint a
legjobb, mégse lázadjon! Ez az
idõszak nem kedvez a változtatásnak. Fogadja el, hogy egy idõre vissza kell vonulnia. A háttérben kevesebb baj érheti, s közben
felmérheti az erõviszonyokat, kivárhatja a kedvezõ
pillanatot. Amennyiben egyedülálló vagy már elvált, így év végén a gondtalan flörtöt, a laza kapcsolatokat tartja üdvözítõnek. Azt élvezi, ha ön
körül forog a világ és nem önnek kell mások körül
forgolódnia. Azért a lelke mélyén fél a közelgõ karácsonytól. Ha kapcsolatban él, a Neptunusz
okozhat egy kis felfordulást. Mielõtt bármit tenne,
gyõzõdjön meg arról, hogy valóban igaz-e
mindaz, amit a kedvesérõl pletykálnak. A 21-i telihold arra kényszeríti, hogy szembenézzen egy
korábbi tévedése kellemetlen következményeivel.
Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Kockáztató kedve ingoványos
talajra csábítja. Legyen óvatos,
mert akik most nagy hanggal támogatják, amikor beüt a krach,
nemcsak hogy eltûnnek, de még
az ön pénzét is magukkal viszik. Egy meghitt barátság egyre érzékibb vágyakat ébreszt a lelkében,
és egyre szerelmesebb. Nagy dolgoknak kell történnie ahhoz, hogy kimondja: „Boldog vagyok!”.
Partnere úgy érzi, más már ezerszer boldog volna
annyi szeretettõl, amennyit õ ad, de ez önnek még
mindig kevés. A Vénusz meghozza azt a bizonyos
„csodát”. Ha viszont már a válást fontolgatta, és
eddig nem tudott dönteni, akkor megtörténhet,
hogy a szilveszteri bulin már nem a régi partnerével jelenik meg, az Uránusz ugyanis egy nagyon
gyors váltást jelez szerelmi életében.
Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Nehezen tud különbséget tenni
a fontos és kevésbé fontos ügyek
között. Egyforma lelkesedéssel veti
magát mindenbe, de így sokkal kevesebb sikert érhet el, mint ha megfontoltan csak egy dologra koncentrál. Akár egyedül
él, akár kapcsolatban, a december ábrándozással
telik. A tények, a valóság elõl menekül. Ha távol él
kedvesétõl, a következõ napokban nehezen tud ellenállni egy kísértésnek, és meginog a hûsége. Bár
lehet, hogy ettõl a kis flörttõl még a tartós kapcsolata
is megerõsödik, mert ráébred, hogy senki nem pótolhatja a párját (még egy éjszakára sem). Az év
utolsó napjaiban az élet szinte tálcán kínálja a változatosabbnál változatosabb szórakozást. A társaság középpontjába kerül, és szinte kézrõl kézre
adják a barátai, akik harcolnak a kegyeiért.
Bak (XII. 22. – I. 20.)
Bár odakint egyre hidegebb
van, a szívében ilyenkor ébred a
szerelem. Az Uránusz felkorbácsolja a fantáziáját. Képtelen nyugton maradni. Új kapcsolatra akkor
is vágyik, ha boldog párkapcsolatban él. Egyszerûen hozzátartozik a lételeméhez ennyi izgalom.
A decemberi rohanás mindig próbára teszi a türelmét. A meglévõ partnerkapcsolata válságosra
fordulhat, mert a mindennapos gondok, a nehezedõ anyagi helyzete nem kedvez a vonzerejének.
A 21-i telihold érzelmi viharokat jelez. A párjával
apróságok miatt is összevész. A Jupiter és a Szaturnusz esélyt ad arra, hogy új barátokra tegyen
szert, akik révén új értékrendet ismerhet meg, és
akik új irányba terelhetik az érdeklõdését. S talán
a magánéletét is más szemmel látja.
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
A lehetõség önmagában kevés!
Lelkesedés és tettvágy is kell ahhoz,
hogy a várva várt változás megtörténjen. Készítsen elõ mindent, ami
a pályázathoz vagy állásinterjúhoz
nélkülözhetetlen. A hónap végétõl már csak a lényegre szabad koncentrálnia. A bolygók 22-étõl a
segítségére lesznek, a többi öntõl függ. Meglehetõsen tartózkodó ezekben a napokban. De ez talán
nem is baj. Így elõbb ér célba, mint ha rá akarná
erõltetni az elképzelését a párjára, szeretteire.
Elõbb-utóbb úgyis az van, amit ön akar. Csak ki
kell várnia. A Vénusz megsokszorozza lelkesedését, ezért minden sokkal könnyebben sikerül, mint
máskor. A 21-i telihold rávilágít a tévedéseire, és
új megoldást kínál egy bonyolult családi ügyre. A
szívére hallgasson, ne az eszére, ha döntenie kell.
Halak (II. 20. – III. 20.)
A 21-i újhold olyan ambíciókat
ébreszt a lelkében, amelyek új távlatokat nyitnak a tervei elõtt. Arra
azért számítson, hogy semmi nem
az eredeti módon fog történni. A
végeredmény most az érdekes. A pesszimizmusát
nehéz lesz legyõzni, akkor félgõzzel is nagy sikereket érhet el. Ha sikerülne, fél kézzel söpörhetné
be a jövedelmet. A bolygók kedvezõ állása miatt
olyan terveit sikerül megvalósítania, amelyekrõl
pedig már majdnem lemondott. A 21-i telihold
elõtt már kezdi azt hinni, hogy a Fortuna kegyeibe
fogadta, hiszen végre minden úgy történik, ahogyan szeretné. A partnerét az ujja köré csavarhatja, de vigyázzon, mert ez csak átmeneti
állapot! A 21-i telihold felboríthatja álmait. Ha
nem mély érzelem fûzi hozzá, hamar bekövetkezhet a szakítás. És mert nem ön a kezdeményezõje
a válásnak, nehezen keveri ki a kudarcot.
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A HARMINCHETES FÕÚT TERVEI

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. megbízásából elõkészítés alatt áll a
37-es fõút korszerûsítése.

telytõl a bodrogkeresztúri
elágazásig. A tervek szerint
megerõsítik a burkolatot, kiszélesítik az útpályát, amelyen az indokolt helyeken
elõzési sávokat létesítenek.
Az elmúlt években a felA beruházásnak elkészült a
sõzsolcai körforgótól Geszmegvalósíthatósági tanultelyig tartó szakasz négysámánya, az érdemi kivitelezés
vosításával ugyan javultak a
a tervkészítések és az engeközlekedési feltételek Szedélyek beszerzése után elõrencs és Miskolc között, de
reláthatóan 2014-ben keza fõút beruházásban nem
dõdhet meg.
érintett szakaszain helyenA projekt elõkészítésére a
ként komoly balesetveszélyt
jelentenek a burkolati hibák. A fõútvonal ugyancsak megérett már a felújításra. Közlekedési Operatív Program keretében több mint
A téli idõszakban az elhasználódott aszfalton kátyúk soka- esetveszélyes helyzetnek a meg- 747 millió forint áll rendelkezésre,
sága nehezíti a közlekedést, amelyek szüntetését jelentheti az elõkészítés aminek 15 százaléka hazai forrás, 85
befoltozása csak ideiglenes megoldást alatt álló projekt, ami a 37-es számú százalékát pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap fedezi.
jelent a közlekedõknek. Ennek a bal- fõút felújítását tartalmazza Gesz-

KORSZERÛSÖDIK A DIÁKSZÁLLÓ

A Norvég Alaptól elnyert 872
millió forint felhasználásával megkezdõdött a történelmi városközpont, a Huszárvár út és a Rákóczivár felújítása.

bontási munkálatokhoz.
A majdani diákszálló valamennyi szobája teljes
egészében megújul, megtörténik az épületgépészeti rendszer és a külsõ
vár fûtési rendszerének a
korszerûsítése. Az idõjárástól függõen még az
idén megkezdõdik a vár
teljes tetõszerkezetének
cseréje, ami után megszûnik a balesetveszélyes állapot a Rákóczivár közelében.

A projekt keretében az egykori turistaszállót alakítja át a kivitelezõ a
minden igénynek megfelelõ, korszerû
diákszállóvá. Ezt a munkát kiegészíti
a színházterem felújítása és az a volt
étteremszárny rekonstrukciója. Az elmúlt idõszakban megkezdõdött az
épület belsõ tereinek a kiürítése,
majd a kivitelezõ látott hozzá a

SÚLYEMELÕ SPORTVEZETÕK A POLGÁRMESTERNÉL

A Magyar Súlyemelõ Szövetség elnöke és fõtitkára látogatott november 25-én Szerencsre. Dobos
Imre és Halász István a város polgármesterével a helyi súlyemelõszakosztály helyzetérõl és jövõbeni mûködésérõl folytatott konzultációt.
Koncz Ferenc a vendégeknek ismertette, hogy a sportág helyi mûvelõi az elmúlt idõszakban messze nem
ideális körülmények között edzettek,
amin a jövõben szeretnének változtatni. Az önkormányzat a helyi
sportegyesület mind a tíz szakosz-

tályát fontosnak tartja, amelyek
mûködéséhez biztosítani kívánják a
feltételeket. A súlyemelõk az elmúlt
években sok dicsõséget hoztak a városnak az edzõk és a szülõk áldozatos szerepvállalásának köszönhetõn, amibõl az önkormányzat az
eddiginél jobban ki fogja venni a részét.
Dobos Imre elnök arra hívta fel a
figyelmet, hogy a szerencsi súlyemelõ szakosztály szép eredményeket ért el az utánpótlás-nevelésben,
amit a jövõben tovább kell erõsíteni. Az országos szövetség ehhez
minden támogatást megad, és szí-

NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS

A szerencsi gyerekekhez is megérkezett a Mikulás. A Napsugár óvodába december 2-án délután látogatott
el a jóságos öreg, aki ajándékokkal halmozta el a kicsiket.
Másnap a helyi bölcsõde apróságai
örülhettek a csomagoknak. A szerencsi Gyárkerti óvodába december 6-án
érkezett meg az ajándékosztó, a gyermekek nagy örömmel fogadták a piros ruhás öreget, néhányan zenével,
versekkel készültek az eseményre. A
Szerencsi Általános Iskola elsõ osztá-

lyosai is készültek a jeles napra, itt is
mindenki megkapta a neki járó ajándékot.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szerencsi Idõsek Otthonában a Fidesz nõtagozatának helyi képviselõi rendeztek ünnepséget
december 6-án. A program elsõ részében ifjú táncosok és muzsikusok szórakoztatták az intézmény lakóit, majd
Korondi Klára emlékezett meg a Szent
Miklós-napi hagyományokról. A Városi
Nyugdíjas Klub Mikulása december 7én ajándékozta meg a gyermekeket.

vesen vállalnak partnerséget rangos
versenyek megszervezéséhez Szerencsen. Halász István fõtitkár a tárgyi feltételek biztosítása mellett fontosnak tartotta, hogy a munkáját
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzõ
szakedzõ helyben megélhetést találva, megfelelõ idõt és figyelmet tudjon fordítani tanítványaikra. Ezzel
hosszú távon biztosítható lenne a
szerencsi súlyemelõ-szakosztály
eredményes mûködése.

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
METSZIK A FÁKAT

ismét figyelmeztet, hogy a jövõben
érdemes nagyobb gondot fordítani a
forgalmas helyek épületeinek felülvizsgálatára.

NYÍLÁSZÁRÓCSERE
A KOLLÉGIUMBAN

A szerencsi kertészet dolgozói
szinte egész évben gondoskodnak a
közterületek szépítésérõl, a növények
gondozásáról. A napokban sokan láthatták, hogy a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. megkezdte a belváros fáinak metszését is.

LESZAKADT A VAKOLAT

Az energiafelhasználás csökkenését szolgáló, kilencmillió forintos beruházást valósítanak meg a szerencsi
középiskolai kollégiumban. A projektre az Oktatási Eszköz Alapítvány
pályázatán nyert támogatást az intézmény, önerõként a saját dolgozók
munkavégzése szolgál – tájékoztatta
lapunkat Csider Andor intézményegység-vezetõ. A projekt keretében a
fõépület és az irodai rész elvetemedett nyílászárói, valamint a diákszálló több évtizedes vaskeretes ablakai
helyébe kerülnek újak. A fûtés optimalizálása érdekében kicserélik az elrozsdásodott radiátorokat és a mûködésképtelenné vált szelepeket, amelyek helyébe modern, hõszabályzós
berendezéseket építenek be.

DÕLNEK A KERÍTÉSEK

A volt Postakocsi vendéglõ épületénél keletkezett kisebb riadalom
a napokban, amikor a Rákóczi útra
nézõ erkély aljáról leszakadt a vakolat. Lapunk értesülései szerint nem
történt személyi sérülés az eset kapcsán, ami vélhetõen csak a szerencsének köszönhetõ.
Több alkalommal írtunk rovatunkban is az épülethomlokzatok karbantartásának szükségességérõl, amire a korábbi években történt miskolci
tragédia irányította rá a figyelmet. Akkor egy stukkó szakadt le a magasból egy járókelõ fejére, aki a sérüléseibe belehalt. Vélhetõen a sok csapadék és az épület gondozatlansága okozhatta a szerencsi esetet, ami

Korábban szóltunk a vasútállomás melletti Gyári kert kerítésérõl,
ami egy nyári viharban kidõlt fa áldozata lett. A télre sikerült helyreállítani a megrongálódott fémszerkezetet. Ugyancsak e témához kapcsolódik, hogy a napokban beomlott
a Rákóczi úton, a történelmi városközpontban a római katolikus egyház ingatlanjának, a régi úttörõháznak a kerítése.

TÁMOGATÁSBÓL KLIMATIZÁLT EGÉSZSÉGHÁZ

A szerencsi Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet egyike azoknak
az intézményeknek az országban,
ahol a CBA üzlethálózat és a Procter&Gamble „A közösség szíve programja” támogatásával klimatizáltak
helyiségeket. Az erre a célra adományozott kétmillió forintból vásárolt tíz korszerû készülék ünnepélyes
átadása december 7-én volt a Rákóczi
út 51. szám alatti egészségházban.
Az eseményen Karancsi Zsolt, a
Procter&Gamble vállalati kapcsolatok
menedzsere ismertette, hogy a két cég
közös kezdeményezésében szervezett
tavaszi gyûjtõakcióban a CBA vevõi
minden Procter&Gamble-termék vásárlásakor harminc forintot juttattak
a közösségi „perselybe”, és az így öszszegyûlt 10 millió forintot egyenlõ
arányban osztották el a nyertesek között. A program honlapjára látogatók
szavazatai alapján Tahitótfaluban és
Békésen iskoláknak, Komlón az óvodának, Szerencsen pedig a helyi háziorvosi rendelõk számára biztosítottak fejlesztésekre kétmillió forintot.
Az átadó ünnepségen Egeli Zsolt alpolgármester fontosnak nevezte a
társadalmi célú felajánlást, aminek köszönhetõen Szerencsen javulnak az
egészségügyi alapellátás feltételei. A

Az emléklapot Karancsi Zsolt (balra) adta át Egeli Zsolt alpolgármesternek.
klímaberendezések az orvosok és
asszisztensek, valamint a betegek javát egyaránt szolgálják.
Bobkó Géza igazgató fõorvos arra
hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban a klímaváltozásnak köszönhetõen egyre nagyobb a jelentõsége annak, hogy megfelelõ hõmérsékletû helyiségekben történjen a gyógyítás. A
város pályázati támogatásból a kö-

zelmúltban újította fel az egészségházat, légkondicionáló berendezések
vásárlására azonban a rendelkezésre álló pénzbõl már nem jutott. Az
eszközök a városi háziorvosi rendelôkbe kerültek. Az adományt jelképezõ tábla és emléklapok átadása
után a résztvevõk megtekintették a
megvalósított fejlesztésben érintett orvosi rendelõket.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. január 14-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben.
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HIRDETÉS

MENJEN BIZTOSRA, JÖJJÖN SZERENCSRE!
SPLASH 1.2 GLX (klíma, elektromos csomag, stb.) 900 000 Ft kedvezménnyel
MÁR 2 457 000 FT-ÉRT*
(bemutató autó, csak két darab van raktári készleten!)

Ennél is vonzóbb ajánlatot
szeretne kapni?

Szeretetben eltöltött, áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok
Szerencs Város Önkormányzata nevében
a település valamennyi lakójának
KONCZ FERENC polgármester

TESZTAUTÓK
KIÁRUSÍTÁSA
ÓRIÁSI
KEDVEZMÉNNYEL
Mindez elérhető a Szerencsi Autó Kft-nél, az Ön hivatalos Suzuki Márkakereskedésében
Egyéb szolgáltatásaink: MŰSZAKI VIZSGA, EREDETISÉGVIZSGÁLAT, BIZTOSÍTÓS KÁRRENDEZÉS,
KARAMBOLOS GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA, SZERVIZ, OLAJCSERE, GUMIABRONCS.

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.**
* részletek a márkakereskedésnél. Akció időtartama a készlet erejéig ** Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

Szeretetteljes,
békés karácsonyt
és eredményekben
gazdag
új esztendõt kívánunk
kedves olvasóinknak
és üzleti
partnereinknek!
A Szerencsi Hírek
szerkesztôsége

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

Egy kis
hazai...

SZILVESZTER 2010
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ A BORTÓN
A reggelig tartó fergeteges hangulatról gondoskodik: a Banquette együttes!

Egész estés vacsora korlátlan étel- és italfogyasztással 12 000 Ft/fõ
Értékes tombola nyereményekkel!
Fõdíj: LCD televízió + házimozi-rendszer
Belépõjegyek elõvételben korlátozott számban kaphatóak
a Bortó recepcióján.
Vendégváró 19 órától:  Gönczi barack mézes ágyaspálinka  Sajtos,
tepertõs pogácsa  Fasírtgolyók
Elõétel:  Hideg libamáj fahéjas sült almával, pirított kaláccsal
Svédasztalos vacsora 20 órától:  Ropogósra sült malac  Szarvas java
áfonyamártással  Erdei gombával töltött borda kökénymártással Bortó módra
 Rántott camambert tartármártással (vegetáriánusok részére)
Köret választék:  Pezsgõben párolt lilakáposzta  Rántott polenta
 Hagymás tört burgonya  Párolt zöldséges rizs
Salátaválaszték:  Lencsesaláta  Burgonyasaláta  Franciasaláta
Savanyúság választék:  Káposztasaláta  Csemegeuborka
Újévköszöntõ éjfélkor:
 Éjfélkor ajándékba adunk egy üveg pezsgõt két fõ részére!
 Korhelyleves füstölt kolbásszal
 Virsli, ketchup, mustár, torma, friss cipó, kenyér
Desszertek:  Rétesek (meggyes, túrós, mákos)  Eszterházy tortaszelet

Bõvebb információ: www.borto.hu

A Szerencsi Televízió
az interneten:

www.szerencsitelevizio.hu
A Szerencsi Hírek
következô száma
2011. január 14-én
jelenik meg.
Lapzárta: január 7.,
10 óra.

AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos hosszúkaraj 1099 Ft/kg
Csontos tarja
939 Ft/kg
Oldalas
799 Ft/kg

Lángolt kolbász
Füstölt csülök
Májas hurka

799 Ft/kg
699 Ft/kg
599 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Parasztmájas
829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával
1429 Ft/kg
Rövidkaraj
1199 Ft/kg
Lapocka csont nélkül
989 Ft/kg
Dagadó
909 Ft/kg
Comb csont nélkül
999 Ft/kg
Szendvicssonka
999 Ft/kg
Parasztkolbász
959 Ft/kg
Juhbeles virsli
899 Ft/kg
Nyári turista
799 Ft/kg
Rakott fej
729 Ft/kg
Cserkészkolbász
1399 Ft/kg

Vastagkolbász
1399
Sütnivaló kolbász
859
Füstölt sertéskolbász
589
Füstölt sertésfej
539
Füstölt tarja csont nélkül 1049
Füstölt, darabolt comb 1499
Füstölt húsos csont
499
Füstölt láb
429
Erdélyi szalonna
799
Császárszalonna
899
Kenyérszalonna
699
Sertészsír
429
Sertéstepertõ
1429

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

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

Termelõi tej magas
zsírtartalommal
150 Ft/liter

Az akció 2010. december 17-tôl a módosításig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

