
pénzügyi tartalékát használtuk fel a
fizetésekre. Megrökönyödve tapasz-
taltuk, hogy 2010-ben jórészt az ön-
kormányzati intézmények beszállí-
tói finanszírozták a város közétkez-
tetését. A cégek közül volt, akinek
közel egy éve nem fizették ki az áru
ellenértékeként benyújtott számláját.
A közszolgáltatók is – köztük a TI-
GÁZ és az ÉMÁSZ – türelmesen vár-
tak jogos követeléseikre. Az év vé-
gére sikerült az áldatlan helyzeten
enyhíteni egy elõre nem várt 22 mil-
lió forint összegû helyiadó-befize-
tésnek, illetve a kormányzat által biz-
tosított 50 millió forintos rendkívüli
támogatásnak köszönhetõen, amely-
re legalább annyira volt szükségünk,
mint fuldoklónak a levegõre. Ösz-
szességében tehát a helyi vállalko-
zók türelme, a nagyobb adózóink jó-
indulata és a kormányzati segítség
húzott ki minket szorult helyze-
tünkbõl.

– A választások utáni elsõ nyilat-
kozatokban az önkormányzat elõtt
álló legfontosabb feladatok között
említette a pénzügyi stabilizációt,
szigorú takarékossági intézkedések
bevezetését. Milyen lépések történ-
tek e célok megvalósítása érdeké-
ben? 

– Az elsõ intézkedéseink között
szerepelt a városi kincstár meg-
szüntetése, mert úgy láttuk, hogy en-
nek az intézménynek a feladatait ha-
tékonyabban és kisebb költséggel
tudjuk ellátni a polgármesteri hiva-
tal keretein belül. A Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségét pedig a közvet-
len önkormányzati fennhatóság alól
áthelyeztük a város egyik nonprofit
kft.-jéhez, a vállalkozói szemléletû
gazdálkodás érvényesülése érdeké-
ben. Nem titok: ettõl a két változ-
tatástól tízmillió forintot meghaladó
megtakarítást várunk. További in-
tézkedések is történnek a közeljö -
võben: jelenleg 14 autóból áll a pol-
gármesteri hivatal és az intézmények
gépjármûparkja, amit a racionálisabb
használat bevezetésével számotte-
võen csökkenteni fogunk. Érdekes-
ségként jegyzem meg, hogy az el-
múlt hónapokban a korábbi  idõ -
szakhoz képest jelentõsen csökkent
a kocsik futása és ezzel az üzem-
anyagköltség is.  

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Az eseményen elsõként Demeter
Ervin kívánt boldog új évet a jelen-
lévõknek, hangsúlyozva, hogy janu-
ár 1-jén új esztendõ kezdõdött a ha-
zai államigazgatásban is. – Mint azt
sokan bizonyára tudják – tette hoz-
zá a kormánymegbízott, a B.-A.-Z.
Megyei Kormányhivatal vezetôje – 14
szakigazgatási szerv összevonásával
a közelmúltban nyíltak meg Ma-
gyarországon a kormányhivatalok,
többek között Miskolcon, amelyektõl
azt várja a kabinet, hogy meg-
szûnjenek a párhuzamosságok, a la-
kosság számára közeli, átláthatóbb le-
gyen az államigazgatás, ügyfélbarát
hivatal fogadja az embereket.

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (BOKIK) elnöke beszédé-
ben kiemelte, hogy az Észak-ma-
gyarországi régió, ezen belül Szerencs
rendkívül nehéz gazdasági helyzeté-

re való tekintettel a BOKIK elsõdleges
feladatának tekinti a foglalkoztatás
bõvítését. – Abban a térségben, ahol
közel 20 százalékos a munkanélkü-
liség, nehéz gazdaságfejlesztésrõl be-
szélni, ezért azokat a lehetõségeket kell
megtalálni, amivel csökkenthetõ az ál-
lástalanok száma – fogalmazott Bihall
Tamás, aki arra is felhívta a figyelmet,
hogy a nemrég elvégzett elemzés
szerint a megtermelt megyei érték

döntõ részét nagyvállalatok állítják elõ,
de a foglalkoztatottak kétharmadát a
helyi kis- és középvállalkozások al-
kalmazzák. – Ez azt jelenti – tette hoz-
zá az elnök –, hogy a kkv-szektor le-
hetõségeit kell bõvíteni a jövõben. Bi-
hall Tamás szerint jelzés értékû, hogy
Szerencs Város Önkormányzata a
közelmúltban csökkentette a helyi
iparûzési adó mértékét. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében 2008-ban jelent
meg a könyvtári szolgáltatások ösz-
szehangolt infrastruktúra-fejlesztése
„Tudásdepó Expressz” elnevezésû
pályázat. A szerencsi kistérségbõl a
konzorciumvezetõ Városi Kulturális
Központ és Könyvtár szakmai irányí-
tásával hat települési intézmény fo-
gott össze Legyesbényérõl, Mádról,
Megyaszóról, Taktaharkányból, Tak-
taszadáról és Tiszalúcról a pályázat-
ban megjelölt célok közös teljesítése
érdekében.

A projekt ünnepi záró eseményét
december 15-én tartották a szerencsi
Rákóczi-várban, ahol elhangzott: az

elnyert támogatás felhasználásával
sikerült megteremteni a közös kistér-
ségi katalógust és a vonalkódos köl-
csönzés alapjait. A könyvtári mun-
kaállomások tizenhárom számító-
géppel bõvültek, új szolgáltatásként
tizennégy lézernyomtatót is beüze-
meltek. A közgyûjteményekben 26 új
internetes szolgáltatóhely létesült, mi-
közben a fogyatékkal élõk könyvtár-
használatát speciális eszközök segí-

tik. A világításkorszerûsítéssel javul-
tak a közgyûjtemények használatának
feltételei és a biztonságtechnikai vé-
delem kialakítása is megtörtént a
konzorcium intézményeiben. Az
együttmûködõ partnerek a vállalt ha-
táridõre elvégezték a fejlesztéseket, így
a pályázat megvalósítása a tervezett
határidõre, 2010. december 31-ére si-
keresen lezárult.

Á. A.

A város pénzügyi helyzetét
jelképezõ szerény vendéglátás és
fiatal szerencsi muzsikusok
mûsora fogadta az idei újévi kö-
szöntõre érkezõ vendégeket.
Koncz Ferenc polgármester a
Bocskai gimnázium aulájába in-
vitálta január 7-ére a városban
mûködõ vállalkozások képvise-
lõit, akik szép számban fogadták
el a meghívást.

Egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen jelentõs eszközfej-
lesztések valósultak meg az el-
múlt idõszakban Szerencs és a
kistérség további hat településé-
nek könyvtáraiban. A közel het-
venmillió forint értékû beruhá-
zások a közgyûjtemények infor-
matikai fejlesztését, az esély -
egyen lõség növelését szolgálták.  

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN 
A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS ÖSSZEFOGÁSSAL 

A projekt résztvevôi a szerencsi médiatárral ismerkednek.

Minden helyi vállalkozó meghívást kapott az újévi koccintásra.

Kihívásokkal teli idõ -
szakban köszöntött rá az új
esztendõ Szerencsre, ahol
jelentõs erõfeszítésekkel si-
került megõrizni az ön-
kormányzat fizetõképessé-
gét és az intézmények
mûködését. A takarékos-
ság jegyében meghozott
intézkedések 2011-ben is
folytatódnak, miközben a
tervek szerint a lakosság
élet- és vagyonbiztonságát
szolgáló fejlesztések való-
sulnak meg a településen –
nyilatkozta lapunknak
Koncz Ferenc polgármester
(fotónkon).   

– Hogyan értékeli a szerencsi ön-
kormányzat elmúlt három hónapban
elvégzett munkáját?

– A választások óta eltelt idõszak
feladatait objektív és szubjektív kö-
rülmények egyaránt befolyásolták. Az
elõbbiek között meghatározó a meg-
örökölt jelentõs, 2,8 milliárd forin-
tos hitelállomány, amelynek terheit
Szerencs valamennyi lakója – a cse-
csemõtõl az aggastyánig – még hosz-
szú évekig hordozni fogja. Október
elején nemhogy üres volt a város
kasszája, hanem majd háromszáz-
millió forintos kifizetetlen tartozás so-
rakozott az ajtó elõtt, így az év vé-
gén az intézmények mûködõképes-
ségének fenntartása, a dolgozók el-
végzett munkájáért járó fizetés és más
jogos járandóságok teljesítése jelen-
tette számunkra a legnagyobb fel-
adatot. A nehézségek áthidalására –
már az idei adóbevételeink terhére
– elõleget kaptunk helyi vállalkozá-
soktól, majd az egyik intézményünk

JÖVÕT SZOLGÁLÓ 
VÁLTOZÁSOK 
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HANGVERSENYEK 
ÉS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Az elmúlt év végén, az ünnep elõt-
ti készülõdés napjaiban szerte a vá-
rosban óvodások, iskolások, fiatalok
és idõsek közösségei tartottak meg-
emlékezéseket. 

A hagyományos karácsonyi hang-
versenynek a Munkás Szent József
templom adott otthont. Az ünnepi al-
kalom elején Tóth László plébános
idézte fel adventi gondolatait és kí-
vánt áldott ünnepet a jelenlévõknek.
A mûsorban bemutatkozott a Sze-
rencsi Férfikar, a Hegyalja Pedagó-
gus Kórus és a Református Gyüle-
kezeti Énekkar. Karácsonyi dalla-
mokkal léptek fel a Szerencsi Álta-

lános Iskola, a Bocskai István Gim-
názium énekkarai és a Római Kato-
likus Kamarakórus is. 

Ugyancsak a muzsika jegyében telt
a december 16-ai este, amikor az ál-
talános iskola Rákóczi épületében a
mûvészeti képzésben résztvevõ di-
ákok és tanáraik mutatkoztak be a
közönség elõtt. A szerencsi óvo-
dákban is lázasan készülõdtek a
gyermekek az intézmények által
szervezett programokra, a Világ -
örökségi kapuzatban pedig a közelgõ
ünnephez kapcsolódó dísz- és aján-
déktárgyakat készíthettek a kisdiákok. 

A településen mûködõ idõsek szer-
vezetei ugyancsak megtartották ha-

gyományos összejöveteleiket. A Vá-
rosi Nyugdíjasklub december 17-én
a Rákóczi-várban, a Nyárutó Klub pe-
dig a középiskolai kollégium étkez-
déjében rendezett karácsonyi va-
csorát. 

Az általános iskola Rákóczi és Bo-
lyai épületeiben a december 20–21-
ei ünnepi megemlékezések után a ha-
gyományos karácsonyi vásárban vá-
logathattak az ajándéktárgyak között
a tanulók. 

Szerencs Város Önkormányzata
december 19-én a Rákóczi-vár ud-
varán felépített színpadhoz hívta a he-
lyieket, ahol Koncz Ferenc polgár-
mester kívánt békés, boldog ünnepet
a jelenlévõknek. Ezt követõen óvo-
dások és gimnazista fiatalok idézték
az adventi hangulatot. Ugyancsak
ezen a délutánon Ondon a helyi óvo-
dás és általános iskolás gyermekek
mûsora tette emlékezetessé a napot.

A kora esti órákban a polgármes-
teri hivatal elõtt az utolsó adventi
gyertyagyújtásra gyülekeztek a he-
lyiek. Az ünnepi mûsorban köz-
remûködött a Szerencsi Általános Is-
kola Bolyai épületének énekkara, a
Nyárutó Nyugdíjas Klub dalosai, va-
lamint a Református Gyülekezeti
Kórus. Tóth László római katolikus
plébános és Börzsönyi József refor-
mátus esperes szentelték és áldották
meg a helyiek közös adventi koszo-
rúját.

M. Z.

Karácsonyi ünnepek elõtti jóté-
konysági akciót tartott a Szerencsi Rá-
szorultakért Alapítvány. A karitatív te-
vékenységet végzõ civil szervezet a
város hetven kisjövedelmû,  egye dül -
álló lakójának, illetve nehézsorsú csa-
ládoknak biztosított alapvetõ élel-
miszereket. Az egyenként három ezer
forint értékben, többek között lisz-
tet, cukrot, margarint és édességet tar-
talmazó csomagokat az alapítvány
aktivistái személyesen adták át az
érintetteknek. Az akció pénzügyi
hátterét Koncz Ferenc fel nem vett
polgármesteri fizetésének egy része
biztosította. Emellett a Szerencsi Rá-
szorultakért Alapítvány jóvoltából
további harmincan részesültek – el -
sõ sorban tûzifa biztosításával – ter-
mészetbeni juttatásban.

KÖSZÖNET ÉS HÁLA
A VÉRADÁSÉRT

A Phralipe Független Cigány Szer-
vezet Országos Szervezetének helyi
képviselõje hívta karácsony elõtti
adományosztásra a városban élõ
roma származású fiatalokat és szü-
leiket. Varga Jánosné, a szervezet he-
lyi vezetõje egész évben gyûjtötte a

játékokat, amelyeket december 22-
én a szerencsi Népházban megren-
dezett eseményen adott át a rászo-
ruló gyermekeknek. Varga Jánosné
az eseményen köszönetet mondott
mindazoknak, akik támogatásukkal
segítették a jótékonysági akciót.

A néhai Faragó György szeren-
csi lelkipásztorra emlékeztek  de -
cember 15-én a helyi református
templomban. A rendhagyó isten-
tiszteleten az egykori lelkész csa-
ládja, a gyülekezet, valamint a
Zempléni Református Egyházmegye
lelkésztestületének jelenlévõ tagjai
mondtak imát. A 102 éve született
Faragó Györggyel szolgálatban
együtt töltött tizenkét esztendõ em-
lékeit utódja, Börzsönyi József es-
peres idézte fel.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Koncz Ferenc pohárköszöntõjében

a helyi cégek képviselõinek mondott
köszönetet, mert – mint fogalmazott
– nélkülük Szerencs rendkívül nehéz
helyzetbe került volna az elmúlt  idõ -
szakban. A város mûködését ugyan-
is részben a helyben mûködõ kis- és
középvállalkozások finanszírozták. E
mellett türelmet is tanúsítottak az ön-

kormányzat fizetési nehézségei láttán.
A nemrég elfogadott adórendelettel
pedig az volt a célunk – emelte ki
Koncz Ferenc –, hogy szélesítsük az
adózók körét, de az egyes vállalko-
zások terheit – ha kismértékben is –
csökkentsük.

A polgármester együttmûködést
ajánlott a helyi vállalkozóknak, hang-
súlyozva, hogy a képviselõ-testület-

tel közösen új gondolatok és elkép-
zelések mentén kívánja Szerencset
fejleszteni. 

Az idei újévi köszöntõre minden,
helyben mûködõ vállalkozás meg-
hívást kapott. Állófogadás ezúttal
nem volt, egy pohár pezsgõ, az asz-
talon pogácsa várta mindazon cégek
képviselõit, akik elfogadták a pol gár-
mester meghívását. M. Z.

Ondon a helyi gyermekek idézték az ünnep hangulatát.

Riczu Tibor hatvanszoros véradóként kapott elismerést. 

A cigány fiatalok a Népházban vették át ajándékaikat. Korondi Klára (balra) adja át az ajándékcsomagot Tamás Jánosnénak. 

Az általános iskolában hagyomány a karácsonyi vásár. EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A VÁLLALKOZÁSOKKAL

KARÁCSONYI AJÁNDÉK 
ROMA GYEREKEKNEK

SEGÍTSÉG A SZERETET JEGYÉBEN 

A LELKIPÁSZTOR EMLÉKEZETE

Összesen hatvankét önkéntes vér-
adó részesült elismerésben azon az
ünnepségen, amit 2010. december
17-én a Népházban rendezett meg
a Magyar Vöröskereszt Szerencsi Te-
rületi Szervezete.

A programot a Szerencsi Általános
Iskola mûvészeti képzésben részt
vevô diákjainak mûsora nyitotta
meg. Az elhangzott hegedûjáték és
a Jézus születését felidézõ színpadi
elõadás után a rendszeres véradókat
Bobkó Géza köszöntötte. A helyi Vö-
röskereszt elnöke beszédében többek
között az önzetlen segítségnyújtás

fontosságát hangsúlyozta, amivel –
mint elhangzott – emberi életek
menthetõk meg. Koncz Ferenc pol-
gármester szintén köszönetet mon-
dott a véradóknak az embertársaikért
érzett felelõsségükért, majd Kiss La-
josné titkárral közösen adták át az
elismeréseket. 

Hatvanszoros véradásért Aranyiné
Gégény Ilona, Farkas Béla, Halász
Katalin és Riczu Tibor kaptak  em lék -
érmet, ötvenszeres segítségnyújtásért
Tárkányi Lászlónak mondtak köszö-
netet a szervezõk. A továbbiakban
negyven, harminc, húsz és tízszeres
véradók vettek át emléklapot.



BÁL A GIMNÁZIUMBAN. A sze-
rencsi Bocskai István Gimnázium
szülõi közössége 2011. január 22-én
tartja farsangi bálját az intézmény au-
lájában. Belépõjegyek 4000 forintos
áron, az iskola titkárságán kaphatók.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A POL-
GÁRMESTERI HIVATALBAN. Új
jegyzõje van december 31-tõl a vá-
rosnak Ináncsi Tünde személyében,
aki korábban jogtanácsosként dol-
gozott a polgármesteri hivatalban. A
házastársi összeférhetetlenség miatt
Béni Gyula, az adócsoport korábbi
vezetõje a Szerencsi Kistérségi Tár-
sulás belsõ ellenõrzési csoportjának
vezetõje lett. 2011. január 5-tõl a ko-
rábban a városgazdasági osztályon
dolgozó Szabó Istvánné vezeti az
adócsoport munkáját. Január 1-jétõl
a polgármester mellett személyi tit-

kárként Szemán Ákos dolgozik. Új
titkárnõként Gálné Kerekes Irén a pol-
gármester mellett a jegyzõ és az al-
polgármesterek munkáját is segíti.

ELÕZZÜK MEG A KIHÛLÉSEKET!
A téli, rendkívüli idõjárás következ-
tében elõforduló esetleges halálese-
tek megelõzése érdekében arra kéri
a város önkormányzata és a helyi alap-
szolgáltatási központ a lakosságot,
hogy fordítsanak nagyobb figyelmet
a környezetünkben élõ idõsekre, be-
tegekre, különösen az egyedül élõ em-
berekre. Az erre az idõszakra jellemzõ
vészhelyzetek (kihûlés, füstmérge-
zés, stb.) megelõzése érdekében a nap
24 órájában bejelentés tehetõ a he-
lyi tarifával hívható 47/362-647-es te-
lefonszámon, vagy munkaidõben sze-
mélyesen Szerencs, Rákóczi út 63.
szám alatt található Idõskorúak Gon-

dozóházában. Az önkormányzat és
az alapszolgáltatási központ kéri a la-
kosságot, hogy felajánlásaikkal (élel-
miszer, ruhanemû, tüzelõanyag, kü-
lönösen kályha, illetve egyéb, vegyes
tüzelésre alkalmas eszköz) támogas-
sák a rászorulókat!

Az önkormányzat döntése alapján
az elmúlt esztendõhöz képest az ere-
detileg tervezett 6,1 százalék helyett
2,8 százalékkal emelkedtek a sze-
métszállítási díjak Szerencsen. Az
idei esztendõben a városban a 60 li-
teres edények ürítéséért és ilyen ûrtar-
talmú zsákok elviteléért alkalmanként
bruttó 400 forintot, a 120 literesekért
485 forintot kell fizetni. Az 1100 li-
teres konténereknél a díj 4450 forint. 

Az ivóvíz- és csatornahasználati dí-
jak 3,5 százalékkal emelkedtek. Az
ivóvíz köbméteréért közületeknek
bruttó 574 forintot, a lakosságnak pe-
dig 530 forintot kell fizetni. A csa-
tornahasználat díja köbméterenként
699 forint, ami a lakosság számára
a tárcaközi bizottság döntésének
függvényében csökken. A fenti ösz-
szegek nem tartalmazzák a vízter-
helési díjat, amit a szolgáltató a
mûködési területén egységes ki-

számlázással, az elvezetett szenny-
vízmennyiség arányában hárít át az
igénybevevõkre.

2011. JANUÁR 14.AKTUÁLIS 3

MI A VÉLEMÉNYE A VÁROS
2011-ES ADÓRENDELETEIRÕL?

AZ OLVASÓK SZOLGÁLATÁBAN 
Bereczk József: 
– A kommunális adó rászorultsági alapon tör-
ténõ fizetésével teljes mértékben egyetértek.
Az iparûzési adó 2%-ról 1,9%-ra mérséklé-
se jó elképzelés, de a mentességi alapnak 2,5
millió forintról 2 millió forintra csökkentését
kevésnek találom. Ez legfeljebb 2 millió fo-
rint pluszbevételt jelent a városnak. Az épít-
ményadónál véleményem szerint nem kel-
lett volna létrehozni övezeteket, hanem egy-
ségesen 1580 forintra emelni az építmé-
nyadót, viszont mondjuk 50 négyzetméte-
rig mindenki mentességet kaphatott volna.
Így a kisvállalkozások is mentesülnének a túlzott teher alól. Az arányos köz-
teherviselés jegyében további bevételre tehetne szert a város, ha felkutatná
azokat a „vállalkozásokat”, amelyek ugyan keresõ tevékenységet folytatnak,
csak éppen nem viselik a közterheket, mint például nyugdíjjárulék, egész-
ségbiztosítási hozzájárulás, szja, mad, áfa, építményadó, iparûzési adó. A
település megörökölt nehéz anyagi helyzetére való tekintettel felajánlom, hogy
az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények részére a nálam vásárolt
árukra jelentõs kedvezményt biztosítok. És arra kérem a további 840 vállal-
kozó társamat, aki teheti, hasonló módon segítse városunkat.

Nyíriné Bárdosi Mária:
– Jó érzéssel töltött el az a tudat, hogy az új
önkormányzat konzultál a vállalkozókkal és
figyelembe veszi azokat a sajátos helyzete-
ket, amelyek kialakultak – itt helyben és or-
szágosan is – a gazdasági élet területén. Az
adómérték-csökkenés kedvezõ a vállalko-
zások részére. Az egyeztetéseken más ja-
vaslatok is elhangzottak, amelyek most nem
kerültek elfogadásra. Nem egy közülük elõ -
remutató, ezért érdemes lenne a jövõben to-
vább vizsgálni azokat.  A hasznos párbeszéd
mindenkinek a javát szolgálja. A vállalkozói

kör sokat tud segíteni itt helyben is, de ez akkor történhet meg, ha lehetõsé-
get kapnak a munkára és fejlesztési források igénybevételére.

Plávenszky József:
– Az adófizetést természetesnek tartom, de
nem mindegy, hogy milyen mértékû ez a
kötelezettség és kinek kell teljesíteni. Örü-
lök a kezdeményezésnek, hogy az önkor-
mányzat fórumokon kérte ki a vállalkozók
véleményét arról, milyen irányba módosít-
sák a korábbi adórendeleteket. A szem elõtt
mûködõ cégek esetében minden jövedelem
megjelenik a könyvelésekben, azonban so-
kan otthon maszekolnak bejelentés nélkül,
amirõl így nem adnak számlát. Helyettük a
tisztességes vállalkozások fizetik meg a
közterheket, járulnak hozzá helyi adójukkal Szerencs mûködéséhez, míg
a maszekolók többsége segélyt is felvesz. A gazdálkodók a megrendelések
visszaesése miatt egyre kisebb helyre kényszerülnek, amit az ingatlan- és
építményadók megállapításánál nem vesznek figyelembe. Fontosnak tar-
tom, hogy ne csak a bevételi oldalt, hanem a kiadásokat is szigorúan vizs-
gálja meg a város, például az intézmények fûtésénél, hogy késõ õsszel for-
ró radiátorok mellett ne legyenek nyitva a helyiségek ablakai, mert nagyon
drága az energia. A legnagyobb baj, hogy a maszekolókkal nem azonos
feltételekkel dolgozunk, dolgoztatunk, illetve szolgáltatunk és adózunk.

Dorgai László:
– Az önkormányzat részérõl pozitív gesztus,
hogy az iparûzési adó mértékénél némi csök-
kentés történt. Ugyanakkor napjainkban a
vállalkozások a gazdasági világválság súlyos
hatásait érzik a bevételi oldalon, miközben
a cégek a kötelezettségeiket mind nehe-
zebben tudják teljesíteni. Tisztában vagyunk
azzal, hogy a városnak nagy szüksége van
az adóbevételekre, de ez a település min-
dig is arról volt híres, hogy itt a legmaga-
sabb a vállalkozásokra rakott terhek mérté-
ke, amit korábban viszonylag könnyen meg-

fizettünk, de ennek mára vége szakadt. Úgy érzem, ebben az évben ezeket
a kérdéseket újra kell majd tárgyalni. Örülök, hogy a rendeletalkotás elõtt
megkereste az önkormányzat a helyi kis- és középvállalkozásokat, amelyeknek
lehetõségük volt az észrevételeik elmondására. Ezekbõl a javaslatokról volt
olyan, amit hasznosítottak is. El kellene érnie a városnak, hogy mindenki
vállaljon részt a közterhek fizetésébõl. Ez komoly elõrelépés lenne.

HÍREK RÖVIDEN

A város képviselõ-testülete tavaly decemberi ülésén
hozott döntést arról, hogy átszervezi a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségét, és a lap kiadói jogait átadja a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.-nek. Idén január
1-jétõl az újság készítõi cégünk alkalmazásában mun-
kálkodnak azon, hogy havonta két alkalommal friss
hírekkel, információkkal lássák el az olvasókat. 

A város más intézményeihez hasonlóan cégünk
mûködésében is fontos feladat a takarékosság, ami-
nek a Szerencsi Hírek esetében is érvényesülnie kell.
Ez azonban – szándékaink szerint – nem történhet
majd az újságírói szakmai színvonal rovására. A ko-
rábbi idõszakhoz képest egy fõvel csökkent a szer-
kesztõségben dolgozók száma, de az általunk tovább
foglalkoztatott munkatársak vállalták a többletfeladatot,
ezzel is hozzájárulva a lapkiadás költségeinek mér-
sékléséhez. Célunk, hogy a közéleti lapon keresztül
minél szélesebb körben tájékoztassuk a városban  élõ -

ket és mindazokat, akik a környezõ településekrõl vagy
távolabbról elõfizették a Szerencsi Híreket, illetve meg-
vásárolják az újságot. Kedvezményes hirdetési le-
hetõséget biztosítunk a vállalkozásoknak, akik közül
reméljük, hogy mind többen választják majd termé-
keik és szolgáltatásaik népszerûsítésére a Szerencsi
Híreket. 

Egy új fejezet kezdõdött a városi lap életében. A
kiadó és a szerkesztõség közösen dolgozik azért, hogy
a változások az olvasók javát szolgálják és – 2011-
ben is huszonegy alkalommal – a körülményekhez
alkalmazkodó, de az értékeket megõrzõ újság kerül-
jön az Önök kezébe. 

Kiadóként várjuk észrevételeiket, javaslataikat,
mert szeretnénk, ha településünk lakói közül mind
többen éreznék a sajátjuknak a Szerencsi Híreket. 

Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezetõ,
Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.

A Rákóczi-vár felújítása miatt ja-
nuár 10-e és február 10. között a lé-
tesítmény nem fogad látogatókat. A
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár mûvelõdésszervezõi ezen idõ szak
alatt a Rákóczi út 87. szám alatt, az
ÉMÁSZ épületében érhetõk el. A
könyvtár január 10–15-e között zár-
va tart, ezért ekkor szünetel a köl-
csönzés. 

A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár által fenntartott közösségek
közül a Hegyalja Pedagógus Kórus
szerdánként 16.30–18 óráig, a Sze-
rencsi Férfikar ugyancsak szerdán
18–20 óra között a Szerencs, Rákóczi
út 63. szám alatt, a Városi Nyugdí-

jasklub keddenként 14–18 óráig és
péntekenként 15–18 óra között a
Népházban, a Népi Díszítõmûvészeti
Szakkör pedig keddenként 16 órá-
tól Szerencs, Rákóczi út 87. szám
alatti ÉMÁSZ-épületben tartja fog-
lalkozásait. 

További információ a www.kult-
kozp.lib.szerencs.hu weboldalon, a
30/219-1703, 30/556-6979, vala-
mint a 47/362-121-es telefonszámon,
illetve a Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási, Közmûvelõdési és Városmar-
keting Osztályán, a 47/565-260-os
számon kérhetõ.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Múzeumi Igazgatóság Zempléni Mú-

zeuma a szerencsi Rákóczi-vár fel-
újítása miatt balesetvédelmi és
mûszaki okokból 2011. január 6-tól
zárva tart, kiállításai nem látogatha-
tók. A közgyûjtemény kutatószolgá-
lata ezen  idõ szak alatt is mûködik,
a megkeresésekre telefonon, illetve
levélben válaszolnak. Telefon:
47/362-842, 47/560-159. E-mail:
muzeum@szerencs.hu; zempleni-
muz@hermuz.hu; fazekasne@her-
muz.hu. 

Az intézmény postacíme a zárva
tartás ideje alatt: Zempléni Múzeum,
3900 Szerencs, Árpádhegy u. 12. A
múzeum várhatóan március 1-jétõl
fogadja ismét a látogatókat.

A meghosszabbított akciónk kere-
tében olvasóink január végéig még
kedvezményesen fizethetik elõ egy
évre (2011 februárjától összesen 21
alkalomra) a Szerencsi Híreket. Az
újságot 150 forintért lehet megvásá-
rolni a boltokban és a hírlapárusok-
nál. Akik az éves elõfizetés mellett
döntenek, olcsóbban, darabonként
131 forintért jutnak hozzá közéleti
lapunkhoz. A kedvezmény mellett a
kiadó további ajándékokkal is ked-
veskedik a régi és az új elõfizetõknek,

akik között februárban húsz darab
„Szerencsi Hírek” feliratos bögrét, öt
Fürdõ és Wellnessház-belépõt sor-
solunk ki. A fõdíj nyertese visszanyeri
az éves elõfizetés összegét.

Az újság kedvezményes elõfizeté-
se érdekében keresse a hírlapkéz-
besítõt, térjen be a postára, vagy tár-
csázza a 47/561-180-as telefonszá-
mot.  

Megtisztelõ bizalmukat elõre is kö-
szöni:

a szerkesztõség

ELÕFIZETÕI AKCIÓ
AJÁNDÉKOKKAL

ÚJ KÖZÜZEMI DÍJAK

ÁTÉPÍTÉS MIATT ZÁRVA A VÁR

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból rendez kistérségi szavalóver-
senyt január 17-én a szerencsi Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár.
A Rákóczi-vár felújítása miatt az ál-
talános iskola Bolyai épületében

hétfõn 14 órakor kezdõdõ vetél-
kedõn két kategóriában mérik össze
tudásukat a kötelezõ és a szabadon
választott vers elõadásával az iro-
dalmat kedvelõ felsõ tagozatos diá-
kok.

KISTÉRSÉGI SZAVALÓVERSENY

A Szerencsi Hírek elõfizetõi itt egy
öntapadós matricát találnak, amely
postaládájukra kiragasztva a pontos
kézbesítést segíti. Reméljük, ezzel is
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az új -
ság, megjelenése után idejében el jus -
son olvasóinkhoz. A szerkesztõség

SZERENCSI HÍREK 
ELÕFIZETÕ 

2011

ELÕFIZETÕINK
FIGYELMÉBE!
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SZERENCSI TEHETSÉGEK: FICSOR IVETT
Az elmúlt idõszakban egyre több

városi és középiskolai rendezvé-
nyen tûnik fel a Bocskai István Gim-
názium diákja, aki szép hangjával
kápráztatja el a közönséget. Ficsor
Ivett (fotónkon) mindig is szeretett
énekelni, azonban egy éve annak,
hogy komolyabban is foglalkozik a
dalokkal és a hangjával.

– Az éneklés az életem értelme –
fogalmazott a tizenhat éves lány, aki
eleinte csupán hobbiszinten dalol-
gatott, azonban ma már úgy tartja:
az élete fõ célja lehet, hogy a vilá-
got jelentõ deszkákon a közönség
kedvencévé váljon. Jelenleg énekta-
nárhoz jár, mivel úgy érzi, hogy egy
bizonyos szint felett már nem ele-
gendõ, ha saját magát képezi, mivel
vannak olyan alapvetõ követelmé-
nyek, melyeket feltétlenül el kell sa-
játítania a jó énekesnek. A tanulás

és fellépések mellett versenyeken
vesz részt, hogy minél több helyen
megmérettesse magát és énektudá-
sát. Nemrég Pálházán járt a Zemp-
lén Hangja tehetségkutatón, ahol

nyolcadik helyezést ért el, majd a
miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ál-
tal rendezett vetélkedõ is jó alkalom
volt arra, hogy másoknak is bemu-
tassa tehetségét.

Ficsor Ivett énekesnõ szeretne len-
ni. Úgy tûnik, ettõl most semmi sem
tántoríthatja el. Ha kedvenc mûfa-
járól faggatjuk, akkor így válaszol: ed-
dig sokféle muzsikában kipróbáltam
magam, a poptól egészen a mulatós
zenéig, de úgy érzem, hozzám a mu-
sicaléneklés áll legközelebb. 

A másodikos gimnazista Szeren-
csen él családjával. Igaz, még van
ideje a pályaválasztásra, de már
gondolkodik a továbbtanuláson, hi-
szen szándékai szerint mûvészeti te-
rületen folytatná tanulmányait. A
Bocskaiban kedvenc tantárgyai közé
tartozik az irodalom és a rajz, s mint
vallja, az utóbbi tárgyhoz van talán
a legtöbb tehetsége. M. Z.

BOCSKAI-NAP KAMPÁNYTÁNCCAL, PECÚRAVATÓVAL 
A szerencsi gimnáziumban az el-

múlt év decemberében ismét meg-
rendezték a hagyományos Bocskai-
napot. Az eseményt megelõzõen a
11. évfolyamos osztályok kam-
pányfilmeket, táncokat mutattak be
a diáksereg szimpátiájának elnye-
réséért.

A verseny tétje az volt, hogy a téli
szünet elõtti utolsó tanítási napon né-
hány órára képletesen a nyertesek ve-
gyék a kezükbe a középiskola irá-
nyítását. 

A december 17-ei reggelen Gál
András fõigazgató üdvözölte a gim-
názium tanulóifjúságát, majd ismer-
tette az eredményt, amely szerint a
szavazók a 11/R osztály választási
kampányát értékelték a legsikere-
sebbnek. A közösség nevében Takács
Fanni vette át az intézmény jelképes
kulcsát a fõigazgatótól.

A középiskola kórusa karácsonyi
mûsorral készült az eseményre, majd
az ugyancsak hagyományos pecúr -
avató következett, amelynek során a
gimnázium legfiatalabb diákjainak
tréfás feladatokat kellett teljesíteni-
ük. 

A program a hetedikes és kilen-
cedikes osztályok bemutatkozó
mûsoraival folytatódott amelyek

nagy sikert arattak a közönség kö-
rében. Az érdeklõdõk kipróbálhat-
ták szerencséjüket a végzõsök által
létrehozott játékzsetonos kaszinó-
ban, mások az alkalmi büfé finom-
ságait is megkóstolhatták, a kondi-
teremben pedig  erõ próbán vettek
részt a fiatalok. A sportesemények
sora ezzel sem ért véget, hiszen a
tornateremben a hazai és ven-
dégcsapatok részvételével rendeztek
kosárlabda-bajnokságot a bocskais

diákok. A 2010-es Bocskai-napot ka-
raoke-verseny zárta a szerencsi gim-
náziumban. M. Z.

A JÖVÕ DIÁKJAI 
A GIMNÁZIUMBAN 

A Bocskai gimnázium hagyomá-
nyaihoz híven a középiskola diákjai
az elmúlt év végén is adományokat
gyûjtöttek a Zempléni Református
Egyházmegye Vissi Átmeneti Anya-
otthonának. Az oktatási intézmény-
ben december 15-én a gimnáziumi
kórus által elõadott adventi hang-
verseny idézte fel a közelgõ ünnep
hangulatát. Az énekszámok után
Búzáné Tóth Márta pedagógus adta

át a tanulók nevében az adományt
Elek Gabriellának, az anyaotthon ve-
zetõjének. A fiatalok fejenként  ket -
tõszáz forintot adtak össze, amibõl
ajándékokat vásároltak. Emellett gon-
dosan összeválogatott használt játé-
kokat, sportszereket, könyveket is tar-
talmazott a segélyszállítmány, ame-
lyért Elek Gabriella, majd Börzsönyi
József református esperes is köszö-
netet mondott a diákoknak.

Jótékonysági rendezvényen vett
részt december 8-án Budapesten a
Szerencsi Általános Iskola Bolyai

épületének két osztálya. A fõváros-
ba érkezésünkkor az idegenvezetõ
ajándékkal lepett meg mindannyi-
unkat. Piros Mikulás-sapkát kap-
tunk, amit a nap folyamán viselnünk
kellett, így a minket kísérõ nevelõk
is figyelemmel tudtak bennünket kö-
vetni. A program buszos városné-
zéssel kezdõdött. Megnéztük a
Hõsök terét, a Vajdahunyad várát, a
Városligetet és a Közlekedési Mú-
zeum állandó kiállítását. Sok-sok ér-
dekes dolgot láttunk. A „Drágán add
a rétedet” címû vígjátékot néztük meg
egy mozielõadás keretében, majd a
Vörösmarty téri karácsonyi vásárra lá-
togattunk el. Programon kívül egy kis
idõt az Aréna Plazában is eltöltöt-
tünk. Kellemesen telt el a napunk,
nagyon jól éreztük magunkat. Re-
méljük, hogy jövõre is lesz lehetõ -
ségünk egy ilyen utazásra.

A  4. d és a 7. e osztály 
tanulói

KENGURUK ÉS
A KOSÁRLABDA

Az utánpótlás-nevelést szolgáló
kosárlabda Kenguru Kupa megyei for-
dulóját tartották december 12-én a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A há-
rom U10-es korosztályú csapatot
felvonultató viadalon a Miskolci
Sportiskola fiataljai mellett szerencsi
gyerekek is pályára léptek. Nagy La-
jos testnevelõ tanítványai mindkét el-
lenfelüket magabiztosan legyõzve
szerezték meg az elsõ helyet. Ezzel
a legfeljebb tízéves fiatalokból álló
házigazda együttes kivívta a jogot
arra, hogy a Kenguru Kupa leg -
erõsebb megyei csoportjában szere-
peljen.

Nyíri Tibor igazgatóhelyettes mutatta be a középiskolát az érdek-
lõdõknek. 

Elek Gabriella mondott köszönetet a diákoknak. 

Két bolyais osztály kirándult a fõvárosba. 

Nyílt napra invitálta az általános
iskolák nyolcadikos diákjait és szü-
leiket, valamint a hatosztályos kép-
zés iránt érdeklõdõket a szerencsi
Bocskai gimnázium. Az immár ha-
gyományos, december 13-ai ese-
ményen több mint kettõszázötven
érdeklõdõ jelent meg, hogy tájéko-
zódjon a szerencsi középiskola kí-
nálatáról.

Az intézmény aulájában Nyíri Ti-
bor igazgatóhelyettes szólt azokról
az eredményekrõl, amelyeknek kö-
szönhetõen a szerencsi gimnázium-
ba hosszú évek óta többszörös a túl-
jelentkezés. Mint elhangzott, az in-
tézmény jól képzett, fiatal pedagó-
gusokból álló tantestülete megfelelõ
tudással vértezi fel a fiatalokat ah-
hoz, hogy sikeres érettségi vizsgát te-
gyenek és egyetemeken, fõiskolákon
folytassák tovább a tanulmányaikat.

Nem véletlen, hogy a felvételi ered-
mények alapján az intézmény évek
óta az élmezõnyben szerepel az or-
szágos ranglistán. Az intézmény ki-
emelkedõen jó tárgyi feltételeket
biztosít az oktató-nevelõ munká-
hoz. A Bocskai kínálatában a
2010/2011-es tanévben az általános
osztály mellett nyolc különbözõ ta-
gozat – angol, német, informatika,
matematika, közgazdasági, rendé-
szeti, biológia, mûvészeti – szerepel.

A nyílt nap résztvevõi a gimnázi-
um életét bemutató film megtekin-
tése után tanórákon szereztek ta-
pasztalatot az oktatási intézmény
hétköznapjairól. A jelenlévõk között
szép számban voltak olyan fiatalok,
akik a környezõ településekrõl ér-
deklõdnek a szerencsi középiskola
iránt, de a helyiek körében is nép-
szerû a Bocskai.

Á. A.

ADVENT BUDAPESTEN

SPORTBAN VETÉLKEDÕ 
KOLLÉGISTÁK 

ADOMÁNY AZ ANYAOTTHONNAK

Az elmúlt év decemberében 15. al-
kalommal rendezte meg a Mikulás
Kupát a szerencsi középiskolai kol-
légium. Az eseményen Borsod-Aba-
új-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyék diákszállóiról érkezõ
fiú- és lánycsapatok mérték össze fo-
citudásukat. Az erõsebbik nem a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban, míg az
ifjú hölgyek a Bocskai István Gim-
názium tornatermében léptek pá-
lyára. Mindkét helyszínen hatalmas
szurkolással buzdították a diáktársak
a csapatokat. A mérkõzéseket a lá-

nyoknál Tóth Ferenc, a fiúknál Ko-
leszár Imre vezette.

A végeredmény, fiúk: I. Tokaj, II.
Sárospatak, III. Miskolc;  lányok: I.
Miskolc, II. Szerencs, III. Sárospa-
tak. Az eredményhirdetés után a fá-
radt focistáknak az elsõs lányok fi-
nom vacsorát szolgáltak fel, majd
a Szabó Friderika által elõadott da-
lok után a diákönkormányzat által
szervezett diszkó zárta az izgalmas
estét.

Kiss Daniella 
és Skrenya Béla

Az intézmény jelképes kulcsát Takács Fanni vette át.
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A program elôkészítôi tartottak megbeszélést Szerencsen.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Történtek személyi változások is:

új munkahelyet talált a kincstár ve-
ze tõje, a város jegyzõje a nyugdíja-
zását kérte, a helyére egy tízéves he-
lyi közigazgatási gyakorlattal ren-
delkezõ, a város iránt elkötelezett  fia -
tal jogász került, aki rendelkezik a
kellõ tudással és ambícióval a fel-
adatkör ellátásához. Vele  együtt -
mûködve azt tervezzük, hogy a pol-
gármesteri hivatalt hatékonyabb, át-
láthatóbb és egyszerûbb mûködésû
szervezetté formáljuk, aminek ter-
mészetesen személyi konzekvenciái
is lesznek.

– Hogyan tudja az országgyûlési
képviselõi munkája mellett ellátni a
polgármesteri teendõket?

– Azokon a napokon, amikor nincs
a parlamenti képviselõségbõl adódó
elfoglaltságom, reggel kilenc órától
este 11-ig dolgozom a közvetlen
munkatársaimmal közösen a polgár-
mesteri hivatalban. Ugyanakkor a par-
lamenti munkám során is szem elõtt
tartom a város érdekeit. Sokszor szi-
szifuszi feladatnak tûnik a támoga-
tások, pályázati lehetõségek felkuta-
tása és menedzselése, de ennek
elõbb-utóbb a városban is érezhetõ
lesz az eredménye. Ahhoz, hogy a
feladataimnak maradéktalanul eleget
tudjak tenni, megfelelõ segítõkre van
szükségem. Ezért dolgozik mellettem
2011 elejétõl fiatal, diplomás sze-
mélyi titkár, aki ismeri a munkastí-
lusomat és képes a kettõs megbíza-
tásomból adódó tennivalók össze-
hangolására.

– December végén nagy vihart ka-
vart, hogy a városban dolgozó, szin-
te valamennyi közmunkásnak befe-
jezõdött a foglalkoztatása.

–  Ez a nehéz helyzet nemcsak Sze-
rencset érintette, hiszen országosan
mindenütt lezárult az „Út a munká-
hoz” elnevezésû program, amit idén
új támogatási formák váltanak fel. Pol-
gármesterként azonban felelõsséget
érzek az állásukat vesztett embe -
rekért, ezért személyes levélben tá-
jékoztattam õket a kedvezõtlen vál-
tozásról és arról is, hogy az önkor-
mányzat az elkövetkezõ idõszakban
is minél több embernek szeretne
hasznos tevékenységet, jövedelem-
szerzési lehetõséget biztosítani. En-
nek érdekében munkatársaim már ké-
szítik a szükséges közmunka-pályá-
zatokat. Az elmúlt években a tele-
püléseken az önkormányzatok vál-
tak a legnagyobb foglalkoztatókká,
miközben költségtakarékosság miatt
az alapvetõ feladatokat ellátó mun-
kakörök egy részét is közmunkások-
kal töltötték be. Ennek isszuk most a
keserû levét. A dolgozni akaró em-
berekrõl ugyanakkor gondoskodnunk
kell: ezért élünk a pályázati lehe -
tõségekkel, amelyeknek köszönhe-
tõen 45-en két hónapra már január
elején munkába állhattak, jelentõsen
csökkentve – elsõsorban a város gaz-
dasági társaságainál – a hirtelen lét-
számhiányból adódó mûködési ne-
hézségeket. Közfoglalkoztatás kere-
tében átlagban havi 80–120 fõvel szá-
molunk az önkormányzatnál, akikre
különbözõ feladatkörökben szükség
van a település üzemeltetéséhez. 

– A munkanélküliek száma ezzel
együtt is tovább nõtt a városban. 

– Azért dolgozunk, hogy ez csak
átmenetileg legyen igaz. Az önkor-
mányzat új szemlélettel más módon
is szeretne élni a közfoglalkoztatás le-
hetõségével. 

A virágkertészet eddig is kiválóan
mûködött, én pedig megbíztam az
egyik munkatársamat, vizsgálja meg,
hogy tevékenység-bõvülésként, ho-
gyan tudnánk bekapcsolódni a gyógy-
növénytermesztésbe. A takarékos-
ság jegyében azon is érdemes el-

gondolkodni, hogy a konyháink szá-
mára saját magunk állítsunk elõ bi-
zonyos alapanyagokat, amivel egy-
részt embereknek biztosítunk értel-
mes munkát, nem utolsósorban pe-
dig éves szinten tízmillió forintokat
takaríthatunk meg. 

Nagy port kavart, amikor az ön-
kormányzat az elmúlt év novembe-
rében visszamondta a városrehabili-
tációs pályázatot, mert több képvi-
selõtársammal együtt úgy véltem: a
projektben szereplõ beruházások
megvalósításáért nem szabad továb-
bi 213 millió forinttal növelni az ön-
kormányzat meglévõ tetemes hitel-
állományát. Mi a jövõben a látvány-
beruházások helyett az emberek va-
lódi anyagi és személyi biztonságát
javító fejlesztésekben gondolkodunk.
Örömmel jelenthetem be: a város-
rehabilitációs pályázat 800 milliós tá-
mogatási összege nem veszett el
Szerencs számára, mert ígéretet kap-
tam arra, hogy ezt a pénzt a telepü-
lési csapadékvíz-elvezetési rendszer
rekonstrukciójára és a Szerencs-pa-
tak árvízvédelmére fordíthatjuk majd
anélkül, hogy ezekhez a fejleszté-
sekhez önrészt kellene biztosítanunk.
Itt egy gondolat erejéig visszakanya-
rodnék a közfoglalkoztatáshoz, mert
a csapadékvíz-elvezetéshez kapcso-
lódva helyi vállalkozások bevonásá-
val olyan betonelemek gyártását ter-
vezzük, ami újabb munkahelyeket te-
remt és jelentõs bevételt is hozhat a
városnak.

A szociális gondoskodás területén
is szemléletváltásra van szükség,
mert ezek a kiadások komoly terhet
rónak a városra. Sok a szegény em-
ber, de nem értek egyet azzal, hogy
azoknak biztosítsunk a társadalmi
szolidaritás elvén bármilyen önkor-
mányzati juttatást, akik például a
szándék hiánya miatt nem tartanak
rendet a portájukon és annak kör-
nyezetében. Ez természetesen az
idõs, beteg emberekre nem vonat-
kozik, de azokra igen, akik fizikailag
képesek eleget tenni ennek az elvá-
rásnak. Akik ezt nem veszik komo-
lyan, hiába fognak pénzért kopogtatni
a városházán.

– Szóbeszéd tárgya a városban,
hogy idén akár csõdbe is mehet az
önkormányzat.

– Aki ezt mondja, az 2010-ben nem
járt messze a valóságtól. Egy súlyos
pénzügyi krízisben lévõ várost vet-
tünk át az elõzõ önkormányzattól. A
választások elõtt komoly pénzügyi ta-
pasztalattal rendelkezõ szakemberek
is azt a tanácsot adták nekem, hogy
abban a pillanatban, amikor átvesz-
szük a város vezetését, kérjünk
csõdvédelmet. Voltak emiatt álmat-
lan éjszakáim. Úgy éreztem, hogy
nem szabad ezt a kézenfekvõ és po-
litikai elõnyökkel is kecsegtetõ utat
választani, amikor minden felelõsség
nélkül lehet visszafelé mutogatni.
Az emberek nem ezért választottak
meg polgármesternek. Azt nem tu-
dom megígérni, hogy nem lesznek
pénzügyi nehézségek, amelyek va-
lójában már hosszabb ideje jelent-
keznek a város mûködésében, azt vi-
szont állítom: nem hozunk a város
helyzetét tovább súlyosbító, felelõt-
len döntéseket.

– Az önkormányzat két évtizedes
adóssága a lakossággal szemben a
munkahelyteremtés. Várható-e elõ -
relepés a közeljövõben ezen a terü-
leten?  

–  A mi vidékünkön napjainkra kri-
tikussá vált a helyzet, a lakosság el-
szegényedett, a települések forráshi-
ánnyal gazdálkodnak. A válságra
való tekintettel a kistérségi társulás ke-
retein belül is igyekeznek segíteni egy-
máson a helyhatóságok, ez korábban
nem volt jellemzõ. Ebbõl a nehéz

helyzetbõl a munkahelyteremtés je-
lentheti a kiutat, amiben Szerencsnek
körzetközponti szerepénél fogva kü-
lönösen nagy a felelõssége. Ezért oko-
zott tragédiát a cukorgyár három év-
vel ezelõtti bezárása. A borászokkal
való ellentét miatt nem valósulhatott
meg a szalmatüzelésû erõmû és meg-
lepve szembesültem azzal, hogy a
galvanizáló üzem választások elõtt
bejelentett idetelepítése mögött sem
volt valós gazdasági szándék. Meg -
gyõzõdésem, hogy a munkahelyte-
remtõ beruházások Szerencsre tele-
pítésében új utakon kell járni, mi ezt
az elvet követjük. Aki nem hajlandó
figyelembe venni a borászok erõs gaz-
dasági befolyását, az önmaga ellen-
sége. Bárki bármit is mond, Szerencs
szerves része Hegyaljának, a  vi lág -
örökségi területnek. Természetesen
számomra ugyanilyen fontos az,
hogy azon embertársaink is munká-
hoz jussanak, akik nem a borászat-
ból élnek. Ezért is törekszünk az új
munkahelyek létesítése mellett a már
meglévõ helyi vállalkozások  meg -
erõsítésére. Elõrehaladottak a tár-
gyalásaink egy szigetelõanyagokat
gyártó céggel, amelynek sikere ese-
tén mintegy száz munkahely léte-
sülne. Nagyon sokat várunk az Új
Széchenyi Tervtõl, amely révén sok
szerencsi vállalkozás juthatna fej-
lesztési lehetõséghez. A gazdasági
élet helyi szereplõihez való viszo-
nyulásunkat jelzi, hogy kiadtam a
munkatársaimnak: az újévi fogadás-
ra minden olyan vállalkozó kapjon
meghívást, akinek az elmúlt idõ -
szakban akár csak egy forint erejéig
volt árbevétele. Többen csodálkoz-
va jöttek hozzám, hogy ilyen ese-
ményre korábban soha nem invitál-
ták õket. Ez a program nem a foga-
dásról, hanem a találkozásról és az
együttgondolkodás elindításáról szólt.

– Azt is hallani, hogy a város be-
zárja a tanuszodát és a wellnesshá-
zat.

– A lehetséges takarékossági in-
tézkedések között ilyen javaslatokat
is kaptunk, de a fürdõ esetében a fel-
újításra elnyert pályázat alapján öté-
ves mûködtetési kötelezettségünk
van. A tanuszoda megépítésének
 elõ készítésében pedig országgyûlé-
si képviselõként és a város alpolgár-
mestereként egykor személyesen jár-
tam el, ennek a létesítménynek a sor-
sát szívügyemnek tekintem. Nem el-
fogadható számomra, ha újra más te-
lepülésre kellene vinni a városban élõ
gyermekeket úszásoktatásra. Azt
azonban talán joggal várom el, hogy
a mûködtetés minél gazdaságosabb
legyen, kihasználva Szerencs kör-
zetközponti szerepét és bõvítve az
igénybe vehetõ szolgáltatások körét.

– Mit hoz a 2011-es esztendõ Sze-
rencs számára? 

– Idei költségvetésünket a takaré-
kosság, a körültekintés és óvatos op-
timizmus jellemzi. Az országhoz ha-
sonlóan a városban is egy nehéz, he-
lyenként fájdalmas, érdeksérelmek-
kel is együtt járó intézkedéseket hozó
év elõtt állunk. Úgy vélem, hogy az
áldozatvállalással meg tudjuk ala-
pozni, hogy 2012-ben már lélegzet-
hez juthassunk. A költségvetési ter-
vezet kényszerûségbõl ez évben is
forráshiánnyal számol, de az elõzõ
évektõl eltérõen a realitások talaján
kívánunk maradni. Átszervezésekkel,
a mûködési kiadások újragondolá-
sával százmillió forint megtakarítást
szeretnénk elérni a tavalyi évhez ké-
pest, ami azonban nem érintheti az
alapfeladatok ellátásának biztonságát.

Ehhez a közös munkához kérek tá-
mogatást és kívánok minden kedves
szerencsinek eredményes, dolgos új
esztendõt.

Árvay Attila

JÖVÕT SZOLGÁLÓ VÁLTOZÁSOK EGYEZTETÉS A TISZTA
VIZÜNK PROJEKTRÕL

A Környezet és Energia Operatív
Program támogatásával kidolgozás
alatt álló, Észak-magyarországi ré-
gió településein élõ lakosság egész-
séges ivóvízzel való ellátásának biz-
tosítása érdekében született pro-
jektrõl tartottak egyeztetést 2010.
 de cember 9-én Szerencsen, a pol-
gármesteri hivatal tanácstermében.

A megbeszélésen többek között el-
hangzott, hogy 81 település  együtt -
mûködésével, Szerencs Város Önkor-
mányzatának gesztorságával megva-
lósuló pályázat elsõ fordulójában meg-
határozott feladatok teljesítése az utol-
só szakaszához érkezett. A még folya-

matban lévõ tevékenységek közül a leg-
fontosabb feladat a köztes, részletes
megvalósíthatósági tanulmány minõ -
ségbiztosítói véleményezését köve-
tõen, az észrevételek átvezetése a do-
kumentációban. Mivel a projekt elsõ
fordulóját nem lehetett befejezni 2010.
december 31-éig, ezért a már elfoga-
dott útvonaltervben szereplõ határ -
idõket is módosították. Az elsõ fordu-
ló feladatainak végsõ teljesítési idõ -
pont ja 2011. május 6-a, ezt követõen
a második körös pályázat 2011. július
30-ig kerülne benyújtásra, majd ked-
vezõ támogatási döntés esetén 2012 áp-
rilisában indulhatna a konkrét kivite-
lezési munka, ami három évig tartana.

„Miért késik a 37. számú fõút sze-
rencsi átkelési szakaszának rekonst-
rukciója?” címmel intézett december
20-án írásos választ igénylõ kérdést Fel-
legi Tamás nemzeti fejlesztési minisz-
terhez Koncz Ferenc. 

Az országgyûlési képviselõ a parla-
ment elnökéhez benyújtott levelében is-
merteti, hogy a Közlekedési Operatív
Program KÖZOP – 3.5.0-09-2009-
00009 számú pályázata keretében 
787 millió forint kivitelezési összegû be-
ruházás valósul meg Szerencsen: a 37-
es számú fõút átkelési szakaszának re-
konstrukciója. A beruházás tervezett be-
fejezését a Szerencs 2010 Konzorcium
2010. november 30-ára vállalta, azon-
ban a kivitelezés nem zárult le, az au-
tóbuszöblök kialakításába bele sem
kezdtek, a 2 x 2 sávos út egy jelentõs
szakaszon még nem épült meg és a híd
sem készült el, a körforgalmi csomópont
kialakítása sincs teljesen befejezve.

A Magyar Közút Zrt. felmérése alap-
ján Szerencs évi átlagos napi forgalma
1499 jármû, az útépítéssel járó  sáv -
szûkítés pedig éppen elegendõ két te-
hergépkocsi egymás mellett való elha-
ladásához, bár már a szûkített sávok
mentén padkát helyeztek el. A tél be-
köszöntével a havas, fagyos idõ és a le -
szû kített sávú út hatására az út egyre
inkább balesetveszélyessé válhat. To-
vábbi probléma, hogy a Gyár út – Rá-
kóczi út keresztezõdésében levõ kör-
forgalmi csomóponttól Sárospatak irá-
nyába sem kerékpárral, sem gyalogo-
san közlekedni nem lehet, viszont ab-
ban az irányban, a Keleti ipartelepen
vállalkozások mûködnek, amely cégek
dolgozói közül nincs mindenkinek gép-
kocsija, illetve az, hogy a Gyár út mel-
letti szervizúthoz, mely mellett lakó-
házak vannak, a fõútról az addigi há-
rom helyett csak egy lehajtót alakítot-
tak ki. 

Koncz Ferenc arra várt választ a mi-
nisztertõl, hogy miért késik a 37. szá-
mú fõút szerencsi átkelési szakaszának
rekonstrukciója, illetve milyen infor-
máció áll a rendelkezésre a beruházás

tényleges befejezésével kapcsolatban. 
Fellegi Tamás írásos válaszában ar-

ról tájékoztat, hogy a 37. számú fõút
szerencsi átkelési szakaszának re-
konstrukciója 2,67 km hosszan a Köz-
lekedési Operatív Programban szere-
pel. A kivitelezés a jogerõs építési en-
gedélyek birtokában 2010. elsõ ne-
gyedévben megkezdõdött. A vízjogi en-
gedélyezési eljárás keretében a Sze-
rencs-patak kezelõje, az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság a híd korábban jóvá-
hagyott terveinek módosítását kérte. Az
átdolgozás miatt új engedélyezési el-
járást kellett lefolytatni. A módosított
tervek 2010 nyarára készültek el, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság ezt kö-
vetõen adta ki az építési engedélyt. Az
elhúzódó területszerzés miatt nem ad-
ható ki a vízjogi létesítési engedély, nem
kezdhetõ meg a mederrendezés, így a
hídépítés sem. A tavasz-nyári árvíz- és
a belvízkárok következtében a kivite-
lezõnek jelentõs mennyiségû pótmun-
kát kellett elvégeznie. A teljesen átázott
altalaj újbóli töltésalapozást tett szük-
ségessé, a terveket emiatt is át kellett
dolgozni. A téli idõszakban (november
10. – március 15. között) a helyszíni
munka nem folytatható. A kivitelezõ a
szükséges forgalomtechnikai beavat-
kozásokat, akadálymentesítést elvé-
gezte – a padka és a burkolat közötti
szintkülönbséget megszüntette. A téli
üzemeltetésre megállapodás született
a kivitelezõ és az út végleges kezelõje,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között.
A szaktárca vezetõje válaszában is-
mertette, hogy a beruházás vállalt
2010. november 30-i befejezési ha-
tárideje a fenti körülmények miatt tart-
hatatlanná vált. A kivitelezési szerzõdés
módosításával a rekonstrukció befeje-
zésének végsõ dátuma 2011. szep-
tember 30. lett.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI
HÉTKÖZNAPOK
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat decem-

ber 15-ei ülésén elfogadták a képvi-
selõk a város 2011. évi költségvetési
koncepcióját, ami a takarékossági in-
tézkedések mellett az intézmények biz-
tonságos mûködtetését, a beruházá-
sok megvalósulását és a szociális jel-
legû kiadások teljesítését tartalmazza.

A napirend tárgyalásakor Ballók Ist-
vánné, a polgármesteri hivatal város-
gazdálkodási osztályvezetõje ismertette,
hogy az ország költségvetését még nem
fogadta el a parlament, így az elõter-
jesztésben szereplõ, a hatályos rende-
letek alapján meghatározott összegek
módosulhatnak. Béni Gyula adócso-
port-vezetõ kiemelte, hogy az önkor-
mányzatnak december 31-éig kell
megalkotnia a helyiadó-rendeleteket.
A városban 840 olyan vállalkozó van,
aki iparûzési adóra lenne kötelezhetõ.
Ötven százalékuk azonban a 2010-ben
hatályos helyi rendelet alapján men-
tesült a fizetési kötelezettség alól, mert
az adóalapjuk nem éri el a 2,5 millió
forintot. Ennek a kedvezménynek az
eltörlése 6,5 millió forint többletbevé-
telt jelentene a városnak. Az iparûzé-
si adó 1,9 százalékra mérséklése 14 mil-
lió forint kieséssel járna, amit az egyes
besorolású övezetben az építménya-
dó emelése kompenzálhatna. A kom-
munális adó esetében a 70 éven felüliek

és a szociális rászorulók kedvezménye
kilencmillió forintos támogatást jelent,
aminek a 60 százalékát az idõs kor
alapján veszik igénybe a jogosultak.
Bobkó Géza pénzügyi bizottsági elnök
arra hívta fel a figyelmet, hogy 2010-
ben a tervezett 610 millió forinthoz ké-
pest 541 millió forint helyi adó érke-
zett az önkormányzat számlájára. A
2011-es koncepcióban minden adó-
nemnél tíz százalékos csökkenéssel szá-
molnak. Visszaesett a vállalkozások for-
galma, üzemek szûntek meg, sok gaz-
dálkodó küzd pénzügyi nehézséggel.
Ebben a helyzetben át kell tekinteni a
kedvezmények rendszerét. Az iparûzési
adónál csökkentsék 2 millió forintra a
mentességi jövedelemhatárt, az épít-
ményadót a fizetõképes cégek eseté-
ben húsz százalékkal emeljék meg. Ez
tizenhét millió forintot eredményez. A
kommunális adónál az életkor helyett
a jövedelmet vegyék figyelembe a
kedvezményre jogosultság megállapí-
tásánál. A bizottság azt javasolta, hogy
az adónemek mértékét a következõ ülé-
sig gondolja át az önkormányzat. Gál
András a jogi és ügyrendi bizottság ne-
vében elfogadásra javasolta az elõter-
jesztést, majd kiemelte, hogy a több
mint nyolcszáz szerencsi vállalkozás
fele minimális bevétellel, kényszerbõl
mûködik. Átgondolást érdemel, hogy
ezekre az emberekre rakjanak-e több-

letterhet. Félõ, hogy több gazdálkodó
a szerencsinél kedvezõbb adópolitikát
folytató településre teszi át a székhe-
lyét. Minden adózó aranyat ér a vá-
rosnak, függetlenül attól, hogy mennyi
pénzt fizet be a közös kasszába. Az üz-
letek homlokzatának felújítására 2011-
ben is különítsenek el pénzt. Heves Já-
nos az iránt érdeklõdött, hogy a 2011-
re tervezett 535 millió forintos adóbe-
vételi tervben szerepel-e az a 90 mil-
lió forint, amit novemberben vállalko-
zásoktól elõlegként vett fel a város. Visi
Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy
Szerencsen maximális a vállalkozások
adóterhelése, a további szorítás az ön-
kormányzatnak is hátrányára válna.
Nyíri Tibor szerint az elmúlt húsz év-
ben a településen mûködõ cégek sok
pénzt fizettek be az önkormányzat kasz-
szájába. Az adózás rendszerét érdemes
az érintettekkel közösen átgondolni,
ami javíthatja annak eredményességét.
Egeli Zsolt alpolgármester úgy vélte:
igazságosabbá kell tenni az adóterhek
elosztását. Az önkormányzatnak a vál-
lalt feladatait ebbõl a pénzügyi forrás-
ból kell fedeznie. Az egyensúly meg-
teremtése a kiadások százmillió forin-
tos nagyságrendû csökkenésével vol-
na elérhetõ. Ballók Istvánné ismertet-
te, hogy az adóelõleget kölcsönként
tartják nyilván, amit jövõre jóváírnak.
Heves János szerint ez alapján 2011-

ben 445 millió forint befolyó helyi adó-
ra számíthat a város, amelynek a kia-
dásai messze meghaladják majd a be-
vételeket. Sátoraljaújhely a választá-
sokat követõen 65 millió forint állami
támogatást kapott, míg Szerencs ilyen
forrásból nem jutott pénzhez. Koncz
Ferenc polgármester emlékeztetett,
hogy a város kényszerpályán mozog,
a koncepció a megörökölt pénzügyi
helyzet súlyosságát tükrözi. Az eddigi
gyakorlat szerint évrõl évre több száz-
millió forinttal nõtt az önkormányzat
adóssága, amin változtatni kell. Sze-
rencs is fog állami támogatást kapni.
A helyi adók esetében általános el-
képzelés, hogy a terhelés mértéke
csökkenjen, miközben szélesedik a be-
fizetõk köre. Az adókoncepcióról a
pénzügyi bizottság folytasson konzul-
tációt a vállalkozókkal. A jövõ évi költ-
ségvetés várhatóan mintegy három-
százmillió forint hiánnyal számol,
amelynek egyharmadát – lehetõség sze-
rint a dologi kiadásoknál – meg kelle-
ne takarítani. A testület az adóval kap-
csolatos kérdéseket kivette a költség-
vetési koncepcióból, amit a képviselõk
egyhangúlag elfogadtak. 

VITA A KÖLTSÉGVETÉS
TELJESÜLÉSÉRÕL

A következõ napirendi pont kereté-
ben ugyancsak ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül vette tudomásul a
2010-es költségvetés háromnegyed
éves teljesítésérõl készített tájékoztatót.
Bobkó Géza elnök a pénzügyi bizott-
ság nevében arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elõterjesztés már megvalósult
teljesítésekrõl szól. Egeli Zsolt hang-
súlyozta, hogy a város 2010. évi költ-
ségvetését 282 millió forint mûködési
forráshiánnyal fogadták el. Emellett
olyan ingatlaneladások is szerepeltek
a pénzügyi tervben, amelyekre nem volt
reális esély. Heves János szerint az
elõzõ testület helyesen ítélte meg a vá-
ros gazdasági helyzetét a költségveté-
si hiány megtervezésénél, amit sikerült
tartaniuk. 2011-re vonatkozóan nem
megszorításokban, hanem a bevételek
növelésében kellene gondolkodnia az
önkormányzatnak, amire nem lát tö-
rekvést. Kiss Attila alpolgármester sze-
rint a 2010-re tervezett 6,9 milliárd fo-
rint helyett ezúttal 3,5 milliárd forint
lesz a bü dzsé fõ összege, elsõsorban
a beruházások elmaradása, idõbeni
csúszása miatt. A 431 milliós ingatla-
neladási terv a nagyobb hiány elfedé-
sére szolgált. Ennek az összegnek va-
lójában a hitelfelvételnél kellett volna
szerepelnie. Visi Ferenc arra hívta fel
a figyelmet, hogy üres kasszával vet-
ték át a várost, így kell a kötelezettsé-
geket teljesíteni. A pénzt lehet, hogy
korábban jó célokra is fordították, de
tudták, hogy a bevételek nem fognak
teljesülni. Egeli Zsolt szerint az év je-
lentõs részében a beszállítók finanszí-
rozták a várost, ami nem alapos ter-
vezésre utal. Takács István úgy vélte,
összességében több mint hatszázmil-
lió forinttal kevesebb a város bevétele
annál, mint amit ki kell fizetniük. Ha
ehhez hozzáadják a kifizetetlen szám-
lákat, már kilencszáz millió forinthoz
közelít az összeg. Szigorú takarékos-
sággal néhány tízmillió forintot meg-
spórolhatnak, de az egészhez képest
ez édeskevés. A pénzügyi egyensúly
megteremtéséhez 3-4 nagy adófizetõ
Szerencsre telepedésére volna szükség.
A munkahelyteremtést is eredményezõ
beruházások elõsegítésére az önkor-
mányzatnak saját tulajdonú földterü-
letekre volna szüksége, amivel résztu-
lajdonosként kapcsolódhatnának be a
fejlesztésekbe. Nem várhatnak az ál-
lamtól minden évben százmillió fo-

rintos nagyságrendû plusz támogatást.
Nyíri Tibor a város adósságainak csök-
kentését szorgalmazta. A súlyos hely-
zet kezeléséhez Szerencs lakóinak is
hozzá kell járulniuk, mert nincs más
kiút. Bobkó Géza szerint az intézmé-
nyek költségvetésében 5-10 százalék-
nál nincs nagyobb mozgástér a meg-
takarításra. Elsõsorban a mindennapi,
kis tételû kiadásoknál érhetõ el ered-
mény. Ballók Istvánné szerint az in-
tézmények pénzügyi tervei nagyon fe-
szítettek, ahol elsõsorban a bevételek
növelésével érhetõ el eredmény. Az ál-
lami normatívák évek óta nem köve-
tik a dologi kiadások emelkedését. Az
önkormányzati megtakarításra elsõ -
sorban a saját pénzügyi forrásból fi-
nanszírozott szociális juttatásoknál, a
hulladékudvar mûködtetésénél és a
szemétdíj-kompenzációnál lát lehe -
tõséget. A 282 millió forintos mûkö-
dési forráshiánynál a korábbi esztendõ
adóbevételével kalkuláltak. Az, hogy
ez nem teljesül, fél év után derült ki,
ami a forráshiány növekedését ered-
ményezte. Valamennyi beadott pá-
lyázattal számoltak, amihez a saját erõt
részben ingatlaneladásokból akarták
biztosítani. Az itt szereplõ 430 millió
forint hitelként való szerepeltetésének
még ennyi realitása sem lett volna. Gál
András azt emelte ki, hogy az elmúlt
húsz évben hét nagy átvilágítás volt
az oktatási intézményeknél a megta-
karítás érdekében. Ezen a területen túl
sok eredményre már nem számíthat-
nak. Amennyiben mégis ilyen döntés
születik, az már csak a szakmai mun-
ka rovására történhet. Koncz Ferenc
szerint megvannak a megfelelõ ötle-
teik a takarékosságra, ami nem érinti
az egészségügyi, valamint az oktatá-
si és nevelési intézmények szolgálta-
tásainak színvonalát. Más területen kell
összehúzni magukat. A költségvetés-
nek az elõzõ önkormányzat idejére
esõ elsõ háromnegyedéves teljesíté-
sével kapcsolatban pedig nem tehet-
nek mást, mint hogy rossz szájízzel
ugyan, de tudomásul veszik.

VISSZAMONDOTT
MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS 

Ugyancsak tájékoztatót hallgatott
meg az önkormányzat a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás munká-
járól, majd döntöttek a polgármesteri
hivatalban mûködõ minõségirányítá-
si rendszer megszüntetésérõl, amivel
négy év alatt kilencmillió forintot ta-
karíthatnak meg. Vámosné Czili Ad-
rienn ismertette, hogy az ISO-rendszer
bevezetésérõl 2003-ban született dön-
tés. 2004–2009 között megtörténtek
az auditálások, amelyek megfelelõ
teljesítést jeleztek. A kialakított rend-
szer már önmagától is mûködik, így a
külsõ felülvizsgálatok elmaradásával
költség takarítható meg. Bobkó Géza
szerint a minõségbiztosítás fontos, de
nagyon sokba kerül. A rendelõintézet
ez utóbbi miatt jövõre elhalasztja az
auditot, amit a polgármesteri hivatal
esetében is jó kezdeményezésnek tart.
Visi Ferenc megjegyezte: ez is a taka-
rékosság egyik módját jelenti. A hiva-
tali dolgozók megtanulták a minõ -
ségbiztosítási követelményeket, ame-
lyek teljesítése a jövõben sem okoz-
hat gondot a számukra. Egeli Zsolt ki-
emelte, hogy más önkormányzatok is
hasonló módon gondolkodnak. A
minõségi követelményeket a köztiszt-
viselõk teljesítményértékelési rend-
szerébe kell beépíteni. Vámosné Czi-
li Adrienn ismertette, hogy a változ-
tatással éves szinten 1,8 millió forin-
tot spórolhat meg a város.

(Folytatás a 7. oldalon.)

Fórumon, majd nyilvános pénzügyi
bizottsági ülésen egyeztetett az ön-
kormányzat a helyi vállalkozókkal a
város 2011. évi adókoncepciójáról.
A megbeszélések résztvevõi javas-
latokat tehettek és véleményt nyil-
váníthattak az idei adóztatási el-
képzelésekrõl. 

A Népházban december 9-én meg-
tartott tanácskozáson Egeli Zsolt al-
polgármester ismertette, hogy 2010-
ben 840 vállalkozás nyújtott be ipar-
ûzési adóbevallást Szerencsen, ame-
lyek közül 113-tól nem érkezett be-
fizetés, mert ezek a cégek vélhetõen
megszûntek vagy felszámolásra ke-
rültek. 346-nak nem jelentkezett kö-
telezettsége, mert éves árbevétele
nem emelkedett a mentességi határ,
azaz 2,5 millió forint fölé. Az alpol-
gármester szerint a jövõ évben nö-
velni kell a fizetõ adóalanyok számát
ahhoz, hogy a vállalkozások diffe-
renciált és szerény mértékû adó-
csökkentésre számíthassanak. Az ön-
kormányzatnak szûk a mozgástere,
mivel 2011-ben csupán a kamatok-
ból 93 millió forint a pénzügyi köte-
lezettség, ezért a város a kiadások
szûkítése mellett a bevételekrõl sem
mondhat le. A polgármesteri hivatal
adócsoportja ennek figyelembe vé-
telével készítette el javaslatait a he-
lyi terheket érintõ változtatásokra,
amelyekben többek között az ipar-
ûzési adó jelképes csökkentése és a
telekadó kiemelt vállalkozói övezet-
ben történõ emelése is szerepel.

A fórumon megfogalmazódott,
hogy a helyi kis- és közepes vállal-
kozások árbevétele és az általuk fog-
lalkoztatottak száma is jelentõsen
csökkent az elmúlt években, ugyan-
akkor az adófizetési kötelezettsége-
ik folyamatosan emelkedtek. Javas-
latként hangzott el, hogy ezek a cé-
gek csak azon terület után fizessenek
telekadót, amit a tevékenységükhöz
az ingatlanból hasznosítanak. Szóba
került, hogy kevés helyi megrende-
lést kapnak a szerencsi vállalkozások,

és a kommunális adó alanyi jogon tör-
ténõ mentességét is érdemes lenne
áttekinteni, esetleg a jelenlegi 70 évrõl
80 éves korra felemelni, mert csupán
ez a kedvezmény évente 9 millió fo-
rintjába kerül a városnak. 

Az önkormányzat pénzügyi bi-
zottsága december 20-án tartotta az
adókoncepcióval kapcsolatos nyil-
vános ülését a polgármesteri hiva-
talban. Bobkó Géza elnök bevezet-
õjében kiemelte: azért tartanak nyil-
vános egyeztetést, mert szeretnék ki-
kérni a lakosság, a vállalkozások vé-
leményét, hogy konkrét javaslatok se-
gítsék az önkormányzat munkáját. El-
hangzott, hogy az önkormányzat az
iparûzési, építmény- és kommuná-
lis adók területén tervez változtatá-
sokat. Az iparûzési adómentességi
küszöb csökkentésével például nö-
velhetõ lenne az önkormányzat
2011-es bevétele. Egy úgynevezett
címkézési rendszer ötlete is felme-
rült, miszerint az adózó az általa be-
fizetett összeg bizonyos százaléká-
ról rendelkezhetne egy elõre meg-
határozott célra. A kommunális adó-
nál megszüntetnék a hetven éven fe-
lüliek mentességét. 

A hozzászólásoknál elhangzott,
hogy természetesen minden vállal-
kozónak az lenne a legjobb, ha mi-
nél kevesebb közterhet kellene vál-
lalnia, azonban köztudott, hogy a vá-

ros nehéz helyzetben van, szükség
van plusz bevételekre. Mások szerint
el kellene törölni az iparûzési adó-
mentességet, de csökkenthetnék an-
nak mértékét, hogy mindenki egy-
formán járuljon hozzá a város költ-
ségvetéséhez. Volt, aki azt tette szó-
vá, hogy az esetleges további meg-
szorítások sok vállalkozó kedvét
szeghetik a jövõben. Véleményként
hangzott el, hogy a jelenleg tervezett
intézkedések 20-25 millió forintnál
több bevételt nem jelentenek majd
Szerencsnek, a munkahelyteremtõ
beruházásokért pedig folytasson lob-
bitevékenységet a városvezetés, mert
ez jelentheti az egyetlen kiutat. Óva-
tosságra intette az önkormányzatot
egy hozzászóló, mert – mint fogal-
mazott – a terhek esetleges további
növelése a jelenlegi vállalkozások
megmaradását és további cégek le-
telepedését veszélyezteti. 

Szó volt arról is, hogy a telekadó-
hoz kapcsolódó övezetek felosztása
– amely arra irányul, hogy a nagyobb
cégek a jövõben több helyi adót fi-
zessenek – nem kedvez az adott te-
rületeken mûködõ kisvállalkozások-
nak. Ez esetben szükség lenne bizo-
nyos differenciálásra, például az épít-
mény alapterületének figyelembe vé-
telével, vagy a tevékenység szüne-
teltetése esetén.

S. L. – M. Z.

FÓRUM ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉS
AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓKONCEPCIÓRÓL

Helyi vállalkozók mondták el véleményüket a változásokról.



A képviselõ-testület december 22-
ei, rendkívüli ülésén született döntés
a 2011-ben fizetendõ szemétszállítá-
si díjakról.

Az elõterjesztõ Ináncsi Tünde jog-
tanácsos tájékoztatójában kitért arra,
hogy a szolgáltató november 17-ére
összehívott taggyûlésén 6,1 százalé-
kos díjemelést terjesztett elõ, azonban
ez a javaslat Szerencs jelenlévõ kép-
viselõjének kezdeményezésére leke-
rült a napirendrõl. A társaság követ-
kezõ, november 30-ai tanácskozásán
már csak 2,8 százalékos díjemelésrõl
született döntés, ami most a szerencsi
önkormányzat elé került. Bobkó Géza,
a pénzügyi bizottság elnöke örömmel
nyugtázta, hogy sikerült mérsékelni a
drágulást, és fontosnak tartotta, hogy
Szerencsen továbbra is megmaradnak
a kedvezményes költséggel járó hat-
vanliteres gyûjtõedények. Egeli Zsolt
alpolgármester ismertette, hogy a Vö-
rösmarty utcában lakók aláírásokat
gyûjtöttek a díjemelés ellen, és ma-
gyarázatot várnak arra is, hogy miért
kell fizetniük akkor is, ha a kukát nem
kell ürítenie a szolgáltatónak. Az
SZHK és a ZHK Kft.-k összeolvadása
elõtt tisztázni kell többek között a  húsz -
éves bérleti szer zõdéssel rendelkezõ
hulladékudvar ügyét. Heves János azt
tette szóvá, hogy a lakatlan ingatlanok
tulajdonosainak is fizetni kell a sze-
métszállításért. Az egyedülállóknak
legyen kevesebb a díja, amit a hat-
vanliteres kukák után kell teljesíteni.
Gál András azt javasolta, hogy a la-
kosság alacsony tûrõképessége miatt
az infláció mértékével megegyezõ
mértékû, 2,5 százalékos legyen a díj-
emelés. A 0,3 százalékos kompro-
misszummal mindenki jól járna. Inán-
csi Tünde ismertette: törvény írja elõ,
hogy a szemétszállításért minden in-
gatlan után fizetni kell. A rászorulók
megsegítésére az önkormányzat min-
dig biztosított díjkompenzációt. Ege-
li Zsolt kiemelte: amennyiben Gál And-
rás javaslatát elfogadják, a szolgálta-
tóval korábban kötött szerzõdés alap-
ján a díjcsökkentésbõl adódó külön-
bözetet a városnak kell állnia. 

Hercsik István, az SZHK Kft. ügyve-
zetõ igazgatója hangsúlyozta, hogy el
nem végzett szolgáltatásért nem kér-
nek pénzt, a rendelkezésre állásért
azonban a hulladékgazdálkodási tör-
vény szerint mindenkinek fizetni kell.
Az olyan ingatlant, ahol nem laknak,
ki lehet jelenteni a kötelezettség alól.
A hulladékudvar ügyét és más kérdé-

seket 2011-ben egyeztetik az önkor-
mányzattal. A 2,8 százalékos díjeme-
lési javaslat kompromisszumok révén
alakult ki. Az ügyvezetõ szerint a rá-
szorulóknak célirányosan, érezhetõ
mértékû kompenzációval célszerû se-
gítséget nyújtani. Koncz Ferenc em-
lékeztetett: a mostani javaslat komoly
tárgyalások során alakult ki. A hulla-
dékgazdálkodásban jelentõs beruhá-
zás valósul meg a térségben, amely a
volt szerencsi szeméttelep rekonst-
rukcióját is tartalmazza. A mostani  elõ -
terjesztés alapján a 60 literes kukák-
nál ürítésenként kilenc forinttal nettó
311-ról 320 forintra, a 120 literes
gyûjtõedényeknél nettó 11 forinttal,
377 forintról 388 forintra emelkedne
a közszolgáltatás díja. A 0,3 százalé-
kos díjcsökkenés egy, illetve másfél fo-
rintot jelentene. A cég által javasolt 6,8
százalék helyett a 2,8 százalék jelentõs
eredmény a lakosság terheinek mér-
séklése érdekében, ugyanakkor a sze-
métszállítást megfelelõ színvonalon kell
biztosítani a településen a költségek
emelkedésének figyelembevételével. A
2,8 százalékos szemétdíj-emelést He-
ves János ellenszavazatával fogadta el
a testület.

AZ IVÓVÍZ ÁRA
Megállapította a képviselõ-testü-

let az ivóvíz- és csatornahasznála-
tért fizetendõ díjakat, ami a Bor-
sodvíz Zrt. közgyûlésének határo-

zata alapján a cég szolgáltatási te-
rületén 3,5 százalékkal emelkedik
2011-ben. Bobkó Géza, a pénzügyi
bizottság elnöke arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy más városokhoz ké-
pest Szerencsen kiemelkedõen ma-
gasak az árak, amit fenntartani is
méltánytalan lenne, nemhogy to-
vább emelni. Ugyanakkor a szol-
gáltatóval több közös projektje van
az önkormányzatnak, amelyek a te-
lepülés javát szolgálják. A bizottság
a tagok három–kettes szavazati
aránya mellett a korábbi díjösszeg
megmaradása mellett tette le a vok-
sát. Heves János az iránt érdeklõdött,
hogy a taggyûlésen Szerencs kép-
viselõje milyen álláspontot képviselt
a díjemeléssel kapcsolatban. Egeli
Zsolt ismertette: Ináncsi Tünde ja-
nuár elsejével lesz az igazgatóság
tagja, akkor váltja fel a tisztségben
Bíró László volt címzetes fõjegyzõt.
A víz- és csatornadíjak az elmúlt
nyolc esztendõkben is emelkedtek
a Borsodvíz Zrt. mûködési területén,
ami alól a választások évei jelen-
tettek kivételt. Az elavult vezetéke-
ken az ivóvíz 40 százaléka nem ér
el a fogyasztókhoz, ami nemcsak pa-
zarlás, hanem komoly költségnövelõ
tényezõ is. A hálózat felújítása pá-
lyázatok révén valósulhat meg, ami-
hez az önerõt a szolgáltató magára
vállalja a tagtelepülések helyett.
Gál András szerint a lakosság tûrõké-
pessége nem engedi meg a díjeme-

lést, ha már a fizetendõ összeg
mérséklésére nincs is lehetõség. A
testületnek a városban élõk érdekeit
kell képviselni. Visi Ferenc szerint
a kényszerû díjemelések mindig
gondot okoztak a mindenkori ön-
kormányzatoknak. A város segítsé-
get kap a szolgáltatótól, ezt a dön-
tésnél nem hagyhatják figyelmen kí-
vül. Komoly tervek vannak az ivó-
vízhálózat rekonstrukciójára, ami-
nek a tükrében a 3,5 százalékos díj-
emelés elfogadható. Amennyiben
kevesebb lesz a csõtörés Szerencsen,
annak a lakosság is örülni fog. Inán-
csi Tünde ismertette, hogy a pol-
gármester megbízásából vett részt a
közgyûlésen és a mostani elõter-
jesztést megszavazta. Egeli Zsolt
szerint mindenki azt szeretné, hogy
ne legyen díjemelés, de ehhez a vá-
rosnak újra a zsebébe kellene nyúl-
ni, amivel az alapfeladatok ellátá-
sát veszélyeztetnék. Több mint tíz-
millió forintos terhet nem szerencsés
az adófizetõk nyakába varrni, ehe-
lyett inkább a szociális ellátórend-
szer révén gondoskodjanak a nehéz
helyzetbe kerülõk megsegítésérõl.
Heves János sajnálattal vette tudo-
másul, hogy a cég közgyûlésén
Szerencs képviselõje támogatta a dí-
jelemelést. A szolgáltató társaság
évek óta 30%-os nyereségtartalom-
mal gazdálkodik, így nem okozhat
gondot számára, ha 2011-ben nem
növekszik a lakosságtól származó

bevétele. Visi Ferenc arra hívta fel
a figyelmet, hogy a korábbi város-
vezetés nem lépett fel a díjemelé-
sek ellen, holott akkor is magas volt
a szolgáltatás nyereségtartalma. Vo-
uszka Zoltán, a Borsodvíz Zrt. fõmér-
nöke arra hívta fel a figyelmet, hogy
a cég a hálózatfejlesztést és az ivó-
vízminõség-javítást szolgáló pályá-
zatok önrészét átvállalja a telepü-
lésektõl, amit jelentõs részben a
szolgáltatási díjbevételekbõl bizto-
sítanak. A lakosság érdekében meg-
valósuló milliárdos nagyprojektek-
nél a saját erõ összege több száz-
millió forintot tesz ki. A társaságnál
2010-ben nem volt bérfejlesztés, ami
a takarékosságot szolgálja. A zrt. faj-
lagos üzemeltetési költségei orszá-
gos összehasonlításban megállják a
helyüket.

Koncz Ferenc emlékeztetett, hogy
a lakossági csatornadíj összegét a tár-
caközi bizottság döntése alapján
biztosított állami támogatás csök-
kenteni fogja, amire 2011-ben az
elõzõ évinél több pénz jut. A pol-
gármester kiemelte: a tervezett fej-
lesztések tükrében fogadható el a 3,5
százalékos emelés, azonban ha meg-
újulnak a vezetékhálózatok, akkor
a megtakarításoknak ezen a terüle-
ten is érvényesülniük kell akár díj-
csökkentés formájában is. Az ön-
kormányzat a lakosság érdekét kép-
viseli.

(Folytatás a 9. oldalon.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)
Egy szervezetfejlesztési pályázaton

nyert pénzbõl saját rendszert építettek
ki, aminek mûködtetése 2015-ig biz-
tosított. Heves János a minõsítõ cég-
gel a havi együttmûködés lemondásá-
val egyetértett, de azt kérte, hogy a 400
ezer forintba kerülõ külsõ auditról ne
mondjanak le. Kiss Attila szerint erre
a pénzre is szükség van, már csak azért
is, mert a polgármesteri hivatal mun-
káját számos szervezet, többek között
az Állami Számvevõszék és a Magyar
Államkincstár is rendszeresen vizsgál-
ja. Koncz Ferenc ismertette, hogy a pá-
lyázatokhoz eddig szükség volt az
ISO-tanúsítványra, amit a közelmúlt-
ban eltöröltek. A városnak minden fil-
lérre szüksége van, a külsõ minõség-
biztosításról való lemondással négy év
alatt kilencmillió forintot spórolnak

meg. Heves János módosító indítványát
a testület a képviselõ voksa ellenében,
Takács István tartózkodása mellett el-
vetette, majd Heves János ellenszava-
zatával az eredeti elõterjesztést fogad-
ták el.         

A városi kincstár megszûnése miatt
módosította a testület a polgármesteri
hivatal és az önkormányzati fenntar-
tású intézmények alapító okiratát, majd
határoztak arról, hogy 13 millió forin-
tot biztosítanak a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár kistérségi pályá-
zatának a lezárásához, amit az önrészt
nem igénylõ projekt megvalósulását kö-
vetõen visszakapnak. 

HOVÁ KERÜL
A TISZTELETDÍJ?

Egeli Zsolt ismertette, hogy Kiss At-
tila rendelkezett a alpolgármesteri tisz-
teletdíjának felhasználásáról. A járu-
lékaival együtt összesen 527 ezer fo-
rint járandóságban 150 ezer forintot az
önkormányzati dolgozók karácsonyi
ünnepségének fedezetére, 50 ezer fo-
rintot a Napsugár Óvoda Gyermekekért
Alapítványának hangszerbeszerzésre,
100 ezer forintot a Tatay Zoltán Ifjú-
sági Sporttelepen korcsolyapálya léte-
sítésére, 227 ezer forintot pedig a vá-
ros tanuszoda fûtésének biztosítására
ajánlott fel, amivel a testület egyetér-
tett.  

KÖLCSÖNBÕL KIFIZETETT
CAFETERIA  

A Szántó J. Endre Egyesített Szociá-
lis és Egészségügyi Intézet egy koráb-
bi pályázatból származó 15 millió fo-
rintját biztosította kamatmentes hitel-
ként a városnak ahhoz, hogy kifizesse
a köztisztviselõk, közalkalmazottak, va-
lamint a költségvetési intézmények
dolgozóinak a 2010-re járó cafeteria-
juttatásait. A kizárólag eszközbeszer-
zésekre fordítható pénzt 2011 tavaszáig
fizetik vissza az egészségügyi intéz-
ménynek, amikor esedékessé válik an-
nak felhasználása. Az ügylet révén je-

lentõs különadó megfizetésétõl men-
tesült a város amellett, hogy a dolgo-
zók az ünnepek elõtt hozzájutottak a
járandóságukhoz. Bobkó Géza hang-
súlyozta, hogy az összeg átadásával
nem banki tevékenységet folytatnak, hi-
szen a rendelõintézet az önkormány-
zat egyik intézménye. Heves János
egyetértett a céllal és a gesztussal, de
kíváncsi volt arra, hogy az önkor-
mányzat könyvvizsgálója mit szólna a
hitelfelvételhez. Egeli Zsolt ismertette:
a dolgozókkal szemben 15 millió fo-
rint cafeteria-tartozást halmozott fel az
önkormányzat. Amennyiben ezt az ösz-
szeget az év végéig nem fizetik ki, öt-
ven százalékos különadót kell teljesí-
teni utána. Az alpolgármester kiemel-
te: amikor korábban közel egymilliárd
forint felvételérõl döntött az elõzõ tes-
tület, nyomát sem látták könyvvizsgá-
lónak. Kiss Attila a jelenlegi ügylet ka-
matmentességét hangsúlyozta, ami
nem növeli az önkormányzat terheit.
Takács István hozzátette: olyan tranz -
akcióról van szó, mintha az egyik zse-
bükbõl a másikba tennék át a pénzt.
Nyíri Tibor emlékeztetett: a város  éle -
tében korábban is elõfordult, hogy az
egyik intézmény kisegítette a másikat.
Ez azonban számára csak megfelelõ
megállapodás aláírásával, a nyilvá-
nosság bevonásával elfogadható. A
mostani esetben mindkét feltétel telje-
sült. Koncz Ferenc ismertette, hogy a
kölcsönszer zõdés elkészítésében a vá-
ros könyvvizsgálója is közremûködött.
A cafeteria-juttatások kapcsán türel-
mesek voltak, az elmaradás ünnepek
elõtti teljesítése ennek a hozzáállásnak
a megköszönésére is szolgál.

Utolsó napirendként a város Zemp-
léni Térségi Integrált Szakképzési Köz-
pontban (TISZK) való képviseletérõl
döntött a testület. Bobkó Géza azt ja-
vasolta, hogy ezt a feladatot az elkö-
vetkezõ idõszakban is Gál András, a
Bocskai gimnázium fõigazgatója lás-
sa el.

Koncz Ferenc kiemelte: szeretné, ha
a TISZK irányító testületének Szeren-
csen lenne a székhelye. Ennek érde-
kében a szervezetben õ maga kíván-

ja ellátni a város képviseletét és késõbb
dönt majd arról, hogy ezt a faladatot
kire ruházza át. Heves János nem tar-
totta szerencsésnek, hogy a polgár-
mester a sok elfoglaltsága mellett
újabb feladatot vállaljon magára. Szó-
vá tette, hogy a TISZK központjának
elhelyezésére szolgáló szerencsi épü-
letben nem tapasztal mozgást. Takács
István javasolta, hogy a város képvi-
selete a TISZK-ben társadalmi megbí-
zatásként történjen a jövõben. Egeli
Zsolt ismertette: verseny van Sátoral-
jaújhely és Szerencs között a szerve-
zet irányító testületének a székhelyé-
ért, amiben Hegyalja kapuja áll nye-
résre. Ahhoz, hogy ez így is marad-
jon, a polgármester személyes köz-
remûködésére van szükség. A központ
elhelyezésére az épület rendelkezés-
re áll, amit reményeik szerint rövide-
sen használatba vesznek a szakem-
berek. Gál András kiemelte, hogy a
Zempléni TISZK megfelelõen mûkö-
dik, ahol az együttmûködõ intézmé-
nyek a legkedvezõbb feltételek mel-
lett juthatnak hozzá a szakképzési hoz-
zájárulásokhoz.      

A különfélék között Koncz Ferenc is-
mertette, hogy a Szerencs Térségi Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgáltató
(SZHK) Kft. taggyûlésén egyhangú dön-
tés született arról, hogy a cég felügyelõ
bizottságának Lehóczky Gyõzõ helyett
Hidegkúti Ákos legyen a tagja. A meg-
bízatás 2011. május 31-ig szól, ami-
kor az SZHK Kft. beolvad a Zempléni
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Kft.-be. A Borsodvíz Zrt. december 8-
ai közgyûlésén január 1-jei hatállyal
megválasztotta a társaság új felügyelõ
bizottságát és igazgatóságát. Ez utób-
bi testületben Szerencset Ináncsi Tün-
de képviseli. A polgármester bejelen-
tette, hogy december 10-én megtörtént
az óvodák felújítására vonatkozó tá-
mogatási szerzõdés aláírása. A beru-
házás 51 millió forint önrészt igényel.
A város a projekt mûszaki tartalmának
megváltoztatására kérelmet nyújtott
be az irányító hatósághoz, aminek az
elbírálását várják.

Á. A.

Ináncsi Tünde a város polgármestere elõtt tett esküt.

A Gadóczi Bertalan korengedményes nyugdíjba vonulása miatt megüresedett
jegyzõi tisztség betöltésére érkezett pályázatokról december 22-ei zárt ülésén
döntött az önkormányzat. Koncz Ferenc tájékoztatása alapján a hét jelentkezõ
közül volt, aki nem az elõírt formában nyújtotta be a pályázatát, egy másik nem
felelt meg a kiírásban meghatározott feltételeknek, ezért õket kizárták az eljá-
rásból. Az öt érvényesen pályázó közül a jelenlévõ képviselõk egyhangúlag Inán-
csi Tündét, a polgármesteri hivatal jogtanácsosát választották meg Szerencs vá-
ros jegyzõjének, aki ezt követõen letette az esküt.

JEGYZÕVÁLASZTÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ZÁRT ÜLÉSÉN

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 



A TÁLLYAI FATOLVAJ

Ismeretlen tolvaj járt a közelmúltban
az egyik tállyai pincészet telephelyén.
Mint a rendõrségi feljelentés után ki-
derült, valaki a helyszínrõl ellopott tíz
raklapot, tizenkétezer forint értékben.
A nyomozás kezdetének másnapján a
helyi férfi már gyanúsítottként „ven-
dégeskedett” a rendõrõrs épületében.
A kihallgatás során elismerte a lopást
és elmondta: tûzifának szerette volna
összevágni a raklapokat. 

ELÕZETESBEN A RABLÓK
Szenteste elõtt egy nappal a késõ éj-

szakai órákban támadtak meg egy 89
éves idõs nõt alsózsolcai otthonában.
A három hívatlan látogató rátört a sér-
tettre, majd bántalmazták. Az asszony
sikoltozni kezdett, ami megrémisztet-
te a támadókat, így a kutatást félbe-
hagyva üres kézzel menekültek el a
helyszínrõl. A rendôrök elfogtak két 17
és egy 15 éves fiatalembert, akik beis-
merték tettüket, és többek között el-
mondták, hogy az elõre megbeszélt terv
alapján csak készpénzt akartak elven-
ni az áldozatuktól. A Miskolci Rendõr-
kapitányság a fiatalkorú fiúkkal szem-
ben csoportos rablás miatt folytat el-
járást.

KETTÕS EMBERÖLÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság emberölés bûn -
tettének megalapozott gyanúja miatt in-
dított eljárást egy bodroghalmi férfival
szemben. 

A rendelkezésre álló adatok szerint
az elkövetõk január elsején olyan sú-
lyosan bántalmaztak otthonukban egy
hetvenéves házaspárt, hogy azok a
helyszínen az életüket vesztették. Az
információ és adatgyûjtések eredmé-
nyeként a helyi rendõrök néhány órán
belül elfogták a bûncselekmény elkö-
vetésével megalapozottan gyanúsít-
ható 38 éves helybéli tettest. 

ROMOK ALATT
LELTE HALÁLÁT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság gondatlanság-
ból elkövetett emberölés miatt indított
eljárást egy kesznyéteni férfival szem-
ben. A rendelkezésre álló adatok sze-
rint január harmadikán délután többen
bontottak egy romos kesznyéteni csa-
ládi házat, aminek során az épület meg-
roggyant. A födémgerenda átvágása
után az oldalfal kidõlt, ami magával so-
dort egy 65 éves nõt, aki olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a hely-
színen az életét vesztette. A rendõrsé-
gi gyanú szerint az idõs asszony halá-
lát egy 19 éves fiatalember gondatlan
magatartása okozta.

KARÁCSONYI AUTÓFELTÖRÕ
Sajószentpéteren egy 24 éves helyi

férfi december 24-én az éjszakai órák-
ban összesen 10 autót tört fel. Az ittas
elkövetõ elõször az egyik haragosának
kocsiját rongálta meg, majd a környé-
ken további kilenc jármûnek esett
neki. A tolvaj iratokat, kisebb értéke-
ket, illetve egy GPS-t emelt el. A lopás
összértéke nem jelentõs, sõt a férfi el-
fogása után megkerültek az elvitt tár-
gyak, de az anyagi kár tetemes, hiszen
a tettes drasztikus módon jutott be a
jármûvek utasterébe. 

HÓGOLYÓS GARÁZDÁK
Három miskolci fiatalember de cem-

ber 29-én a kora hajnali órákban tar-
tott hazafelé, amikor a belvárosban he-
ves hógolyócsatába kezdtek. A célpont

egy villamosforgalmat irányító fényjelzõ
készülék volt, amit jégdarabokkal és hó-
golyóval dobáltak, majd ráadásként
meg is rugdosták a lámpát azt, több tí-
zezer forintos kárt okozva. A rendõrök
a 17 és 18 éves fiatalokkal szemben
garázdaság gyanúja miatt folytatnak el-
járást  

AKNAKERESÕ 
Megyaszó egyik utcájából eltûntek

az aknafedlapok. A rendõrségi beje-
lentés után egy helyi férfira terelõdött
a gyanú, akit a járõrök nem találtak
otthon, mivel elindult Miskolcra,
hogy értékesítse zsákmányát. A férfi
felesége telefonon értesítette férjét,
hogy keresi a hatóság. A hír hallatán
feladta eredeti szándékát, a kár így tel-
jes egészében megtérült, de az elkö-
vetõvel szemben a lopás miatt eljá-
rás indult. 

ÉJSZAKAI DROGDÍLEREK
Az egyik ózdi szórakozóhely mun-

katársai január elsején a hajnali órák-
ban értesítették a rendõröket, hogy
egy férfi feltehetõen kábítószert árul
az épületben. A drogkereskedõ, mi-
után észrevette, hogy kifigyelték, fu-
tásnak eredt. Csak néhány utca elõny-
re tett szert, mivel a rendõrök a meg-
adott személyleírás alapján elfogták.
Az intézkedés közben egy fiatalem-
ber és egy lány lépett a rendõrökhöz,
mondván, az ellenõrzött férfi a ba-
rátjuk és vele együtt jöttek szórakozni.
A két jövevény feltûnõen zavartan vi-
selkedett, és tág pupillájuk is gyanús
lett az egyenruhásoknak. A fiatal-
embernél végül négy tasakban kábí-
tószergyanús anyagot találtak a rend-
õrök. 

Mindhárom elõállított gyanúsí-
tottnál a drogteszt több fajta kábító-
szer fogyasztását is kimutatta. Az
Ózdi Rendõrkapitányság kábító-
szerrel való visszaélés miatt indított
eljárást velük szemben. A nyomozás
eddigi adatai szerint az elfogott drog-
kereskedõ adta át a drogot másik két
társának, hogy árusítsák azt szóra-
kozóhelyen. A lefoglalt anyagok
pontos fajtáját és mennyiségét szak-
értõk bevonásával vizsgálja a ható-
ság.

KISTÉRSÉGI
KÁBÍTÓSZER-HÁLÓZAT 

Mezôkövesden és a környezõ te-
lepüléseken terjesztették a kábítószert
azok a dílerek, akiket a rendõrség a
közelmúltban fogott el, és ezzel
újabb kistérségi droghálózatot szá-
moltak fel Borsod-Abaúj-Zemp lén
megyében.

A két drogkereskedõ a fõvárosban
vásárolt több százezer forintot érõ ma-
rihuánával autózott hazafelé, amikor
a rendõrök Mezõkeresztesen el-
lenõrzés miatt megállították és elfog-
ták õket. 

A nyomozók további nyolc férfit ál-
lítottak elõ a Mezõkövesdi Rendõr-
kapitányságra visszaélés kábítószerrel
bûntett gyanújával, majd újabb három
férfit is meggyanúsítottak kábítószer-
terjesztéssel. Az M3-as autópályán el-
fogott mezõnyárádi, illetve mezõke-
resztesi elkövetõket a rendõrség elõ -
terjesztése alapján a bíróság elõzetes
letartóztatásba helyezte. 

Az ügy során a hatóság több mint
félmillió forint értékben foglalt le kü-
lönbözõ kábítószereket, amelyek pon-
tos hatóanyagtartalmát és mennyisé-
gét szakértõk vizsgálják. Az eddigi in-
formációk alapján a dílerek fõleg
Mezõkövesden, Mezõnyárádon, Me -
zõkeresztesen és Mezõnagymihályon
árulták a drogot. 
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RENDÔRSÉGI HÍREK
A január 1-jétõl módo-

sult KRESZ-szabályok  elsõ -
 sorban a kamionosok köz-
lekedését szigorítják.

A 7,5 tonna össztöme-
get meghaladó teherau-
tók az autópályák és az au-
tóutak két forgalmi sávval
rendelkezõ szakaszain reg-
gel 6 és este 22 óra között
nem elõzhetnek, és nem
haladhatnak összefüggõ
sorban. Ez utóbbi azt je-
lenti, hogy a szóban forgó jármû -
veknek olyan követési távolságot
kell tartaniuk egymástól, amely le-
hetõvé teszi, hogy közéjük legalább
egy hasonló hosszúságú jármûsze-
relvény beférjen. Újdonság, hogy a
hétvégi kamionstop nem vonatkozik
a gyógyászati célú gázok szállítását
végzõ, valamint a közüzemi és köz-
érdekû beruházásokhoz használt te-
herautókra, amelynek jogosultságá-

hoz január 31-ig kérelmet kell be-
nyújtani.

A KRESZ mellett a közlekedésre vo-
natkozó jogszabályok is több pont-
ban változtak: közúti ellenõrzés so-
rán gyorshajtásért, a biztonsági öv
használatának elmulasztásáért, a ti-
los jelzésen való áthaladás, valamint
ittas vezetés esetén 10 ezer forinttól
akár 300 ezer forintig terjedõ hely-
színi bírság szabható ki. 

Tilos lett mindenféle rek-
lámhordozó elhelyezése a
közutak közvetlen környeze-
tében, a lakott területen kívül
pedig az úttest mellett is. Az
utóbbi korlátozás a négy négy-
zetméternél kisebb reklám -
táblákra, valamint a benzin-
kutak cégjelzéseire és a köz-
lekedés biztonságát szolgáló
közérdekû tájékoztatásokra
nem vonatkozik. A közleke-
dési hatóság a rendelkezése-
ket megszegõ ingatlantulaj-

donosokat a szabálytalanul elhelye-
zett reklámok eltávolítására, illetve fél-
millió forintos bírságra kötelezheti. 

További újdonság, hogy távokta-
tás keretében, az interneten keresz-
tül is el lehet végezni az elméleti
KRESZ tanfolyamokat, ugyanakkor a
jármûvezetõi vizsgabiztosok, szak-
oktatók és iskolavezetõk képzése
szakirányú mûszaki felsõfokú okta-
tási intézményekben történik.

Kiemelkedõ eseményektõl mente-
sen telt az év végi ünnepi idõszak a
Szerencsi Hivatásos Önkormányza-
ti Tûzoltóságnál, hiszen a kará-
csonnyal, szilveszteri mulatságokkal
összefüggõ káreset nem történt a pa-
rancsnokság mûködési területén. Kü-
lönösen a december 24-ei estét vár-
ta izgalommal a szolgálatban lévõ

egység, amikor melléképületben ke-
letkezett kisebb tûzhöz kellett kivo-
nulniuk Erdõbényére, majd Prügyre
riasztották õket, ahol bedõlt egy vá-
lyogból épült ház oldalfala.

A december 24–31. közötti idõ -
szakban fõként kisebb autóbalesetek
adtak munkát a szerencsi tûzoltóknak.
Karácsony másnapján Tiszalúcon egy

családi házból kellett belvizet kiszi-
vattyúzni, majd hasonló gondok mi-
att vonultak ki 27-én Tokajba, más-
nap pedig Monokra is. Az esztendõ
utolsó napján akár szilveszterezhet-
tek volna a szolgálatban lévõ egysé-
gek, ám Taktaharkányból egy „vicces
kedvû” telefonáló vaklármával zavarta
meg a nyugalmukat. 

Orvvadászat gyanúja miatt érke-
zett bejelentés január 3-án az Ede-
lényi Rendõrkapitányság Szendrõi
Rendõrõrsére.

A hatóságot értesítõ hivatásos va-
dász vadõr társával, illetve a jár-
õrökkel a talált nyomok felkutatásá-
ra indultak, majd az erdei úton egy
fatörzsön fennakadt, üresen lezárt,
rendszám nélküli fekete terepjáróra
bukkantak. 

Az ügy elõzménye, hogy a terep-
járót a vadász nem sokkal elõtte már
látta az erdõben, azonban a  vezetõ -
je õt észlelve hirtelen megfordult és
elhajtott. A jármûvet hátrahagyó két
személyt a rendõröknek a hely-
színtõl mintegy fél kilométerre sike-

rült megtalálniuk és igazoltatni, majd
elõállítani. Ezt követõen a rendõrök
a nyomok alapján eljutottak az el-
követõ pincéjéhez, ahol vérgyanús
szennyezõdésekre bukkantak, illet-
ve vadászathoz használatos tárgya-

kat – vadásztõrt, táv-
csövet, nyílvesszõ -
végeket, fénypatro-
nokat – foglaltak le.
A pince melletti kö-
kénybokorból pedig
számszeríj, illetve
három nyílvesszõ
került elõ. Az elejtett
õzek feldolgozásra
váró tetemeire vé-
gül egy ugyancsak
közeli hétvégi ház-

ban találtak rá az egyenruhások.
Az ügyben a 31 éves B. K-val szem-

ben nagyobb értékre elkövetett lo-
pás bûntette, valamint állatkínzás vét-
ség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt indult büntetõeljárás.

A Sátoraljaújhelyi Rendõrkapi-
tányság közigazgatási eljárás kere-
tén belül folytat vizsgálatot Iva-
nicskó István György, 51 éves  sátor -
aljaújhelyi lakos eltûnése ügyében. 

A férfi tavaly
szeptember 26-
án a sátoralja-
újhelyi lakásá -
ból ismeretlen
helyre távozott,
a felkutatására
tett intézkedé-
sek eddig nem
vezettek ered-
ményre. 

Személyleírása: 182 cm magas, kb.
85-90 kg, elöl kopasz, a feje hátsó
részén rövid õszes haja van, szakál-
la nem volt, szemüveget nem visel,
tetoválása nincs. Utolsó ismert ru-
házata: barna hegyes orrú cipõ, sö-
tétszürke bársonyos nadrág, kék
aprókockás ing, drapp barna színû
átmeneti dzseki, drapp színû base-
ballsapka, fekete kézitáska. A be-
szerzett adatok alapján régi típusú

személyi igazolvány van nála, mo-
biltelefonja nincs.

A rendõrség kéri, hogy aki Iva-
nicskó István György tartózkodási
helyérõl információval rendelkezik,
illetve õt eltûnése óta látta, jelent-

kezzen személyesen a Sátoraljaúj-
helyi Rendõrkapitányságon a Sátor -
aljaújhely, Kazinczy út 37–39. szám
alatt, tegyen bejelentést a 06-47/523-
007 számon, vagy az ingyenesen hív-
ható 107-es segélyhívón.

Helybéli férfi tett feljelentést a kö-
zelmúltban a Szerencsi Rendõrka-
pitányságon egy vidéki fakereskedõ
ellen. Mint kiderült, a károsult ko-
rábban tíz mázsa tûzre valót rendelt
a fuvarostól, mázsáját 1700 forintért,
majd a kifizetett ár ellenében csupán
három mázsa fát kapott. Ez akkor de-
rült ki számára, amikor otthonában
vette a fáradságot és lemérte az árut.
Az okozott kár 12 ezer forint volt. A
rendõrség tulajdon elleni szabály-
sértés miatt indított eljárást az
ügyben.

Az ügy további fejleményeként egy
újabb szerencsi károsult kereste fel

a hatóságot azzal, hogy december 6-
án az elõzõleg telefonon egyeztetett
26 mázsa akácfa helyett mindössze
hét mázsa fát pakoltak le a lakásán,
annak ellenére, hogy az eredeti
mennyiség árát fizette ki a szállító-
nak, aki 32 ezer forintos kárt oko-
zott megrendelõjének. 

A harmadik történet is Szerencs-
hez kapcsolódik. A helybéli asz-
szony száz mázsa fát rendelt és fi-
zetett ki, majd csak utólag derült
ki, hogy a leszállított mennyiség
legfeljebb harminc mázsát tett ki,
így mintegy 90 ezer forintos kára
keletkezett.

KAMIONNAL ELÕZNI TILOS!

NEM VOLT KARÁCSONYFATÛZ

CSENDES VADÁSZAT SZÁMSZERÍJJAL

TÛZIFACSALÓK JÁRTAK
SZERENCSEN

ELTÛNT FÉRFIT KERESNEK



Ma már nem divat és nem társa-
dalmi elvárás év elején újévi kártyát
vagy képeslapot küldeni ismerõse-
inknek. Hazánkban nemcsak ez a szo-
kás tûnik el az emberek kapcsolat-
rendszerébõl, hanem az ehhez ha-
sonló hagyományok számos fajtája is. 

A képeslap alkalmat adott arra,
hogy a ritkán, vagy rég nem látott ba-
rátok a levelezõlap kapcsán vissza-
emlékezzenek közös élményeikre,
nosztalgiázva a régmúlton. Persze
napjaink „carpe diem”, élj a mának
világában már a nosztalgia sem divat.
Ennek ellenére, ezen ritka érzésekre
fogékony olvasó talán méltányolja a
hagyományok emlékének ápolására
hivatott sorokat, és szívesen cseme-
gézik a Zempléni Múzeum képes-
lapgyûjteményének újévi lapjai között.

A képeslap a kommunikáció egyik
különös eszköze: mind képi megje-
lenésében, mind szövegében a köz-
érthetõség szimbóluma, amely tükrö-
zi a feladó személyes érzelmeit. Az
elmúlt évszázad  dokumentumai hoz
tartozó újévi üdvözlõlapok illusztrá-
ciói az ünnep jelképeit tartalmazzák.
A képek gyakori díszítõ elemei a
 pénz érmék, a pénzeszsák, melyek a
következõ év bõségét jelképezik és
áhítják.

A malac egyes hagyományok sze-
rint tisztátalan állat, de mások szerint
kitúrja a szerencsénket. A hagyo-
mány szerint ezért az év utolsó és elsõ
napján kerülendõ a szárnyas ételek fo-
gyasztása, mivel azok elrepítik a sze-
rencsét, illetve elkaparják a gazdag-
ságot. A szerencsét hozó ember a la-
pokon természetesen a kéményseprõ,
akit a mai gyerekek valójában már csak
az újévi képeslapokról ismerhetnek,
és hallhatják e mesterség képviselõi-
hez kapcsolódó számos hiedelmet és
babonát. A fekete füstfaragóval való
találkozás alkalmával, ha nem kor-
mozta össze az illetõt, azt szerencsé-
nek tartották, ebbõl a késõbbiekben
csak az maradt meg, hogy „szeren-
csém lesz, hiszen találkoztam egy ké-
ménysep rõvel”.

A jókívánságokban elõforduló gya-
rapodás szimbólumaként a gomba is
sûrûn elõfordul a lapokon, mely szin-
tén a szaporodást szimbolizálja, hiszen
a közmondás is úgy tartotta: szaporo-
dik, nõ, mint a gomba. A szerencse üze-
netének hordozói: a szerencsepatkó,
az éjfélt mutató óra, a pezsgõsüveg, a
hatos számú dobókocka, mind-mind
elõfordultak a képeken. A kívánságok
erejét kívánták fokozni a képeslap ki-

adói a motívumok halmozásával. Az
egyik képeslapon, a lóhere-fának ága-
in pénzérmék lógnak, alatta a szintén
pénzzel borított ól elõtt malac fekszik,
a másikon egy kislány a gombamezõn
szaladó malac farkát húzza. Halmo-
zott képtársítás az a levelezõlap is, ame-
lyen egy utcai, éjfélt ütõ óra mögül ke-
zében lóherecsokrot tartó kémény-
seprõ kandikál ki, míg a másik olda-
lon egy malac kukucskál. Olyan lapok
is készültek Boldog új évet! felirattal,
amelyen az éjféli órát övezõ lóhere-
girland alatt, egy jegyespár pezsgõvel
koccint, vagy az a jelenet, ahol a fa-
lusi asszony négylevelû lóherékkel
eteti a sertésólban a malacokat.

Az újesztendõ évszáma is megje-
lenik a motívumok között önállóan,
szerencsepatkóban, tájkép részeként,

illetve virágkerettel. Az egyik humo-
ros, Bécsbõl január elsejei dátummal,
Prosit Neujahr felirattal ellátott utal-
ványos lapon, száz hordó kiutalása
rendeltetett el, szigorúan meghagyva,
hogy ne víz, hanem bor kerüljön a
mérõedényekbe. 

Ha éjfélt üt az óra, ha a hóember
vidáman dülöngél, ha durran a pezsgõ,
ha szólnak a trombiták, ha az óesz-
tendõ átadja a stafétát az újnak, azt a
képeslap tolmácsolja.

Hogy újévben malacod legyen,
hogy szánkón csússzon hozzád a
szerencse, hogy legyen sok vidám na-
pod, hogy útjaidon is elkísérjen a sze-
rencse – ezeket is a régi képeslapok
üzenik.

Az év eleji áldás, bõség, jó egész-
ség kívánságok szokását valamikor
megszerencsézésnek mondták. Ezt a
szót a szövegszerkesztô szókészlete
ma már fel sem ismeri. A legnagyobb
ellenfele a képeslapnak az internet, az
e-mailek világa. Ám amíg az elektro-
nikus levélben érkezett üdvözleteket,
a memória telítettsége miatt egy kat-
tintással a kukába küldjük, addig az
újévi üdvözlõ lapokat megõrizzük,
újra és újra elõvehetjük, s amíg ol-
vasgatjuk, a feladójára gondolunk, neki
szenteljük az idõnket. 

O. Z. M.
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(Folytatás a 7. oldalról.)
A képviselõk név szerinti szava-

zással, hat igen, három nem ellené-
ben – Bobkó Géza, Gál András, He-
ves János – fogadták el a 3,5 száza-
lékos emelést. Egyhangú döntés szü-
letett arról, hogy az önkormányzat tá-
mogatási igényt nyújt be, aminek a
kedvezõ elbírálása esetén csökkent-
hetõ a lakossági csatornahasználat
díja. 

ARÁNYOSABB TERHEK

Megalkotta az önkormányzat a
2011. évre szóló helyi adórendele-
teit. Koncz Ferenc polgármester is-

mertette, hogy a napirend tárgyalá-
sa elõtt társadalmi konzultáció kere-
tében két alkalommal is egyeztettek
a javaslatokról a helyi vállalkozók-
kal a polgármesteri hivatal szakem-
berei és az önkormányzat képvise-
lõi. E tapasztalatok figyelembevéte-
lével születtek meg a rendeletterve-
zetek. A legfontosabb célként azt tar-
tották szem elõtt, hogy csökkenjen és
arányosabb legyen az adóteher és bõ-
vüljön az adózók köre. Gál András
elnök a jogi és ügyrendi bizottság ne-
vében szólva támogatta, hogy jövõ-
re is különítsenek el tízmillió forin-
tot a vállalkozások munkahely-te-
remtés  és -megtartás, valamint az üz-
letek homlokzat-felújításainak tá-
mogatására. 2011-ben a most terve-
zettnek megfelelõ mértékben, újabb
0,1 százalékkal mérsékeljék az ipa-
rûzési adót. A mentességre jogosult-
ság mértékét azonban már most
csökkentsék a javasolt 2 millió fo-
rintos adóalapról egymillió forintra,
ami hárommillió forint többletbevé-
telt eredményezhet a városnak. Az
építményadónál az elsõ övezetben
230 négyzetméterig ne legyen eme-
lés. Bobkó Géza, a pénzügyi bizott-
ság elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elõ terjesztések széleskörû
egyeztetés eredményeként születtek.
Az iparûzési adó 0,1 százalékos
mérséklése az önkormányzat számára
14 millió forintos bevételkiesést ered-
ményez. A mentességi határt 1,5
millióban javasolják meghatározni,
ami még nem érintené a kényszer-
vállalkozásokat. A kommunális adó-

nál támogatják, hogy a mentességet
ne az életkorhoz, hanem a jövede-
lemhez kössék. Egeli Zsolt emlékez-
tetett, hogy a vállalkozások adóter-
helését egykor a nagy cégekre alakí-
totta ki a város. Ehhez képest most
az iparûzési adót mérséklik, miköz-
ben egyedül az ingatlanadó mérté-
két emelik oly módon, hogy az csak
a gazdálkodók szûk körét érinti. Az
alpolgármester kiemelte: az önkor-
mányzati adóváltozások miatt a la-
kosság terhei nem emelkednek, a he-
lyi kis- és középvállalkozásoknál pe-
dig a befizetési kötelezettségek ugyan
szerény mértékben, de csökkennek.
Koncz Ferenc arra hívta fel a figyel-
met, hogy a kommunális adónál a 70
éven felüli eknek biztosított mentes-
ség eltörlése mellett 42 ezer forintról
57 ezer forintra emelnék az egy fõre
jutó jövedelmi határt, ami alatt a csa-
ládoknak nem kell teljesíteniük ezt a
kötelezettséget. Ezzel egy igazságo-
sabb közteherviselés irányába moz-
dulnak el.   

A szavazás során az iparûzésiadó-
mentesség összeghatárának megálla-
pításánál Bobkó Géza és Heves Já-
nos a 2,5 millió forintos, Gál András
pedig az 1 millió forintos küszöbér-
tékkel értett egyet. Végül az önkor-
mányzat Heves János és Bobkó Géza
ellenszavazatával a 2 millió forintos
adóalap-összeghatárt fogadta el. A
kommunális adóról egyhangúlag szü-
letett döntés, míg az új iparûzési adó-
rendelettel Heves János ellenszava-
zatával értett egyet a testület.

Á. A.

ADÓRENDELETEK ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

HELYIADÓ-VÁLTOZÁSOK
Az önkormányzat döntése alapján 2011-ben az iparûzési adó mértéke

2 százalékról 1,9 százalékra mérséklõdik, ugyanakkor 2,5 millió forintról
2 millió forintra csökken az adóalap, amely alatt nem kell iparûzési adót
fizetni a vállalkozásnak. Az építményadó az egyes besorolású övezetben
évente 1240 forintról 1580 forint négyzetméterenkénti árra emelkedett,
azonban 230 négyzetméterig ezen a területen és a második övezetben –
az elõzõ évben is alkalmazott – évenkénti 900 forint a négyzetméteren-
kénti díj. A kommunális adó évi 10 ezer forintos mértéke nem módosult.
Változás azonban, hogy a fizetés alól mentesség csak szociális rászorult-
ság esetén igényelhetõ annak, akinek az egy fõre jutó jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 százalékát. Ennek a kritéri-
umnak kell megfelelniük a hetven éven felülieknek is: az idén megszûnik
a csupán az életkoruk miatti kommunális adómentesség.

Tizenötödik alkalommal tett közzé
felhívást az Élõ Népmûvészet – Or-
szágos Népmûvészeti Kiállításon való
részvételre tavaly az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium, valamint a Ha-
gyományok Háza és a Népmûvésze-
ti Egyesületek Szövetsége.

A világ jelentõsen átalakult az elmúlt
száz év során, és a változások ott hagy-
ták a nyomukat az élet szinte minden
területén. Az egykori közösségi élet-
forma mára a múlté, a világon egyre
kevesebb a hagyományait tovább él-
tetõ csoport, és egyre több tûnik el a
régebben megszokott értékekbõl. A
népmûvészet – mint tárgyi anyanyel-
vünk – jelen van ugyan napjaink kul-
túrájában, de a múlthoz képest jelen -
tõsen módosult formában és lecsök-
kent mértékben. Régen egy falusi ház-
tartás hagyományos tárgyak százait igé-
nyelte, ma azonban a népmûvészeti
tárgyak csupán hangulati kiegészítõi
otthonainknak. Ezek után felmerül a
kérdés: lehet-e még népmûvészetrõl
beszélni egyáltalán? Az egykori hasz-
náló rétegek eltûntek, az igények meg-
változtak, ráadásul maga az átadás sem
a régtõl ismert módon, generációról ge-
nerációra történik, hiszen sokszor újra
kell tanulnunk, sõt tanítanunk kell eze-
ket a tradíciókat” – olvashatjuk a XV.
Országos Népmûvészeti Kiállítás ki-

adványában Beszprémy Katalin és
Csupor István, a kiállítás rendezõi tol-
lából. 

A beérkezett pályamunkák közül a
zsûri hímzés, viselet, csipke, szõttes,
nemez, bõr, fa, szaru-csont, hangszer,
fazekasság, vas-fém, szalma, csuhé,
gyékény, vesszõ, játék, ékszer, hímes
tojás, mézeskalács kategóriában,  mint -
egy 450 egyéni és csoportos jelentkezõ
közel ezerhétszáz alkotását javasolta
bemutatni. 

A szerencsi kistérségbõl hárman
kaptak elismerést és kiállítási lehetõ -
séget a pályázaton. Hímzés kategóri-
ában ezüst oklevélben részesült Vaj-
tóné Szabó Ilona népi iparmûvész Tak-
taharkányból (kivitelezõk voltak: Bá-
rány Imréné, Pankucsi Gyuláné, Sza-
bó Imréné és Petró Zoltánné). Szintén
ezüst oklevelet kapott a tállyai  Schnei -
der Imréné, a Népmûvészet Mestere.
Bronz oklevél elismerésben részesítette
a zsûri a szerencsi Bodnár Lászlóné
népi iparmûvészt (kivitelezõ: Búza
Lászlóné). 

A munkákból összeállított tárlat a
Néprajzi Múzeumban március 27-ig
látható. Szívesen ajánlom mindenki-
nek, aki Budapesten jár, tekintse meg
a kiállítást, hiszen értékes, gyönyörû
munkák láthatók. 

Varga László,
Taktaharkány polgármestere

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZETJANUÁRKÖSZÖNTÕ KÉPESLAP

Az influenza-járványve-
szély ma jóval kisebb, mint
egy évvel ezelõtt volt. Az
éberséget azonban fenn kell
tartani, mivel a 2009-es vi-
lágjárványt okozó (H1N1)
vírus ma is köztünk van, és
a viselkedése ebben az át-
meneti idõszakban kiszá-
míthatatlan. 

A szakemberek nem szá-
mítanak a tavalyinál na-
gyobb járványra, mivel
2009-ben sokan találkoztak
már a H1N1 vírussal – vagy
átestek a betegségen, vagy
védõoltást kaptak. Foko-
zottan védenünk kell azon-
ban mindazokat, akikre az
influenza veszélyes lehet, és
még fogékonyak a fertõzésre, mert nem
kaptak védõoltást. 

Szeretnénk, hogy mindazok, akik-
nek ajánljuk az oltást, kérjék azt há-
ziorvosuktól saját egészségük védel-
mében.  

Tavaly két oltást javasolt az egész-
ségügyi hatóság: az egyik a szezoná-
lis influenza ellen védett, a másik a
H1N1 ellen. Erre azért volt szükség,
mert a H1N1 azt követõen terjedt el a
világban, hogy a szezonális influen-
zaoltás gyártása befejezõdött. Az idén
valamennyi influenza elleni oltóanyag
– beleértve a szezonális influenza el-
leni háromkomponensû vakcinát –
tartalmazza a 2009-es H1N1 vírust is. 

Többféle oltóanyagot is biztosítunk
térítésmentesen a célcsoportok szá-
mára. Az ajánlásaink azonban vé-
dõoltásonként eltérõek. Az egykom-
ponensû (H1N1 elleni) vakcinát  elsõ -
sorban azoknak ajánljuk, akik 2009-
ben a célcsoportba tartoztak, de ed-
dig még nem kaptak pandémiás inf-
luenza elleni oltást (pl. 1–24 évesek-
nek, pedagógusok, rendvédelmi szer-
vek dolgozói.

A háromkomponensû vakcina is el-
érhetõ, amelyet a krónikus betegeknek
és 65 éves kor fölött mindenkinek ja-
vasolunk. A kockázati csoportba tar-
tozó, 3 éven aluli gyermekek számá-
ra külön oltóanyagot biztosítunk. 

Szeretnénk, ha a várandós
nõk nagy része megkapná az
influenzaoltást. A terhesség
során bekövetkezõ élettani
változások miatt ugyanis a
nõk fokozottan veszélyezte-
tettek a súlyos lefolyású inf-
luenzára. Minden várandós
nõnek és azoknak is, akik a
terhességet az influenzasze-
zon során tervezik, javasol-
juk, hogy mielõbb oltassa be
magát influenza ellen. Az ol-
tás elölt vírust tartalmaz, biz-
tonságos és hatásos. Védi a
várandós nõ és a megszüle-
tendõ gyermek egészségét.
Az édesanya ugyanis a vé-
dettségét a gyermekének is
átadja, amellyel óvja õt ad-

dig, amíg elég nagy nem lesz ahhoz,
hogy õ is oltásban részesülhessen. A
2010–2011-es influenzaszezonban
ezen célcsoportok számára a három-
komponensû oltóanyag biztosít vé-
dettséget, amit minden várandós a há-
ziorvosától térítésmentesen kérhet. 

A védõoltások mellett további óv-
intézkedéseket is javasolunk: gyakori
kézmosással, zsúfolt helyek és influ-
enzás betegekkel való érintkezés el-
kerülésével mindannyian tovább csök-
kenthetjük kockázatunkat. 

Szeretnénk, ha egyre többen vá-
lasztanák a megelõzést, a biztonságot! 

Kistérségi Népegészségügyi
Intézet, Szerencs

ELKEZDÔDÖTT AZ INFLUENZASZEZON

A védõoltást továbbra is ajánlják a szakemberek. 

A Zempléni Múzeum gyûjtemé -
nyébôl.



Jelentõs beruházások zárultak le
2010 végén Bekecsen. A helyi ön-
kormányzat három megújult utcát
avatott fel, majd a felszíni csapa-
dékvíz-elvezetõ hálózat kiépítésé-
nek záró eseményére hívták az ér-
deklõdõket. 

Projektzáró rendezvényt tartottak
december 16-án a községben. A he-
lyi kultúrházban Bodnár Jánosné

jegyzõ köszöntötte a meghívottakat ab-
ból az alkalomból, hogy tavaly 37 mil-
lió forintos pályázati támogatás fel-
használásával sikerült megépíteni a
Szent István és Antall József utakat és
felújították a Muskátli utcát. Mint el-
hangzott, a fejlesztést az elmúlt idõ -
szakban kijelölt építési telkek tették
szükségessé, míg a Muskátli utcában
a burkolat rossz állapota indokolta a
rekonstrukciós munkákat.

A helyi képviselõ-testület még 2009
szeptemberében döntött arról, hogy az
Észak-magyarországi Operatív Program
keretében pályázatot nyújt be a leg-
hátrányosabb települések fejlesztésé-
nek támogatására. Az elnyert 37,3 mil-
lió forintot közel kétmillió forint  öne -
rõvel kellett kiegészíteni a megvalósí-
táshoz. Az európai uniós támogatás-
sal megvalósult fejlesztés eredménye-
ként 2010-ben közel 1200 méter fel-
újított úttal gazdagodott Bekecs.

Ugyancsak sikeres pályázatot nyúj-
tott be a helyi önkormányzat az
Észak-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében az ár- és belvízveszély
csökkentésére. Az elnyert, csaknem
380 millió forint felhasználásával kö-
zel 22 kilométer hosszúságban szilárd
burkolatú csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer létesült a községben.

A december 17-ei projektzárón el-
hangzott, hogy a csapadékvíz-elve-
zetéssel kapcsolatos ötlet már 2003-
ban foglalkoztatta a település vezetõit
és a lakosságot, mivel az akkor lehul-
lott nagy mennyiségû csapadék komoly
problémákat okozott Bekecsen. A
2009 õszén elkezdett beruházás ered-
ményeként több mint ezer, szintbe he-
lyezett, új kapubejáró készült el, a bur-
kolt csapadékvíz-elvezetõ árkok hossza
meghaladja a 21,5 kilométert. A kivi-
telezést közbeszerzési eljárás kereté-
ben a Hídépítõ Zrt. nyerte el. A pro-
jektre kapott pályázati összeg 374 mil-
lió forint volt. A saját pénzügyi for-
rásként biztosítandó 41 millió forint-
hoz 25 millió forintot nyertek az eu-
rópai uniós projekteket támogató
 önerõ alapból.                    M. Z.
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A mádi Koroknay Dániel Tehet-
séggondozó és Általános Iskola de -
cember 14-én nyílt nap keretében
zárta le az Oktatásért Közalapítvány
által a „Tehetséggondozó mûhelyek
támogatására”, valamint a „ Ter -
mészet tudományos Tehetséggon-
dozó Projekt” megvalósítására ki-
írt pályázatokat – tájékoztatta la-
punkat End rõdi Zoltánné prog-
ramvezetõ.

Az oktatási intézményben a kéz -
mûves mûhely keretében tavasszal
a népviselet, népi motívumok, báb-
készítés, szövés-fonás, gyöngyfûzés
volt a foglalkozások középpontjában.
A nyári táborban a hagyományos

 népmû vészeti technikák mellett mo-
dern eljárásokkal ismerkedhettek a
tanulók keramikus és bõrdíszmûves
iparmûvészek segítségével. Õsszel a
helyi népi hagyományok, szüreti
motívumok, természetes alapanya-
gok alkalmazási lehetõségei, vala-
mint az adventi témakör kerültek  elõ -
térbe. A képi és plasztikai megjele-
nítéshez a természetes és mestersé-
ges anyagok széles skáláját alkal-
mazták a fiatalok. A nyílt nap kere-
tében Szabó Lászlóné rajztanár tar-
tott bemutató foglalkozást.

A szõlészeti-borászati mûhely ta-
vaszi blokkjában az ágazat alapja-
it, a talajadottságokat, a mikroklímát,
a szõlõfajták jellemzõit ismerték
meg a diákok. Nyáron természetjá-
ró napok keretében figyelte meg a
csoport a földrajzi adottságok és a
mikroklíma, valamint a termésmi -
nõség változásának összefüggését.
Az õszi blokkban üzemlátogatások,
pincelátogatások alkalmával bete-
kintést nyertek a tanulók a borkezelés
és a bormarketing alapjaiba. Mind-
ehhez számos neves borász és más
szakember volt a pedagógusok se-
gítségére. A záró fórumon Szepesi
Józsefné mûhelyvezetõ számolt be
a pályázati támogatással megvaló-
sított programokról. A két tehetség-
gondozó projektet Szanticskára,
Göncre, Egerbe és Tokajba tett lá-
togatások, valamint tanulás-mód-
szertani és pályaorientációs trénin-
gek egészítették ki.

A hetven éven felüli
rátkai lakosok kaptak
meghívást idõsnapi
ünnepségre, amit  de -
cember 3-án tartottak
a helyi mûvelõdési
házban. Tirk Sándorné
polgármester ünnepi
beszéde után az ön-
kormányzat nevében
köszöntötte a község
legidõsebb lakóit. Kö-
zöttük is elsõként a jelenlévõ 86 esz-
tendõs Rajzer Györgyöt, majd késõbb
otthonában vette át a virágcsokrot a
96 éves Müller Kristófné. A program

a helyi gitárosok mûsorával, majd a
szerencsi Bocskai István Gimnázium
néptánccsoportjának elõadásával
folytatódott. 

Több mint tízmillió forintos fej-
lesztés valósult meg a mezõzombo-
ri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában,
aminek 2010. december 21-én volt
az ünnepélyes átadása. Az oktatási
intézményben megtartott projektzá-
ró eseményen Kiss Péterné igazgató
felidézte, hogy a fenntartó önkor-
mányzat még 2008-ban adott be pá-
lyázatot a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében a pe-

dagógiai módszertani reformot tá-
mogató informatikai infrastruktúra
fejlesztésére. Az elnyert támogatás-
ból húsz korszerû számítógépet sze-
reztek be, hat-hat interaktív táblával,
notebookkal és projektorral is gaz-
dagodott az iskola. Radó Béla pol-
gármester avató beszédében hang-
súlyozta, hogy a beruházás folytatá-
saként az iskola felújítását tervezik és
az oktatás fejlesztése mellett szeret-

nék két éven belül megvalósítani az
orvosi rendelõ rekonstrukcióját.

A község polgármestere a nemze-
tiszín szalag átvágásával adta át a ta-
nítás hatékonyságát szolgáló korszerû
eszközöket, majd az ünnepség
résztvevõi megismerkedtek az inter-
aktív tábla mûködésével.

Bevezetés a patchworkbe címmel nyílt kiállítás december 3-án a mezõ -
zombori közösségi házban. A foltvarrás technikával készített dísz- és hasz-
nálati tárgyakat három napig tekinthette meg az érdeklõdõ közönség. Az
esemény alkalmából a szervezõk adventi vásárt tartottak, melynek kereté-
ben a közelgõ ünnephez kapcsolódó ajándéktárgyak találtak gazdára. 

Fennállásának harmincadik évfor-
dulóját ünnepelte december 18-án
a mezõzombori Balassi Népdalkör.
A jubileum alkalmából a település
római katolikus templomában a mádi
és a rátkai kórusokkal adott hang-
versenyt a helyi énekegyüttes. A fel-
lépõ kórusok karácsonyi dalokat ad-
tak elõ. A közel egyórás koncert után
a közösségi házban folytatódott az
ünnepség. Radó Béla polgármester
és Oleárné Kádas Marianna címze-
tes fõjegyzõ az alkalomra készített ke-

rámia tárgyakkal ajándékozta meg a
vendégeket.

A Balassi Népdalkört Galgovics
Antal hajdani iskolaigazgató alapí-
totta. Késõbb Fenyvesi András ala-
kította pávakörré az együttest. A há-
rom évtized alatt Gyurán János,
Szántó Erzsébet, Dombóvári Márta
és Szabó Sándor voltak a kórus ve-
zetõi. Napjainkban a népdalkör szak-
mai munkáját Nagy Attila irányítja,
aki a mádi és a rátkai kórusok kar-
nagya is egyben.                Á. A.

KORSZERÛSÖDÕ OKTATÁS MEZÔZOMBORON

Radó Béla polgármester vágta át
a szalagot. 

FOLTVARRÓK KIÁLLÍTÁSA

HÁROM ÉVTIZEDE DALOLNAK

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÕ RENDSZER
ÉS ÚJ UTAK BEKECSEN

Közel huszonkét kilométer zárt és nyitott árok épült meg a községben.

A TEHETSÉGFEJLESZTÉS
MÛHELYEI

Kézmûves foglalkozás az iskolában.

Nyugdíjasok a rátkai mûvelõdési házban.

TISZTELET AZ IDÕSEKNEK

A mádi általános iskola dolgozói
és a szülõi szervezet tagjai  de cember
4-én szerveztek jótékonysági bált,
melynek bevétele hozzájárul ahhoz,
hogy a diákok korszerûbb, kényel-
mesebb körülmények között tanul-
hassanak. 

Több hetes, lelkes készülõ dés elõz-
te meg a rendezvényt. A táncos mu-
latság nyitányaként a zenét tanuló
mádi diákokból alakult kamarazene-
kar adta elõ mûsorát. A produkciót vi-

dám tánckari elõ adás követte,
amelybõl elsõ osztályosoktól a hete-
dikesekig számos fiatal kivette a ré-
szét. A vacsora után meglepetésként
szolgált a pedagógusok és iskolai dol-
gozók közös kánkán tánca. A ferge-
teges bemutató méltán nyerte el a kö-
zönség tetszését. Ezt követõen hajna-
lig tartó mulatság következett, melyet
csak az éjféli tombolahúzás szakított
félbe. A talpalávalót az Osztás Band
szolgáltatta.

BÁLI HANGULATBAN
AZ ISKOLA FEJLESZTÉSÉÉRT

A helyi gyermekek mûsora nyitotta meg a programot. 
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Az elmúlt év õszén Mádon magas
szavazati aránnyal választott a lakos-
ság új polgármestert. A 43 esztendõs
Tatárka József (fotónkon) húsz éve vál-
lalkozó, fuvarozással és szõlészettel
foglalkozó cégeiben 92 embert fog-
lalkoztat. 

– Sikeres üzletemberként miért in-
dult az õszi választásokon?

– Az elmúlt években azt láttam, hogy
az önkormányzat elsõ sorban nem az-
zal foglalkozott, ami az emberek szem-
pontjából a legfontosabb lenne, vagyis
a munkahelyteremtéssel. Ugyan jó és
hasznos beruházások valósultak meg
Mádon, mert nagy szükség volt például
a csatorna- és szennyvízhálózatra, de
ezek nem enyhítették a foglalkoztatás
területén megmutatkozó problémá-
kat. Sõt, azt tapasztaltam, hogy a be-
ruházások megvalósításában sem vet-
tek részt érdemben helyi és környék-
beli embe rek. Én ezt nem tartottam jó-
nak és úgy gondoltam, a polgármes-
teri széket elnyerve változtathatok az
eddigi gyakorlaton. 

Vállalkozóként is igyekeztem ezt  elõ -
segíteni, most polgármesterként pró-
bálom a település és az itt élõk érde-
két szolgálni. Hiszem, hogy egyfajta vál-
lalkozói szemléletre a község mûköd-
tetésében is szükség van a jövõben. Ha
pedig a lakosság megválasztott, akkor
a barátaimnak és magamnak is tarto-
zom annyival, hogy próbáljunk meg
egyfajta fejlõdési irányt mutatni. Olyan
utat kijelölni, amiben az egyedüli le-
hetõséget látom: a szõlészet-borászat.
A borkultúránk mellett az ásványbá-
nyászatnak is óriási szerepe van. Pon-
tosan ez az, ami különlegessé teszi és
teheti a jövõben Mádot. Köztudott,
hogy a környékünkön jelentõs ásványi
kincseket rejt a föld, melyek többsége
vízben jól oldódik, ezáltal a növény-
zet, így a szõlõ fejlõdését pozitívan be-
folyásolják, borainkat különlegessé,
egyedülállóvá teszik a világon. A kü-
lönbözõ dûlõkben ugyanazon   faj ták -
nak más-más jelleget ad a talaj. Emel-
lett nem a mennyiségi, hanem a  minõ -
ségi termelés felé kellene elmoz -
dulnunk, persze, szükség van a tömeg -
borokra is, de nem szabad egy bizo-
nyos szint alá süllyednünk.

– Vannak konkrét elképzelései? 
– Természetesen. Nem biztos, hogy

a legszerencsésebb idõpontban lettem
a polgármester, mert ismerjük az ország
nehéz helyzetét. Ennek ellenére azt gon-
dolom: sok jó szándékú ember van a
környékünkön és számos jó borász,
akikkel összefogva talán új lendületet
adhatunk a településünknek. Tudni
kell, hogy az 1800-as évek végén Mád
6500 lelkes mezõváros volt. Jelenleg
2140-en lakunk itt, de évrõl évre fogy
a község lélekszáma. Ugyan kiemel-
kedõen sok vállalkozás mûködik ná-
lunk, ennek ellenére magas a munka-
nélküliség aránya. Ez abból adódik,
hogy a cégek számos környékbeli, il-
letve távoli településrõl érkezett dol-
gozót is alkalmaznak, amihez vélhe-

tõen a helyi szakemberhiány is hoz-
zájárul. Sajnos, azt is tapasztalom,
hogy a munkájukat elvesztõk egy ré-
sze nem akar más feladatkört ellátni,
mint amit megszokott, pedig ebben is
alkalmazkodni kellene a megváltozott
körülményekhez. Itt lép be a képbe a
szakképzés problémája is, mert nincs
szükség annyi bolti eladóra, fodrászra,
titkárnõre, mint amennyit azt elmúlt  idõ -
szakban kibocsátott az oktatási rend-
szer. Sok diplomás pedagógus is van
nálunk, akik nem tudnak a végzettsé-
güknek megfelelõen elhelyezkedni. 

– Hogyan lehetne viszonylag gyor-
san javítani a község foglalkoztatási
helyzetét?

– Egy hektár szõlõ egy évi mûvelé-
séhez nagyjából egy ember foglalkoz-
tatására van szükség. Mádon közel 950
hektár ültetvény van, ami a borvidék
20%-át teszi ki. Optimális esetben ez
950 munkahely, de legyünk reálisak,
beszéljünk 450-rõl, ami jelentõs elõ -
relépést jelentene nem csak a község,
de az egész térség életében. A szõlõter-
mesztés szép feladat, csak az ember-
ek elszoktak attól, hogy gondoskodja-
nak magukról. Bizonyára nem mindenki
számára szimpatikus, ha azt mondom:
ha Mádon mindenki akarna dolgozni,
nem lenne munkanélküliség. Én azt lá-
tom, hogy az emberek hozzászoktak
az állam által nyújtott gondoskodáshoz,
aztán pedig a hivatalt hibáztatják saját
nehézségeik miatt. Természetesen em-
berileg igyekszünk minden tõlünk tel-
hetõt megtenni minden hozzánk for-
duló érdekében, de ha valaki saját ma-
gán sem akar segíteni, akkor az más-
nak sem sikerülhet. Én ebben is új szem-
léletet igyekszek érvényesíteni az ön-
kormányzatnál is.

Ide kapcsolódik, hogy a községnek
vannak saját földterületei, ahol a köz-
foglalkoztatás keretében megpróbáljuk
a konyhánk számára az alapvetõ élel-
miszereket megtermelni. A közhasznú
munkavégzés eddig a közterületek rend-
ben tartására korlátozódott, mindenki
sepregetett, füvet kaszált. Erre is szük-
ség van, de fontos, hogy hasznos, ér-
tékteremtõ tevékenységet is végezzünk. 

– Milyen gazdasági helyzetben van
Mád?

– Szerencsére nem örököltünk ma-
gas hitelállományt, sok önkormányzati
ingatlanunk van, ami fejlesztési alapul
szolgálhat a jövõben. Az ország más
önkormányzataihoz hasonlóan nálunk
is a szociális támogatások, illetve az in-
tézmények fenntartási költségei jelen-
tik a kiadásaink jelentõs részét. Kevés
a gyermek, de az iskola és az óvoda,
könyvtár, illetve a  mûve lõdési ház fenn-
tartása éves szinten az állami norma-
tíván felül mintegy 60-70 millió forin-
tot igényel, amit a bevételeinkbõl kel-
lene biztosítani. Ha az állami támo-
gatások fedeznék az ez irányú kiadá-
sainkat, akkor nem volnának gondja-
ink, hiszen a tavalyi esztendõben 88
millió forint iparûzési adó érkezett a
számlánkra, ez a település nagyságá-
hoz képest jelentõs összeg.

Az idei költségvetést 24 millió forint
forráshiánnyal fogadtuk el, amin pá-
lyázati úton is szeretnénk csökkente-
ni. Beruházásra, önerõképzésre a jog-
szabályok szerint kevés pénzt fordít-
hatunk. Ennek ellenére tervezzük az is-
kola, az öregek napközi otthona fej-
lesztését, illetve egy nagyobb léptékû
településközpont-rekonstrukció meg-
valósítását. Ez utóbbi a község életében
meghatározó lehet, hiszen fontosnak
tartjuk a mádi, illetve a tokaji bor presz-
tízsének a visszaállítását, ami ezt a kör-
nyéket világhírûvé tette. Ennek lénye-
ge, hogy azt kell csinálnunk, amihez
értünk: borász-, illetve sommelier-kép-
zést. Szakmai felkészítések, programok,
borászattal, szõlészettel, gasztronómi-
ával kapcsolatos rendezvények létre-
hozásán gondolkodunk. 

– Talán egyszer ismét arra a rangra
emelkedhet a település, ami egyszer
mezõvárossá, a borvidék központjává
tette?

– Az évszázadok során Tokaj lett a
vidék kereskedelmi központja, az el-
osztó bázis, de mindig Mádon hatá-
rozták meg a borok árát. Szerintem az
ország egyik legszebb fõutcája a mi-
énk, ahol egykor rengeteg zsidó bor-
kereskedõ élt, akik annak idején Ga-
líciából költöztek ide. A patinás épü-
letekben bárok üzemeltek, rendezvé-

nyeket tartottak. Jelentõs volt a kultu-
rális élet, s ne feledjük, a borászat szak-
mai központja is Mádon volt. 

– Három hónap telt el az önkor-
mányzati választás óta. Mennyire si-
került átlátnia az új munkakörét?

– Talán azzal kezdeném, hogy a hét
napból hetet kell dolgoznom, mert az
mindjárt az elején kiderült, hogy a pol-
gármester munkája nem nyolcórás te-
vékenység. Össze kell gyûjtenem azo-
kat, akik segíteni tudnak nekünk az
 elõbb re jutásban, hiszen sokszor em-

beri kapcsolatokon múlik egy-egy te-
lepülés sorsa. Vállalkozóként magam
is széleskörû ismeretséggel rendelke-
zem, és talán már eljutottam odáig: lát-
ják rajtam az emberek, hogy jót aka-
rok. A nehézségek ellenére jó esélyt lá-
tok a fellendülésre, szerintem a környék
egyik legszebb és leggazdagabb tele-
pülése lehet a miénk a jövõben. Olyan
természeti kincseink, lehetõségeink
vannak, amelyeket vétek volna ki-
használatlanul hagyni. 

M. Z.

A SZÕLÕ, A BOR ÉS A CSODATÉVÕ ÁSVÁNYOK FÖLDJE

Öt jelölt közül Tirk Sándornét (fo-
tónkon) választották meg polgármes-
ternek Rátkán. A település új vezetõ-
je a Fidesz – KDNP színeiben nyerte
el a lakosság bizalmát és a jövõben a
község népességmegtartó erejének
erõsítését, a munkahelyteremtést tart-
ja a legfontosabb feladatának.

– Mi késztette arra, hogy versenybe
szálljon a polgármesterségért?

– Elsõsorban az emberek bizalma.
A választási kampány elõtti idõszak-
ban sokan megkérdezték tõlem, hogy
miért nem indulok a polgármestersé-
gért. Napokon át gondolkodtam, míg
végül megszületett bennem az elhatá-
rozás. Rátkai születésûként kisgyermek
korom óta ismernek a faluban. A he-
lyi hagyományokat, szokásokat mélyen
belém nevelték a szüleim, az életemet
máig ezek az értékek határozzák meg.
Az elmúlt huszonhét esztendõt a la-
kosság szolgálatában töltöttem: kez-
detben az óvodában dolgoztam, majd
az idõsek klubjában helyezkedtem el,
mindkét intézményben napi kapcso-
latot ápoltam az emberekkel, akik
mindig bizalommal fordultak hozzám.    

– Újonnan megválasztott település-
vezetõként mit tart a legfontosabb fel-
adatának? 

– A munkahelyteremtést. Rátkának
folyamatosan csökken a népessége, ami
napjainkra már ezer fõ alá esett. A fi-
ataljaink az általános iskola elvégzése
után elkerülnek innen, késõbb szak-
emberként, friss diplomásként pedig
alig-alig költöznek vissza a községbe.
Számukra várhatóan a jövõben sem tu-
dunk majd elhelyezkedési lehetõséget
biztosítani, mert komolyabb beruhá-
zásokhoz nincsenek meg az adottsá-
gaink. A lakosság körében pedig  elsõ -
sorban középfokú végzettséget igénylõ
munkahelyekre van igény.  

– Hogyan tud az önkormányzat en-
nek az elvárásnak eleget tenni?

– A terveim között szerepel az  idõ -
sek otthona megvalósítása, ahol gon-
dozónõkre, konyhai alkalmazottakra
van szükség. Komoly lehetõséget lá-
tok a megváltozott munkaképessé-
gûek foglalkoztatásában, amelyhez tá-
mogatás is igényelhetõ. Az eddig köz-
munkaprogramok keretében végzett te-
vékenységeinket továbbra is szeretném
megõrizni, mert az utcákat és a tere-

ket rendben kell tartani, a falu csino-
sítását nem hanyagolhatjuk el. Ugyan-
akkor a munkanélkülieket inkább a ter-
melés irányába kell fordítani, ahol
hosszú távon biztosítható a foglalkoz-
tatásuk. Elsõ lépésként a konyhánk szá-
mára akarjuk a zöldségeket megter-
melni, valamint lekvár- és szörpkészí-
tésben is gondolkodom, aminek nincs
túl nagy beruházási igénye, hiszen a
részben már meglévõ eszközeink fel-
használásával is meg tudjuk valósíta-
ni. El tudnánk látni a termékeinkkel a
környezõ települések közétkeztetést
végzõ intézményeit és éttermeit is. Az,
hogy ezen a területen milyen gyorsan
tudunk elõre lépni, a pályázati lehet-
õségektõl függ, de én bizakodó vagyok. 

– Messze földön híres terméke a fa-
lunak a svábszalonna. 

– Erre volna kereslet, de az önkor-
mányzatunk egyik nagy gondja, hogy
nem rendelkezik jelentõsebb saját tu-
lajdonú földterülettel, illetve megfelelõ
épülettel, ahol vállalkozásba foghat-
nánk. Biztos, hogy elõbbre jutnánk, ha
tudnánk sertéseket tartani, kihasználva
a svábszalonna iránti keresletet. Érdekes,
hogy a piaci igények ellenére vissza-
szorulóban van ez a tevékenység. Ko-
moly problémát látok abban, hogy az
állam számos területrõl kivonult, áthá-
rítva a feladatokat az önkormányzatok-
ra és a piacra. A szociális ellátások rend-
szere pedig leszoktatta az embereket az
öngondoskodásról. Rátkán a vállalkozói
réteg hiánya miatt nincs szabadon fel-
használható adóbevétele az önkor-
mányzatnak, a gazdasági életben nem
létesülnek munkahelyek, a közössé-
gekbõl pedig hiányzik a  kezdeményezõ -
képesség. Ugyanakkor vállalkozó szem-
lélet nélkül nincs elõrejutás, ha csak vá-
runk és nem teszünk a jövõnkért sem-
mit, akkor kudarcra vagyunk ítélve. Ko-
moly lehetõ séget látok a helyi turiszti-
kai szolgáltatások bõvítésében, amit
családi keretek között magunk is mûve-
lünk. Ez a terület kitörési pont lehet a
falu számára, amiben sokan megtalál-
hatják a számításukat. Ennek érdekében
szeretnénk kapcsolatot tartani a térség
idegenforgalmi szervezetével.

– Történtek-e a lakosság életkörül-
ményeit javító intézkedések?

– Igény mutatkozott a 60 literes sze-
métgyûjtõ kuka bevezetésére, mert a
faluban sokan egyedül élnek. Fontos
volt az embereknek, hogy csak annyit
fizessenek, amennyi szolgáltatást igény-
be is vesznek. Felvettem a kapcsola-
tot a hulladékszállítást végzõ vállalko-
zással, ahol pozitívan álltak a kezde-
ményezéshez. Napjainkban az idõs
emberek már kis kukát is használhat-
nak, amiért a korábbi díj felét szám-
lázzák nekik. A településen belüli in-
formációáramlást segíti a havonta meg-
jelenõ Rátkai Lapozgató, aminek tavaly
decemberben adtuk ki az elsõ számát.
Összefoglaljuk a legfontosabb törté-
néseket, az aktuális tudnivalókat és
 lehetõ séget biztosítunk az embereknek,
hogy a véleményükkel formálják a  köz -
életi lapunkat. 

– Az év eleje a költségvetés-készítés
idõszaka az önkormányzatoknál. Ho-
gyan áll a községi büdzsé?

– A bevételeink meghatározó részét
a központi normatívák jelentik, ami
meghatározza a mozgásterünket. A be-
szedhetõ helyi adó mértéke elenyészõ,
így a mûködõképesség fenntartása ér-
dekében takarékossági intézkedése-
ket vezettünk be. A kultúrház épüle-
tét a téli idõszakban két hónapra be-
zártuk, a csoportjaink mûködéséhez az
egyébként is fûtött iskolában biztosí-
tunk helyiséget.

Az óvodában a meglévõ csoportunk
eddig mindkét szobát használta, ezek
közül a fûtési szezonban most az egyi-
ket lezártuk. A mozgókönyvtári szol-
gáltatások ellátásáért a kistérségtõl ka-
pott összeget beépítettük a kultúrház
vezetõjének a bérébe, ezzel is pénzt
spórolunk meg. Ugyancsak a kiadások
mérséklését szolgálja, hogy az idõsek
klubjában meglévõ korábbi álláshe-
lyemre nem vettünk fel senkit, így az
ottani bérem is megtakarításként je-
lentkezik. A buszunkat közmunkás
vezeti és mindhárom, jelzõrendszeres
segítségnyújtásban részt vevõ gondo-
zónõnk bérét a kistérségi társulás biz-
tosítja. A faluból negyvennégy idõs em-
ber igényelte ezt a szolgáltatást, amit
el kell látnunk. Az iskolában február-
ban gázfûtés helyett vegyes tüzelésû ka-
zánra térünk át. Az ôsszel kivágott öreg
fákkal fogunk fûteni.

Jó döntés volt hajdanán, hogy az óvo-
dát és az iskolát nemzetiségi intéz-
ményként tartja fenn az önkormány-
zat, amiért magasabb összegû norma-
tívát kapunk. E nélkül már komoly baj-
ban lennénk, szerencsére az oktatásunk
– elsõsorban a kis létszámú osztá-
lyoknak és az itt nyújtott többlet-szol-
gáltatásoknak köszönhetõn – népszerû
a környezõ települések körében. Az
meglévô intézmények mûködésének a
fenntartását a szívügyemnek tekintem,
hiszen ezek megszûnése egyben a falu
leépülésének kezdetét is jelentené. Így
is komoly gondot jelent számunkra a
népesség elöregedése.

– Január 1-jétõl közös körjegyzõség
mûködik Rátkán és Mádon.

– Erre a lépésre a közös érdek vitt
bennünket. Sajnos, Rátka lélekszáma
ezer fõ alá csökkent az utóbbi idõben,
ami kizáró ok az önhibájukon kívül for-
ráshiányos önkormányzatok támoga-
tására szolgáló pályázaton való rész-
vételben. A körjegyzõséggel ez a ve-
szély elmúlt, ráadásul a plusz norma-
tíva igénylésére is jogosultak lettünk,
ami mindkét fél számára elõnyt jelent.
A két szomszédos település között jó
a kapcsolat, ami a jövõben a kulturá-
lis tevékenységekben, turisztikai prog-
ramok létrehozásában, közös pályá-
zatok beadásában tovább erõsödhet.
A körjegyzõi feladatokat mindkét pol-
gármesteri hivatalban Novák András lát-
ja el, akinek a munkáját a korábban a
jegyzôi tisztséget Rátkán betöltõ Ole-
ár Zoltán aljegyzõként segíti. A lakos-
ság reményeink szerint eddig és ezután
sem vesz észre semmit a változásból,
hiszen továbbra is én vagyok a pol-
gármester és az önkormányzat szabad
döntési jogköre is megmaradt, így a fa-
lunak nem csorbult az önállósága.

Á. A.

KÖRJEGYZÕSÉG SEGÍTI A GAZDÁLKODÁST
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AUTÓBUSZJÁRATOK INDULÁSA SZERENCS VASÚTÁLLOMÁSRÓL

VONATOK ÉRKEZÉSE ÉS INDULÁSA – SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS

Abaújkér, Kassai u. 18.: M9.15,
WT12.50, I14.15
Abaújszántó, piactér: WT6.05, I6.09,
M9.15, X10.05, O11.30, X12.50,
D14.00, I14.15, M14.52, M16.30
Bekecs, posta: X4.05, M4.30, M5.15,
M5.35, M5.40, X6.00, 6.10, O6.20,
M6.30, M7.20, M7.30, 7.45, Z10.00,
X10.10, X10.20, X10.50, 11.35,
M12.40, Z12.45, M12.50, M13.25,
I13.52, M14.15, X14.25, 14.55,
+15.50, X15.55, X16.20, M16.30,
D17.15, M17.45, 18.20, Z19.45,
20.05, M22.15
Csobaj, kh.: I3.55, WM4.05, O4.45,
I5.50, O6.00, WO 6.05, M6.35, 7.50,
10.15, 12.30, 14.35, M15.52, D17.15,
19.50, 22.15
Encs, (Gibárt), Dózsa Gy. u. 10.:
M9.15, WT12.50, I14.15
Encs, aut. áll.: M9.15, WT12.50, I14.15
Gesztely, Rákóczi u. 16.: M4.30, M5.35,
X6.10, M7.30, X10.10, M12.50, 14.55,
X16.20, M17.45, Z19.45
Golop, sz. bolt: X6.00, WT6.05, I6.09,
7.45, M9.15, X10.05, O11.30, X12.50,
M13.25, D14.00, I14.15, X14.52,
+15.50, X15.55, M16.30, 17.15, M22.15
Golop, v.mh. bej. út.: M14.52
Legyesbénye, aut. vt.: M4.30, M5.35,
M5.40, 6.10, M7.30, 7.45, Z10.00,

X10.10, 11.35, Z12.45, M12.50,
I13.52, M14.15, 14.55, +15.50,
M15.55, X16.20, D17.15, M17.45,
Z18.20, Z19.45, M20.05, M22.15
Legyesbénye, monoki elág.: X4.05,
M4.30, M5.35, M5.40, X6.00, 6.10,
M7.30, 7.45, Z10.00, X10.10, X10.20,
11.35, M12.40, Z12.45, M12.50,
M13.25, I13.52, M14.15, 14.55,
+15.50, X15.55, X16.20, D17.15,
M17.45, 18.20, Z19.45, 20.05,
M22.15
Mád, aut. ford.: M5.40, WM6.40,
X9.15, M16.23, M18.15
Mád, Rákóczi u.: M5.40, WM6.40,
X9.15, M16.23, M18.15
Megyaszó, aut. vt.: M4.30, M5.35,
X6.10, M7.30, X10.10, 11.35, M12.50,
I13.52, 14.55, X16.20, M17.45,
Z19.45, M20.05
Mezôzombor, aut. ford.: I7.10, M16.23 
Mezôzombor, Rákóczi u.: M5.40,
WM6.40, I7.10, X9.15, M16.23,
M18.15
Miskolc, aut. áll.: M4.30, M5.35,
X6.10, M6.30, M7.30, X10.10,
M12.50, 14.55, X16.20, M17.45,
Z19.45
Monok, aut. ford.: X4.05, +6.10,
X7.45, X10.20, M12.40, Z12.45, 14.55,
M17.15, 18.20, 20.05, M22.15

Monok, Kossuth Múzeum: X4.05,
X6.00, +6.10, 7.45, X10.20, M12.40,
Z12.45, M13.25, 14.55, +15.50,
X15.55, D17.15, 18.20, 20.05, M22.15
Prügy, aut. ford.: I3.55, WM4.05,
O4.45, I5.50, O6.00, WO 6.05, M6.35,
I7.06, 7.50, 10.15, X11.00, 12.30,
M14.15, 14.35, M15.52, JV 15.52,
17.15, 19.50, 22.15 
Rátka, sz. ib.: WT6.05, I6.09, I6.25,
X7.45, M9.15, X10.05, O11.30,
X12.50, D14.00, I14.15, X14.52,
M16.30, X17.15, M22.15 
Sóstófalva: X6.10, M7.30, X10.10,
14.55, X16.20, Z19.45
Szerencs (Ond), iskola:WT6.05, I6.09,
I6.25, +6.55, WM7.06, I7.17, X7.45,
M9.15, X10.05, +10.30, O11.30,
X12.50, I13.45, D14.00, I14.15,
X14.52, +16.15, M16.30, X17.15,
M22.15
Szerencs, Tesco: 5.15, 8.00, 8.25,
10.15, 11.15, 13.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 21.50
Szerencs, Hidegvölgy u.: I6.25,
WM6.50, M9.15, X10.05, I13.20,
M13.52, M14.15, M14.55, M17.20
Szerencs, Malomtanya ford.: M15.52
Szerencs, posta: X4.05, M4.30, M5.15,
M5.35, M5.40, X6.00, 6.10, O6.20,
I6.25, M6.30, WM6.50, M7.20, M7.30,

7.45, M9.15, Z10.00, X10.05, X10.10,
X10.20, X10.50, 11.35, M12.40,
Z12.45, M12.50, I13.20, M13.25,
M13.52, M14.15, X14.25, 14.55,
+15.50, X15.55, X16.20, M16.30,
D17.15, M17.20, M17.45, 18.20,
Z19.45, 20.05, M22.15 
Szerencs, vá.:5.15, 8.00, 10.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 21.50
Taktabáj kh.: I3.55, WM4.05, O4.45,
I5.50, O6.00, WO6.05, M6.35, 7.50,
10.15, 12.30, 14.35, M15.52, D17.15,
19.50, 22.15 
Taktaharkány, vá.: X11.00
Taktakenéz, aut. vt.: I5.50, X11.00
Taktaszada, aut. ford.: M5.15, O6.20,
M7.20, X10.50, X14.25, M16.30 
Taktaszada, vá.: M5.15, O6.20, M7.20,
X10.50, X14.25, M16.30
Tállya, kh.: WO6.05, I6.09, I6.25,
X7.45, M9.15, X10.05, O11.30,
X12.50, D14.00, I14.15, X14.55,
M16.30, X17.15, M22.15
Tiszaladány, kultúrotthon: I3.55,
WM4.05, O4.45, I5.50, WO6.05,
M6.35, 7.50, X10.15, 12.30, 14.35,
M15.52, M17.15, 19.50
Tiszatardos, kultúrház: I3.55, WM4.05,
O4.45, I5.50, WO6.05, M6.35, 7.50,
X10.15, 12.30, 14.35, M15.52,
M17.15, 19.50

Tokaj, Idôsek Otthona: I3.55, WM4.05,
O4.45, I5.50, WO6.05, 7.50, X10.15,
12.30, 14.35, 
Tokaj, Mosolygó u. 1.: I3.55, WM4.05,
O4.45, I5.50, WO6.05, M6.35, 7.50,
X10.15, 12.30, 14.35, M15.52,
M17.15, 19.50
Tokaj, vá.: I5.50, WO6.05
Újcsanálos, aut. vt.: O6.10, M7.30,
X10.10, 14.55, X16.20, M17.45,
Z19.45

Jelmagyarázat
+ = munkaszüneti napokon 
D = szabadnap kivételével

naponta 
I = iskolai elôadások napján 
M = munkanapokon 
O = szabadnapokon 
WM = tanszünetben munkanapokon 
X = munkaszüneti napok

kivételével naponta 
Z = szabad- és munkaszüneti

napokon 
JV = hetek elsô tanítási napját

megelôzô munkaszüneti nap
WO = munkaszüneti napokon,

valamint tanszünetben
munkanapokon 

WT = szabadnapokon, valamint
tanszünetben munkanapokon

INDULÓ VONATOK
Abaújszántó: 4:17 ÞâĿ, 6:17 ÞâĿ, 8:17 ÞâĿ, 10:17

Þâ, 12:17 Þâ, 14:17 ÞâĿ, 16:17 ÞâĿ, 18:17 ÞâĿ,
20:17 ÞâĿ, 22:17 ÞâĿ

Balatonszentgyörgy: 6:45 {Ŀ
Budapest-Ferihegy: 6:55 ªÅÖâĿçHajdú, 7:58

ÅÖâĿçDélibáb, 9:58 ÅÖâĿçDália, 11:58 ÅÖâĿç
Jázmin, 13:58 ÅÖâĿçKamilla, 15:58 ÅÖâĿçRózsa,
17:58 ÅÖâĿçTulipán

Budapest-Keleti: 4:45 Ŀ, 6:02 ÅÖâĿçTVK, 6:45 {Ŀ,
7:12 bÅÖâçFüzér, 8:02 ÅÖâĿçTokaj, 8:45 Ŀ, 10:02
ÅÖâĿçHolló, 10:45 Ŀ, 12:02 ÅÖâĿçPáva, 12:45 Ŀ,
14:02 ÅÖâĿçRigó,  14:45 Ŀ, 16:02 ÅâÖĿçKócsag,
16:45 Ŀ, 17:17 cÞÖâçZemplén, 18:02 ÅÖâĿçVércse,
18:17 'ÞÕâ, 18:45 Ŀ

Budapest-Nyugati: 6:55 ªÅÖâĿçHajdú, 7:58
ÅÖâĿçDélibáb, 9:58 ÅÖâĿçDália, 11:58 ÅÖâĿç
Jázmin, 13:58 ÅÖâĿçKamilla,  15:58 ÅÖâĿçRózsa,
17:58 ÅÖâĿçTulipán

Cegléd: 6:55ªÅÖâĿçHajdú, 7:58ÅÖâĿçDélibáb, 9:58
ÅÖâĿçDália, 11:58 ÅÖâĿçJázmin, 13:58 ÅÖâĿç Ka-
milla, 15:58 ÅÖâĿçRózsa, 17:58 ÅÖâĿçTulipán 

Debrecen: 6:55ªÅÖâĿçHajdú, 7:58ÅÖâĿçDélibáb,
9:58 ÅÖâĿçDália, 11:58 ÅÖâĿçJázmin, 13:58
ÅÖâĿçKamilla, 15:58 ÅÖâĿçRózsa, 17:58 ÅÖâĿç
Tulipán 19:58 ÅÖâĿçTokaj

Fonyód: 6:45 {Ŀ
Füzesabony: 4:45 Ŀ, 6:02 ÅÖâĿçTVK, 6:45 {Ŀ, 7:12

bÅÖâçFüzér, 8:02 ÅÖâĿçTokaj, 8:45 Ŀ, 10:02
ÅÖâĿçHolló, 10:45 Ŀ, 12:02 ÅÖâĿçPáva, 12:45 Ŀ,
14:02 ÅÖâĿçRigó, 14:45 Ŀ, 16:02 ÅâÖĿçKócsag,
16:45 Ŀ, 17:17 cÞÖâçZemplén, 18:02 ÅÖâĿçVércse,
18:17 'ÞÕâ, 18:45 Ŀ

Hajdúszoboszló: 6:55 ªÅÖâĿçHajdú, 7:58 ÅÖâĿç
Délibáb, 9:58ÅÖâĿçDália, 11:58ÅÖâĿçJázmin, 13:58
ÅÖâĿçKamilla, 15:58 ÅÖâĿçRózsa, 17:58 ÅÖâĿç
Tulipán 

Hatvan: 4:45 Ŀ, 6:45 {Ŀ, 8:45 Ŀ, 10:45 Ŀ, 12:45 Ŀ,
14:45 Ŀ, 16:45 Ŀ, 18:17 'ÞÕâ, 18:45 Ŀ

Keszthely: 6:45 {Ŀ
Miskolc-Tiszai: 4:05 ÞâĿ, 4:45Ŀ, 5:13 »Þâ, 5:45 ÞâĿ,

6:02 ÅÖâĿçTVK, 6:15 »Þâ, 6:39 ÞâĿ (Csak Takta-
harkány és Tiszalúc állomásokon áll meg.), 6:45 {Ŀ, 7:12
bÅÖâçFüzér, 7:45 ÞâĿ, 8:02 ÅÖâĿçTokaj, 8:45Ŀ,
9:45 ÞâĿ, 10:02 ÅÖâĿçHolló, 10:45Ŀ, 11:45 ÞâĿ,
12:02 ÅÖâĿçPáva, 12:45 Ŀ, 13:45 ÞâĿ, 14:02
ÅÖâĿçRigó, 14:45 Ŀ, 15:16 »Þâ, 15:45 ÞâĿ, 16:02
ÅâÖĿçKócsag, 16:45Ŀ, 17:17 cÞÖâçZemplén, 17:45
ÞâĿ, 18:02 ÅÖâĿçVércse, 18:17 'ÞÕâ, 18:45 Ŀ,
19:45 ÞâĿ, 20:02ÅÖâçHajdú, 20:47 ÞâĿ, 22:15 ÞâĿ

Nyíregyháza: 4:10 ÞâĿ, 5:15 ÞâĿ, 6:15 ÞâĿ, 6:55
ªÅÖâĿçHajdú, 7:15 ÞâĿ, 7:58ÅÖâĿçDélibáb, 8:15
ÞâĿ, 9:15 Þâ, 9:58 ÅÖâĿçDália, 10:15 ÞâĿ, 11:15
Þâ, 11:58 ÅÖâĿçJázmin, 12:15 ÞâĿ, 13:15 Þâ, 13:58
ÅÖâĿçKamilla, 14:15 ÞâĿ, 15:15 Þâ, 15:58
ÅÖâĿçRózsa, 16:15 ÞâĿ, 17:15 Þâ, 17:58 ÅÖâĿç
Tulipán,18:15 ÞâĿ, 19:15 Þâ, 19:58ÅÖâĿçTokaj, 20:15
ÞâĿ, 21:15 Þâ, 22:15 ÞâĿ, 23:36 ¼ÞâĿ

Püspökladány: 6:55ªÅÖâĿçHajdú, 7:58ÅÖâĿç Dé-
libáb, 9:58 ÅÖâĿçDália, 11:58 ÅÖâĿçJázmin, 13:58
ÅÖâĿçKamilla, 15:58 ÅÖâĿçRózsa, 17:58 ÅÖâĿç
Tulipán 

Sátoraljaújhely: 4:13 Þâ, 5:13 ÞâĿ, 6:13 Þâ, 7:13
ÞâĿ, 8:13 Þâ, 9:13 Ŀ, 11:13 Ŀ, 12:13 Þâ, 13:13 Ŀ,
14:13 Þâ, 15:13 Ŀ, 16:13 Þâ, 17:13 Ŀ, 17:48 aÞÕâ,
18:13 Þâ, 19:13Ŀ, 20:13 Þâ, 20:45aÅÖâçFüzér, 21:13
Ŀ, 22:24 Þâ

Siófok: 6:45 {Ŀ
Székesfehérvár: 6:45 {Ŀ
Szolnok: 6:55 ªÅÖâĿçHajdú, 7:58 ÅÖâĿçDélibáb,

9:58 ÅÖâĿçDália, 11:58 ÅÖâĿçJázmin, 13:58
ÅÖâĿçKamilla, 15:58 ÅÖâĿçRózsa, 17:58 ÅÖâĿç
Tulipán 

Tokaj: 4:10 ÞâĿ, 5:15 ÞâĿ, 6:15 ÞâĿ, 6:55 ªÅÖâ
ĿçHajdú, 7:15 ÞâĿ, 7:58 ÅÖâĿçDélibáb, 8:15 ÞâĿ,
9:15 Þâ, 9:58 ÅÖâĿçDália, 10:15 ÞâĿ, 11:15 Þâ,
11:58 ÅÖâĿçJázmin, 12:15 ÞâĿ, 13:15 Þâ, 13:58
ÅÖâĿçKamilla, 14:15 ÞâĿ, 15:15 Þâ, 15:58
ÅÖâĿçRózsa, 16:15 ÞâĿ, 17:15 Þâ, 17:58 ÅÖâĿç
Tulipán, 18:15 ÞâĿ, 19:15 Þâ, 19:58 ÅÖâĿçTokaj,
20:15 ÞâĿ, 21:15 Þâ, 22:15 ÞâĿ, 23:36 ¼ÞâĿ

ÉRKEZÔ VONATOK
Abaújszántó: 5:37 ÞâĿ, 7:37 ÞâĿ, 9:37 ÞâĿ, 11:37

Þâ, 13:37 Þâ, 15:37 ÞâĿ, 17:37 ÞâĿ, 19:37 ÞâĿ,
21:37 ÞâĿ

Budapest-Ferihegy: 10:01 ÅÖâĿçHolló, 12:01
ÅÖâĿçPáva, 14:01 ÅÖâĿçRigó, 16:01 ÅÖâĿçKó-
csag, 18:01 ÅÖâĿçVércse, 20:01 ÅÖâçHajdú 

Budapest-Keleti: 9:11 Ŀ, 9:56 ÅÖâĿçDália, 11:11 Ŀ,
11:56 ÅÖâĿçJázmin, 13:11 Ŀ, 13:56 ÅÖâĿçKamilla,
15:11 Ŀ, 15:56 ÅÖâĿçRózsa, 17:11 Ŀ, 17:45 aÞÕâ,
17:56 ÅÖâĿçTulipán, 19:11 Ŀ, 19:56 ÅÖâĿçTokaj,
20:42 aÅÖâçFüzér, 21:11 Ŀ

Budapest-Nyugati: 10:01 ÅÖâĿçHolló, 12:01
ÅÖâĿçPáva, 14:01 ÅÖâĿçRigó, 16:01 ÅÖâĿçKó-
csag, 18:01 ÅÖâĿçVércse, 20:01 ÅÖâçHajdú 

Cegléd: 10:01 ÅÖâĿçHolló, 12:01 ÅÖâĿçPáva,
14:01 ÅÖâĿçRigó, 16:01 ÅÖâĿçKócsag, 18:01
ÅÖâĿçVércse, 20:01 ÅÖâçHajdú 

Debrecen: 8:01ÅÖâĿçTokaj, 10:01ÅÖâĿçHolló, 12:01
ÅÖâĿçPáva, 14:01 ÅÖâĿçRigó, 16:01ÅÖâĿçKócsag,
18:01 ÅÖâĿçVércse, 20:01 ÅÖâçHajdú 

Füzesabony: 9:11 Ŀ, 9:56 ÅÖâĿçDália, 11:11 Ŀ, 11:56
ÅÖâĿçJázmin, 13:11 Ŀ, 13:56 ÅÖâĿçKamilla, 15:11
Ŀ, 15:56 ÅÖâĿçRózsa, 17:11 Ŀ, 17:45 aÞÕâ, 17:56
ÅÖâĿçTulipán, 19:11 Ŀ, 19:56 ÅÖâĿçTokaj, 20:42
aÅÖâçFüzér, 21:11 Ŀ

Hajdúszoboszló: 10:01 ÅÖâĿçHolló, 12:01 ÅÖâĿç
Páva, 14:01 ÅÖâĿçRigó, 16:01 ÅÖâĿçKócsag, 18:01
ÅÖâĿçVércse, 20:01 ÅÖâçHajdú 

Hatvan: 9:11 Ŀ, 11:11 Ŀ, 13:11 Ŀ, 15:11 Ŀ, 17:11 Ŀ,
17:45 aÞÕâ, 19:11 Ŀ, 21:11 Ŀ

Miskolc-Tiszai: 5:11 ÞâĿ, 6:11 ÞâĿ, 6:49 »Þâ, 6:53
ªÅÖâĿçHajdú, 7:11 ÞâĿ, 7:56ÅÖâĿçDélibáb, 8:11
ÞâĿ, 9:11 Ŀ, 9:56 ÅÖâĿçDália, 10:11 ÞâĿ, 11:11

Ŀ, 11:56 ÅÖâĿçJázmin, 12:11 ÞâĿ, 13:11 Ŀ, 13:56
ÅÖâĿçKamilla, 14:11 ÞâĿ, 14:49 »Þâ, 15:11Ŀ, 15:50
Þâ, 15:56 ÅÖâĿçRózsa, 16:11 ÞâĿ, 17:11 Ŀ, 17:45
aÞÕâ, 17:56 ÅÖâĿçTulipán, 18:11 ÞâĿ, 19:11 Ŀ,
19:56 ÅÖâĿçTokaj, 20:11 ÞâĿ, 20:42 aÅÖâçFüzér,
21:11 Ŀ, 22:11 ÞâĿ, 23:34 ÞâĿ

Nyíregyháza: 4:03 ªÞâĿ, 4:35 ÞâĿ, 5:40 ÞâĿ, 6:01
ÅÖâĿçTVK, 6:38 ÞâĿ, 7:40 ÞâĿ, 8:01 ÅÖâĿç To-
kaj, 8:40 Þâ, 9:40 ÞâĿ, 10:01ÅÖâĿçHolló, 10:40 Þâ,
11:40 ÞâĿ, 12:01 ÅÖâĿçPáva, 12:40 Þâ, 13:40
ÞâĿ, 14:01 ÅÖâĿçRigó, 14:40 Þâ, 15:40 ÞâĿ, 16:01
ÅÖâĿçKócsag, 16:40 Þâ, 17:40 ÞâĿ, 18:01
ÅÖâĿçVércse, 18:40 Þâ, 19:40 ÞâĿ, 20:01 ÅÖâ
çHajdú, 21:40 ÞâĿ, 23:40 ÞâĿ

Püspökladány: 10:01 ÅÖâĿçHolló, 12:01 ÅÖâĿç
Páva, 14:01 ÅÖâĿçRigó, 16:01 ÅÖâĿçKócsag, 18:01
ÅÖâĿçVércse, 20:01 ÅÖâçHajdú 

Sátoraljaújhely: 4:43 Ŀ, 5:43 ÞĿ, 6:43 Ŀ, 7:11 bÅÖ
âçFüzér, 7:43 Þâ, 8:43 Ŀ, 10:43 Ŀ, 11:43 Þâ, 12:43 Ŀ,
13:43 Þâ, 14:43 Ŀ, 15:43 Þâ, 16:43 Ŀ, 17:12 cÞÖâç
Zemplén, 17:43 Þâ, 18:13 'ÞÕâ, 18:43 Ŀ, 19:43 Þâ,
20:43 ÞâĿ, 21:43 Þâ, 23:23 ÞâĿ

Szolnok: 10:01 ÅÖâĿçHolló, 12:01 ÅÖâĿçPáva,
14:01 ÅÖâĿçRigó, 16:01 ÅÖâĿçKócsag, 18:01
ÅÖâĿçVércse, 20:01 ÅÖâçHajdú 

Tokaj: 4:03 ªÞâĿ, 4:35 ÞâĿ, 5:40 ÞâĿ, 6:01
ÅÖâĿçTVK, 6:38 ÞâĿ, 7:40 ÞâĿ, 8:01 ÅÖâĿç To-
kaj, 8:40 Þâ, 9:40 ÞâĿ, 10:01ÅÖâĿçHolló, 10:40 Þâ,
11:40 ÞâĿ, 12:01 ÅÖâĿçPáva, 12:40 Þâ, 13:40
ÞâĿ, 14:01 ÅÖâĿçRigó, 14:40 Þâ, 15:40 ÞâĿ, 16:01
ÅÖâĿçKócsag, 16:40 Þâ, 17:40 ÞâĿ, 18:01
ÅÖâĿçVércse, 18:40 Þâ, 19:40 ÞâĿ, 20:01 ÅÖâ
çHajdú, 21:40 ÞâĿ, 23:40 ÞâĿ

Jelmagyarázat: 
ç: InterCity vonat. Gyorsvonat, sebesvonat. Å: Helyjegy vál-

tása kötelezô. Þ: Csak 2. osztályú kocsikkal közlekedik. â: A
vonaton tilos a dohányzás. Ö: Kerékpár nem szállítható. Õ: Ke-
rékpár a vonaton a megjelölt helyen szállítható (korlátozott fé-
rôhely). Ŀ: Rendkívüli helyzet alkalmával is közlekedô vonat.
»: Közlekedik: munkanap. ¼: Közlekedik: munkanap és vasár-
napi közlekedési rend szerint. ª: Nem közlekedik: vasárnap és
ünnepnapi közlekedési rend szerint. ': Közlekedik: vasárnapi
közlekedési rend szerint. a: Közlekedik: XII. 22-ig és I. 2. – VI.15-
ig, valamint IX.1-jétôl pénteki közlekedési rend szerint. b: Köz-
lekedik: XII. 22-ig és I. 2. – VI. 15-ig, valamint IX. 1-jétôl szom-
bati közlekedési rend szerint. c: Közlekedik: XII. 22-ig és I. 2.
– VI.15-ig, valamint IX. 1-jétôl vasárnapi közlekedési rend sze-
rint. {: Közlekedik: Sátoraljaújhely – Budapest-Keleti: naponta,
Budapest-Keleti – Keszthely: IV. 22-ig és IX. 26-tól szombati na-
pokon, IV. 23-tól IX. 25-ig naponta. 4:45 Ŀ: A gyors/sebesvo-
nat Miskolc-Tiszai pályaudvarig minden állomáson és megálló-
helyen megáll. 9:13Ŀ: A gyors/sebesvonat Sátoraljaújhelyig min-
den állomáson és megállóhelyen megáll.

Bôvebb információ: www.mav-start.hu illetve
MÁVDIREKT: 06(40)49-49-49

(helyi tarifával 0–24 óráig hívható).
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MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN

Személygk. 22 000 Ft-tól
Szgk.-utánfutó 14 000 Ft-tól
Tgk. 3,5 t alatt 28 000 Ft-tól
Tgk. 3,5 t felett 40 000 Ft-tól
Tgk.-pótkocsik 26 000 Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA � EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS � BIZTOSÍTÓS KÁRÜGYINTÉZÉSEK

Új tevékenységgel bővültünk: EREDETISÉG-VIZSGÁLAT!

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

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

AKKUMULÁTOROK 
LEG… 

LEG… 
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

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

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

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

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 szek-
rények, felújított lépcsôház. Alacsony társasházi költség.
Irányár: 7 500 000 Ft. Tel.: 70 /280-42-45. 

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

BEKECS
SZENT ISTVÁN U. 9.: 900 m² telken, terv szerint 210 m²-
es, nappali, 3 szoba, konyha, étkezô, kamra, fürdôszoba,
WC, mosókonyha, elôszoba, közlekedô, gardrob helyisé-
ges, két kocsibeállású garázsos, építés alatt álló, korszerû
ingatlan (Ytong, Tondach cserép) anyagköltségáron eladó.
Megfelelôség esetén szerencsi, miskolci, legalább 2 szo-
bás társasházi ingatlant vagy személygépkocsit, szállító-
jármûvet ér ték egyez tetéssel 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, fürdô-
szoba lakrészes dupla fûtési rendszerû (gázkonvektor, vil-
lanykályhák) lakóház. Külön épületben nyári konyha,
pince és gazdasági épületek. Ásott kút, buszmegálló né-
hány percre. Önálló építési telek leválasztható. Együtt és
külön is eladó. Irányár: telek: 2 835 000 Ft, házas ingat-
lan: 12 524 000 Ft. Tel.: 30/38-33-799.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGY VÉD
3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

3900 Szerencs, Rákóczi út 54. 
(a háziorvosi rendelőkkel szemben)

Telefon: 47/362-300. Mobil: 20/2424-554
*szemüvegkészítés esetén

A részletekről érdeklődjön az üzletben:

Bõvebb információ:
Filep András  polgármester

Taktaszada Község Önkormányzata
3921 Taktaszada, Kossuth utca 74.

Tel.: 47/392-340

Taktaszada, 2011. 01. 06.

Pályázati azonosító: ÉMOP-4.1.1/C-09-2009-0003

Egészségház kialakítása Taktaszadán

Több mint 68 millió forintból valósul meg a beruházás!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-magyarországi Operatív Program keretén belül „Kis-
térségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerûsítése
a komplex programmal kezelendõ LHH kistérségekben” tárgyú felhívást tett közzé. Taktaszada
Község Önkormányzata 2009 decemberében „Egészségház kialakítása Taktaszadán” címmel
projektjavaslatot nyújtott be, mely javaslat 2010. 03. 03-án sikeres elbírálásban részesült.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt tervezett összköltsége 68 448 983 Ft.
A beruházás költségeinek 12,3%-át Taktaszada Község Önkormányzata önerõbõl finanszí-
rozza, a fennmaradó 60 000 000 forintot az Észak-magyarországi Operatív Programból nyert
európai uniós támogatás fedezi.

A beruházás célja a község központi részén lévõ Kossuth Lajos utca 103. szám alatt
egészségház építése. Az épületben 1 db háziorvosi rendelõ, 1 db nõgyógyászati és gyer-
mekorvosi rendelõ, 1 db védõnõi tanácsadói rendelõ, 1 db házi segítségnyújtás-iroda, va-
lamint ezen létesítményekhez szükséges öltözõk, vizesblokkok és teakonyhák kerülnek ki-
alakításra. A rendelõi bejáratokhoz a mozgáskorlátozottak részére rámpa készül.

Az építési munkálatok 2011. január 7-én elkezdõdtek, a munkálatok befejezésének ter-
vezett végsõ idõpontja: 2011. 10. 31.

Akcióinkat meghosszabbítottuk január 31-ig!
Szemüvegkeretek 50% kedvezménnyel!

Szemüveglencsék 10-20-30%-kal olcsóbban!
Ingyenes szemész szakorvosi látásvizsgálat*

kedden 9.30-tól 11.30-ig
Dr Korondi Klára szemész 

főorvos

csütörtökön 15.00-tól 17.00-ig
Dr Szemán Annamária szemész

szakorvos

Bõvebb információ, idõpont-egyeztetés:
Dr. Fodor Edit, tel.: 30/9552-367.

Szalon: Szerencs, Széchenyi u. 57. 

SUA VITA
orvosi elektrokozmetika

Eszközök, szolgáltatások: 
* IPL villanófényes lézerkezelés – tartós szõrtelenítés; pattanásos bõr kezelése; herpesz,

acne kezelése; pigmentfolt-kezelés; hegek kezelése; arcbõr rendellenességeinek kezelé-
se (kipirosodás)

* SOPHIDERM mikroderm-abráziós kezelés – elzáródott, tág pórusú acnés bõr kezelése;
hegek kezelése; pigment- és öregségi foltok halványítása, eltüntetése; striák kezelése, hal-
ványítása; bõrfiatalítás; finom ráncok simítása; öregedõ bõr simítása, rugalmasságának
növelése

* MEZOEASY COMBI tû nélküli mezoterapiás módszer, hõterápiával a hatóanyagokat a bõr
mélyebb rétegeibe juttatja – izomerõsítés; bõrfeszesítés; bõrtisztítás; masszírozás; bõrtáp-
lálás; sejtfeltöltés

* KES rádiofrekvenciás készülék – zsírbontás és cellulitkezelés
* VEINWAVE termokoagulációs kezelés – bõrfelszíni érproblémák kezelése; tágult hajszál -

erek kezelése; érproblémák kezelése az egész testen; arcbõr érproblémáinak kezelése;
seprûvénák kezelése

Új szolgáltatásaink (bevezetõ árakon)
* VENUS különleges izomstimulálás, anyagcsere-fokozás – alakformálás;

feszítés; kerületcsökkentés; cellulitkezelés

* SLIM MANAGER testösszetétel analízis – testsúly mérése; testzsír, fehérje,
víz, ásványi anyag meghatározása; zsír és izomtömeg arányának, elosz-
lásának kimutatása

* POWER PLATE személyre szabott gyorsulási tréning – súlycsökkentés,
rövidebb edzésidõ;  osteoporozis megelõzése, javítása; izomerõ, izomtó-
nus növelés, közérzet javítása; vérkeringés, nyirokkeringés javítása

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY
A Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit

Kft (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bér-
beadó pályázatot hirdet Szerencs Város Ön-
kormányzata tulajdonában lévõ, Szerencs,
Ondi út 10/A és 10/B szám alatti lakások
bérbeadására.

„A” épület
II. emelet 1.: 86,5 négyzetméteres,

kétszobás, nappali, étkezõs lakás. Lakbér
összeg: 45 326 Ft/hó. A lakás összkom-
fortos, egyedi gázfûtéses, 3 szintes épü-
letben helyezkedik el, 1 db 6 m2-es föld-
szinti tároló tartozik hozzá. 

A versenytárgyalás ideje és helye: 2011.
január 21., 9.30 óra, Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. irodája, Szerencsi Fürdõ és
Wellnessház Szerencs, Rákóczi út 94.

„B” épület
I. emelet 2.: 38 négyzetméteres, egy-

szobás lakás. Lakbér összege: 19 912 Ft/hó. 
I. emelet 3.: 38 négyzetméteres, egy-

szobás lakás. Lakbér összege: 19 912 Ft/hó. 
A versenytárgyalás ideje és helye: 2011.

január 21., 9 óra, Városüzemeltetõ Non-
profit Kft. irodája, Szerencsi Fürdõ és Well-
nessház Szerencs, Rákóczi út 94.

A lakások összkomfortosak, gáz-központi
fûtéses, 3 szintes épületben helyezkednek
el. A épületben közös kerékpár- és baba-
kocsi tároló található, valamint a lakások-
hoz 1 db 1,5 m2-es földszinti tároló tarto-
zik.

A pályázati kiírás és a pályázathoz szük-
séges adatlap a Szerencsi Fürdõ és Well-
nessház recepcióján (Szerencs, Rákóczi út
94.) vehetõ át.

Pályázat beadási határideje 2011. janu-
ár 19. (szerda) 12 óra, helye: Városüze-
meltetõ Nonprofit Kft. irodája, Szerencsi
Fürdõ és Wellnessház Szerencs, Rákóczi
út 94.

Egyéb tudnivalókat (pl. jogosultsági fel-
tételek) a pályázati kiírás részletesen tar-
talmazza.
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Szerencs, Gyár út 13. 
(A Mol-kút mellett)

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Várjuk ügyfeleinket 
a MOL-benzinkút

melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

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

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

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

� ADK autódaru-bérbeadás
�Minõsített keverõbõl minõsített beton

Bereczk Autósbolt

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

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

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

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

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

üléshuzatok � Távirányítós kürt � Nanopados telefontartó

AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.

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

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

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

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

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

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

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

(Bowling Club alatt).

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. 

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT 
FRISS MAGYAR ÁRU

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

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

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

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

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

Eng.sz.: R-1787/1998

Élje át ön is a 
VELENCEI KARNEVÁL forgatagát, 

a legeseménydúsabb alkalmat!
Szerencsi indulás!!!

Idôpont: 2011. 02. 25–27-ig
Részvételi díj: 16 900 Ft/fô

További információ és jelentkezés:

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

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

Honlap: www.zemplentourist.hu

Szerencsi könyvelõiroda

mérlegképes
könyvelõt 

keres,
fényképes önéletrajzokat 

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

A POS TÁ JÁ BÓL

Tizenötödik alkalommal rende-
zett szakmai napot Szerencsen a
Schneider-Electric Energy Magyar-
ország Kft. és a Magyar Elektro-
technikai Egyesület. A december
10-ei fórum résztvevõi az ország kü-
lönbözõ térségeibõl érkeztek az im-
már hagyományos rendezvényre.

A Rákóczi-várban megtartott ta-
nácskozást Koncz Ferenc nyitotta
meg, hangsúlyozva, hogy napjaink-
ban az élet minden területén nélkü-
lözhetetlenné vált a villamos ener-
gia. Szerencs polgármestere szerint
a lakosság számára fontos a szol-
gáltatás biztonsága, de legalább ek-
kora jelentõségû, hogy az emberek
megfizethetõ áron jussanak hozzá az
áramhoz. A Magyar Elektrotechnikai
Egyesület nevében felszólaló Ko-
vács Gábor felidézte, hogy másfél év-
tizeddel ezelõtt Puskás János és
Czeglédy Ferenc kezdeményezésé-
re rendezték meg elsõ alkalommal
Szerencsen az évzáró konferenciát,
amivel egy máig tartó hagyományt
teremtettek. Hans-Günther Hogg, az
ELMÛ-ÉMÁSZ Nyrt. igazgatósági
tagja tájékoztatójában a cégcsoport
által megvalósított fejlesztéseket is-
mertette, amelyek együttes értéke az
elmúlt tizenöt évben elérte a har-
mincmilliárd forintot. A társaság a
szolgáltatás biztonságának növelése
mellett a fogyasztókkal történõ kap-
csolattartás lehetõségeit is bõvítette.

A szakmai napon szó esett arról,
hogy a villamos energiát elõállító ha-
zai erõmûvek többsége napjainkra el-
avult, kis hatékonyságú és környe-
zetszennyezõ. Ezeknek a létesítmé-
nyeknek jelenleg kilencezer mega -
watt a kapacitása, ami az igények nö-
vekedése miatt 2025-re várhatóan ti-
zenegyezer megawattra emelkedik.
A mûködési engedélyüket elvesztõ

erõmûvek miatt az elkövetkezõ tíz
évben hatezer megawatt korszerû
erõmûkapacitás létesítésére lesz szük-
ség hazánkban, és csak a befektetõi
szándéktól függ, hogy ebbõl milyen
mértékû lesz az atomenergiát, sze-
net és lignitet, kõolajat, megújuló
energiaforrást felhasználó létesítmé-
nyek, illetve a szivattyús-tározós
erõmûvek aránya.

A VILLAMOS ENERGIA 
JELENE ÉS JÖVÕJE 

Tizenöt éves múltra tekint vissza a szerencsi konferencia. 

A német származású Wolfgang
Hirn könyve 2006-ban jelent meg Ma-
gyarországon a HVG Kiadó gondo-
zásában. A szerzõ gazdasági újságí-
róként 1986 óta rendszeresen tudó-
sít Kínából, nyomon követi a társa-
dalmi-gazdasági változásokat. Már a
bevezetõ soraiból kiolvasható Kína
iránti határtalan lelkesedése, s a könyv
további részei is azt támasztják alá,
hogy kissé elfogult az ázsiai ország
iránt. Nem egy mindenre kiterjedõ,
átfogó gazdasági elemzést olvasha-
tunk eme mûvében, hanem egy szub-
jektív értékelést. Személyes utazásai
során szerzett benyomásait, tapasz-
talatait is alapul véve, XXI. századi
Marco Poloként fejébe vette, hogy a
világ elé tárja azokat a változásokat,
amelyeken Kína az elmúlt két-három
évtizedben keresztülment, s mint an-
nak idején a velencei utazó, a távol-
keleti országban tett látogatásainak él-
ményeit papírra veti, hogy lehenge-
relje az európai olvasót. Nem titkolt
célja, hogy megcáfolja azt a szerin-
te valótlan képet, amely az európai-
akban Kínáról az utóbbi idõben ki-
alakult, s felnyissa szemünket, hiszen
úgy vélekedik, hogy ez a hihetetlen
változás hatással lesz Európa és az eu-
rópaiak életére is. Hirn rövid történeti
áttekintés után statisztikai adatokra,
és neves közgazdászoktól vett idé-
zetekre alapozva kívánja meggyõzni
az olvasót a „gigászi” ország jelen -
tõségérõl, amely felett nem lehet sze-
met hunyni. 

A rövid bevezetõ után a szerzõ kro-
nológiai sorrendben haladva meg-
említi azokat az eseményeket, ame-
lyek kiemelkedõek Kína történetében,
kezdve az ókori kínai találmányok-
tól (ld.: puskapor, selyem, papír,
iránytû, stb.). Nagy hangsúlyt fektet
a középkori hajózásra, kiemelve
Zheng He kínai tengeri utazó által
tett felfedezéseket. A történelmi át-
tekintés során az ópiumháborúkon
keresztül a kulturális forradalomig

minden fontosabb tör-
ténelmi eseményt meg-
említ Kína szemszö-
gébõl nézve, egészen a
XX. századig, s a végén
olyan megállapítást tesz,
amely szerint Kínának
már a középkorban
megadatott volna a le-
hetõség, hogy világha-
talommá váljon, de ak-
kor egyszerûen nem
akart az lenni, nem foly-
tatta a tengeri hajózást, elszigetelt-
ségbe burkolózott, és inkább a Nagy
Fal építésébe fogott. A szerzõ véle-
ménye szerint ennek nincsen más
oka, minthogy túl drágának tartották
a hajózást, amit mellesleg Konfuci-
usz sem támogatott és fontosabbnak
látták a mongolok támadását meg-
elõzendõ, megépíteni a védvonalat. 

A szerzõ arra a következtetésre jut,
hogy a középkori eseményekkel el-
lentétben, Kína most visszatér a
nemzetközi színtérre, és meggyõ -
zõdése, hogy õ lehet a XXI. század
elsõ számú nagyhatalma, maga mö-
gött hagyva az USA-t.

A történelemóra után Hirn párhu-
zamot von a kínai oktatási rendszer
és a gazdaság fejlõdése között, kie-
melve a 2001-es oktatási reform
eredményeit. Kínában töltött egy
évem során én magam is tapasztal-
tam, hogy a kínai diákok mennyire
szorgalmasak, kitartóak, amikor haj-
nali 6-kor már a parkban ülve,
könyvvel kezükben magolják a tan-
anyagot. Egyetlen negatívumként a
kreativitás hiányát emeli ki a szerzõ.
A kínaiak talán alapvetõen nem ki-
fejezetten kreatívak, sokszor inkább
gépiesek, magolósak, de mégis si-
került kialakítaniuk egy olyan rend-
szert, amelyben a piacgazdaság és
a tervgazdaság együttesen mûködik,
s amelynek mindenki a csodájára jár. 

Hirn írásából megtudhatjuk, ho-
gyan helyezõdött át az ipari terme-

lés nyugatról keletre, és
azt is, hogy Kína milyen
eszközökkel, hogyan
szerezte meg a nyuga-
ti vállalatok know-how-
ját, megrendelésért cse-
rébe. S hogy miért adja
be a derekát az európai
vállalatok nagy része,
az a szerzõ szerint csu-
pán annak köszönhetõ,
hogy rövidlátóan gon-
dolkodnak, be akarnak

kerülni a kínai piacra, s közben
eszükbe sem jut, hogy hosszú távon
versenytársat teremtenek. A mûbõl
az is kiderül, hogy Kína rengeteget
tanult a japán Sony és a koreai Sam-
sung példájából, ez is segítségére
szolgált saját márkáinak felépítésé-
ben.

A mû alapfeltevése, hogy Kína fel-
emelkedése a gazdasági, politikai, és
a sportbeli nagyhatalmi szerep be-
töltésével valósulhat meg, s felsora-
koztatja azokat az érveket, amelyek
szerinte félig-meddig már azzá is tet-
ték Kínát. Így utólag tekintve a 2008-
as olimpiát és a 2010-es sanghaji vi-
lágkiállítást, elmondhatjuk, hogy
mindkettõben kitett magáért, annak
érdekében, hogy felhívja magára a
figyelmet.

A mû végén az író taglalja Kína
gazdasági fejlõdésének lehetséges kö-
vetkezményeit is, amely újságírók vé-
leményére alapozva lehet egy ösz-
szeomlás, tüntetésekkel és pártbeli
széthúzásokkal, de lehet egy békés
demokratikus rendszer kialakulásá-
nak kezdete. Felmerülhet bennünk
a kérdés, hogy ennek a békés de-
mokratizálódásnak milyen hatása
lesz az egy központból való irányí-
tás fenntarthatóságára, a regionális
fejlettségi szintek közti különbségek
megoldására, vagy akár a tajvani kér-
dés megoldására, de arra a szerzõ
már nem ad választ.

Falussy Zsuzsa

KÍNA, A NAGY FALAT

KEGYELETSÉRTÕ 
SÍRGYALÁZÓK

Három hónapja temettük el Sze-
rencsen az öcsémet, aki 28 évesen
halt meg egy szörnyû balesetben. A
tragédia súlyos megrázkódtatást je-
lentett a családnak, amit az elmúlt
idõszakban tovább tetéz egy isme-
retlen, aki a sírhelyre elhelyezett em-
lékeket, mécseseket rendszeresen
elviszi, ezzel fokozva fájdalmunkat.

Szomorú, hogy a temetõben sem le-
hetnek nyugalomban a szeretteink.
Remélem, hogy a nyilvánosság ere-
je megfékezi a sírgyalázót, amihez
az egyházak segítségét is kértem.
Akár magánnyomozó felfogadására
is kész vagyok annak érdekében,
hogy leleplezõdjön az elkövetõ. Sze-
retném, hogy a családunk nyugod-
tan gyászolhassa a testvéremet.

Kovácsné Boros Andrea, 
Baktalórántháza

Díjmentes internet-használati kép-
zést szervezett a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás mozgókönyvtári
feladatokat ellátó könyvtárosainak a
Szerencsi Városi Kulturális Központ és

Könyvtár. A Rákóczi-várban megtar-
tott, pályázati támogatással megvaló-
suló 16 órás oktatáson december 13-
án és 14-én vettek részt az érdeklõdõ
szakemberek a környék településeirõl.

OKTATÁS KÖNYVTÁROSOKNAK

Munkadíj nélküli számítógép-ja-
vítási lehetõséget biztosít a város né-
met nemzetiségi közösségéhez tar-
tozóknak és a település megváltozott
munkaképességû lakosainak a sze-

rencsi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat. A vállalkozói felajánlásból
biztosított kedvezményes lehetõ ség -
rõl a 20/330-3316-os telefonszá-
mon érdeklõdhetnek a jogosultak.

INGYENES
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS 

A Debreceni Betû SE volt a ven-
dége december 10-én a város férfi
kosárlabdacsapatának. A nehézke-
sen induló NB II-es találkozón a sze-
rencsi együttes végül több mint
húsz ponttal bizonyult jobbnak az
ellenfelénél.

SZVSE: Jakab L. (23), Homoky T.
(11), Birk L.(12/3), Kovács S. (4), End-
rész T. (15). Csere: Takács K. (10),
Szárnya G. (12), Marton P. (12/3), Ko-
vács Á. (4), Molnár K. (2), Pallai Á.
Edzõ: Gulyás László. A negyedek
eredményei: I. 21–22, II. 28–17, III.
35–21, IV. 21–22. 

A mérkõzés elõtti négy hétben nem
játszott hazai pályán az NB II Kele-
ti csoportjában szereplõ együtte-
sünk. Talán ez, vagy az irányító Ta-
kács Péter sérülése volt az oka an-
nak, hogy a mérkõzés elsõ félidejé-

ben nem tudtak felpörögni Gulyás
László játékosai. A nyitó tíz percben
olyannyira nem ment a játék a csa-
patnak, hogy a jóval kisebb játékerõt
képviselõ debreceniek egypontos
elõnnyel zárták a negyedet. A má-
sodik játékrészben tovább folytató-
dott a helyi együttes mélyrepülése.
A távoli dobások rendre lepattantak
a gyûrûrõl, nem sikerültek a betöré-
sek, a palánk alatt pedig legtöbbször
a vendégeké lett a labda. A találko-
zó fordulópontját a félidõt követõ né-
hány perc jelentette, amikor a há zi -
gazdák ráéreztek a ritmusra, és rö-
vid idõn belül közel húszpontosra
növelték a két csapat közötti kü-
lönbséget. A gyõzelem valójában
nem forgott veszélyben a 105–82-es
végeredményû találkozón, ahol a leg-
több pontot, szám szerint 23-at Ja-
kab László szerezte. Á. A.

A Szerencsi Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltóság munkatársai hatodik al-
kalommal rendezték meg néhai kollé-
gájuk tiszteletére a Bodnár Ferenc Kis-
pályás Labdarúgó Emléktornát.

A Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban december 11-én megtartott vi-
adalra összesen 13 csapat nevezett,
akik között Borsod-Abaúj-Zemplén
megye hat hivatásos önkormányza-
ti tûzoltósága és a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság mellett a
szerencsi rendõrök együttese lépett
pályára.

A jótékonysági sporteseményen
Encs gárdája végzett az élen, Ka-
zincbarcika és Szerencs elõtt. A leg-
jobb kapus a szerencsi Tóth Péter, a
legtechnikásabb mezõnyjátékos a
Kazincbarcikáról érkezett Hanász
Gusztáv volt. A gólkirályi címet az
encsi Horváth Gergõ kapta, a
legsportszerûbb együttes díját pedig
a miskolci tûzoltó-parancsnokság
érdemelte ki.

A tornán 245 ezer forint adomány

gyûlt össze, amihez Koncz Ferenc
polgármester 50 ezer forinttal járult
hozzá. 105 ezer forintot egykori
kollégájuk családjának, 144 ezer fo-
rintot pedig az ajkai vörösiszap-ka-
tasztrófában kárt szenvedett két
veszprémi tûzoltónak ajánlották fel
a szervezõk.

KISBOCSOKKAL
ÜLTEK ASZTALHOZ      
Eddig nem talált legyõzõre a

2010/2011-es megyei bajnokságban
Szerencs sakkcsapata. A küzdelem-
sorozat harmadik fordulójában együt-
tesünk december 12-én a Miskolci
Kisbocsok otthonában 6,5–5,5 arány-
ban diadalmaskodott. A Lékó Sakk-
iskola növendékeivel szemben Ole-
ár László, Balogh László, Balogh Imre
és Tóth Levente ért el gyõzelmet, míg
döntetlennel Ág Norbert, ifjabb Ba-
logh Imre, Mészáros Tamás és Új-
házi Dávid zárta a mérkõzést.

MÉLYREPÜLÉS UTÁNI
FÖLÉNYES GYÕZELEM

NEMES CÉLÉRT FUTBALLOZTAK 
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– Szerencsen a Bethlen G. út 15. szám alatti családi
ház eladó. Közlekedõ, fürdõszoba, nappali, étkezõ,
konyha, spájz, két szoba helyiségekkel, gázkonvek-
tor-fûtéssel. Érd.: 70/953-6728. (1-2)
– Taktaharkány központi helyén lévõ 2 szoba-kony-
hás, gázos családi ház melléképületekkel, rendezett
telekkel, reális áron eladó. Érd.: 30/960-6616,
20/446-4662. (1-2)

KIADÓ
– Szerencs, Kossuth út 19/D társasház I. emeletén
kétszobás, étkezõs, erkélyes, 60 m2-es lakás kiadó
azonnali beköltözéssel. Érd.: 20/460-4600. (1-2)
– Szerencs központjában kétszobás, összkomfortos
lakás kiadó. Érd.: 70/542-1762. (1-2)

VEGYES
Használt Suzuki és Opel eladók garanciával, akár hi-
telre is. Érdeklõdni: 06-47-563-201.
– Utánfutó (115 x 200 cm) magasítóval, ponyvával,
2 év mûszakival eladó. Érd.: 20/436-6343. (1-2)

INGATLAN
Ond, Fô út 158. szám alatti kis parasztház eladó,
1383 m2 telken. Érd.: 20/479-9273. (1-2)

Kilián téren felújított állapotban 93 m2-es lakás eladó.
Érdeklõdni: 06-30-9982-077.

Bajcsy-Zsilinszky úton felújításra váró öreg ház akár
üzleti célra is eladó. Érdeklõdni: 06-30-9982-077.

Árpád úton építési telek eladó. Érdeklõdni: 06-30-
9982-077.

Tatai Zoltán út 19. szám alatti részben felújított épü-
let eladó. Érdeklõdni: 06-30-9982-077.

– Eladó Szerencsen egy 89 m2-es, teljeskörûen fel-
újított, gáz-központi fûtéses társasházi lakás alacsony
rezsivel, kedvezõ áron. Érd.: 20/966-9748. (1-2)

– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkal-
mas.  Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-
4918. (1-2)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

– Diófa törzsek Szerencs, Hegy u. 9. szám alatt el-
adók. Érd.: 47/362-260. (1)
– Kitûnõ állapotban lévõ emeletes (szekrényes) ágy
olcsón eladó. Érd.: 70/3870-645. (1)
Bontott építôanyagok, terméskô, tégla, cserép, ajtó,
ablak, acélgerendák eladók. Érdeklôdni: 06-30-9982-
077. (1)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

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

Szerencsen a Csalogány közben (a városközpont-
ban) 3 szobás, amerikai konyhás, új fürdôszobás,
gázcirkó fûtéses, egyszerû, de belül tágas ház
eladó. I.ár: 8,8 M Ft. Érd.: 70/618-1054. (1) 

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. január 21-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

január 28., február 11.

500 forint

�

�

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 
Telefon: 20/430-9420. 

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

den hónap elsõ csütörtökjén, leg-
közelebb február 3-án 13–16 órá-
ig. 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: min-
den hónap második szerdáján,
legközelebb február 9-én 9–12
óráig. Tel.: 47/565-203.

Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, min-
den páros hét szerdáján, legköze-
lebb január 26-án 8–16 óráig. Tel.:
47/565-202.

Az ügyfélfogadások elõzetes tele-
fonos bejelentkezés alapján történnek. 

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ 
Koncz Ferenc, a 11. számú egyé-

ni választókerület országgyûlési kép-
viselõje minden hónap második he-
tének csütörtökjén – legközelebb
február 10-én – 14 és 17 óra között
várja a személyesen hozzá forduló-
kat. A fogadóóra helyszíne a Hu-
szárvár út 14. szám alatti ország-
gyûlési képviselõi iroda.  

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 idõpont-

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

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

büntetõ iroda, valamint pénztár
csütörtökön 8–15 óráig, a hét töb-
bi munkanapján 9–11 óráig. 

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb február 7-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
február 7-én 9–12 óráig tart foga-
dónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtö-
kön 8–15.30 óráig.

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

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Január 10–16.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): 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 17–23.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–19 óráig, szombat–va-
sárnap 8–14 óráig. Alba (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szomba-
ton–vasárnap: 8– 14 óráig. Sze-
rencs: hétfõ–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.

Január 24–30.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombat 8–12 órá-
ig. Szerencs (ügyeletes): hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–
19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákó czi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áru-
ház. Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszol-

gálat. Telefonszám: 47/362-255.  

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

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

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

KISTÉRSÉGI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, va-
lamint a gyógyszer-engedélyezés-
sel 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 csütör-
tök: 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 csütör-
tök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

ÜGYFÉLFOGADÁS

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET
Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg

a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az
utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet vala-
me lyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 órá-
ig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Január 14.: III. körzet (Sütõ Szilveszter). Tel.: 47/362-638.
Január 21.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Január 28.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13. Le-

hetõség, szerencse. 14. Elõcsalogat,
elõhív. 15. A közelebbit.  16. Kó-
kuszdarab. 17. Pénzintézet. 18. Szin-
tén ne! 19. Ide cipel. 20. … in Chi-
na. 21. Kicsinyítõ képzõ. 22. Cadil-
lac típus. 25. Város Utah államban.
26. Harc. 27. S.Z.Y. 28. Tiltószó. 29.
Hasznos ásvány.  31. … Mihály,
írónk. 34. Hangszer jelzõje lehet. 36.
Horgász vadássza! 37. Arab eredetû
étel. 39. Ittrium, foszfor. 40. Szuper,
nagyszerû. 41. Mese. 42. Kelet an-

golul. 44. Elektronvolt röviden. 45.
Az elején indul! 46. Részben szeret!
48. Fluor, wolfram. 49. Zsuzsa fele.
50. Római ezeregyszáz. 52. Miszti-
kus, spirituális irányzat. 54. Bíró
mondja bokszmeccsen. 56. Nõi név.
58. Idõmérõ.

Függõleges:
2. Okos. 3. Matematika röviden. 4.

Hidrogén, nitrogén. 5. Oktatási in-
tézménnyel kapcsolatos. 6. Ünnepély
végén hangzik el. 7. Kiejtett F! 8. Vá-
ros Debrecen mellett. 9. Nem megy

simán. 10. Az idézet
harmadik, befejezõ
rész. 11. Kevert kés!
12. László Zoltán. 15.
Az idézet második
része. 19. Pocak. 20.
Fél mega! 21. Vajat
kenyérre tesz. 23.
Szovjetunió orosz rö-
vidítése. 24. Város
Cegléd mellett. 27.
Kén, bór. 30. Ha-
szonnövény. 32.
Nadrág is van ilyen.
33. Kevert seb! 35.
Részben iktat! 36.
Bor jelzõje lehet. 38.
Spártai király. 43.
Sportegylet röviden.
44. Jockey …, nép-
szerû filmbeli alak.
46. A látás szerve. 47.
Metán, …, propán.
48. … Tamás, író, ri-
porter. 49. Öltöny-
kabát. 51. Az elején
csörög! 52. A köze-
lebbit.  53. Mely sze-
mély? 55. Az út és az idõ jele a fizi-
kában. 57. Strázsa.            Sz. A.

A december 17-ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Mákos bejgli. 

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül Földi Istvánné, Szerencs, Hegy
u. 11. szám alatti lakos, valamint a
megfejtést SMS-ben beküldõk közül

a 70/697-1152-es telefonszám tu-
lajdonosa nyert. A nyertesek a nye-
reményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház)
vehetik át. A január 14-ei kereszt-
rejtvény megfejtésének beküldési
határideje: január 21. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra.

NEM VÉLETLENÜL

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztô: Muhi Zoltán

Szerkesztôségi munkatárs:

Mészáros Sándor Gergô

Szerkesztôségi tit kár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

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

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

MIKOM Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Lapker Zrt.

1097 Budapest, Táblás utca 32.

Tel.: 06-1/347-7300

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,
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ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.
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BÚCSÚZNI CSAK SZÉPEN
A Neoton Fa-

mília „Búcsúz-
ni csak szépen”
címû kiadvá-
nyán a Santa
Maria, Pago
Pago, I Love
You, Hol nap
hajnalig sláge-
rek mellett az
1998-as Buda-

pest Sportcsarnokbeli koncert legjobb
pillanatai láthatók számos archív té-
véfelvétellel kiegészítve.

A 80-as évek sztárzenekara, az
itthon és külföldön is rendkívül si-
keres Neoton Família hiánypótló
DVD-vel jelentkezett a karácsonyi
 idõ szakban. A DVD a „Búcsúzni csak
szépen” címû koncert legjobb pilla-
natait idézi fel, amelyen extraként ré-
gen, vagy sosem látott archív tv-fel-
vételek is helyet kaptak az együttes
1983–1990 közötti korszakából.
Ahogy annak idején a koncertet, most
a DVD-t is Jakab György emlékének
ajánlják az együttes tagjai. (forrás:
www.magneoton.hu)

ERIC CLAPTON: CLAPTON
Öt esztendõ után vadonatúj al-

bummal tér vissza a legendás gitá-
ros, aki ezúttal pop-, rock- és blu-
esdalokat válogatott lemezére. Az el-
múlt év õszén került a boltokba Eric
Clapton kilencedik szóló lemeze. Õ
az egyetlen olyan elõadó, akit már
háromszor is beiktattak a Rock and
Roll Hall of Fame-be. Egy olyan gyûj-
temény jött létre, melyben hagyo-
mányos fúvós zenekarra írt zenék,
alig ismert country-blues dalok és va-
donatúj számok is találhatók. Az

eredmény nyugodt és leleplezõ egy-
szerre, és semmihez sem hasonlít-
ható. (forrás: www.magneoton.hu)

TAVASZI ROCK-KONCERTEK
A keményebb mûfaj kedvelõi bi-

zonyára érdeklõdéssel várják a két
legendás thrash csapat idei koncert-
jeit. Várhatóan április 8-án a Papp
László Budapest Sportaréna színpa-
dán lép fel a Slayer és a Megadeth.
Mind a két bandát a metál zene leg-
nagyobbjai között tartják számon,
akik a nyolcvanas években kezdték
karrierjüket és a thrash mûfaj meg-
teremtõiként vonultak be a zenetör-
ténetbe.  

A Slayert 1981-ben alapította Jeff
Hanneman és Kerry King. 1985-ben
megjelent albumukat, a Hell Awaits
anyagot a death- és black metál stí-
lusok legfontosabb hatásaként tart-
ják számon, de több lemezük is új-
radefiniálta a metál fogalmát. Bár az
évek során elõfordult egy-egy tag-
csere, mégis stabil felállású zene-
karnak mondhatók. 29 éves pálya-
futásuk alatt több szakmai és kö-
zönségdíjat is elnyertek, és Grammy-
díjra is jelölték õket. Utolsó albumuk
2009-ben jelent meg World Painted
Blood címmel. A világ legkemé-
nyebb zenekarának is nevezett Slayer
hat év után lép majd fel hazánkban.

A Megadeth pontosan két hónap-
pal Dave Mustain Metallica-ból tör-
tént távozása után alakult 1983-
ban. Az amerikai thrash metál moz-
galom egyik úttörõ együttese, amely
jellegzetes gitárstílusáról is ismert.
Pályafutásuk alatt több mint 25 mil-
lió albumot adtak el világszerte.
Dave Mustain elszántsága, indula-
ta egész karrierjét végigkísérte, ze-
nekarának 20 hivatalos tagja volt,
az egyetlen állandóságot õ, a ze-
nekar motorja és fõ dalszerzõje je-
lentette. Utolsó albumuk 2009-ben
jelent meg, Endgame címmel. (for-
rás: www.magneoton.hu)

COLLAPSE INTO NOW
Várhatóan idén márciusban kerül

a boltokba az R.E.M. új albuma.
Michael Stipe énekes, Peter Buck
gitáros és Mike Mills basszusgitá-
ros újra a Grammy-díjas producer-
rel, Jacknife Lee-vel dolgozott, aki
a zenekar elõzõ, Accelerate címû
albumát is jegyzi. Lee dolgozott már
a U2-val, a Snow Patrollal, a The Hi-
ves-szal, a Kasabian-nel, az Editors-
szal, az Aqualunggal és a Bloc  Party -
val is. Az albumot a new orleans-i
Music Shed-ben és a híres berlini
Hansa Stúdióban rögzítették. Ez
utóbbiban készült például David
Bowie: Heroes-a, a U2: Achtung
Baby-je, illetve Iggy Pop: Lust for Life-
ja is. További keverési munkákat a
nashville-i Blackbird Studio-ban vé-
geztek. Az albumon jó néhány ven-
dég is szerepel, mint például Patti
Smith, Lenny Kaye gitáros, Peaches,
Eddie Vedder, és a The Hidden Ca-
meras frontembere, Joel Gibb.

A Collapse Into Now a 2008-as Ac-
celerate címû lemez utóda, mely a
Billboard Top 200 album chart-on

második helyen nyitott, e mellett elsõ
helyen állt az Alternative, a Rock, a
Digitális, az Internet (fizikai hordo-
zók) listákon az USA-ban és elsõ he-
lyen debütált Kanadában, az Egye-
sült Királyságban, Írországban, Dá-
niában, Norvégiában, Svájcban és a
Cseh Köztársaságban is.

Három kislemezt másoltak ki róla,
a „Supernatural Superserious”-t, a
„Hollow Man”-t és a „Man-Sized
Wreath”-et. Tavaly októberben a ze-
nekar egy dupla CD-s koncertlemezt
adott ki R.E.M. Live At The Olympia
címmel. 

A Collapse Into Now dalsor-
rendje: Discoverer; All The Best;
Überlin; Oh My Heart; It Happened
Today; Every Day Is Yours To Win;
Mine Smell Like Honey; Walk It
Back; Alligator Aviator Autopilot
Antimatter; That Someone Is You;
Me, Marlon Brando, Marlon Bran-
do and I Blue. (forrás: www.magne-
oton.hu)

JÁTÉK: 
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Benke István (Fofó), Rudolf Csa-
ba, Rudolf Péter, Sike Norbert, Tóth
György. A helyes választ beküldõk
közül Szabó Ildikó Bekecs, Marx K.
út 11. szám alatti olvasónk, valamint
a megfejtést SMS-ben beküldõ
70/626-3922-es telefonszám tulaj-
donosa nyert. Nyereményüket mun-
kaidõben vehetik át a szerkesz -
tõségben. Játékunk új kérdése: Mi a
címe a márciusban megjelenõ új
R.E.M. albumnak? A válaszokat pos-
tai borítékban, vagy levelezõlapon
juttassák el szerkesz tõségünk címé-
re, és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ,
SMS-t a 06-20/940-2066-os számra
küldhetnek.

KE RESZT REJT VÉNY
2011. január 14.

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

JANUÁR 
14. (péntek) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK

Bemutató bérlet
15. (szombat) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Csiky bérlet
16. (vasárnap) 15 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Déryné bérlet
18. (kedd) 19 óra: AMADEUS Bérletszünet
19. (szerda) 17 óra: MENYASSZONYTÁNC Latabár ifj. bérlet
20. (csütörtök) 17 óra: MENYASSZONYTÁNC Zrínyi ifj. bérlet
21. (péntek) 19 óra: MISKOLCI MÚZSA DÍJ ÁTADÁSA
22. (szombat) 19 óra: AMADEUS Latinovits bérlet
23. (vasárnap) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
25. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
26. (szerda) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
27. (csütörtök) 19 óra: FARSANGI OPERAGÁLA Bérletszünet
28. (péntek) 19 óra: FARSANGI OPERAGÁLA Bérletszünet

REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

SZABADIDÔ 2011. JANUÁR 14. 17

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



Kilenc egyesület képviseltette ma-
gát azon a hagyományos úszóverse-
nyen, amit december 18-án rendez-
tek meg Szerencsen.

A városi sportegyesület úszószak-
osztálya által negyedik alkalommal
meghirdetett Karácsony Kupát Koncz
Ferenc nyitotta meg. A város polgár-
mestere beszédében a sport fontos-
ságát hangsúlyozta, ami minden élet-
korban hozzájárul az egészség meg-
õrzéséhez. A Borsod-Abaúj-Zemp lén
Megyei Önkormányzat által támoga-
tott verseny több mint 110 utánpót-
lás korú, 1998–2004. között született
résztvevõje három úszásnemben
(gyors, mell, hát) mérte össze a tudását.
Az egyesületek közül húsz arany, ki-
lenc ezüst és tizenegy bronzéremmel
a házigazdák végeztek az élen. 

A legeredményesebb indulók – akik
mindhárom diákolimpiai verseny-
számban elsõ helyen végeztek – az
alábbi fiatalok lettek: a fiúk között Ta-
más Ádám (2000) SZVSE, Kovács
Kristóf (1998) SZVSE, Gál Armand

(1996) MEAFC. A lányoknál Bárány
Zsófia (2002) Teknõc,  Mezõ kövesd,
Rókai Blanka (2001) Teknõc, Mezõ -
kövesd, Kiss Viktória (1997) SZVSE,

Képes Panna (2000) SZVSE. A legjobb
hazai versenyzõ címet Horváth Már-
ton (2001) és Vasvári Adél (1999) ér-
demelték ki.

TORNAGYÕZTES
LABDARÚGÓK 

Nyolc csapat részvételével ren-
dezett teremlabdarúgó tornát a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Labda-
rúgó Szövetség Szerencs-Hegyalja
csoportjának versenybizottsága. A
december 18-ai viadalra Golop,
Abaújkér, Tiszaladány, Taktakenéz,
Mád és Erdõbénye gárdái mellett
Szerencsrõl két csapat nevezett. Az
együttesek elõbb két csoportban
mérték össze a tudásukat, majd a
négy legjobb a helyosztókon dön-
tötte el a végsõ sorrendet. A döntõ-
ben Szerencs felnõtt csapata szoros

mérkõzésen 3–3-as döntetlen után
büntetõrúgásokkal gyõzte le 7–6-ra
Erdõbénye gárdáját, így a városi
együttes képviseli a Szerencs-He-
gyalja csoportot a megyei Borosi
László-emléktornán. A viadal gólki-
rálya a szerencsi Lengyel László
lett.

SZABADIDÕSPORT
A KÜZDÕTÉREN

Négy általános iskola közel száz-
negyven diákja vett részt azon a kö-
zös programon, amelyet december
18-án tartottak a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. Az oktatási intézmények
testnevelõ tanárai által harmadik al-

kalommal megszervezett közös ren-
dezvény költségét a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében
elnyert támogatás biztosította. A Tar-
calról, Tiszalúcról, Megyaszóról és
Szerencsrõl érkezett csapatok négy
sportágban mérték össze a tudásukat.
Az alsó tagozatosoknak szervezett já-
tékos feladatokat a szerencsiek tel-
jesítették a legeredményesebben,
kosárlabdában ugyancsak a helybé-
li diákok bizonyultak a legjobbnak.
Az 5–6. osztályosok  kézilabda-küz-
delmeit Tarcal nyerte, míg labdarú-
gásban ugyanebben a korosztályban
szintén a tarcaliak, a 7–8. évfolya-
mosoknál a tiszalúci együttes dia-
dalmaskodott.
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HOROSZKÓP
január 14.  – január 28.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Összejöttek azok a tennivalók,

amiket az elmúlt hetekben az ünnepi
készülõdés miatt csak görgetett maga
elõtt. Most a határidõk (és a fõnök
dörgedelmes figyelmeztetése) miatt

kapkodni kénytelen, és kínos hibát vét. A hangulata
változó, mert képtelen eldönteni, mi a helyes. Az elsõ
héten egyébként is sok olyasmi történik, ami felkavarja
az érzéseit. A 4-i napfogyatkozás a nézeteltéréseket is
felerõsítheti. 10-e után visszazökkenhet a régi kerék-
vágásba. Az újhold új barátokat hozhat az életébe,
akik egy kicsit átformálják a világhoz való viszonyát,
értékrendjét. De leginkább az érzelmekrõl, a szere-
lemrõl vallott eddigi nézeteiben következhet be gyö-
keres változás. Különös találkozásokat tartogat a
hónap második fele. Gyerekkori barátjába botlik, vagy
egy régi szerelme tûnik fel az életében, ne fordítsa el
a fejét. Az eltelt idõ nemcsak az arcot, az alakot vál-
toztatja meg, hanem a lelket is.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Nyugalmat, kiegyensúlyozott

hangulatot aligha remélhet a követ-
kezõ hetekben. Elõbb a napfogyat-
kozás borítja fel a terveit, aztán
pedig a Mars hoz vitákat a kollégái-

val. Talán még a pártfogóival is nézeteltérése támad,
mert túl makacs, és nem látja be, hogy melléfogott.
Érdekes beszélgetésnek lesz tanúja, és rájön, hogy va-
lakit rosszul ítélt meg. Ne szégyellje bevallani, hogy
tévedett. A januári újhold napfogyatkozással érkezik,
és a merõben új megvilágításba helyez néhány – a
magánéletét érintõ – régebbi eseményt. Megért dol-
gokat, sõt egyik barátja viselkedését is, és visszafo-
gadja õt. Lehet, hogy még teljesen egyedül él, és az
ideális párt keresi, s közben észre sem veszi, hogy ott
van karnyújtásnyira. Igen, õ az, önnek panaszolja
csalódásait és bánatát. Nem vigasztalást vár, hanem
azt, hogy a társa legyen végre.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Amennyiben állást változtatna,

vagy végre kilátás van egy új munka-
helyre, sok- sok évi szünet után – ala-
posan nézzen utána a részleteknek,
mert a kényszer könnyen vezeti egy

kellemetlen csapdába. A legfontosabb, hogy a té-
nyekre, és ne a saját elképzeléseire építsen. A lehetõ-
ségek ugyanis önmagukban nem adnak elegendõ
alapot a hosszú távú tervekhez. Tanulás, kapcsolatok
építése is szükséges a stabilitáshoz. A társasági élet, a
barátok kerülnek elõtérbe. És egyik barátjával egyre
mélyebb kapcsolat alakul ki, ami sok kalamajkával jár,
ugyanis az illetõ másnak ígérte a szívét. Talán nem is
az érzelmek vezetik, hanem épp azt akarja bebizonyí-
tani magának, hogy különb annál, akit barátja most
szeret. 15-e táján a magánéletében egyre több feszült-
séget generál a Mars. Gondolja végig az elmúlt idõ-
szak kellemetlenségeit – elfogulatlanul –, és rá fog
jönni, hol rontotta el, vagy hogyan hozhatja helyre a
kapcsolatát.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
A járt utat a járatlanért most ne-

hogy elhagyja. A rutin az egyetlen
biztos erõ, ami átsegíti a bajokon. Kö-
 te lességtudása, szolgálatkészsége le-
gendás. De azért a mások szol gá la tának

is van határa. Bár a Rákoknak mindig a család az elsõ,
most a sok ünnep után nagyon szívesen lenne néhány
napot (vagy legalább órát) egyedül. Januárban feltétle-
nül szenteljen több idõt a szerelemre, mert egy Rák-
nál az érzelmi bizonytalanság kihat nemcsak a
munkakedvre, de minden másra, így még az egészsé-
gére is. Ne feledje: a szex a legjobb stresszoldó mód-
szer. Ha pedig azt látja, hogy már „elfáradt” a
kapcsolata, vagy túl sokat vitatkozik a párjával az
utóbbi idõben, akkor érdemes volna önmagával is
szembenézni: vajon mit vár a másiktól és vajon azt
adja-e neki, amire szüksége van?

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Nemcsak a korábbi mulasztásai-

nak következményeivel kell most
szembesülnie, de olyan új feladatokat
is kaphat, amikkel alig tud majd meg-
birkózni. A hiúsága viszont nem en-

gedi, hogy segítséget kérjen. A Vénusz január 10-e
után kiterjeszti a lehetõségeit. Könnyen szavakba tudja
önteni vágyait, és a vonzereje is megsokszorozódik. A
siker jó hatással lesz önre, a felfokozott érzelmi álla-
potban fokozódik a munkakedve, teljesítménye is.
Nem kellene visszarohannia a munkába, inkább pi-
henjen még egy kicsit! Utazzon el a kedvesével, és
próbálja úgy intézni a dolgokat, hogy az õ kívánsága
szerint történjen minden. Ennyi elég ahhoz, hogy el-
varázsolja õt. 15-e után nehezen tud nemet mondani,
ha valaki hízelgéssel vagy a hiúsága legyezgetésével
próbál célt érni. Különösen jól járnak tehát azok, akik
az érzelmi zsarolás módszereivel élnek, mert nem
mérlegel, inkább erején felül hoz áldozatot. 

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A váratlan munkalehetõség öröm-

mel tölti el, ereje megsokszorozódik,
és kiemelkedõ teljesítményre képes.
Emiatt aztán újabb feladatokkal bíz-
zák meg. Az egész hónap biztatónak

ígérkezik, ám ha lehet, egy napot hagyjon ki. Aligha-
nem még a hétvégeket is át kell átszerveznie, hogy
mindennel végezzen. Le kell mondania a párjával
közös programokat. Számíthat rá, hogy mosolyszünet
lesz a válasz, amit most nehezen tud kivédeni ígére-
tekkel. Ha az az érzése, hogy nem azt kapja a párjától
a szexben, amit szeretne, akkor nem benne van a hiba!
Az lehet a baj, hogy nem mondta el elég világosan,
hogy mit vár tõle. 

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Január elsõ felében nehezen tudja

elfogadtatni magát a kollégáival. Va-
lamiért megorroltak önre, és ha nem
tisztázza velük a félreértéseket, akkor
az egyre erõsödõ feszültség hamaro-

san a munka rovására mehet. Az otthonában fordulat

várható, ami elgondolkodtatja, és arra ösztönzi, hogy
újra felülvizsgálja az érzéseit. Ha túlságosan nagy sza-
badságot követel magának, az annak a jele, hogy nem
szívesen vállal felelõsséget – még önmagáért sem. Bi-
zonytalan az érzéseiben. A már korábban megszer-
vezett (szakmájával kapcsolatos) utazása is
meghiúsulhat az utolsó pillanatban egy családi prog-
ram, esetleg a partnerével kialakuló vita miatt. Ahe-
lyett, hogy mérgelõdik, inkább arra gondoljon: talán
így volt a jobb, mert ezzel elkerült egy nagyobb bajt.
Egy régebbi konfliktus elõkerülhet, és a vita hevében
olyasmit is kimond, amit talán nem kellene. És már
nem lehet visszavonni. A hónap utolsó hetében a
bolygók segítségére sietnek, és lesz alkalma kedvese
kibékítésére.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Igazán kedvezõ idõszak ez a

Skorpiók számára, hiszen miközben
másoknak a 4-i napfogyatkozás akár
a karrierjét is kerékbe törheti, a Skor-
pióknak legfeljebb a vitakészségét

csorbítja, egyébként a többi bolygó (fõleg a Skorpió-
ban járó Vénusz) segíti, hogy terve valóra válhasson.
Csak egy dolog bosszantja, hogy alkalmazkodnia kell
másokhoz. Pedig mit meg nem adna, ha egy kicsit
mindenkitõl függetleníteni tudná magát. De erre
aligha lesz mód. Legalábbis januárban. Kár volna a
hét végeket is munkával töltenie, azzal ugyanis épp
az erõtartalékait számolná fel. Ráadásul azzal is ér-
demes számolnia, hogy a 4-i napfogyatkozás miatt a
magánéletében nehezen tudja megoldani azt a felfor-
dulást, amit korábbi önfejûségével okozott. A munka,
a karrierépítés tényleg fontos dolog, de ha a lazításra,
illetve a szerelemre is sajnálja az idõt, akkor hamaro-
san azon kesereg majd, hogy „elszalasztotta a lehetõ-
ségeket”. Ha csak laza kapcsolat fûzi a kedveséhez,
akkor január végéig bekövetkezhet a szakítás, mert
ráun erre az aszkéta életmódra.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
A napfogyatkozás a pénzügyi el-

képzeléseit boríthatja fel, érdemes
volna egy kicsit visszafogni a költe-
kezõ kedvét, mert a következõ idõ-
szakban aligha lesz módja a most

elfolyt összeg gyors pótlására. A nagyvonalúsága
vonzó mások számára, de legyen óvatos, mert nem
minden dicséret õszinte, van, aki nem a jó tulajdonsá-
gait akarja viszonozni, nem is a szívét akarja meghó-
dítani, inkább a pénztárcáját szeretné kinyitni, azaz
megpróbálja kihasználni. Miközben egyre gyakrabban
érzi úgy, hogy itt az ideje, hogy megállapodjon, s
végre „úgy éljen, mint mások”, ám ez a nyugalom csak
addig vonzó, amíg fel nem tûnik valami izgalmas ka-
land. Ha már tartós kapcsolatban él, akkor a kedvese
mellett tûnhet fel egy vetélytárs. Egy látszólag nagy-
szerû utazásban lehetne része, de a kockázat is nagy.
Lendületessége nem enyhíti a szórakozottságát, így
könnyen érheti baleset (és nemcsak a közutakon,
hanem a magánéletben is).

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Ha valaki ellentmond, és egy sor

jobb ötletet javasol, vagy kritizálja az
elképzeléseit, az nem azt jelenti,
hogy õ ellenség. Talán csak másképp
látja a dolgokat, vagy meg akarja vé-

deni attól, hogy fejjel rohanjon a falnak. Akikre eddig
az életét is rábízta volna, bizony a kritikus pillanat-
ban cserbenhagyják, vagy a partnerénél tesznek nem
túl hízelgõ megjegyzéseket önre. Mindenkinek az a
jó, ha végleg szakítanak, és újakat keres helyettük.
Lehet, hogy épp a 4-i újhold világított rá, mennyire
eltávolodott a barátaitól, és az elmúlt ünnepek során
vette észre, mennyire megszürkült a kapcsolata ál-
landó partnerével. Ahhoz, hogy ismét közel kerüljenek
egymáshoz, önnek kellene jobban al kalmazkodni.
Kevesebb energiát emészt fel, ha odafigyel szerette-
ire, mint ha örökké a hibákat keresi. Egyik közvetlen
kolléganõje nagy csalódást fog okozni a hónap kö-
zepén, fõleg ha a munkán túl a magánéleti titkaiba is
beavatta.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Még a járt úton is csak lassan és

fokozott óvatossággal haladjon. Ha
gyors döntés elé állítják, ne az eszére
hallgasson, hanem a megérzéseire.
Tanácsadóitól se fogadjon el min-

dent, mert ami nekik bevált, az egy Vízöntõ esetében
nem biztos, hogy jó megoldás. Anyagi helyzetére a
hónap második fele hat majd kedvezõen, addig pró-
bálja meg visszafogni költekezõ kedvét. Januárban át-
értékelõdnek a dolgok. Akikre eddig felnézett,
azokban egyre több hibát vél felfedezni. A párkapcso-
latában is számíthat súrlódásra, s talán a párjában is
most fedez fel néhány olyan „rossz tulajdonságot”,
amit eddig a lángoló érzések elfedtek. A hónap máso-
dik felében viszont már a hibákat is boldogan feledné,
mert feltûnik valaki a partnere közelében, és mindent
elkövet, hogy magához vonzza. Csak akkor tudja „ha-
tástalanítani” a csábítót, ha új színt visz az együttlé-
tekbe. Több játékosság sem ártana! 

Halak (II. 20. – III. 20.)
Ha nagyon összegyûltek az elin-

tézetlen levelek, telefonok, hivatalos
ügyek, azokat még halaszthatná egy
kicsit, mert a 4-i napfogyatkozás ala-
posan összezavarja az információk

áramlását. Amíg nem biztos abban, hogy mit is sze-
retne, ne beszéljen a terveirõl másoknak, mert köny-
nyen elorozhatják az ötleteit. A január vége, még
inkább a február eleje új élményeket ígér, ami elté-
rítheti szándékától. Lehet, hogy a párkapcsolatában
most „minden összejön”. Dühös lesz, mert a 4-i nap-
fogyatkozás felborítja az életét, esetleg a partnerével
kialakuló vita miatt az utolsó pillanatban meghiú-
sulhat egy régóta tervezett közös program is. A bo-
nyodalmakat több figyelemmel talán el lehetne
kerülni, de akkor a folyamatos „készültségi állapot-
tól” merülne ki. Legjobb, ha megpróbál visszavo-
nulni a viták elõl. A 10-e körüli bolygóállások
segítenek abban, hogy lenyugodjon és békét kössön
a világgal.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Veretlenül fejezte be az õszi idényt
az Észak-magyarországi „B” cso-
portban játszó NB III-as szerencsi
asztalitenisz csapat. A megyei küz-
delemsorozatban szereplõ együtte-
sünk az ugyancsak a magasabb osz-
tályba kerülésre esélyt jelentõ má-
sodik helyrõl várja a folytatást.

A nemzeti bajnokságban játszó
gárda a december 12-ei hazai talál-
kozón 12–6 arányban bizonyult
jobbnak az ellenfelénél. A Tiszaúj-
város együttese elleni mérkõzés jól
kezdõdött a házigazdák számára, hi-
szen mindkét párosunk gyõzött, az
egyéni küzdelmekben ez alkalommal
Stadler Tamás nyújtott száz száza-

lékos teljesítményt annak ellenére,
hogy az ellenfél soraiban szerepelt
Magyarország serdülõ korosztályú
bajnoka, akit most elõször tudott
legyõzni. Köllõ András háromszor,
Korály Tibor kétszer, míg Filácz At-
tila egyszer volt eredményes.

Az õszi forduló utolsó mérkõzését
is itthon játszotta a város NB III-as asz-
talitenisz-csapata. Együttesünk 2010.
december 18-án a Miskolci Tanoda
gárdáját fogadta az általános iskola Rá-
kóczi épületének aulájában. A talál-
kozó rosszul indult a helyiek számá-
ra, akik a korábbi fordulóban muta-
tott teljesítménnyel ellentétben mind-
két páros mérkõzést elveszítették.
Egyéniben azonban sikerült kiköszö-

rülni a csorbát, amihez az ifjúsági korú
Stadler Tamás száz százalékos telje-
sítménnyel járult hozzá. Ugyancsak
mind a négy ellenfelét legyõzte Köllõ
András, míg Korály Tibornak kétszer
sikerült diadalmaskodnia. A 10–8 ará-
nyú hazai gyõzelemmel a szerencsi
együttes az õszi forduló végén öt pont
elõnnyel vezeti a tabellát az NB III
Észak-magyarországi „B” csoportjában.

Ugyancsak nincs szégyenkezni
valója az ifjabb Csorba István, Gaz-
dóf Barnabás, Korály Csaba, Tatár
Béla összetételû második szerencsi
együttesnek sem, akik a megyei baj-
nokság õszi idénye végén nyolc
gyõzelemmel és egy verséggel az él-
lovas Borsod Volán SE-tõl két pont-
tal lemaradva a második helyen sze-
repelnek a megyei rangsorban.        

***
A megyei férfi egyéni és páros baj-

noki címért rendeztek asztalitenisz-
versenyt december 5-én Tiszaújvá-
rosban, ahol a közel száz résztvevõ
között a szerencsi sportegyesület
nemzeti bajnokságban szereplõ játé-
kosai is asztalhoz léptek. A viadalon
egyéniben Korály Tibor az elsõ, Köllõ
András pedig a negyedik helyen vég-
zett. Párosban a Köllõ–Korály kettõs
ezüstérmet szerzett.             Á. A.

ÉREMESÕ AZ USZODÁBAN

A szerencsi csapat legjobbjai Kormos Sándor egyesületi elnökkel.

A hagyományok szerint idén is házibajnoksággal zárta a 2010-es évet Sze-
rencs Város Sportegyesületének birkózó-szakosztálya. A Rákóczi iskola tor-
natermében december 14-én megtartott programon a 4–13 éves korú gyer-
mekek küzdelmeinek ezúttal nem volt igazi tétje, azonban a jelenlévõ szülõk
meggyõzõdhettek arról, hogy milyen fejlõdésen mentek át gyermekeik az
elmúlt idõszakban. A vidám hangulatú, barátságos mérkõzések után Illésy
László edzõ értékelte a szakosztály idei teljesítményét, hangsúlyozva, hogy
a megyei és országos versenyeken ezúttal is kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tottak a szerencsi birkózók. A családias program végén a fiatalok jutalma
ezúttal az érem helyett édességek és az alkalomra készített finom torta volt.

ÉLEN ZÁRTÁK AZ IDÉNYT 

ÉVADZÁRÓ HÁZI BIRKÓZÓVERSENY
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
IVÓVÍZVEZETÉK-CSERE 

Építkezés kezdõdött az elmúlt év vé-
gén a Rákóczi-várban és környékén.
A beruházáshoz kapcsolódóan meg-
történik az elavult ivóvízvezetékek
cseréje a Huszárvár és Posta utcákban.
A Norvég Alap támogatásával megva-
lósuló beruházással párhuzamosan a
szolgáltató Borsodvíz Zrt. rekonstruk-
ciós terve alapján, az útépítésekkel össz-
hangban több mint 350 méter hosz-
szúságban újul meg az ivóvízhálózat.
A munkálatok összértéke megközelíti
a tízmillió forintot.

HIDEG UTÁN KÁTYÚS AZ ÚT

Ismét egyre több úthiba nehezíti a
közlekedést szerte a városban. Ugyan
az elmúlt évben az önkormányzat és
a megyei útfenntartó is sok pénzt ál-
dozott a kátyúzásra, azonban a téli fa-
gyok miatt ismét kiújultak az útsebek.
Talán az egyik legrosszabb szakasz a
fecskési vasúti átjáró után a Dobó Ka-
tica utcában található, ahol több, már
valóban balesetveszélyes mélyedést rejt
az úttest. Emellett a település más ré-
szein is egyre gyakoribbak a gödrök,
amelyek a csúszós téli idõszakban kü-
lönösen nagy odafigyelést igényelnek
a közlekedõktõl. 

A POSTAKOCSI VAKOLATA

Elõzõ számunkban adtunk hírt arról,
hogy jelentõs vakolatdarab hullott le
az egykori Postakocsi étterem erké-
lyérõl, mivel az épület homlokzatának
állaga megromlott az elmúlt idõszak-
ban. Örömmel tapasztaltuk, hogy az
év utolsó napjaiban megkezdõdött a
hibák kijavítása. A veszélyes vakola-
tot a kivitelezõ eltávolította és meg-
kezdõdött a helyreállítás, ami várha-
tóan az idõ enyhülésével tovább foly-
tatódik.

AGGODALMAK A 37-ES
ÉPÍTÉSE MIATT

Több alkalommal adtunk már han-
got olvasóink aggodalmainak, amelyek
a 37-es számú fõút szerencsi átkelési
szakaszának átépítéséhez kapcsolód-
nak. Mint köztudott, a 2010-ben meg-
kezdett beruházás hosszas „nyári pi-

henõ” után az esztendõ végére ismét
felgyorsulni látszott. A cukorgyári kör-
forgalom és a szerencsi üzemanyag-
töltõ állomások közötti szakaszon új
aszfaltréteget fektetett le a kivitelezõ –
ami helyenként meglehetõsen hepe-
hupásra sikeredett – és megkezdõdött
a prügyi útkeresztezõdés új körforgal-
mi csomópontjának kiépítése is. Vél-
hetõen a hideg téli idõjárás miatt leállt
az építkezés. Alig néhány héttel az egy-
kori gyári lakások elõtti frissen aszfal-
tozott szakaszon már kátyú jelent meg
az új burkolaton, amit hamar kijaví-
tottak. Az új körforgalomnál több sze-
gélykõ kifordult a helyérõl, a fagy és
az olvadás miatt egyre rosszabb az út
minõsége. Itt még hiányzik az úgyne-
vezett „kopóréteg”, ami tavasszal ta-
lán eloszlatja a jelenlegi aggályokat. 

SZEMETES HULLADÉKSZIGET
Az év végi ünnepek idején joggal tet-

ték szóvá a helybéliek, hogy a piac mel-
letti szelektív hulladékgyûjtõ sziget
környéke tele volt oda nem illõ sze-
méttel.

Sajnos, a probléma nem újkeletû a
városban, hiszen vannak néhányan,
akik figyelmen kívül hagyják a színes
konténerek feliratait és sokszor a szét-
válogatott mûanyag-, papír-, üveg- és
fémhulladék helyett a háztartásokban
felhalmozott szemetet hagyják a sze-
lektív gyûjtõszigeteken. Amikor pedig
a kukák megtelnek, a környéken do-
bálják el a zsákokat. 

FINISBEN A RENDELÕINTÉZET
FEJLESZTÉSE

Befejezéséhez közeledik a sze-
rencsi rendelõintézet felújítása. A 450
millió forintos építési költséggel meg-
valósuló beruházás keretében az el-
múlt  idõ szakban elkészült a padlás-
tér, a második emelet és a földszint,
ahol a laboratórium még 2010  de -
cemberében az új helyére költözött.
Az energiatakarékosság jegyében
napkollektorokat szereltek be, az el-
használódott nyílászárók helyére új
ajtók és ablakok kerültek, megtörtént
az épület külsõ hõszigetelése és szí-
nezése. Az elsõ emeleten folyamat-
ban van az egynapos sebészet ki-
alakítása. A beruházás keretében
300 millió forint értékben mûszerek
érkeznek a rendelõkbe.

A húszéves egészségügyi létesít-
mény felújítása tavaly júniusban
kez dõdött, amit a folyamatos ren-
delés biztosítása mellett valósított
meg a kivitelezõ. A létesítménynek
a tervek szerint január 24-én lesz a
mûszaki átadása.

A Szerencs-patak árvízvé-
delmérõl folytatott egyezte-
tést az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság munkatársaival
december 16-án a város pol-
gármestere. 

A tanácskozáson szó esett
a korábbi áradásoknál kelet-
kezett károk helyreállításá-
ról, valamint a vízfolyás zsi-
lipjeinek rendbetételérõl, a
kritikus szakaszokon a tölté-
sek megerõsítésérõl és maga-
sításáról, ami a város lakóinak
élet- és vagyonbiztonságát szolgálja.

A Koncz Ferenc polgármester által
kezdeményezett megbeszélésen a
vízügyi szakemberek szükségesnek tar-
tották a Szerencs-patak esetében az ár-
vízvédelmi beavatkozásokat. Javasla-
taik figyelembevételével született meg
a közelmúltban az a kormányhatáro-
zat, amely pénzügyi fedezetet bizto-
sít az elmúlt idõszak áradásai során a
vízfolyás töltéseiben keletkezett károk
helyreállítására, a patakba bevezetõ
árkok megrongálódott zsilipjeinek a

kijavítására. A munkálatokra a vízügyi
igazgatóság szerzõdést kötött, a kivi-
telezés az idõjárás kedvezõbbre for-
dulásával akár még az idén el-
kezdõdhet. A fórumon elhangzott:
Szerencs önkormányzata a helyreál-
lítás mellett fontosnak tartja további
olyan beavatkozások elvégzését, ame-
lyek révén szélsõséges csapadékvi-
szonyok között is elkerülhetõ az ár-
víz. Ennek érdekében a város pályá-
zatot fog benyújtani az Észak-ma-
gyarországi régió számára ilyen cé-

lokra elkülönített hárommil-
liárd forintos pénzügyi alap-
ra. Az elnyerhetõ százmillió
forint felhasználásával a kri-
tikus szakaszokon megerõsí-
tik és magasítják a töltéseket,
rendbe teszik a helyreállítás-
ból kimaradó zsilipeket és ta-
lán a legfontosabb elemként
a Fecskésnél úgynevezett
súlytámfalat létesítenek a de-
pónia tetején a városrész vé-
delmére.

Az elmúlt idõszakban a tér-
ség polgármestereivel történt
egyeztetések során igény-

ként felmerült több árvízi tározó lé-
tesítése a Szerencs patak mentén
Abaújszántó felett, illetve Rátka és Sze-
rencs térségben. Ezek a hirtelen le-
zúduló nagy mennyiségû csapadékot
hozó idõszakokban akár több millió
köbméter víz befogadásával csök-
kenthetnék a töltések terhelését. A tá-
rozók kialakításának lehetséges hely-
színeit és költségét az elkövetkezõ  idõ -
szakban megvizsgálják a szakembe-
rek, ami alapul szolgálhat a majdani
kivitelezéshez.                     Á. A.

Az elmúlt télhez hasonlóan idén
is több szakaszon a gyakori útbur-
kolati hibák miatt vált balesetve-
szélyessé Szerencs és Miskolc között
a 37-es számú fõút.

Hiába történtek nyáron több tíz-
millió forint értékben javítások az asz-
falton, az elsõ fagyok után a kritikus
részeken új kátyúk keletkeztek, ame-
lyek között több olyan mélységû,
hogy azokba belehajtva akár ten-
gelytörést is szenvedhet a figyel-
metlen autós.  

Szilvai József Attila, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei igazgatója lapunk
megkeresésére kiemelte, hogy nap-
jainkra a 37-es számú fõút Szerencs
és Gesztely közötti szakaszán olyan
mértékben használódott el az asz-

faltréteg, hogy komoly erõfeszítést
igényel a közlekedési feltételek biz-
tosítása. A kritikus szakaszoknál az
úthibákat jelzõ és sebességkorláto-

zó táblákat helyeztek ki. Az
idõjárás függvényében fo-
lyamatosan töltik fel a göd-
röket, azonban a javítások
mellett rövidesen újabb
meghibásodások keletkez-
nek a burkolaton. A fõút
kritikus állapota miatt min-
den kátyúzás csak átme-
netileg enyhítheti a prob-
lémákat – emelte ki az
igazgató. A tél elmúltával
ugyan ismét végeznek
majd nagyfelületû aszfalt-
javítást, a végsõ megoldást
azonban csak a 37-es fõút
burkolat-megerõsítéssel és

elõzõ sávok létesítésével összekap-
csolt rekonstrukciója jelentheti, ami
a tervek szerint 2014–2015-ben va-
lósulhat meg.                     Á. A.

Az elmúlt év õszén megválasztott
Szerencsi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat (CKÖ) tartott közmeg-
hallgatást december 10-én a Nép-
házban. 

Az eseményen Csikja Sándorné
számolt be az elkövetkezõ idõszak
terveirõl. A CKÖ elnöke többek kö-
zött kiemelte, hogy támogatni kí-
vánnak a jövõben minden olyan kez-

deményezést, amely a munkahely-
teremtést szolgálja. Szorgalmazzák
a nyolc osztályt el nem végzett em-
berek oktatását, két-három hetente
pedig szeretnék igénybe venni a
Bocskai gimnázium mûfüves pályá-
ját, illetve a Kulcsár Anita Sport-
csarnokot a cigány fiatalok futball -
edzéseihez. Ezek mellett sportnap
szervezése, klubok létrehozása, roma
fiatalok kedvezményes lakáshoz ju-

tásának elõsegítése is a tervek között
szerepel. 

A hozzászólások között elhangzott,
hogy szerencsés lenne, ha a telepü-
lési önkormányzat bizottságaiba a
CKÖ tagjai is delegálva lennének, és
kezdeményezzék az ösztöndíjpályá-
zat roma fiatalokra való kibõvítését,
például a tanulmányi eredmények fi-
gyelembevételével. Kiss Attila alpol-
gármester kiemelte, hogy az önkor-
mányzat jelenlegi összetétele nem te-
szi lehetõvé több, illetve nagyobb lét-
számú bizottságok létrehozását. Az
ösztöndíjpályázat jelenleg is mûkö-
dik, igaz, nem kifejezetten roma fia-
taloknak szól, de õk sincsenek kizárva
a lehetõségbõl. Az alpolgármester hi-
ányolta a tervek közül a szülõk ösz-
tönzését, hogy iskolába járassák gyer-
mekeiket, valamint az oktatási in-
tézményekben való fegyelemre is
nagyobb figyelmet kell fordítani a  jö -
võ ben. Fontos a roma gyermekek
egészségügyi felvilágosítása, mivel
gyakori gond, hogy a fiatalok fe-
lelõtlenül, túl korán vállalnak gyer-
meket. 

M. Z.

ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK
A SZERENCS-PATAKRA

A fecskési városrészben élõk is reménykednek
abban, hogy a munkálatok mielõbb elkezdõdnek.

KÁTYÚSZLALOM A 37-ESEN

A fõúton csak nagy körültekintéssel sza -
bad közlekedni.

A szerencsi Német Kisebbségi Önkormányzat december 16-án tartott köz-
meghallgatást. A Népházban megrendezett fórumon Árvay Attila elnök is-
mertette a megalakulásuk óta eltelt két hónapban végzett munkát. Mint el-
hangzott, a helyi német kisebbségi önkormányzat megalkotta szervezeti és
mûködési szabályzatát, a 2011-es munkatervüket és a költségvetési koncepciót.
Az elnök ismertette: a közelmúltban felvételt nyertek a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szövetségébe. Terveik között szerepel a város német, elsõsorban sváb  kötõ -
désû lakóinak összefogása, közösségi, hagyományõrzõ programok szerve-
zése, valamint a német nyelv eredményes oktatásának elõsegítése. Kiss At-
tila alpolgármester fontosnak tartotta a kisebbségi önkormányzatok munká-
ját, amit a város anyagi lehetõségeihez mérten igyekszik majd segíteni.

NYELVOKTATÁS
ÉS KÖZÖSSÉGTEREMTÉS 

A CIGÁNY KISEBBSÉG TERVEI
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2011. január 28-án 
jelenik meg. 

Lapzárta: január 21., 
10 óra.

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

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

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.

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Lángolt kolbász 799 Ft/kg
Füstölt csülök 699 Ft/kg
Májas hurka 599 Ft/kg

Parasztmájas 829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával

1429 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 1109 Ft/kg
Rövidkaraj 1209 Ft/kg
Dagadó 909 Ft/kg
Comb csont nélkül 1009 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 Ft/kg
Sütnivaló kolbász 859 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász 594 Ft/kg
Füstölt sertésfej 539 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
Füstölt, darabolt comb 1499 Ft/kg
Füstölt húsos csont 499 Ft/kg
Füstölt láb 429 Ft/kg
Erdélyi szalonna 799 Ft/kg
Császárszalonna 899 Ft/kg
Kenyérszalonna 699 Ft/kg
Sertészsír 429 Ft/kg
Sertéstepertõ 1429 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

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

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal 160 Ft/liter

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

Egy kis 
hazai...

Az akció 2011. január 14-tôl a módosításig érvényes!

Csontos tarja 939 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 989 Ft/kg
Oldalas 799 Ft/kg

corsó
Angol használtruha-

kereskedés
Szerencs, KOssuth tér 4.

Jelmezvásár
Farsangi kellékek, 

kiegészítôk darabáron
Igniker Kft.

HIRDESSEN 
JELENTÕS 

KEDVEZMÉNNYEL!
A Szerencsi Hírek városi

 köz életi lap 2011. január 1-
jétõl érvénybe lépõ hirdetési
 ak ció ját ajánlja a helyi kis- és
középvállalkozásoknak. 

Az újság február végéig a
reklámtarifáiból 20%-os en-
gedményt ad minden sze-
rencsi székhelyû kis- és kö-
zépvállalkozásnak. A hirdeté-
si ajánlatainkról részletes in-
formációt kaphat személyesen
a szerkesztõségben (Sze-
rencs, Kossuth tér 1.) a sze-
rencsi Népház emeletén, vagy
a 47/561-180-as, illetve a 06-
20/343-1229-es telefonszá-
mokon, és a szerhir@t-on -
line.hu e-mail címen.

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

HA KÜLÖNLEGES 
AJÁNDÉKOT SZERETNÉL,
NÁLUNK MEGTALÁLOD!

GYERE EL HOZZÁNK! 

VALENTIN-NAPI 
AJÁNDÉKOK – BALLAGÁSI

TARISZNYÁK KÉSZÍTÉSE
(AKÁR HÍMZÉSSEL, 

CSOPORTFOTÓVAL IS)

� NÉVRE SZÓLÓ PÁRNÁK � DÖGCÉDULÁK
� PLÜSSJÁTÉKOK � BÖGRÉK, PÓLÓK 

ÉS A TE FANTÁZIÁD – MÁRIS KÉSZ A REMEKMÛ

� PATCHWORK � GÉPI HÍMZÉS 
– BÁRMILYEN MOTÍVUMMAL, RÖVID IDÔN BELÜL

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!)

TESZTAUTÓK KIÁRUSÍTÁSA 
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

ENGEDMÉNYES 
MŰSZAKI VIZSGA – 
KÖRNYEZETVÉDELMI 
VIZSGÁLAT

MÁRKAFÜGGETLEN GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, HITELÜGYINTÉZÉS.
Eredetiségvizsgálat, biztosítós kárrendezések, karambolos gépkocsik 
javítása, szerviz, olajcsere, gumiabroncs.



A meghosszabbított akciónk keretében olvasóink január
végéig még kedvezményesen fizethetik elõ egy évre (2011
februárjától összesen 21 alkalomra) a Szerencsi Híreket.

Az újságot 150 forintért lehet megvásárolni a boltokban és a hír-
lapárusoknál. Akik az éves elõfizetés mellett döntenek, olcsób-
ban, darabonként 131 forintért jutnak hozzá közéleti lapunkhoz. A
kedvezmény mellett a kiadó további ajándékokkal is kedveskedik
a régi és az új elõfizetõknek, akik között februárban húsz darab
„Szerencsi Hírek” feliratos bögrét, öt Fürdõ és Wellnessház-belépõt
sorsolunk ki. A fõdíj nyertese visszanyeri az éves elõfizetés
összegét.

Az újság kedvezményes elõfizetése érdekében keresse a hír-
lapkézbesítõt, térjen be a postára, vagy tárcsázza a 47/561-180-
as telefonszámot.  

Megtisztelõ bizalmukat elõre is köszöni:
a szerkesztõség

ELÕFIZETÕI AKCIÓ
AJÁNDÉKOKKAL
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