
képzéseken vegyek részt, amelyek to-
vább mélyítették tudásomat. A kez-
detektõl számítva két év múlva si-
került letennem a közigazgatási,
majd a jogi szakvizsgákat, ez utób-
bit az elõ me netelem szempontjából
ugyancsak fontosnak tartottam, úgy
éreztem, annak hiányában nem va-
gyok igazi jogász. A jogi szakvizsga
birtokában kértem a hivatal veze -
tõségét, hogy jogtanácsosi munka-
körben folytathassam pályafutásomat,
számos ügyben mentesítve az ön-
kormányzatot az ügyvédi megbízá-
si díjak megfizetése alól. Szerepet vál-
laltam a város honlapjának elindí-
tásában és mûködtetésében, az ISO
minõségbiztosítási rendszer kereté-
ben elvállaltam az adatgazda fel-
adatait. Az újabb és újabb megbí-
zatásoknál nem a pénz – hiszen a
pluszmunkakörökért külön díjazást
nem kaptam –, hanem a tanulási le-
hetõség motivált, amivel szélesedett
a látóköröm, bõvült a tudásom. Részt
vettem a helyi jogalkotásról és EU-
jogharmonizációról szervezett szak-
tanfolyamokon, az ott hallottakat
jól tudtam hasznosítani az önkor-
mányzati rendeletek és az európai
uniós szabályozás összhangjának
megteremtésénél, amit az elmúlt
években kétszer is feladatul kaptam.

– Miért döntött úgy, hogy pályá-
zik a jegyzõi állásra?

– Soha nem titkoltam ez irányú am-
bícióimat, melyet sokan megmoso-
lyogtak. Természetesen a kezdetek-
ben még álmodni sem mertem errõl
a tisztségrõl. 2004-ben részt vehet-
tem az akkor megalakuló Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás mûkö-
désének jogi megalapozásában, én
készítettem el többek között a tár-
sulási megállapodást és a jegyzõi kol-
légium ügyrendjét, amelyekkel éj-
szakákon át dolgoztam, sajnos, oly-
kor a családom rovására. Például az
alakuló ülés napján saját felelõssé-
gemre hoztam haza a kórházból a
kisfiamat, hogy jelen lehessek ezen
a fontos eseményen. Szerencsére a
férjem és a szüleink mindig mellet-
tem állnak, lehetõvé teszik, hogy az
anyaság mellett is tudjam a karrie-
remet építeni. Sikerült megfelelni a
kihívásnak, és ekkor gondoltam  elõ -
ször arra: talán meg kellene próbál-
nom a közigazgatás helyi szintjén a
jogi pálya csúcsát jelentõ tisztség el-
nyerését. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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– A Szerencsi Általános Iskola Bolyai
és Rákóczi épületeibe járó osztályok ta-
nulmányi átlaga változó, a diákok nagy
része eredményesen fejezte be a félé-
vet – tájékoztatta a Szerencsi Híreket 
Ráczné Váradi Éva igazgatóhelyettes.
Összesen 267 kitûnõ és jeles bizonyít-
vány született, ami tartalmazza az elsõ
és második osztályosok eredményeit is,
ahol még szöveges értékelést kapnak a
gyerekek. Az alsó tagozatosok között,
harmadik évfolyamtól számítva 4,3-as,
az 5–8. osztályosoknál pedig 3,8-as át-
lag született. Ennek megfelelõen a Sze-
rencsi Általános Iskola tanulmányi ered-
ménye a félév végére 4,1 lett. Sajnos,
58 növendék nem felelt meg az elvá-
rásoknak, közöttük 19-en három, vagy
több tantárgyból kaptak elégtelen osz-
tályzatot. Mindezek tükrében az isko-
la szorgalmi mutatói jól alakultak, hi-
szen 354 példás, 312 jó osztályzat szü-
letett, csupán a tanulók 25 százaléka
kapott változó, vagy hanyag minõsítést. 

A gyermekek több mint fele példás
magatartással büszkélkedhet, csupán

az intézményi létszám nyolc százalé-
ka, azaz 74 diák érdemelt ki változó,
vagy rossz osztályzatot. Az igazgató-
helyettes kiemelte, hogy kirívó maga-
tartási problémák szerencsére nem
voltak az elmúlt hónapokban. Ugyan-
akkor van olyan tanuló, aki elérte az
ötven órás igazolatlan hiányzást. A
nyolcadik évfolyamosok ebben az
 idõ szakban a továbbtanulásra készül-
nek, továbbra is többen jelentkeznek

gimnáziumba és szakközépiskolákba,
alacsony a szakképzési formákat vá-
lasztók aránya. 

A Bocskai István Gimnázium tan-
testülete január 13-án értékelte az in-
tézménybe járó, közel ezer fiatal fél-
évi eredményeit, ami alapján 99 olyan
tanuló van a gimnáziumban, aki kitûnõ,
vagy a 4,75-ös átlagnál jobb eredményt
ért el – ismertette Nyíri Tibor. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az együttest fenntartó Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár igazga-
tója beszédében kiemelte, hogy a nagy
múltú férfikarnak az elmúlt évben is
számos sikeres fellépése volt, amelyek
során a közönség vastapssal köszön-
te meg az együttes színvonalas sze-
replését. Szabó Tibor kóruselnök a
próbák rendszeres látogatásáért mon-
dott köszönetet társainak, kifejezve re-
ményét, hogy 2013-ban együtt ün-
nepelhetik majd a férfikar fennállá-
sának kilencvenedik évfordulóját.
Gebri József karnagy arról szólt, hogy
2011-ben a Rákóczi-szabadságharc
bukásának 300. évfordulójára emlé-
kezik és a Liszt Ferenc-emlékévet ün-
nepli az ország, amit az újonnan meg-
tanulandó dalok kiválasztásánál fi-
gyelembe vesznek. A karnagy fon-
tosnak tartotta, hogy a férfikar a fel-

lépései során erõsítse a hallgatóság
magyarságtudatát, amire különösen a
fiatalabb korosztály körében van nagy
szükség. Gebri József sikeresnek ér-
tékelte a kórus 2010-es fellépéseit,
amelyek között a szerencsi szereplé-
sek mellett a tiszavasvári és a nyír-
egyházi dalos találkozókon való rész-
vétel és a rozsnyói bemutatkozás

emelkedik ki. A karnagy reményét fe-
jezte ki, hogy Szerencs szlovákiai test-
vérvárosába – ahol tavaly nagy sze-
retettel fogadták õket – idén is meg-
hívást kapnak. Az eseményen közelgõ
névnapja alkalmából köszöntötték
Béresné Kassai Ágnest, aki közel más-
fél évtizede segíti zongorakísé rõként
az együttes fellépéseit.  Á. A.

Az ország más oktatási intéz-
ményeihez hasonlóan január 14-
én a szerencsi általános és kö-
zépiskolákban is véget ért az elsõ
félév. A városban 2571 diák vet-
te át osztályfõnökétõl az elmúlt
hónapok tanulmányi eredmé-
nyét tartalmazó tájékoztatót. 

A Szerencsi Férfikar január
12-én tartotta ünnepélyes évad-
nyitóját a polgármesteri hivatal
Rákóczi út 63. szám alatti épü-
letében. A dalos közösség tagja-
it Uray Attiláné köszöntötte. 

FÉLÉVZÁRÁS 
A SZERENCSI ISKOLÁKBAN 

FÉRFIKARI ÉVADNYITÓ

Nyolcvannyolc éves a szerencsi dalos közösség. 

Az elsõ osztályosok is nagyon várták a bizonyítványt.

A szerencsi önkormányzat tavaly
december 22-ei ülésén hét pályázó
közül, a jelenlévõ képviselõk egy-
hangú szavazatával Ináncsi Tündét
(fotónkon) választotta meg a város
jegyzõjének. A helyi születésû, jo-
gász végzettségû közigazgatási szak-
ember tíz éve dolgozik a polgár-
mesteri hivatalban, ahol az utóbbi
idõszakban jogtanácsosi teendõket
is ellátott. Ináncsi Tünde fontosnak
tartja, hogy hatékony és gazdaságos
mûködés jellemezze az apparátust,
amelynek jól képzett és a város iránt
elhivatott tagjai magas színvonalon
látják el a mindennapi feladatokat.  

– Friss jogi diplomával a kezem-
ben az egyetemi padból éppen ki-
kerülve 2000. szeptember 1-jén kap-
tam állást az akkori polgármesteri tit-
kárságon – idézte fel Ináncsi Tünde.
– Mindjárt az elején – Ruszkai Sán-
dorné segítségével – az élet sûrûjé-
be kerültem, hogy beletanuljak a fel-
adataimba. A testületi ülések jegy-
zõkönyveinek vezetése jelentette
kezdetben a munkám alapját, ami
mellett számos tennivalóm akadt, a
fénymásolástól a faxüzenetek kül-
déséig, olykor a titkárnõ helyettesí-
tését is meg kellett oldanom. Nem
állítom, hogy ez olykor-olykor nem
sértette az önérzetemet, de vissza-
tekintve be kell látnom, mindez hoz-
zájárult személyiségem  fej lõdéséhez,
világszemléletem, a munkáról alko-
tott véleményem kialakulásához.
Ahogy telt-múlt az idõ, és egyre több
tapasztalatot szereztem, felelõsség-
teljesebb megbízatásokat kaptam:
én lettem az önkormányzati ülések
jogi  elõ készí tõ  je.  Idõ közben két  fiú -
gyermeknek adtam  éle tet, majd a
szülési szabadságokról visszatérve,
a hivatal vezetése lehe tõ sé get biz-
tosított arra, hogy szakmai tovább-

A VÁROS ÚJ JEGYZÕJE
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ÓVODAI TEHETSÉGNYITOGATÓ 
Az elmúlt év március 1-jétõl mûkö-

dik heti rendszerességgel a Gyárkerti
Óvodában a tehetségnyitogató mûhely,
melyben a népzene és néptánc terü-
letén kivételes képességekkel rendel-
kezõ gyermekeknek két óvodapeda-
gógus – Nagy Lajosné és Szakállasné
Bereczki Etelka – képesség- és kész-
ségfejlesztõ foglalkozásokat tart.

Óvodánk január 19-én rendezett
nyílt napot a szülõknek, akik betekin-
tést nyerhettek a mûhely munkájába,
hogy véleményükkel, észrevételeikkel
bekapcsolódhassanak gyermekük fej-
lesztésébe. Az eddig végzett mûhely-
munka tapasztalatai nagyon kedvezõek.

A zene és a tánc gyermekekre gya-
korolt hatása megerõsítette a pedagó-
gusokat abban, hogy szükség van a te-
hetségígéretek felkutatására és korai fej-
lesztésére. A mûhelymunka bebizo-
nyította, hogy ehhez az óvodai neve-
lés megfelelõ tartalmi kereteket és szer-
vezeti formát tud biztosítani, kiszámít-
ható a csöppségek fejlõdése, az el-
végzett munka eredményessége.

A programban szereplõ óvodásaink a

zenei képességek gyarapodásában, kész-
 ségeik gazdagodásában, leglátványo-
sabban pedig a néptánc területén fejlõd-
tek. A tematikában megjelölt feladato-
kat könnyedén teljesítették, sikerél-
ményként élték meg a fejlesztõ játéko-
kat. Jól tûrték a monotóniát, a gyermek-
táncgálára készülve, fáradtságot nem is-
merve törekedtek a teljességre, ami a pe-
dagógusoknak is élményt jelentett.

Mindezek mellett a tehetségfejlesz-
tés hatására határozottabbak lettek a

gyerekek, reálisabb önismeretük alakult
ki, személyiségük kiteljesedett, önál-
lóbbakká, motiváltabbá váltak. Erõsö-
dött az általános állóképességük, fel-
adattartásuk, a kezdetben visszahúzó-
dó gyermekek késõbb kezdeményezõ
szerepet vállaltak, ami komoly elõre-
lépés a közösséghez fûzõdõ viszo-
nyukban.   

Nagy Lajosné, óvodapedagógus
Tarnóczi Erzsébet, 

intézményegység-vezetõ

HÁZIORVOSOK ÜGYELETBEN
Átalakul a jövõben a központi és há-

ziorvosi ügyeleti rendszer Szerencsen
és környékén. A változásnak köszön-
hetõen a nap 24 órájában elérhetõ és
biztosított lesz a sürgõsségi ellátás a be-
tegek számára az érintett településeken.

Egyeztetõ megbeszélést tartott janu-
ár 12-én az együttmûködõ települések
vezetõivel és doktoraival a Szerencs és
Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás.
Mint a fórumon elhangzott, az euró-
pai uniós egészségügyi szabályozás ér-
telmében a praktizáló háziorvosok a
napi nyolc órás munkaidejükön túl csak
központi orvosi ügyelet keretein belül
vállalhatnak készenlétet. 

Sütõ Szilveszter, a Szerencs és Kör-
nyéke Orvosi Ügyeleti Társulás elnö-
ke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a
háziorvosok számára – az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött
szerzõdés szerint – az ügyeleti részvé-
tel kötelezõ, ez alól az illetékes ön-
kormányzat csak bizonyos esetekre és
idõszakokra adhat felmentést. Az elnök
ismertette, hogy a hétköznap 19–7 óra
között, illetve hétvégén mûködõ sürgõs-
ségi ellátást biztosító Acutmed 2001 Kft.
szerzõdése hamarosan lejár, az új
megállapodásnak már tartalmaznia kell
a hatályos szabályozásból adódó vál-
tozásokat. A cég levélben tájékoztatta
jövõbeni elképzeléseirõl Alsódobsza,
Bekecs, Legyesbénye, Megyaszó, Me -
zõ zombor, Prügy, Rátka, Szerencs,
Taktakenéz polgármestereit. E szerint
az Acutmed 2001. Kft. a 15 és 19 óra
közötti órákra a többségükben Mis-

kolcról kiutazó szakemberekkel nem
tudja biztosítani az ügyeleti idõt. Ez a
feladat a háziorvosokra hárul, aminek
az ellátására a társaság szerzõdést köt-
ne az illetékességi területen lévõ, 16 pra-
xisban dolgozó szakemberrel. Mindez
többletköltségekkel is jár, hiszen nem
csak az orvosok órabére emeli a kia-
dásokat, hanem a kiszolgáló személy-
zet, a gyógyszerek biztosítását is meg
kell oldani erre az idõszakra. Az ön-
kormányzatok jelenleg egy lakosra
bontva havi 27 forinttal járulnak hoz-
zá a sürgõsségi ellátáshoz, az Acutmed
elképzelései szerint ez az összeg a jö -
võ ben 40 forintra növekedne. A 13 fo-
rintos többlet fedezné a délutáni ellá-
tás pluszköltségeit. 

A január 12-ei megbeszélésen  egyet -
értés volt abban, hogy az új rendszer

március 1-jétõl kezdje meg mûködé-
sét, elõtte minden önkormányzatnak
döntést kell hoznia arról, hogy vállal-
ják-e a változásokkal járó többletterhet.
Szerencs esetében ez mintegy 1,5 mil-
lió forintos plusz költséget jelentene
évente, amelyért cserébe a nap 24 órá-
jában biztosítva lesz az orvosi ellátás
a betegek számára.

A háziorvosoknak 7–15 óra között
kell letudniuk a minimum négy órás
rendelést, ezen túl – de csak a nyolc
órán belül – pedig telefonszám, vagy
hely megnevezésével, úgynevezett ké-
szenléti idõben – kell a betegek ren-
delkezésére állniuk. A változásban
érintett, hétköznap délután 15–19 óra
között a Szerencs, Rákóczi út 51. szám
alatti központi ügyeleten a kilenc tele-
pülés egyik doktora várja majd a hoz-
zá fordulókat. M. Z.

Az utókorra maradt kézirat tanú-
sága szerint Kölcsey Ferenc 1823. ja-
nuár 22-én fejezte be a Himnusz
megírását. Ennek tiszteletére 1989-

tõl minden esztendõben megemlé-
keznek hazánkban a magyar kultúra
napjáról, amely alkalmat ad arra,
hogy több figyelmet szenteljünk

évezredes ha-
gyományaink-
nak, nemzeti
tudatunk erõsí-
tésének.

A Szerencsi
Többcélú Kis-
térségi Társulás
alapfokú okta-
tási intézmé-
nyeibe járó
felsõ tagozatos
diákok vettek
részt a január
17-ei a kultúra

napi szavalóversenyen, ahol két ka-
tegóriában 22 ifjú versmondót hall-
gatott meg a zsûri. A Városi Kultu-
rális Központ és Könyvtár által szer-
vezett eseménynek a helyi általános
iskola Bolyai épülete adott otthont.
A felhívásra Bekecsrõl, Legyesbé-
nyérõl, Prügyrõl, Rátkáról, Sze-
rencsrõl, Taktakenézrõl, Tállyáról és
Tiszalúcról érkeztek a résztvevõk. A
verseny legjobbjai könyvjutalmat
vehettek át. Eredmények: I. korcso-
port (5–6. oszt.): 1. Onda Letícia
(Tállya), 2. Sárai Evelin (Legyesbé-
nye), 3. Nagy Bianka Adrienn (Tak-
takenéz). II. korcsoport (7–8. oszt.):
1. Bácsalmási Gréta (Tiszalúc), 2.
Ozsváth Petra (Tiszalúc), 3. Szadai
Levente (Taktakenéz).

A KÖZSZOLGÁLAT
MEGBECSÜLÉSE  

A Szerencsi Mûvészeti Iskola di-
ákjainak mûsora fogadta a vendé-
geket azon az eseményen, melyre
Koncz Ferenc hívta meg a helyi ön-
kormányzat által mûködtetett hiva-
talok és intézmények munkatársait.

Koncz Ferenc rövid beszédében ki-
emelte, hogy a rendhagyó újévkö-
szöntõ jó alkalom a gondolatéb-
resztésre, és arra, hogy a jelenlévõk
közösen vitassák meg, hogy ki mi-
ként látja a jövôt. A polgármester

hangsúlyozta, hogy az egyes terüle-
teken dolgozók mellett a település
önkormányzati képviselõi és a város
vezetõi is azon munkálkodnak, hogy
a közszolgáltatás mindenki számá-
ra biztosított legyen Szerencsen. A
polgármester ehhez a munkához
ajánlotta fel együttmûködését a je-
lenlévõknek, elvárásként fogalmaz-
va meg az intézményekben dolgo-
zóktól az eddig is tapasztalt pozitív
hozzáállást, ami a mûködôképesség
megôrzésének egyik záloga.

A 2005-ben autóbalesetben el-
hunyt helyi születésû világklasszis ké-
zilabdázóra, Kulcsár Anitára emlé-
keztek a szerencsiek január 21-én.

Az általános iskola Rákóczi épü-
letében a sportolóról készült dom-
bormû elõtt Orosz Istvánné idézte fel
azt a napot, amikor hat esztendõvel
ezelõtt a média által közölt tragikus
hír hallatán egyik pillanatról a má-
sikra szinte megállt a levegõ az ok-
tatási intézményben, ahol egykor Kul-
csár Anita is diák volt. – Mit jelen-
tett számomra ez a fiatal tehetség?
Észrevétlenül a szívembe férkõzött és
akaratlanul is megszerettette velem

a kézilabdát – fogalmazott a peda-
gógus. – Nem beszéltem róla na-
ponta, mégis megnyugtató érzés
volt, hogy sikeres a pályafutása.
Olyan ember volt, akit nem lehet pó-
tolni, örök példakép marad mind-
annyiunk számára. 

A jelenlévõk egy-egy szál virágot
helyeztek el a világklasszis kézi-
labdázó dombormûvénél. Kulcsár
Anita a hazai sportélet egyik fényes
csillaga volt. Európa-bajnok, olim-
piai és világbajnoki ezüstérmes,
nyolc éven át biztos tagja a magyar
válogatottnak, majd 2004-ben a vi-
lág legjobb nõi kézilabdázójának vá-
lasztották.

A gyermekek ezúttal a szülõk elõtt mutatták be a tanultakat. 

A gimnáziumban koccintottak az új évre az önkormányzati dolgozók. 

Az orvosi ügyeleten látnak majd el szolgálatot a háziorvosok.

FELÚJÍTJÁK AZ ORGONÁT

IFJÚ VERSMONDÓK VERSENYE

A tervek szerint húsvétkor szólal meg ismét a régi hangszer.

Január elsõ hetében elbontották és
elszállították a református templom
orgonáját, amit 1903-ban adomá-
nyozott az egyházközségnek Szabó
Dániel, a város nyugalmazott köz-
jegyzõje. A több mint százéves hang-
szer restaurálása része annak a nagy-
szabású, több mint nyolcszáz millió
forintos felújítási programnak, ame-
lyet a Norvég Alap támogatásával va-
lósít meg a városközpont mûemlék
épületein és a Huszárvár utcában az
önkormányzat. A rekonstrukció a re-
formátus templom homlokzatát,  te -

tõ szerkezetét, az épület belsejét és
a fûtést, valamint az épület környe-
zetét egyaránt érinti. Az orgona fel-
újítása során öt regiszterrel bõvül a
sípsorok száma, a hangszert kétma-
nuálossá és pneumatikusból me-
chanikussá alakítják. Az orgona a ter-
vek szerint április közepére kerül
vissza az eredeti helyére és húsvét-
kor szeretnék elsõ alkalommal nyil-
vánosan megszólaltatni. Az egykor
3200 koronáért megépített hangszer
pályázati támogatással történõ fel-
újítása 40 millió forintba kerül.

TISZTELGÉS 
A SPORTOLÓ EMLÉKE ELÕTT

Idén 22 fiatal szavalt a zsûri elôtt.



A Szerencsi Horgászegyesület
(SZHE) január 18-ától kezdte meg a
2011-es évre érvényes állami és terü-
leti engedélyek értékesítését. A szer-
vezet Huszárvár út 30. szám alatti iro-
dájában várják az egyesületi tagokat. 

A civil szervezet a közelmúltban kör-
levélben értesítette tagságát a 2011-es
esztendõre vonatkozó változásokról,
tudnivalókról. Mint az a tájékoztatóból
kiderül, az elmúlt évhez képest nem
csökkent a tagság létszáma, ennek el-
lenére a tervezett költségvetési bevétel
nem a várakozásoknak megfelelõen ala-
kult. Az egyesület fennállása óta elõször
kényszerült arra, hogy a tartalékaiból
fedezze a kiadások egy részét. A ve-
zetõség azért döntött a pénzkeret egy
részének a felhasználásáról, hogy a tag-
ságnak is beígért õszi haltelepítés ne ma-
radjon el a Homokos-tavon. Nehezí-
tette a szervezet munkáját az elmúlt esz-
tendõ szélsõséges idõjárása is. Az ár-

vízhelyzet miatt nem lehetett halat
tenni a Szerencs-patakba. Ugyancsak
a sok csapadék miatt a Homokos-tó vize
túlfolyt a medrén, ami jelentõs meny-
nyiségû ivadék elveszítését eredmé-

nyezte. Miután a város
szennyvíz- és csapa-
dékvíz elvezetõ rend-
szerei megteltek, szer-
ves anyag került a Ho-
mokos-tóba is, ami
2010 nyarán kismér-
tékû halpusztulást oko-
zott. Az egyesület fel-
vette a kapcsolatot a
MOHOSZ vízminõsé-
get vizsgáló laboratóri-
umával, és a szakem-
berek beküldött min-
ták alapján született ja-
vaslata szerint kezelték
a tó vizét. 

Az idei tervek között
szerepel a hagyomá-

nyos Spisák Lajos-emlékverseny meg-
szervezése, amelynek április végén
ezúttal is a helyi állóvíz ad majd ott-
hont. Az utánpótlás-nevelést szolgálja
az ugyancsak visszatérõ ifjúsági hor-
gásztábor, amely ezen a nyáron is vár-
ja majd a fiatalok jelentkezését. 

A Szerencsi Horgász Egyesület vár-
hatóan február 24-én, vasárnap rendezi
meg idei közgyûlését a Szerencsi Ál-
talános Iskola Rákóczi épületében. A
2011. évre érvényes területi engedé-
lyekrõl, a horgászvizsgák idõpontjairól
további információ kérhetõ a szerve-
zet Szerencs, Huszárvár út 30. szám
alatti irodájában az alábbi nyitvatartá-
si idõben: kedden 14–16.30 óráig,
szerdán 14–15.30 óráig és pénteken
14–16 óra között.
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MILYEN LETT 
A FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY?

Mészáros Anna Lilla, Szerencsi Általános Is-
kola, Bolyai épület:
– Nyolcadikos vagyok, a tanulmányi ered-
ményem eddig minden évben kitûnõ volt, a
félévi jegyeim is eszerint alakultak. Szeretek
iskolába járni, elsõ osztályos koromtól jól ér-
zem magam a társaim és a pedagógusok kö-
zött. Szerencsés vagyok, mert viszonylag
könnyen és gyorsan tanulok. Vannak persze
nehezebb idõszakok, amikor sokat kell ké-
szülni, például a témazáró dolgozatokra. A
tanulás mellett hétéves koromtól járok nép-
táncra és nyolc éve tanulok zongorázni. Sza-
badidõmben szívesen úszom és lovagolok, ám a középiskolai felvételire való
felkészülés mellett ezekre kevés idõm van mostanában. Terveim szerint a
miskolci Herman Ottó Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. 

Illésy Márton, Szerencsi Általános Iskola, Rá-
kóczi épület:
– Nyolcadikos vagyok és kitûnõ lett a félévi
eredményem. Igyekeztem minden tantárgy-
ból a tõlem telhetõ legtöbbet nyújtani, úgy
tûnik, ez most is sikerült. Természetesen na-
gyon örülök a jó eredménynek. Szerencsé-
re jó a memóriám, így miután az órákon fi-
gyelek, otthon csak át kell néznem az anya-
gokat, így több szabadidõm marad. Ez azért
is fontos, mert a tanulás mellett képzõ mûvé-
szetre, énekkarra is járok, birkózom, és
gyakran szerepelek az iskolai rendezvénye-

ken is. Kéttannyelvû osztályba járok, az angol és a történelem a kedvenc
tantárgyam. Az idegen nyelvbõl áprilisban szeretnék középfokú nyelvvizs-
gát tenni. Mivel idén ballagok az iskolából, már jó ideje gondolkodom a to-
vábbtanuláson.  A szerencsi Bocskai István Gimnázium angol tagozatára je-
lentkezem. 

Zsóri András, Szerencsi Szakképzõ Iskola:
– A középiskola villanyszerelõ képzésén ve-
szek részt és a félévi eredményem nagyon
jó lett, csak ötöseim vannak. Ez annak kö-
szönhetõ, hogy nagyon érdekel ez a szak-
ma. Az órákon és a gyakorlati foglalkozáso-
kon mindig figyelek, így otthon nem sokat
kell tanulnom. Inkább pihenéssel töltöm a
szabadidõmet. Általános iskolás koromtól
kedvelek mindent, ami a villamossággal
kapcsolatos, itt pedig azért hajtok, hogy mi-
nél jobb eredményt érjek el. Remélem, hogy
az év végi vizsga is a terveim szerint alakul,
és utána sikerül jó munkahelyet is találnom. Ha az áramszolgáltató nem tud
alkalmazni, akkor talán a sátoraljaújhelyi dohánygyárban helyezkedem el,
ahol villamos gépeket kell karbantartani. 

Nemes Dániel, Bocskai István Gimnázium
Mint minden végzõs diáknak, nekem is az
érettségire való felkészüléssel telik az utolsó
év. Mivel gyógyszerésznek szeretnék to-
vábbtanulni, ami biológia és kémia érettsé-
git igényel, ezért nekem hat tárgyból kell vizs-
gáznom. Az év vége megkönnyítéséért tavaly
októberben emelt szintû kémia érettségit tet-
tem, ez nagyon sokat jelent számomra. Az
elsõ félévben az emelt szintû angol C típu-
sú nyelvvizsgát is megszereztem. A többi tár-
gyat sem hanyagoltam el, hiszen a pontok-
ra szükségem van, így ennek köszönhetõ az

is, hogy megtartottam a jó eredményt és ebben a félévben is kitûnõ lett a bi-
zonyítványom. Általában nem sokat tanulok, naponta legfeljebb két órát fog-
lalkozom az anyagokkal, mert azt vallom, hogy az órán kell odafigyelni, és
akkor sokkal könnyebben megy minden. 

HÍREK RÖVIDEN

A városi könyvtár szol-
gáltatásainak egy része
átmenetileg a Szerencsi If-
júsági Információs Pont-
ban vehetõ igénybe, mert
a Rákóczi-vár felújítási
munkái miatt az olvasók
nem látogathatják a köz-
gyûjteményt. Az intéz-
mény munkatársai elõre-
láthatólag február 10-ig
ügyeletet tartanak a Sze-
rencsi Fürdõ és Well-
nessház épületében található irodában,
ahol az alábbi lehetõségeket kínálják:
dokumentumok és folyóiratok köl-
csönzése, visszavétele; hosszabbítás,

 elõ jegyzés; szakirodalmi
tájékoztatás; könyvtárkö-
zi kölcsönzés. Nyitva tar-
tás hétfõtõl péntekig 8–16
óra között. Telefonszám:
47/560-249. Nyitvatartá-
si idõben az ifjúsági in-
formációs pont régi és új
ügyfeleinek, valamint
minden látogatónak le-
hetõsége van az ingyenes
internethasználatra. A
könyvtár további mûkö-

désérõl a 47/362-254-es telefonszámon
vagy a http://konyvtar.szerencs.hu web-
oldalon tájékozódhatnak az ér-
deklõdõk.

KÖNYVTÁRI ÜGYELET AZ IFIPONTBAN

Tíz százalékkal nõtt a betegforga-
lom az év második hetében az influ-
enza-figyelõszolgálatban résztvevõ
orvosok jelentései alapján – tájékoz-
tatta lapunkat a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szer-
ve. 

Papp Erzsébet, epidemiológiai osz-
tályvezetõ fõorvos ismertetôje alapján
január 10. és január 14. között 45 be-
teg fordult orvoshoz influenzaszerû tü-
netekkel, 40%-kal többen, mint az
elõzõ héten. Az adatok értékelése alap-
ján megállapítható, hogy e betegség

aktivitása alacsony. A második héten
influenzaszerû megbetegedések hal-
mozódásáról nem érkezett jelentés a
kistérségi népegészségügyi intézetek-
hez. A megfertõzõdöttek 16%-a 14 év
alatti gyermek, valamennyien isko-
láskorúak. Ötéves kor alatt egyetlen
eset sem fordult elõ. Influenzában  leg -
érintettebb a 35–59 évesek korosztálya
(39,5 %) volt, õket követi a 15–24 éve-
sek korcsoportja (31,6 %), legkeve-
sebben a 60 év felettiek betegedtek
meg (5,3%). Borsod-Abaúj-Zemp lén
megyében egy betegnél mutatta ki a
laboratóriumi vizsgálat az influenza
H1N1 vírusát.

A Szerencsi, Bodrogközi, Sárospa-
taki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi
Népegészségügyi Intézet területén
18 háziorvos vesz részt az influen-
za-figyelõszolgálatban. A heti jelen-
té sek alapján az elmúlt év december
közepétõl jelentek meg az elsõ inf-
luenzaszerû tünetekkel orvoshoz for-
duló betegek, akiknek száma lassú
emelkedést mutat. A népegészségügyi
szakemberek szerint a védõoltást
még mindig nem késõ beadatni, a Flu-
val P vakcina (H1N1 elleni) bárki szá-
mára térítésmentesen hozzáférhetõ,
az oltásért a háziorvosnál kell je-
lentkezni.

VÍZÜGYI DOLGOZÓK LETTEK.
Az Országos Közfoglalkoztatási Prog-
ram keretében Szerencsrõl hat mun-
kást vett fel az Észak-magyatországi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság. A férfiak alkalmazása janu-
ár közepétõl december 31-éig szól,
feladataik között szerepel többek kö-
zött a Szerencs-patak medrének tisz-
títása, karbantartása.

SIKERES KÖZFOGLALKOZTATÁSI
PÁLYÁZAT. Eredményesen szerepelt
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um által a 33 hazai, halmozottan hát-
rányos helyzetû kistérségnek kiírt téli
átmeneti meghívásos közmunkapá-
lyázaton. Az elnyert 7,5 millió forint-
ból 38 fõ két hónapon át történõ fog-
lalkoztatására nyílt lehetõség. Ebbõl
a létszámból Szerencsnek a lakosság
arányában hét fõ jutott, akik a már al-
kalmazásban lévõ 45 emberrel együtt,
többek között szociális gondozóként,
ügyviteli alkalmazottként, adminiszt-
rátorként vesznek részt a város intéz-
ményeinek mûködtetésében.

ÁLLÁSAJÁNLATOK. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának helyi ki-

rendeltségén nyilvántartott állásaján-
latok alapján Szerencsen számítás-
technikai rendszerüzemeltetõként,
autószerelõként és pékként lehet el-
helyezkedni. Abaújkéren fizika–in-
formatika–német szakos középiskolai
tanárt, Taktaharkányban kõmûvest
és nehézgépkezelõt keresnek. Mádon
forgácsolót, lakatosokat és CO-he-
gesztõket alkalmaznának. Tel.:
47/361-909.

ÖRÖK MOZGÁSBAN. Negyedik
alkalommal rendez gálamûsort feb-
ruár 19-én a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban a szerencsi Szikra Tánc-
iskola és a Taktaharkányi Mazsorett
és Formációs Tánccsoport. Az „Örök
mozgásban” elnevezésû, egész estét
betöltõ bemutatón tíz csoportban
összesen százötven fiatal lép a kö-
zönség elé. A harmincnyolc produk-
ció között latin táncok, diszkó, hip-
hop, house, showtánc, musicaltánc,
jazz, modern tánc, mazsorett és revü
egyaránt megtalálható lesz. A kore-
ográfiákat Kovács Annamária (Cini) ta-
nította be.

NEMZETEK TALÁLKOZÓJA. Az
Europart elnevezésû programnak
2011-ben Szerencs lesz a házigaz-

dája. A németországi Malchinból és
a luxemburgi Hesperingenbõl június
2–5. között 90-100 fiatal tartózkodik
majd településünkön, az utazási költ-
ségeiket és a vendégül látást az elmúlt
évek gyakorlatának megfelelõen brüsz-
 szeli pályázati támogatásból fedezik
az együttmûködõ testvérvárosok. Az
ifjúsági találkozó programjában ze-
nekarok fellépései, kosár- és kézi-
labda-mérkõzések, valamint atléti-
kai versenyek szerepelnek.

PÁLYÁZAT CSAPADÉKVÍZ-ELVE-
ZETÉSRE. Az elõírt január 14-ei ha-
táridõben postára adta a város a
„Szerencs és Szerencs-Ond vízelve-
zetõ rendszer fejlesztése” címû pá-
lyázatot. Az Észak-magyarországi
Operatív Program keretében a leg-
hátrányosabb helyzetû kistérségek
belterületi és térségi vízrendezésének
elõsegítésére megjelent kiírásra be-
nyújtott projekt összértéke 469 mil-
lió forint, az önkormányzatra esõ
önerõ mértéke nyolc százalék. Ked-
vezõ elbírálás esetén megújul a tele-
pülés öt nagy gyûjtõ vízelvezetõ árok-
rendszere. A lakosság vagyonbizton-
ságát szolgáló fejlesztésnek 2012.
november 30. lesz a megvalósítási ha-
tárideje.

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Krakkai Hanna Sarolta, Tõkés Bettina, Kulás-Szabó Panna,

Németh Lajos Nikolas, Lakatos András, Szviatkovszky Vanda, Szviat-
kovszky Tekla, Kadet Amina, Sorosánczki Dóra. 

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötöttek: Tóth Katalin – Bereczk József István. 
Elhunytak: Kristofori Kornél 85 éves, Szilvási János 66 éves, Szabó

László 52 éves, Csepely Mihályné (Rimán Julianna) 82 éves, Virág Ist-
ván 83 éves, Váraljai Józsefné (Körömi Mária) 86 éves.

INFLUENZAKÖRKÉP 

VÁLTHATÓK A HORGÁSZENGEDÉLYEK 

Az egyesület idén is megrendezi a hagyo má -
nyos háziversenyt a Homokos-tavon. 



A Szerencsi Általános Iskola mûvé-
szeti tanszakaira az elmúlt év júniu-
sában 525 diák iratkozott be. Zenei
képzésre 250-en, néptáncra, dráma-
játszásra és képzõmûvészetre össze-
sen 275 tanuló jelentkezett. Ez a szám
kevesebb, mint az elmúlt tanévben. En-
nek okáról kérdeztük Harkályné Ko-
vács Katalin (fotónkon) tagintézmény-
vezetõt.

– Egyetlen okkal magyarázható a vál-
tozás: a családok anyagi helyzete so-
kat romlott az utóbbi években. Az elsõ
félévben több szülõ is megkeresett az-
zal, hogy segítsünk, mert nem akarja
kivenni az iskolából a tehetséges gyer-
mekét, de nem tudja fizetni a téríté-
si-, illetve tandíjat. Sajnos, lassan el-
jutunk oda, hogy csak a tehetõs szülõk
engedhetik meg maguknak, hogy cse-
metéjük mûvészeti iskolába járjon.
Meg kell jegyeznem: a gyermekvé-
delmi támogatásban részesülõ tanulók
ingyenesen vehetik igénybe a mûvé-
szeti oktatást. Lehetõségeink szerint
igyekszünk segíteni, ha a szülõ igazolja:
több gyereket nevel, esetleg egyedül -
álló szülõ, munkanélküli lett, vagy a
család több fiatal tagja is jár hozzánk.
Ekkor tudunk a tandíjból kedvezményt
adni, esetenként az alapítványok se-
gítségét is kérjük egy-egy tehetséges
gyermek esetében.

– Milyen mûvészeti ágakban indult
képzés az idén?

– A zene területén zongora, furulya,
gitár, hegedû, cselló, dob, fuvola, kla-
rinét, szaxofon, kürt, trombita, harso-
na, tuba, népi ének, népi furulya – egy-
szóval széles kínálatból választhatnak
a gyerekek. Emellett oktatunk néptán-
cot és képzõmûvészetet, valamint drá-
ma-, színjátéktagozaton is tanulhatnak
a növendékek. A helyszíneket illetõen
igyekeztünk alkalmazkodni a szülõi igé-
nyekhez, így az utóbbi években már
nemcsak a Rákóczi épületben tartunk
órákat. Néhány hangszer esetében,
valamint a néptánchoz és a  képzõ mû -
vészethez már a Bolyai épületben is
adottak az oktatás feltételei. E mellett
kihelyezett formában tanítunk Megya-
szón, valamint a helyi óvodákban. 

– Hogyan alakult idén a mûvészeti
képzés tanári összetétele? 

– Évek óta húsz fõvel látjuk el a mun-
kánkat, ebben a tanévben azonban
csak 19 pedagógussal kezdtük meg a
tanítást. A létszámcsökkenés oka a ta-
karékoskodás, valamint az, hogy Me-
gyaszón kevesebb lett a tanulói lét-
szám, így zongoraoktatásra nem vet-
tünk fel új szakembert. Változás tör-
tént a gitár tanszakon, ahol Spirkó Ká-
roly új kollégánk szerzõdéses munka-
viszonyban végzi a munkáját.

– Milyen eredménnyel zárta a félé-
vet a mûvészeti képzés? 

– A mi iskolatípusunkban a január
a félévi beszámolók idõszaka. Ez azt

jelenti, hogy a diákok bemutatót tar-
tanak, amelyek alapján a pedagógu-
sok elkészítik értékeléseiket. 

A legtöbb kollégám tanszaki hang-
verseny formájában szervezte meg az
úgynevezett félévi vizsgát, ahol a gye-
rekek a szüleik elõtt adtak számot ed-
digi munkájukról. A bemutatók végé-
hez közeledve elmondhatom, hogy sok
tehetséges hangszeres növendéket hall-
hattunk, ügyes, felkészült gyerekek bi-
zonyítottak a képzõmûvészeti tansza-
kon is. 

– Sikerült-e idén kivételes tehetsé-
geket felfedezni a diákok között?

– Igen. Örömmel számolhatok be ar-
ról, hogy több tehetséges tanítványunk
is van. A kiemelkedõ képesség azon-
ban önmagában kevés, mert kitartó
munka, óriási szorgalom és a támogató
szülõi háttér kell ahhoz, hogy ezek a
gyermekek kibontakozzanak. Több
olyan elsõsünk van, akikben a kollé-
gáim már most felfedezni vélik a te-
hetség csíráit, ami csak keveseknek ada-
tik meg. Ha az elõbb említett pluszt
hozzá tudjuk tenni, akkor vár rájuk va-
lóban ígéretes jövõ. Az  idõ sebb nö-
vendékek esetében már más a helyzet.
A képzõs gyerekeink közül kiemelném
Bodnár Áront, aki sok szép eredményt
ért el, és nyolcadikos lévén, tanulmá-
nyait is mûvészeti középiskolában
folytatja. Meg kell említenem Pelbárt
Enikõt és Kecskés Vandát, akik a Zán-
kai Gyermekalkotások Galériája által
kiírt nemzetközi rajzpályázaton arany,
illetve ezüst diplomát kaptak. Muzsi-
kus palántáink közül is fel-felcsillan-
nak kivételes képességû fiatalok. A he-
gedû tanszakon évek óta nem volt
olyan tehetséges tanítványunk, mint Ta-
más László, aki még csak hatodikos,
de tavaly kiemelt dicséretet kapott egy
zenei fesztiválon. Továbbá ott van Kiss
Nikolett, aki a megyei klarinétverseny
harmadik helyezését hozta el idén.
Büszkék vagyunk Lapis Flóra végzõs
növendékünkre, aki azt tervezi, hogy
az egyetemi tanulmányai mellett a bu-
dapesti Weiner Leó Mûvészeti Szak-
középiskolába is jelentkezik. Jelenleg
Horgas Eszterhez jár konzultációkra,
s ha sikerül a felvételi, akkor napjaink
leghíresebb fuvolamûvészének tanít-
ványa lesz szeptembertõl.

– Milyen tervekkel indul a második
félév a mûvészeti képzésben? 

– A következõ idõszak a fesztiválok,
megyei, regionális és országos verse-
nyek jegyében telik. Az igazi kemény
munka, a gyerekeink megmérettetése,
csak most következik. Emellett to-
vábbra is részt veszünk a városi ren-
dezvényeken, ünnepségeken. Készü-
lünk a Scholtz Jenõ-hangversenyre, a
mûvészeti gálára és már ötödik alka-
lommal rendezzük meg a Szerencsi
Szóló Néptánc Fesztivált, ahová 2010-
ben már a határon túlról is érkeztek ver-
senyzõk. A nehéz gazdasági helyzet el-
lenére szerencsésnek érezzük ma-
gunkat, mert mintegy 960 ezer forin-
tos pályázati forrást fordíthattunk esz-
közbeszerzésre: fuvolát, szaxofont,
 ütõ gardont, elektromos dobfelszerelést,
gitárokat vásároltunk. Nagy szükség
volt ezekre, mert a meglévõ hangsze-
reink egy része már szinte muzeális da-
rab. Ha nem lennének az anyagi ál-
dozatot vállaló szülõk, sok diák kezé-
be nem tudnánk megfelelõ taneszközt
adni. Bízunk benne, hogy ebben az év-
ben a befizetett térítési és tandíjakból
is fordíthatunk valamennyit a gyerekek
versenyeztetésére és eszközbeszer-
zésre. 

Megragadom az alkalmat arra is,
hogy megköszönjem a kollégáim oda-
adó, lelkes munkáját. A tanítványa-
inknak pedig azt, hogy általuk nekünk,
pedagógusoknak is ilyen, sok-sok si-
kerélményben lehet részünk. A legtöbb
köszönet pedig a szülõket illeti, hiszen
õk azok, akik pénzt, fáradságot nem
kímélve támogatják csemetéiket, és tud-
ják, hogy a legnagyobb dolgot adják
ezzel, amit gyermekkorban adhatnak.
Azt gondolom, érdemes Kodály Zol-
tán múlt században leírt, de ma is  helyt -
álló szavain elgondolkodni: 

„Hogy mindennek a gazdasági krí-
zis az oka? Minden megjavul magá-
tól, csak a gazdaság jöjjön rendbe?
Nem hiszem! Nem az erszény, a lé-
lek üressége a nagyobb baj!”

Muhi Zoltán
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az igazgatóhelyettes szerint a peda-

gógusok félévkor ösztönzõ céllal szi-
gorúbban értékeltek, mivel a tanév má-
sodik felében van lehetõség a javítás-
ra, felzárkózásra.

A kiválóan teljesítõk mellett 156
diák kapott egy vagy több tárgyból elég-
telen osztályzatot, többségük pozitívabb
hozzáállással jobb jegyeket is szerez-
het a tanév végére. Az intézmény lét-
számának mintegy két százaléka, azaz
26 fiatal bukott meg kettõnél több tan-
tárgyból. A középiskola 31 osztályából
14-nél magas a hiányzások száma, ami
kimutathatóan összefügg a gyengébb
teljesítménnyel. 

Öt felsõfokú, és huszonkét középfo-
kú nyelvvizsga született az elsõ félév-
ben. A bocskais diákok között to-
vábbra is az angol a legnépszerûbb, ami
mellett németül is többen képezték ma-
gukat. A nyelvvizsgák száma csökkenõ
tendenciát mutat, amihez hozzájárul
többek között az is, hogy napjaikban
az érettséginél nem veszik figyelembe
a diákok elõzõleg megszerzett, ide-
gennyelv-ismeretet igazoló bizonyít-
ványait, ami korábban komoly ösztönzõ
volt a fiatalok körében.

A Bocskai István Gimnáziumban a
félév végére 3,76-os tanulmányi átlag
született, ami azt mutatja, hogy a diá-
kok kemény munkájával, a várakozá-
soknak megfelelõen telt el a szeptem-
bertõl január elejéig tartó idõszak. 

A Szerencsi Szak-
képzõ Iskola 26 osz-
tályban 682 tanuló-
val kezdte meg a
2010/2011-es tan-
évet – tájékoztatta
lapunkat Kovács Ju-
lianna igazgató.
Mint megtudtuk, a
szakképzési évfo-
lyamok száma a ti-
zedik elvégzése után
az eddigi háromról
kettôre csökkent. Je-
lenleg az itt oktatott
öt szakmából kettõ
tartozik a kiemelten
támogatottak közé.
A villanyszerelõnek,
valamint központi -
fûtés- és csõhálózat-
szerelõnek tanulók között 81-en kap-
nak tanulmányi átlagtól függõ, magas
összegû állami ösztöndíjat. Az egyik
diák kitûnõ eredményéért havonta kö-
zel hatvanezer forint ösztöndíjat kap-
hat a következõ hónapokban.

– Az elmúlt félévben a gazdasági ne-
hézségek az intézményben is éreztet-
ték hatásukat, ami miatt újabb takaré-
kossági intézkedések születtek, ám
ezek nem befolyásolhatják az oktatás
színvonalát – emelte ki az igazgató. 
– A tanév elején a hozzánk érkezõ ki-
lencedik évfolyamosokkal sok problé-
ma volt, de lassan õk is beilleszkednek,

megszokják a szabályokat. Sajnálatos,
hogy ezekben az osztályokban magas
a bukottak száma, és a központi in-
tézkedések ellenére is sokan vannak,
akik nem látogatják rendszeresen az in-
tézményt. A középiskolának van olyan
diákja is, aki ugyan beiratkozott, ám ed-
dig egyetlen napot sem töltött az pad-
ban. Az eddigi tapasztalat az, hogy meg-
lehetõsen magas azoknak a száma, akik
túllépték az ötven óra igazolatlan hi-
ányzást, ennek ellenére kevés esetben
vonták meg tõlük az iskoláztatási tá-
mogatást.

M. Z.

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN 

A mostani tájékoztató eredménye beleszámít az
év végi bizonyítványba. 

A MÛVÉSZKÉPZÉS 
SZERENCSI MÛHELYE  

A 2010/2011-es tanév második nyílt
napját rendezték meg január 12-én a
szerencsi Bocskai István Gimnázium-
ban. A közel 150 résztvevõnek Gál
András fõigazgató mutatta be a sze-
rencsi középiskola kínálatát.

A fórumon az intézményvezetõ ki-
emelte, hogy az egyetemi, fõiskolai fel-
vételi eredmények alapján a Bocskai
a vegyes gimnáziumok mezõnyében
évek óta az élmezõnyben szerepel az
országos ranglistán, ami a diákok szor-
galmát és a pedagógusok felkészült-
ségét dicséri. Az iskolában 21. száza-
di körülmények, többek között kor-
szerûen felszerelt számítógépes termek,
kiváló sportolási lehetõségek várják a
tanulókat.

A nyílt nap résztvevõi megtudhatták,
hogy a tervek szerint és a jelentkezõk
számától függõen szeptemberben hét
új elsõ osztályt indít az intézmény. Fon-
tos, hogy a fiatalok legalább négyes,
vagy ennél jobb tanulmányi ered-
ménnyel érkezzenek a gimnáziumba.
A középiskola egyik sikerágazata a hat-
osztályos képzés, ahol közel száz szá-
zalékos a továbbtanulási arány. Ide az
alapfokú oktatási intézmények jeles,

vagy kitûnõ növendékei a hatodik
osztály elvégzése után felvételi vizsga
nélkül juthatnak be. 

Szintén lehetõség az angol és német
tagozat, ahol jogos elvárás, hogy a má-
sodik évfolyam végére középfokú
nyelvvizsgát tegyenek a diákok. A fel-
készülést minden évben angol anya-
nyelvi tanár is segíti. A két éve mûködõ
biológia szakirány célja, hogy meg-
könnyítse a továbbtanulásra való fel-
készülését azoknak, akik például or-
vosi, vagy bármilyen más egészségügyi
pályára készülnek. A magasabb óra-
szám mellett speciálisan felszerelt
szaktanterem, korszerû eszközök áll-
nak a fiatalok rendelkezésére. Ugyan-
csak emelt szintû oktatást biztosít a ma-
tematika–informatika tagozat is. Mél-
tán népszerû a rendészeti képzés,
amely elsõsorban a jogi, államigazga-
tási és rendõrtiszti fõiskolára, egyete-
mekre készíti fel a diákokat. Egy osz-
tály az új tanévben is általános gim-
náziumi tanrenddel indul. 

A tájékoztatón elhangzott, hogy a vi-
dékrõl érkezõ leendõ tanulókat ké-
nyelmes elhelyezést biztosító kollégi-
um is várja Szerencsen. 

M. Z.

A zenei tanszak növendékei az iskola hangversenytermében mu-
tatkoztak be.

KORSZERÛ ISKOLA,
FELKÉSZÜLT TANÁROK  

A tanórák menetébe is betekintést nyertek az érdeklõdõk.
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A VÁROS ÚJ JEGYZÕJE
(Folytatás az 1. oldalról.)

Tanulmányaimban, majd késõbb
a munkám során is mindig maxi-
malista voltam, így talán nem meg-
lepõ, hogy életpályám alakításánál
is ez vezérelt. A jegyzõség szá-
momra nem pénzrõl vagy hata-
lomról szól, hanem arról, hogy eb-
ben a tisztségben is kipróbáljam ma-
gam, ahol – mint korábban min-
dig – a város javát szeretném szol-
gálni.

– Mit érzett, amikor a jelenlévõ tes-
tületi tagok egyhangúlag Ön mellett
tették le a voksukat?

– Igazán nem hittem el, hogy ez
velem történik. Az, amire hosszú
évek óta vártam – és közben több-
ször is lemondtam már róla –, egy-
szer csak valósággá vált. Arra gon-
doltam, hogy az önkormányzat el-
ismeri a szaktudásomat, fontosnak
tartják a véleményemet a város ügye-
irõl, és megbíznak bennem. A pá-
lyázat kiírása után több kollégám is
arra biztatott, hogy adjam be a je-
lentkezésemet, mert igazán megér-
demlem ezt a tisztséget. Örülök,
hogy végre lehetõségem adódott a
bizonyításra. Szakmai oldalról nin-
csenek bennem kétségek, a szemé-
lyi támadásoktól azonban tartottam,
mert a közigazgatásra is hatással van
a politika. Bár hangsúlyozni szeret-
ném, bárki is volt a felettesem, bár-
ki is irányította az önkormányzatot,
én mindig a legjobb tudásom szerint
végeztem a munkámat. Kellemes
meglepetés volt, hogy – bár a testü-
let e tekintetben megosztott –, még-
is egyhangú döntés született a sze-
mélyemrõl. 

– Hogyan értékeli a polgármeste-
ri hivatal eddigi szakmai tevékeny-
ségét?

– Az itteni apparátus mindig híres
volt arról, hogy magas színvonalon
látja el sokrétû feladatát. Ezt az ér-
téket a jövõben is szeretném meg-
õrizni. A szerencsi polgármesteri hi-
vatal körzetközponti és kistérségi
központi szerepet is betölt, ehhez iga-
zították a létszámot is. Jó vezetõk -
kel, megfelelõen mûködik a köz-
igazgatási osztály és az okmányiro-
da is. A napokban fejezõdött be egy
külsõ vizsgálat a gyámhivatalnál,
amely szakmai és törvényességi
szempontból is kedvezõ megállapí-
tásokkal zárult. A szervezési és jogi
csoportot meg kell erõsíteni annak
ellenére, hogy a jogtanácsosi mun-
kakört továbbra is betöltöm, hogy ez-
zel is tehermentesítsem az önkor-
mányzatot. Vannak a hivatali mun-
kának olyan részei, amelyek átte-
kintést igényelnek ahhoz, hogy meg-
alapozott véleményt tudjak róluk
formálni.

– Az új tisztségében mit tart az el-
következõ idõszak legfontosabb fel-
adatának? 

– Az elmúlt idõszakban több mun-
katerületet is megismertem ugyan, de
némi idõre van szükségem ahhoz,
hogy a teljes hivatali struktúrát kellõ
mélységében átlássam. Amikor az év
elsõ munkanapján, január 3-án be-
jöttem dolgozni, négyoldalnyi feladat
volt összeírva a füzetemben, ame-
lyeknek elvégzését fontosnak tartot-
tam. Adatokat kértem az osztályve-
zetõktõl az általuk irányított szakte-
rületen lévõ munkakörökrõl, a fel-
adatok elosztásáról, annak arányos-
ságáról. Ez utóbbi esetében beszé-
des adat az iktatott ügyiratok száma.
Ahol szükséges, dolgozókat csopor-
tosítunk át, illetve többletfeladatot
adunk azoknak a munkatársaknak,
akik ezeket napi nyolc órában még
el tudják látni. Fontosnak tartottam,
hogy mélységében megismerjem az
önkormányzati gazdálkodás, költ-
ségvetés-készítés mechanizmusát,

azt, hogy milyen konkrét tartalom van
a számsorok mögött.  Milyen állan-
dó bevételeink és kiadásaink vannak,
és mi az a költség, ami indokolt eset-
ben elhagyható. Fontos azt is tud-
nom, hogy milyen plusz támogatá-
sok elnyerésére van esély, a mun-
kaszervezéssel hogyan tudunk meg-
takarításokat elérni. Át kell tekinte-
ni a rendelkezésre álló személyi fel-
tételeket, a város költségvetési hely-
zetét, valamint azt, hogy egy-egy hó-
napban mibõl fogjuk kifizetni a mun-
kabéreket és a dologi kiadásokat.
Vannak folyamatban lévõ beruhá-
zásaink, és újak is indulnak, ame-
lyeknek a finanszírozása ugyancsak
komoly kihívást jelent az önkor-
mányzat számára. Sajnos, a projek-
tek jellemzõen utófinanszírozású-
ak, és önerõt is biztosítani kell hoz-
zájuk. Komoly kalkuláció szükséges
ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a fej-
lesztések megvalósítását. 

Feladatul kaptam a polgármes-
tertõl, hogy a város idei mûködési
költségét százmillió forinttal csök-
kentsük. E területen is elindultunk,
történtek átszervezések, de még sok
munka áll elõttünk. Nem véletlen,
hogy a legutóbbi testületi ülésen meg-
született a felhatalmazás az intéz-
mények mûködésének áttekintésére,
és a hivatali gépjármûpark csök-
kentésére. Azt, hogy milyen autók-
tól szabaduljunk meg, nagymérték-
ben befolyásolja azok korábbi vá-
sárlási konstrukciója, mert a lízing-
szerzõdések miatt nem biztos, hogy
attól a kocsitól tudunk a legjobb
pénzügyi kondícióval megválni,
amelytõl életkora vagy az üzemel-
tetése szempontjából indokolt lenne.
Egy biztos: a kevesebb autó üzem-
ben tartása kisebb kiadással jár. A hi-
vatalon belül csökkentettük a meg-
rendelt újságok, szakfolyóiratok szá-
mát, figyelembe véve azt, hogy nap-
jainkban már sok információ az in-
terneten is elérhetõ. Azt kértem a
munkatársaimtól, hogy mérsékeljük
minimálisra a szakmai kiküldetések
számát. Csak olyan programokra ál-
dozzunk pénzt és idõt, aminek konk-
rét haszna van, és a szükséges in-
formációk más, kevésbé költséges
módon nem szerezhetõk be. A cél
a takarékoskodás, de ez semmikép-
pen nem történhet a szakmai mun-
ka rovására.  

– Tervez-e valamilyen változtatást
az apparátus struktúrájában, a kol-
légák személyében?

– Elkerülhetetlen a változás. Új ön-
kormányzati vezetõség van, új a
jegyzõ is. Elõlépésemmel egyidejûleg
hiány keletkezett a szervezési és
jogi osztályon, melyet apparátuson
belülrõl megoldottunk. A vezetõ -
váltás mindenhol szükségszerûen
magával hozza a bizalmi állásokat
betöltõ személyek változását.  Eddig
a férjem volt az adócsoport veze tõje,
ami a jegyzõségemmel összeférhe-
tetlen, így õ a kistérségi társulás
belsõ ellenõrzési vezetõjeként dol-
gozik tovább, utódlását pedig ugyan-
csak a hivatalon belülrõl oldottuk
meg, egy komoly pénzügyi tapasz-
talattal rendelkezõ kollégával. Az õ
helyét a kincstár megszûnésével fel-
szabaduló szakemberrel töltjük be.
A polgármesteri hivatal struktúrájá-
nak meghatározása a képviselõ-tes-
tület hatásköre. A jegyzõ feladata az
apparátus vezetése, de az irányítást
az önkormányzati törvény a polgár-
mesterre bízza. Vannak elképzelések
bizonyos változtatásra, ami nyilván
egyéni érdekeket is sérthet majd.
Ugyanakkor azt gondolom, hogy
amíg a város ennyire szûkölködik az
anyagiakban, addig a személyes ér-
dekeknek a háttérbe kell szorulniuk.
Az egyik legnagyobb tétel minden

szervezet esetében a bérköltség, amit
vagy létszámcsökkentéssel,vagy át-
szervezéssel lehet mérsékelni. Egyik
sem népszerû feladat, alapos feltá-
ró munkának kell megelõznie a dön-
tést. A polgármester már a megvá-
lasztását követõ napokban elrendel-
te a létszámstopot, és arra kértük az
intézményvezetõket, mérjék fel, hány
kolléga kíván 2011-ben nyugdíjba
vonulni. Azon álláshelyeket, me-
lyek ezáltal megüresednek – ha csak
nem feltétlenül szükséges – nem
fogjuk betölteni. A hivatal átstruktu-
rálásával együtt járhat a bérek felül-
vizsgálata, újragondolása. Én azt tar-
tom, hogy egy városi alkalmazott se
keressen többet, mint az önkor-
mányzat élén álló polgármester, a hi-
vatalban pedig, mint az apparátus ve-
zetõje.  

– Az önkormányzat decemberben
hozott döntést arról, hogy felfüggeszti
a hivatalban az ISO minõségbizto-
sítási rendszer mûködtetését. Mi
errõl az Ön véleménye?

– Magam voltam a döntés egyik
szorgalmazója, mert az ISO-rendszert
véleményem szerint nem a köz-
igazgatásra találták ki. Ahhoz, hogy
a polgármesteri hivatal megfelelõen
mûködjön, rendelkezésre áll a jog-
szabályi háttér, a vezetõi és a külsõ
felügyeleti szervek – Állami Szám-
vevõszék, kormányhivatal, ügyész-
ség – általi ellenõrzés. Nem azért kell
rendnek lenni a dokumentumok ke-
zelésében, az iktatásban és irattáro-
zásban, mert egy külsõ cég ezt rend-
szeresen felülvizsgálja. Az ellenõr-
zés az osztályvezetõk dolga és fe-
lelõssége, ami nálunk meg is törté-
nik. Feleslegesnek tartottam, hogy
ugyanezért éves szinten milliós té-
telt fizessünk ki.

– A város nehéz anyagi helyzeté-
ben a bevételek növelése mellett a
takarékos gazdálkodás áll az önkor-
mányzat törekvéseinek középpont-
jában. Hol lát erre lehetõséget a pol-
gármesteri hivatalban, illetve a he-
lyi fenntartású intézményeknél?

– Elõször a saját portánkon, a hi-
vatalban vizsgálódom. Ha itt sikerül
mindent a helyére tenni, akkor bõvül
a kör. Az önkormányzati intézmé-
nyek vezetõi felett ugyan nem én gya-
korolom a munkáltatói jogkört, de a
polgármester felhatalmazott arra,
hogy közösen tekintsük át a spóro-
lási lehetõségeket. Biztos vagyok
benne, hogy találunk majd lehe -
tõséget a költségcsökkentésre, le-
het, hogy esetenként csak néhány
százezer forint erejéig, de most min-
den fillér számít. Meg kell vizsgálni
az alternatív energiaforrások alkal-
mazásának lehetõségét, aminek har-
cos környezetvédõként magam is lel-
kes híve vagyok. Gyakorló anyuka-
ként szomorúan tapasztalom, hogy
a közpénzekkel való takarékoskodást
nem mindannyian tekintjük a szív-
ügyünknek. Amikor kimegyek az
irodámból, mindig lekapcsolom a vil-
lanyt, de többször zártam el a böl -
csõ dében és az óvodában nyitva ha-
gyott csapot, csorgó vécétartályt,
amit az ott dolgozók nem vettek ész-
re. Otthon erre biztosan mindenki
odafigyel, mint arra is, hogy fûtési
szezonban a szobában ne legyen órá-
kig nyitva az ablak a túlfûtöttség mi-
att, mint az iskolai tantermekben,
óvodai csoportszobákban elõfordult.
Megtörtént az ilyen esetek megelõ -
zését célzó intézkedés. A város havi
szinten milliókat költ az intézmények
rezsijére. Ha ebbõl sikerül megta-
karítani, azzal a közös kasszát gya-
rapítjuk. Úgy kell tekintenünk Sze-
rencsre, mint az otthonunkra, ame-
lyért valamennyien felelõsséggel tar-
tozunk.

Árvay Attila 

Jelentõs összeggel segíti Szerencs ár-
víz elleni védelmét a Colas-Északkõ
Bányászati Kft. A tarcali székhelyû cég
négymillió forintot ajánlott fel a vá-
ros számára, amit a tervek szerint a
patak töltéseinek megerõsítésére, il-
letve a csapadékvíz-elvezetõ rendszer
fejlesztésére használ fel az önkor-
mányzat.

Idén húszéves
társaságunk társa-
dalmi szerepválla-
lás keretében az el-
telt idõszakban szá-
mos településnek,
egyházaknak, civil
és sportszerveze-
teknek nyújtott támogatást, elsõsorban
azokon a vidékeken, ahol üzemeink
találhatóak, a Dunakanyartól a Mát-
rán keresztül Zemplénig – ismertette
lapunk érdeklõdésére Cseh Zoltán, a
Colas-Északkõ Bányászati Kft. ügyve-
zetõje (fotónkon). – Jellemzõen kul-
turális és sporteseményekhez, a la-
kosság életkörülményeinek javításához
biztosítunk hozzájárulást. Az elmúlt év
tavaszán Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében a folyók és patakok áradása
okozott súlyos károkat. Ekkor szüle-
tett meg a cég vezetésében az elha-
tározás, hogy a veszélyhelyzetek meg-
szüntetéséhez, illetve a károk felszá-
molásához – természetesen tulajdonosi
egyetértéssel – mi is szeretnénk hoz-
zájárulni. Ezt követõen vettem fel a

kapcsolatot Koncz Ferenccel, a térség
országgyûlési képviselõjével, aki idõ -
közben Szerencs polgármestere is lett.
Vele egyeztetve találtuk meg felhasz-
nálási módját az általunk térítésmen-
tesen felajánlott négymillió forint ér-
tékû zúzottkõnek. Az elmúlt években
a Szerencs-patak többször is kilépett
a medrébõl, lakóházakat vett körbe a
víz, illetve mint arról értesültem, vá-
rosrészeket veszélyeztetett elöntéssel
az áradás. Ahhoz, hogy ezen az ál-
datlan állapoton változtatni tudjon az
önkormányzat, segítséget jelenthet a
támogatásunk, amit idõközben ugyan-
ilyen értékû pénzbeli juttatásra vál-
toztattunk. A pénzt az elmúlt év vé-
gén átutaltuk, a négymillió forint fel-
használási módjára nem tettünk ki-
kötést, azzal szabadon gazdálkodhat
a város. 

Koncz Ferenc polgármester lapunk
érdeklõdésére kiemelte: a Colas-
Északkõ Bányászati Kft. nemes gesztusa
példaértékû, amit a szerencsi lakosság
élet- és vagyonbiztonságának javításá-
ra fordítanak. Az önkormányzat két pá-
lyázati lehetõséggel élve közel hat-
százmillió forintot fordít a Szerencs-
patak töltéseinek megerõsítésére, ma-
gasítására, valamint a település csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszerének re-
konstrukciójára. A cég által felajánlott
négymillió forintot e munkák során fog-
ják felhasználni, a tervek szerint zúza-
lék vásárlására.

Á. A.

A parlament 2010. december 17-ei
ülésén kérdéseket intézett a 37-es szá-
mú fõút fejlesztésével kapcsolatban Fel-
legi Tamás nemzeti fejlesztési minisz-
terhez Koncz Ferenc országgyûlési kép-
viselõ. A honatya a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ Zrt. sajtóközleményét tet-
te szóvá, miszerint Gesztelytõl a 38-as
számú fõútig a 11,5 tonna tengelyter-
helésû jármûvek számára is járhatóvá
teszik az útpályát, és helyenként elõzési
sávokat is kiépítenek. A tájékoztató
alapján a 37-es számú fõúton a forgal-
mi csomópontok korszerûsítése mellett
néhány megszüntetését is tervezik, en-
nek kapcsán párhuzamos összekötõ
utak építésére, valamint a csomópon-
tok és a meglévõ hidak, átereszek át-
építésére is szükség lesz, illetve kerék-
párutak kialakítása is szerepel az el-
képzelések között. Koncz Ferenc kie-
melte, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megye és különösen Zemplén polgárai
évek óta várják már a 37-es út korsze -
rûsítését és négysávúsítását. Ugyan Mis-
kolctól a gesztelyi elágazásig 2007-ben
átadták a 37-es kétszer kétsávos szaka-
szát 8,4 kilométer hosszúságban, azon-
ban a pálya további részén is ugyanilyen
jelentõs a forgalom, ami miatt ez a sza-
kasz balesetveszélyes. A Magyar Köz-
út Zrt. ada tai alapján az évi átlagos napi
forgalom a felújításra tervezett szakaszon
jóval meghaladja a 8300 jármûvet. Az
országgyûlési képviselõ arra kért választ
a minisztertõl, hogy a beruházás során
milyen hosszúságban terveznek elõzé-
si sávokat létesíteni? Elõreláthatólag
mely csomópontokat szüntetik meg? Hol
épülhetnek összekötõ utak, illetve ke-
rékpárutak? Mikorra várható a kivitele-
zés kezdete, valamint az átadás terve-
zett idõpontja?

A szaktárca vezetõje nevében választ
adó Fónagy János minisztériumi ál-
lamtitkár ismertette, hogy a 37-es fõút
Gesztelytõl a 38-as számú fõútig terjedõ
28,5 kilométeres szakaszának 11,5 ton-

nás burkolat-megerõsítését, valamint a
képviselõ által említett elõzési sávok épí-
tését a közlekedési operatív program
mintegy 12,2 milliárd forintos becsült
költséggel szerepelteti. A beruházás
mûszaki-gazdasági vizsgálata és az
uniós elvárásoknak megfelelõ megva-
lósíthatósági tanulmány alapján 2009
végén megállapodás született az érin-
tett állami szervek között. Ennek értel-
mében a tervezõnek a korábbiaknál
részletesebben meg kell vizsgálnia az
elõzési szakaszok helyét, hosszát, illetve
azok indokoltságát. A munka során már
elkészült tanulmányok mellett a tény-
leges forgalmi adatokat, a baleseti sta-
tisztikákat és a térséget érintõ egyéb fej-
lesztéseket is figyelembe kell venni. A
kétszer kétsávos kialakítás része a ter-
veknek, azonban csak a kétszer egysá-
vos 11,5 tonnás burkolat-megerõsítés,
valamint a vizsgálatokkal igazolható  elõ -
zési sávok engedélyeztetése várható. Így
– az államtitkár tájékoztatása szerint –
a képviselõ kérdésére csak az engedé-
lyezési terv elkészítését követõen adható
szakmailag megalapozott válasz. Fó-
nagy János ismertette, hogy az elõké-
szítõ munkák, a megvalósíthatósági ta-
nulmány véglegesítése és az engedé-
lyezési terv elkészítésére vonatkozó
közbeszerzési dokumentumok tör-
vénymódosítás miatt szükségessé vált
ismételt átdolgozása következtében va-
lamelyest valóban elhúzódtak. A pro-
jekt engedélyezési tervének elkészíté-
sére vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindítása a jövõ év elsõ negyedé-
vében várható. A beruházás kivitelezése
2014 elsõ negyedévében kezdõdhet
meg, az építkezés befejezése pedig
2015 negyedik negyedévében várható.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI
HÉTKÖZNAPOK

NÉGYMILLIÓ FORINTOS
ÁRVÍZVÉDELMI FELAJÁNLÁS 



A szerencsi önkormányzat január 20-
ai ülésén az elsõ napirendi pont kere-
tében Tokaj-Hegyalja és Szerencs tér-
sége fejlesztési alternatíváiról tájéko-
zódtak a képviselõk.

Takács András, a Tokaj-Hegyalja
Fejlõdéséért Szövetség ügyvivõje kie-
melte: a térség az elmúlt idõszakban
nem tudta kihasználni a világörökségi
címben rejlõ lehetõségeket. Az érintett
27 település érdekeinek összehangolá-
sa fontos feladat a kultúrtáj értékeinek
megõrzése mellett. A borászok közös-
sége mindezek figyelembevételével tá-
mogatja az önkormányzatok munka-
helyteremtésre irányuló törekvéseit,
amelyek a nemzetközi oltalmat nem ve-
szélyeztetik. Az elõadó kitért arra, hogy
a magyar államnak 2011. február 1-jéig
kell benyújtania az UNESCO-hoz a to-
kaji kultúrtájról a megõrzési állapotje-
lentést, ami alapján idén nyáron hoz-
za meg a Világörökségi Bizottság a dön-
tését. Ugyanakkor ebben az évben vár-
hatóan már tavasszal megszületik majd
a hazai világörökségi törvény, ami ala-
pul szolgál a védett terület új kezelési
tervének elkészítéséhez. Ebben a do-
kumentumban kell szabályozni, hogy
az érintett 27 település milyen lehetsé-
ges fejlesztések mentén formálhatja a
jövõjét. Ez a felek részérõl komoly
együttgondolkodást igényel, amihez a
borászok partnerséget ajánlanak. Takács
András arra kérte a szerencsi önkor-
mányzatot, hogy készüljön fel erre a
munkára. 

ÚJ HELYSZÍN,
KISEBB MÉRET

Voltay Géza, a BHD Hõerõmû Zrt.
igazgatóságának elnöke felidézte a sze-
rencsi szalmatüzelésû erõmû beruhá-
zásának kálváriáját. Mint fogalmazott,
a beruházók jelentõs pluszköltségeket
vállalva a helyi és térségi igények fi-
gyelembevételével többször áttervez-
tették a létesítményt. Az erõmû nyolc-
van embernek biztosítana megélhetést
és jelentõs adóbevételt az önkormány-
zatnak. Voltay Géza kitért arra, hogy az
Új Széchenyi Terv kiemelt figyelmet for-
dít a megújuló energiaforrásokra, elsõ -

sorban az erdészetbõl és mezõgazda-
ságból származó biomassza hasznosí-
tására. A beruházó a város polgármes-
terével folytatott egyeztetés alapján
egyetért azzal, hogy a szalmatüzelésû
erõmû új helyszínen – a prügyi út men-
tén – és csökkentett teljesítménnyel va-
lósuljon meg. Jelenlegi feladatuk, hogy
a szerencsi önkormányzat segítségével
megállapodásra jussanak a borász tár-
sadalom képviselõivel, amirõl közös
közleményt adjanak ki. Meg kell sze-
rezniük a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal jóváhagyását és a helyszín válto-
zása miatt új környezetvédelmi enge-
délyre is szükségük lesz. A hulladékhõ
hasznosítására pedig megoldást kell ta-
lálniuk. Voltay Géza kiemelte: a léte-
sítmény több kedvezõ hatás mellett 80
új munkahelyet és évente közel 120 mil-
lió önkormányzati adóbevételt jelente-
ne Szerencs számára. Takács Zoltán, a
Szerencs és Térsége Fejlõdéséért Egye-
sület elnöke arra hívta fel a figyelmet:
az UNESCO alapelve, hogy a világ -
örökségi cím nem lehet akadálya egy-
egy térség fejlõdésének, sõt, elõ kell se-
gítenie azt. Ebben nemcsak a szõlészet-
borászatnak, hanem a bányászatnak és
az iparnak is fontos szerep jut, ami nél-
kül nem képzelhetõ el kibontakozás. Az
erõmûépítésnek a városban jelentõs a
támogatottsága, amit a helyi népsza-
vazás elsöprõ eredménye is visszaiga-
zolt. A megvalósítás ellen korábban fel-
hozott érvek okafogyottá váltak, de a
terveket át kell dolgozni, hogy a hulla-
dékhõ hasznosítható legyen. Ennek a
kivitelezése jelentõs többletköltséget
eredményezne, de megérné a ráfordí-
tás, mert a hozadék is hatalmas lenne.
Takács Zoltán szerint a város jövõje
szempontjából nagy jelentõségû az
acélszerkezeteket gyártó üzem megva-
lósulása, aminek az építési engedé-
lyeztetése folyamatban van. Egy tava-
lyi fórumon több cég is megfogalmaz-
ta fejlesztési elképzeléseit és a helyi kis-
vállalkozások támogatásának is felbe-
csülhetetlen lenne a hatása. Bobkó
Géza szerint a világörökségi címnek
egyelõre nincs munkahelyteremtõ ha-
tása. Kíváncsi volt arra, hogy a borászok
milyen konkrét beruházásokat, iparfej-
lesztéseket tudnának elfogadni a saját
tevékenységükön kívül. Ezek között

megfér-e a megújulóenergia-termelés?
Az erõmû új helyszíne a világörökségi
területhez tartozik-e? Gál Andrást az ér-
dekelte, hogy a beruházónak rendelke-
zésére áll-e a szükséges tõke az erõmû
felépítéséhez. Kiss Attila alpolgármester
arra kérdezett rá, hogy a Tokaj-Hegyalja
Fejlõdéséért Egyesület milyen szerepet
szán magának a világörökséget kezelõ
szervezetben, illetve, hogy a kezelési terv
megvalósításának honnan lesz biztosít-
va a pénzügyi háttere? Az erõmû által
termelt hõ hasznosítási feltételeinek a
megteremtése több milliárd forintra rúg-
na, amit magára vállal-e a beruházó? Ta-
kács István arra hívta fel a figyelmet,
hogy az önkormányzatnak nincs hatá-
sa arra, hogy lesz-e erõmû, vagy sem.
Ez döntõen a borász társadalmon és az
UNESCO-n múlik. A képviselõ szerint
sokat lendítene az ügyön, ha a beruhá-
zó egy  borminõ sítõ labor helyben tör-
ténõ létrehozását is magára vállalná. El-
képzelhetõ-e, hogy a város résztulaj-
donosa legyen az erõmûnek? Heves Já-
nos azt kifogásolta, hogy az ülésen nin-
csenek jelen azon cégek képviselõi, akik
korábbi bejelentések alapján beruhá-
zóként jelennek meg Szerencsen. Az
erõmûépítés eddig az ellentétes szán-
dékok áldozatául esett. Koncz Ferenc
polgármester kiemelte: a helyi iparfej-
lesztés további lehetõségeirõl késõbbi
ülésen tárgyalnak majd. Most a világ -
örökségi állapotjelentés adja a napirend
aktualitását, ami az erõmû-beruházás-
hoz kapcsolódik. Szerencsen ez kardi-
nális kérdés, amirõl helyi népszavazást
is tartottak. Visi Ferenc arra volt kíván-
csi, hogy az erõmû beruházói és a bo-
rász társadalom képviselõi hajlandók-
e a párbeszédre? Nyíri Tibor szerint a
kultúrtáj ember formálta környezetet je-
lent, amibe a környezetbarát iparfej-
lesztésnek is bele kell férnie. Kérdés,
hogy a borászok ezt el tudják-e fogad-

ni. Az önkormányzatok hogyan tudják
érdekeik szerint formálni a társadalmi
egyeztetés elõtt álló világörökségi tör-
vényt. Van-e lehetõség uniós pénzügyi
források bevonására a térség közleke-
dési hálózatának fejlesztésére annak ér-
dekében, hogy az  erõmû be a beszállí-
tás lehetõség szerint vasúton történjen.
Koncz Ferenc arra volt kíváncsi, hogy
mikor ülnek le a borászok és az erõmû-
beruházás képviselõi, a találkozó létre-
hozásában igényt tartanak-e az önkor-
mányzat közbenjárására?

A KULTÚRTÁJ ÉS FEJLÕDÉS   
Takács András válaszában kiemelte:

a borvidéki kultúrtájat hosszú évek
alatt a szõlészek-borászok alakították ki,
azért is fontos, hogy a térséget érintõ fej-
lesztési kérdésekben állást foglaljanak.
Ez az ágazat komoly gazdasági tevé-
kenységet végez, amely számos helyi
embernek biztosít megélhetést. A szal-
matüzelésû erõmûvet nem a borászok
kezdték el támadni, a beruházásról a
nemzetközi kötelezettségnek megfele-
lõen a magyar állam tett bejelentést az
UNESCO-hoz. Így az ügyben ennek a
szervezetnek és a hazai kormányzatnak
van kompetenciája. Az erõmû ügyében
való továbblépéshez mindenképpen
érdemes megvárni a Világörökségi Bi-
zottság álláspontját, amelynek meg-
születése idén nyáron várható. A nem-
zetközi oltalom alatt álló értékek meg-
õrzése állami szerepvállalás nélkül nem
képzelhetõ el, amire jó példaként szol-
gál a Balaton és a Tisza-tó fejlesztése.
Takács András kiemelte, hogy most  elõ -
ször kaptak meghívást a szerencsi ön-
kormányzat ülésére. Voltay Géza a be-
ruházó részérõl nem zárkózott el sem-
milyen megoldástól, ami elõbbre len-
dítheti az erõmû megvalósulását.
Amennyiben az új feltételek elfogadásra

kerülnek, nem lesz pénzügyi akadálya
az építkezésnek. A cég tulajdonosai ed-
dig több mint egymilliárd forintot köl-
töttek az elõkészületekre, és szeretnék,
ha ennek legalább egy része megtérül-
ne. Ilyen szigorú európai uniós elõírá-
soknak megfelelõ létesítmények a kon-
tinens számos fejlett államában léte-
sültek, ezeknek a korszerû biomassza-
erõmûveknek hazánkban is van létjo-
gosultságuk. A beruházás helyszíne a
világörökségi védõterület szélére kerülne
át. A vasúti szállítás lehetõségét nem zár-
ják ki. Takács Zoltán arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az erõmû számos új  ipar -
ág megjelenését idézné elõ a városban,
fejlõdési pályára állítva a települést. Gál
András azon véleményének adott han-
got, hogy a világörökségi cím nem biz-
tosít megélhetést a lakosságnak, az ipar
azonban igen. Az önkormányzat ko-
rábban egyhangúlag támogatta az erõ -
mûépítést, most is tegyenek így, hogy
elõbbre jusson a település. Bobkó Géza
ezzel  egyet értve azt kérte, hogy foglal-
janak állást a beruházással kapcsolat-
ban. Mondjanak egyértelmû igent vagy
nemet.

Kiss Attila szerint a beruházó az el-
múlt idõszakban komoly kompromisz-
szumkészségrõl tett tanúbizonyságot,
amin a létesítményt ellenzõknek is ér-
demes volna elgondolkodni. Az ön-
kormányzatnak a kivitelezés elindulá-
sára nincs ráhatása, mint ahogy azt a
korábbi elvi állásfoglalások is bizonyít-
ják. Heves János kezdeményezte, hogy
szavazással nyilvánítsák ki az állás-
pontjukat. Egeli Zsolt alpolgármester sze-
rint az erõmû ügye át lett politizálva.
A szerencsi képviselõ-testület korábban
többször kinyilvánította a véleményét
a beruházásról, ami jelenleg is érvény-
ben van, hiszen a határozatokat nem
vonták vissza. 

(Folytatás a 7. oldalon.)
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A szerencsi önkormányzat január
12-ei ülésén egyhangúlag döntöttek a
jelenlévõ képviselõk arról, hogy pá-
lyázatot nyújtanak be Szerencs és
Ond vízelvezetõ rendszerének fej-
lesztésére.

A napirendet elõterjesztõ Ekkerné Pi-
ricz Ilona, a polgármesteri hivatal
mûszaki ügyintézõje ismertette, hogy
az ezredforduló idõszakának idõjárá-
si körülményei mutatták meg a helyi
csapadékvíz-elvezetés hiányosságait,
amelyek felszámolására 2002-ben prog-
ram készült, ami tartalmazta a legfon-
tosabb tennivalókat. Ezek közül 2005-
ben 70 millió forint ráfordítással kiépült
Ond felsõ részének védelmére az árok-
rendszer, ami az elmúlt években bi-
zonyította a létjogosultságát. Most a leg-
hátrányosabb helyzetû kistérségek szá-
mára biztosított pénzügyi alapból nyí-
lik lehetõség a település vízelvezetõ
rendszerének fejlesztésére, amelynek
tervezett összköltsége 469 millió forint.
Ebbõl a pénzbõl összesen 8350 folyó-
méter csapadék-vízelvezetõ építésére,
fejlesztésére, bõvítésére nyílik lehetõség,
ami a városi fõ gyûjtõárkokat érinti. A
megvalósításhoz igényelt pályázati tá-
mogatás 431,3 millió forint, míg a sa-
ját erõ 37,7 millió forint, ez az összeg
75 százalékkal csökkenthetõ az Ön-
kormányzati Minisztérium EU Önerõ
Alapjából. Így a városnak várhatóan 9,4
millió forintot kell majd biztosítania a
program megvalósításához. A kivitele-
zés 2011–2012-ben történik. Nyíri Ti-
bor a pénzügyi bizottság véleményét
ismertetve elfogadásra javasolta az  elõ -
terjesztést. Gál András üdvözölte a pá-
lyázatot, és az iránt érdeklõdött, hogy
ebben az évben kell-e az önerõbõl va-

lamilyen részt teljesíteni. Fontosnak tar-
totta, hogy a kivitelezésbe minél több
szerencsi vállalkozást vonjanak be.
Kiss Attila ismertette: idén az önrész
30%-át kell kifizetniük, amelynek egy-
harmada, vagyis egymillió forint lesz a
teljesítés. Ugyanakkor az elõkészítés
költsége 16,8 millió forint, amit késõbb
szinte teljes egészében elszámolnak. A
kivitelezõ részérõl az elsõ pénzügyi
igény benyújtása idén novemberre vár-
ható. Heves János támogatásáról biz-
tosította a pályázatot, de kifogásolta,
hogy abban a Fecskés nem szerepel.
Szóvá tette, hogy az önkormányzat ál-
tal korábban visszamondott városköz-
pont-rehabilitációs projektnél is je-
lentõsen csökkenthetõ lett volna az
önerõ, amit több év alatt kellett volna
kifizetni. Visi Ferenc szerint nagy kü-
lönbség van 9 millió és 200 millió fo-
rint között, ami a két pályázatnál ön-
részként jelentkezik. Véleménye sze-
rint az emberek élet- és vagyonvédel-
me elõbbre való a szép környezetnél.

Nyíri Tibor szerint a fõ gyûjtõárkok az
ütõerei a város csapadékvíz-elvezeté-
sének. Amikor ezek elkészülnek, egy
másik projekt keretében a Fecskés
problémáit is orvosolni fogják. A vá-
rosrész számára a Szerencs-patak jelenti
a legnagyobb veszélyt, amit gátépítés-
sel szüntetnek meg. Koncz Ferenc em-
lékeztetett: többek között azért mond-
tak le a városközpont felújításáról,
hogy a csapadékvíz-elvezetési problé-
mákat enyhítsék a településen. A Fecs-
kés árvízvédelme közel százmillió fo-
rintos pályázat keretében oldódik meg
és a csapadékvíz-elvezetésben az utób-
bi  idõ szakban jelentkezõ gondokra is
találnak megoldást. A polgármester le-
szögezte: Szerencsen nem lesz olyan
önkormányzati beruházás, ahol nem
dolgoznak majd helyi kivitelezõk. A
Szerencs–Ond vízelvezetõ rendszer
fejlesztésére szolgáló pályázat benyúj-
tásáról és az önerõ biztosításáról egy-
hangúlag hoztak döntést a képviselõk.                  

Á. A.

Új vezetõje van a sze-
rencsi polgármesteri hi-
vatal adócsoportjának. A
mádi születésû Szabó Ist-
vánné (fotónkon) 1982-
ben érettségizett a sze-
rencsi Bocskai István
Gimnáziumban. Ezt kö-
vetõen közgazdasági
szakközépiskolát végzett,
majd 1998-ban már mér-
legképes könyvelõi képesítést szerzett.
Idõközben pénzügyi alkalmazottként
helyezkedett el a Szerencsi Város-
üzemeltetõ Ellátó és Szolgáltató Szer-
vezetnél, munka mellett 2006-ban a
Miskolci Egyetem gazdaságtudomá-
nyi karán szerzett diplomát. 2000-ben
lett a szerencsi polgármesteri hivatal
ügyintézõje, ahol számlák könyvelé-
se mellett segítséget nyújtott többek
között a költségvetés összeállításához,
a negyedéves államkincstári jelentések
elkészítéséhez. 

– 2011. elsõ napjaiban keresett meg
a város jegyzõje azzal a kérdéssel,
hogy új megbízatásként vállalnám-
e az adócsoport vezetését – ismertette
Szabó Istvánné. – Úgy gondoltam,
hogy húsz évig dolgoztam könyvelési
területen, eljött az ideje a váltásnak.

Így elfogadtam a felkérést,
hogy a hatósági munká-
ban is kipróbáljam ma-
gam. 

Szabó Istvánné szá-
mára nem teljesen idegen
a terület, hiszen több
kapcsolódási pont is van
korábbi és az új megbí-
zatása között. Az adóbe-
fizetések könyvelése so-

rán például rendszeresen kellett
egyeztetnie a kötelezettségeket meg-
állapító kollégákkal. Az adócsoport-
vezetõ legfontosabb feladata az ön-
kormányzati bevételek teljesítése, le-
hetõség szerinti növelése, ösztönöz-
ni az adózókat arra, hogy a rájuk ki-
szabott terhet mihamarabb teljesítsék.
– Természetesen a nehéz helyzetben
lévõ vállalkozásokon az eddigi jó gya-
korlatot folytatva akár részletfizetési
lehetõség biztosításával is készek va-
gyunk segíteni – fogalmazott a szak-
ember –, de szeretnénk, ha az adó-
morál tovább javulna a városban. Az
elõdöm az elmúlt években kellõ hoz-
záértéssel alakította ki a csoport struk-
túráját, ami jó alapot ad az elkövet-
kezõ idõszak sikeres munkájához.            

M. Z.

BEMUTATKOZIK
AZ ADÓCSOPORT-VEZETÕ

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSRE PÁLYÁZNAK 

Sikeres pályázat esetén újjáépülnek a település nagy gyûjtõrendszerei.
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A városnak minden munkahelyre
szüksége van, elemi érdek, hogy a fej-
lesztés a jogszabályok betartásával
megvalósuljon. Az önkormányzatnak
az érdekegyeztetõ szerepet már ko-
rábban fel kellett volna vállalnia. Ta-
kács András hangsúlyozta: a borász kö-
zösség minden olyan beruházást tá-
mogat, ami összhangba hozható a tér-
ség borvidéki jellegével. Koncz Ferenc
arra hívta fel a figyelmet, hogy a mos-
tani napirend egy folyamat kezdetét je-
lenti. Készülõben van a város foglal-
koztatási koncepciója. Az erõmûépítés
ügyében a beruházó és a szerencsi ön-
kormányzat részérõl is súlyos kom-
munikációs hibák voltak, amelyek a
megvalósulás ellen hatottak. A bio-
massza-hasznosításnak komoly létjo-
gosultsága van Magyarországon. A vá-
rosnak pedig minden új munkahelyre
szüksége van, de a település nem egy
önálló sziget, így nem hagyhatják fi-
gyelmen kívül a térségi szereplõk vé-
leményét, akiket érdekeltté kell tenni
az ügyben. A polgármester fontosnak
tartotta, hogy a beruházók és a borá-
szok érdemi egyeztetést folytassanak,
amire a mostani testületi ülést az elsõ
alkalomnak tekinti. Ináncsi Tünde
jegyzõ megerõsítette: a jogfolytonosság
miatt az elõzõ önkormányzat erõmûvel
kapcsolatos állásfoglalásai ma is ér-
vényben vannak, ami független a tes-
tület személyi összetételétõl. 

A SZERENCS KÁRTYA
TAPASZTALATAI 

Következõ napirendi pontként a
Szerencs Kártya-rendszer tapasztala-
tairól tájékozódott az önkormányzat.

Király Judit, a polgármesteri hivatal
közmûvelõdési szakreferense ismer-
tette, hogy a képviselõ-testület tavaly
márciusban döntött a kedvezménye-
ket biztosító program elindításáról, an-
nak érdekében, hogy megerõsítsék a
helyi kis- és középvállalkozásokat, a
lakosságnak pedig kedvezõ feltételû
vásárlási lehetõséget biztosítsanak. A
célok között szerepelt a közösségi tu-
dat  erõ sítése. A város jelentõs pénzt
fordított a program elindítására. Nap-
jainkig a Szerencs Kártyát közel há-
romszázan váltották ki, a rendszerhez
35 helyi vállalkozás csatlakozott. Ah-
hoz, hogy a résztvevõk köre tovább
bõvüljön, a lehetõség népszerûsítésé-
re volna szükség. Koncz Ferenc sze-
rint minden kezdeményezés akkor ér
valamit, ha a befektetett pénz és mun-
ka megtérül. A polgármester megbíz-
ta a város jegyzõjét, hogy a Szerencs
Kártya-rendszer további sorsára két hó-
napon belül tegyen javaslatot. Az  elõ -
terjesztést a testület egyhangúlag tu-
domásul vette. 

Ezt követõen a Zempléni Térségi In-
tegrált Szakképzési Központban (TISZK)
a város képviseletére született elõter-
jesztést tárgyalta meg az önkormány-
zat. Bodnárné Göndör Magdolna, a
polgármesteri hivatal oktatási, köz-
mûvelõdési és városmarketing osz-
tályvezetõje emlékeztetett: az önkor-
mányzat tavaly december 15-én Koncz
Ferenc polgármestert bízta meg azzal
a feladattal, hogy õ képviselje Szeren-
cset a TISZK-ben. A mostani elõter-
jesztés a polgármester helyettesítésé-
re Egeli Zsoltot jelöli ki. Koncz Ferenc
kiemelte: úgy tartja jónak, hogy közel
fél évig még a városvezetési szinten
képviseltessék magukat a TISZK-ben,
mert így biztosítható, hogy a szerve-
zet irányító központjának Szerencsen
legyen a székhelye. Egeli Zsolt leszö-
gezte: ezért a feladatért sem õ, sem pe-
dig a polgármester nem részesül java-
dalmazásban. Heves János úgy tudta:
már korábban eldõlt, hogy Szerencsen
lesz a TISZK-központ. Koncz Ferenc
ismertette: a szervezet mûködési fel-
tételeit biztosító, korábbi pályázatban
már ez így szerepelt, azonban a pro-
jekt nem kapott támogatást. A TISZK-
ek esetében változások várhatók, a köz-
pont helyszínének kérdése újra nyitottá
vált, azonban azt mindenképpen sze-
retnék Szerencsre hozni.   

NAGYÍTÓ ALATT
A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG 
Következõ napirendi pontként az ön-

kormányzati intézmények mûködésé-
nek áttekintésérõl határozott a testület.
Koncz Ferenc ismertette, hogy folya-
matban van a testület szervezeti és
mûködési szabályzatának készítése,
amelynek során megtörténik a polgár-
mesteri hivatal új struktúrájának kiala-
kítása. A takarékosságot célzó változ-
tatások az elmúlt hónapokban már el-
kezdõdtek, azonban a kulturális és ok-
tatási intézmények mûködésének átte-
kintését tovább kell folytatni. Egeli
Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy a
település intézményi struktúráját ko-
rábban évi 600-650 milliós helyi adó-
bevételhez alakították ki. A település
jövedelemtermelõ képessége azonban
számottevõen lecsökkent, amihez a ki-
adásokat is hozzá kell igazítani. A kép-
viselõk egyhangúlag fogadták el a ha-
tározatot, amelyben az önkormányza-
ti intézményeknél és a polgármesteri hi-
vatalnál a takarékos gazdálkodás fi-
gyelembe vételével átszervezést rendel
tek el. Felhatalmazták a jegyzõt az új
hivatali struktúrát is tartalmazó szer-
vezeti és mûködés szabályzat elõké-
szítésére, valamint a polgármestert a kul-

turális és oktatási intézmények költ-
séghatékony mûködési elveinek a ki-
dolgozására. 

CSÖKKENÕ SZÁMÚ
GÉPJÁRMÛVEK

Ezt követõen ugyancsak egyhangú
döntés született a polgármesteri hiva-
tal által fenntartott hat gépjármûbõl há-
rom autó értékesítésérõl. Ballók Ist-
vánné, városgazdálkodási osztályve-
zetõ az eredeti elõterjesztés módosí-
tásaként ismertette, hogy a vételi aján-
latok bekérését követõen az eladásról
a testület nyílt ülésen hoz majd dön-
tést. Bobkó Géza elnök a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság nevében tá-
mogatta a gépkocsik eladását. Koncz
Ferenc ismertette: a Skoda és két Su-
zuki eladásáról van szó, amit a lí-
zingkonstrukciókra tekintettel késõbb
további jármûértékesítések követnek
majd. Ináncsi Tünde jegyzõ ismertet-
te: három hivatalos kereskedõtõl kér-
nek majd be ajánlatot, amelyek közül
a testület választja ki a neki leginkább
megfelelõt.

Az egyebek között Egeli Zsolt arról
szólt, hogy egy vendéglátással foglal-
kozó cég beperelte az önkormányza-
tot, mert – állításuk szerint – a város
nem fizette ki három csoport tavaly áp-
rilisi, tállyai vendéglátásának költsége-
it. Az alpolgármester ismertette: a pol-
gármesteri hivatalban egyetlen írásos
megrendelõvel találkoztak, két húsz fõs
csoport esetében nem volt ilyen, pe-
dig a költségek fejenként nettó 5600 fo-
rintot tettek ki. Kérte, aki tud ezekrõl a
látogatásokról, segítsen azok beazo-
nosításában. Heves János a 37-es szá-
mú fõút rossz állapotára hívta fel a fi-
gyelmet, kérve az országgyûlési kép-
viselõ közbenjárását az áldatlan hely-
zet megszüntetésére. Kérdésként fo-
galmazta meg: hogyan készült fel az
önkormányzat a várható tavaszi ára-
dásra? A kormányzattól kapott 50 mil-
lió forintos támogatást vissza kell-e fi-
zetniük? Miért szerepel a polgármes-
teri hivatal által hozzá is eljuttatott vá-
rosi programtervben egy civil szerve-
zet bálja?

Koncz Ferenc ismertette: a prog-
ramtervben más közösségek esemé-
nyei is helyet kaptak, köztük a civile-
ké is. A polgári bál azonban ennek el-
lenére a jövõben nem lesz rajta a lis-
tán. A 37-es számú fõút szinte járha-
tatlan, ami nem fogadható el. Koráb-
ban a négysávosítást szorgalmazta, ami
az elmúlt idõszakban sajnos lekerült
a napirendrõl. Most országgyûlési
képviselõként azon dolgozik, hogy ez
újra a tervek között szerepeljen. A Sze-
rencs-patak töltése most nem alkalmas
arra, hogy azon védekezést végezze-
nek. Ezen az áldatlan állapoton fog vál-
toztatni az a pályázati támogatással
megvalósuló beavatkozás, aminek kö-
szönhetõen a Fecskés védelmére pa-
rapetfal létesül, kijavítják a megron-
gálódott zsilipeket és ahol szükséges,
megmagasítják a töltést. A Belügymi-
nisztériumtól kapott ötvenmillió forint
felét nem kell visszafizetni, a fenn-
maradó részhez pedig kamatmentes
kölcsönként jutott hozzá a város. A jut-
tatás nagyon jól jött az önkormány-
zatnak és szeretnék elérni, hogy a mi-
nisztérium tekintsen el a visszafize-
téstõl.

A polgármester ismertette, hogy Bo-
gyay Ferencet – aki közel három évig
irányította a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság munkáját – a megyei  rendõr -
fõkapitány január 15-ével Miskolc
rendõrkapitányává nevezte ki. A testület
határozatban mondott köszönetet az
alezredesnek a város érdekében vég-
zett munkájáért.                   Á. A.

Szerencs térségében mintegy 6000
hektár mezõgazdasági terület tartó-
san víz alatt áll, vagy jelentõsen át-
ázott napjainkra. Ebbõl legalább két-
ezer hektáron fõként repcét és kalá-
szosokat vetettek tavaly õsszel a
gazdák. A belvíz a Szerencsi Mezõ -
gazdasági Zrt. szántóit és legelõit sem
kímélte, amelyek egy részét idén vár-
hatóan nem lehet majd mûvelni.

A Magyar Agrárkamara növényter-
mesztési osztályának szakértõi becs-
lése szerint eddig megközelítõen 15
milliárd forint kár érte hazánk agrár-
gazdaságát a belvíz miatt. 

Országos átlagot tekintve mintegy
200 ezer hektárnyi õszi vetés – rep-
ce, õszi árpa és fõként búza – pusz-
tult ki az utóbbi idõszakban. Az óri-
ási veszteséget tovább növeli, hogy
legalább 740 ezer hektár föld oly-
annyira átázott, hogy várhatóan ta-
vasszal sem lehet rajtuk mezõgazda-
sági munkát végezni. További száz-
milliókra rúg az a felesleges kiadás,
melyet az õszi talajmûvelésre, szán-
tásra, lazításra fordítottak a gazdák.
Jelenleg a tartós vízborítás tömörítet-
te, kilúgozta a talajt, ami miatt rom-
lott annak szerkezete, s ha tavasszal
vissza is húzódik a víz, vetés elõtt
újabb jelentõs költségekkel járó ta-
lajmûvelésre lesz szükség. 

A Magyar Agrárkamara becslése
szerint a 4,5 millió hektár hazai  mezõ -
gazdasági területbõl 2011-ben leg-
alább egymillió hektár használhatat-
lanná válhat. Tavasz végére – ameny-
nyiben addigra kiszárad a föld – ta-
lán még lehet bizonyos területeket
hasznosítani zöldtrágya-növények ve-
tésével, majd beszántásával, de ez be-
vételt nem hoz a gazdálkodóknak,
azonban a talajszerkezet javítása
szempontjából hasznos lehet. Ahol
nem ennyire rossz a helyzet, ott a ter-
melõk kukoricát, napraforgót, rövi-
debb tenyészidejû burgonyát, cirkot,
tavaszi árpát és borsót termelhetnek.

A Magyar Agrárkamara felmérései
szerint Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében a belvízzel borított terület kö-
rülbelül 64 ezer hektárt tesz ki, ebbõl
30 ezer hektár az õszi vetés: 17 ezer
hektár õszi búza, 4,7 ezer hektár pe-
dig repce.

Petromán István körzeti falugazdász
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a gaz-
dálkodóitól, illetve a területet figyelõ
szakemberektõl származó adatok sze-
rint a Taktaközi Vízgazdálkodási Tár-
suláshoz tartozó területeken mintegy
6000 hektár van tartósan víz alatt,
vagy jelentõsen átázva. Ebbõl legalább
kétezer hektár az õszi vetés, amely
fõként repcét és kalászosokat jelent.
A falugazdász szerint a belvízzel súj-
tott õszi vetések már tönkrementek,
a földet kiszáradás után más nö-
vénykultúrával kell majd hasznosíta-
ni a jövõben. A kalászos növények
esetében egy hektár terület õszi talaj-
elõ készítése és vetése mintegy 100
ezer forintos költséget jelent. E sze-
rint csak Szerencs környékén meg-
haladja a 200 millió forintot a kár, amit
a jelentõs csapadék okozott. 

A Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.-nél
tavaly összesen ezer milliméter körüli
csapadékot mértek, ami közel a két-
szerese az elmúlt 21 év átlagának –
tájékoztatta lapunkat Karnizs János nö-
vénytermesztési üzemigazgató. A
gyakori esõzések miatt a nyári beta-
karítási munkálatok egy hónapot
csúsztak, ez a hozamokra és a  minõ -
ségre is rányomta a bélyegét. A gya-
koribb növényvédelem és az átázott,
puha talaj miatti kényszerû gépvon-
tatások jelentõs többletköltséget ered-
ményeztek. A magas belvíz miatt  elsõ -
sorban a cég szerencsi kerületében kö-
zel harminc hektáron kint maradt a
földeken a kalász. A talaj telítettsége

miatt a jövõ évi termés megalapozá-
sát szolgáló õszi középmély lazítást
nem tudták elvégezni. Szántatlanul
maradt 950 hektár, ebbõl van olyan
rész, amelyre legutóbb 2009 õszén
tudott a gép rámenni. A város térsé-
gében lévõ 850 hektárnyi legelõ több
mint felén egybefüggõen vagy fol-
tokban áll a víz. A Szerencsi Mezõ -
gazdasági Zrt. az õszi kalászosokat és
a repcét ugyan a tervezett mennyi-
ségben elvetette, de ennek érdekében
arra kényszerültek, hogy felborítsák
a cég több évre elõre kidolgozott ve-
téstervét. Az idén napraforgóval nem
számolnak, mert az állatállomány
takarmányozására szolgáló kukorica
részére biztosítják a szükséges szán-
tóterületet.      

A szerencs polgári védelmi irodá-
tól kapott tájékoztatás szerint a tér-
ség településein folyamatos a véde-
kezés a belvíz ellen, ami sok helyen
belterületi ingatlanokat is veszélyez-
tet. Taktaharkányban például de cem-
ber 6-ától a helyi lõtérnél három szi-
vattyú dolgozik folyamatosan. Tak-
taszadán december 10–30. között a
Dózsa, Kossuth, Táncsics, Petõfi, Jó-
kai, Árpád utcákban – ahol 14 lakó-
ingatlan volt veszélyben – kellett ár-
kokat ásni és mélyíteni ahhoz, hogy
a belvizet visszavezessék a Taktába.
A vé dekezésben naponta öt munka-
gép, három önkormányzati szivattyú
és tíz ember vett részt. Tiszalúcon 30
épü letet fenyegetett az ár, itt a kará-
csony utáni napokban kellett az árkok
tisztítását és szivattyúzást végezni.

A rendelkezésünkre álló informá-
ciók szerint a belvíz miatt Szerencsen
eddig nem volt veszélyben lakóin-
gatlan, a városban és környékén a köz-
lekedésben, közüzemi szolgáltatá-
sokban nem volt fennakadás.

Á. A. – M. Z.

Szerencsen és térségében az elmúlt
évben közel ezerkétszázan vettek
részt közcélú foglalkoztatásban.
Többségüknek az „Út a munkához”
program lezárulásával december 31-
én megszûnt az állása – tájékoztat-
ta lapunkat Karády István, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központ Szerencsi
Kirendeltségének vezetõje (fotón-
kon).

– Azoknak, akiknek
szerzõdés szerint 2011-re
áthúzódik a munkaviszo-
nya, a kormány a február
28-ig történõ fenntartásra
5%-os önerõ mellett biz-
tosít lehetõséget, ami a tér-
ségben kétszáz fõt érint –
emelte ki Karády István. –
A regionális munkaügyi központ tava-
lyi támogatási pénzmaradványának ter-
hére január 3. és február 28. között a
településeknek 30 százalék önrésszel
van lehetõségük közhasznú foglalkoz-
tatásra, további kétszáz munkanélküli
számára teremtve meg az elhelyezke-
dés lehetõségét. Ezek az intézkedések
azt a cél szolgálják, hogy az önkor-
mányzati alapfeladatok ellátásához biz-
tosítsák a szükséges minimumlétszámot,
hiszen az elmúlt idõszakban a közcé-
lú foglalkoztatás és a közmunka a te-
lepülésüzemeltetés mellett az óvodák-
ban és az iskolákban, a mûvelõdési in-
tézményekben és az egészségügyben is
elterjedtté vált, elsõsorban a magasabb
iskolai végzettséget nem követelõ ál-
láshelyek betöltésénél – tette hozzá a
kirendeltség-vezetõ.

Karády István ismertette, hogy janu-
ár 1-jétõl a rendelkezésre állási támo-
gatást a bérpótló juttatás váltotta fel. En-

nek mértéke a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összege, amihez az
önkormányzatoknak húsz százalék ön-
részt kell biztosítaniuk. Az újonnan lét-
rejövõ közfoglalkoztatási rendszer ré-
szeként a korábbi közhasznú munka-
végzés támogatása helyett a települési
önkormányzatok és társulásaik, a köz-
feladatot ellátó gazdasági társaságok, in-
tézmények pályázat útján pénzügyi

juttatást kapnak kötelezõ,
illetve önként vállalt fel-
adataik ellátásához. A dol-
gozókat kettõtõl tizenkét
hónapig lehet alkalmazni
napi 6–8 órában, akár
100%-os támogatással
úgy, hogy a munkabér és
járulékok mellett 20% ere-
jéig egyéb költségek is el-
számolhatók. A másik,

napi négy órás munkaidõre biztosított
közfoglalkoztatási forma célja annak az
elõsegítése, hogy a települési önkor-
mányzatok el tudják látni a mindennapi
közfeladataikat, erre a munkára kizá-
rólag bérpótló juttatásra jogosultak al-
kalmazhatók napi négy órában, mini-
mum kettõ, legfeljebb négy hónapig 95
százalékos állami támogatással.

Karády István ismertette, hogy a kis-
és közepes vállalkozások dolgozói lét-
számbõvítéshez 70%-os állami segít-
séget kaphatnak ugyancsak bérpótló tá-
mogatásra jogosultak alkalmazásával,
akár nyolc hónap idõtartamra. Emel-
lett az országos közfoglalkoztatási
programok keretében egész ágaza-
tokban alkalmaznak majd embereket,
többek között az ár- és belvízvéde-
lemnél, a közutak és vasutak fenntar-
tásánál és az állami erdõterületek gon-
dozásában.

Á. A.

VÍZ ALATT AZ ÕSZI VETÉS

ÁTALAKULÓ KÖZMUNKAPROGRAM



HAJNALI LÁTOGATÓ

Egy tállyai nõ január 8-án a hajnali
órákban egyik rokonát szállította be au-
tóval a szerencsi vasútállomásra. Ha-
zaérkezése után lakásába belépve hu-
zatot érzett, majd körbenézve észre-
vette, hogy távolléte alatt valaki az ud-
varra nézõ kisablakot betörte, és be-
mászott a lakásba. A nõ  – mindvégig
otthon tartózkodó – édesanyja el-
mondta: arra ébredt, hogy egy isme-
retlen a szobájában elemlámpával vi-
lágít és kutat valami után. Rászólt a fér-
fira, hogy mit keres a szobában, mire
az szó nélkül elhagyta a házat. A tu-
lajdonos megállapította, hogy a hívat-
lan vendég mintegy 15 ezer forint kész-
pénzt vitt el. A bejelentést követõen a
Szerencsi Rendõrkapitányság Tállyai
Rendõrõrsének járõrei elfogták B. K. he-
lyi lakost, aki – miután megtalálták nála
a zsákmányból megmaradt 11 500 fo-
rintot – beismerte a betörést.

KÁLYHA ÉS LEMEZHORDÓ
Az abaújszántói körzeti megbízott ja-

nuár 15-én szolgálat közben a ceke-
házi városrészben igazoltatott egy hely-
béli férfit, aki fémtárgyakat tolt egy ké-
zikocsin. A talicskán kályha, itatóvá-
lyú és lemezhordó is volt, majd ami-
kor a rendõr azok eredetérõl kezdett
érdeklõdni, helyszínre érkezõ gazdá-
ja a kézikocsin lévõ tárgyak között fel-
ismerte a saját udvaráról elvitt eszkö-
zöket. A körzeti megbízott lefoglalta a
lopott holmit – ami késõbb visszake-
rült a jogos tulajdonosához –, az el-
követõt pedig elõállította a Tállyai
Rendõrõrsre.  

ÉJSZAKAI ITTAS SOFÕR
Az egyik sátoraljaújhelyi üzem-

anyagtöltõ állomásról január 18-án haj-
nalban érkezett bejelentés a rendõr-
ségre. A kútkezelõ elmondta: egy kül-
földi rendszámú gépkocsival két férfi
érkezett a benzinkútra,  a sofõrön egyér-
telmûen látszik, hogy ittas. A járõrök
a helyszínre siettek, és igazoltatták az
autó vezetõjét. A férfi papírjai rendben
voltak, de a szonda jelzett. A 26 éves
fiatalember  elõször tagadta, hogy õ ve-
zetett, de a benzinkút kamerafelvéte-
le ezt egyértelmûen bizonyította. Vé-
gül beismerte a vezetést és azt is, hogy

elõzõleg alkoholt fogyasztott. A járõ-
rök igazoltatták a 24 éves utast is, aki
semmilyen hivatalos okmánnyal nem
rendelkezett.

A VENDÉG IS LEHET TOLVAJ
A rátkai férfi egyik helybéli ismerõ-

se lakásán tartózkodott január 15-én
az esti órákban. Beszélgetés közben a
házigazda néhány percre magára hagy-
ta a vendégét, majd folytatták a dis-
kurzust. Kis idõ elteltével a látogató el-
köszönt és távozott. A tulajdonos ek-
kor vette észre, hogy a férfi elvitte a
pénztárcáját a benne lévõ nyolcezer
forinttal. A helyszínre érkezõ rendõrök
néhány perc múlva a település egyik
italboltjában találták meg a „jóbarátot”,
akitõl az igazoltatás során elõkerült a
pénz és az eltûnt személyes iratok. 

SZABÁLYSÉRTÕ ÕRIZETBEN
A Tállyai Rendõrõrs szolgálatban lévõ

járôrei a település külterületén január
15-én tetten értek egy férfit, aki a bel-
víz miatt még le nem aratott kukori-
cásból 20 kilogramm csöves termést
lopott el. Az egyenruhások õrizetbe vet-
ték az elkövetõt, akire a Szerencsi Vá-
rosi Bíróság gyorsított szabálysértési el-
járás keretében 13 ezer forint pénz-
bírságot szabott ki.

HÓLAPÁTÁRUS
Hólapátokat árult egy sátoraljaújhe-

lyi italboltban a 41 éves helyi férfi. A
kiérkezõ járõröknek azt mondta, hogy
egy közeli kukában találta a hét darab
szerszámot. Hamarosan kiderült azon-
ban, hogy a hólapátok a városellátó
szervezet tulajdonában lévõ lezárt
konténerbõl származnak. Végül a fér-
fi beismerõ vallomást tett, de az mond-
ta, hogy nem is akarta eladni a szer-
számokat, mert azokkal éveken át õ
maga akart dolgozni. A sátoraljaújhe-
lyi rendõrök õrizetbe vették, majd
gyorsított eljárás keretében három nap-
pal késõbb a Sátoraljaújhelyi Bíróság
15 nap elzárással büntette a 41 éves
férfit.

ÜTÖTT A RÉSZEG ASSZONY
Az ittas állapotban lévõ alsózsolcai

nõ elõbb a szomszédokat inzultálta,
majd a kiérkezõ rendõrökre is rátámadt.
A közelmúltban történt, hogy a felsõ -
zsolcai rendõrõrs körzeti megbízottjai
bejelentés alapján érkeztek meg Alsó-
zsolca egyik családi házához, ahol az
51 éves nõ ittas állapotban belekötött
a szomszédjaiba, egyiküket bántal-
mazta is. A rendõrök szintén részesültek
a szidalmakból, majd az egyik egyen-
ruhást meg is ütötte az asszony. Az ag-
resszív nõt a hatóság õrizetbe vette, el-
lene hivatalos személy elleni erõ szak
és más bûncselekmények gyanúja mi-
att kezdeményeztek eljárást.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
Közel három esztendeje annak,

hogy 2008. május 1-jén Bogyay Fe-
renc (fotónkon) vette át a Szeren-
csi Rendõrkapitányság vezetését.
Az alezredes új módszereket veze-
tett be a testület munkájába, ame-
lyek eredményesen szolgálták a
bûnözés visszaszorítását, a tör-
vénytisztelõ lakosság biztonságér-
zetének javítását. A megyei rendõr-
fõkapitány idén január 15-étôl a Mis-
kolci Rendõrkapitányság vezetésé-
vel bízta meg Bogyay Ferencet.

– Váratlanul érte a döntés?
– Igen. Hirtelen üresedett meg a

Miskolci Rendõrkapitányság vezetõi
posztja, amelynek betöltésérõl a
megyei rendõrfõkapitány javaslatá-
ra az országos fõkapitánynak gon-
doskodnia kellett. Megtisztelõ volt
a felkérés, amit rövid gondolkodás
után elfogadtam. Úgy érzem, hogy
az eddigi munkám mellett a Sze-
rencsi Rendõrkapitányság teljes sze-
mélyi állományának elismerését is
jelenti ez a döntés. 

– Úgy tûnik, a szerencsi rendõr-
kapitányi beosztás jó ugródeszka,
ahonnan az elõdei közül országos
fõigazgató-helyettesi, illetve megyei
fõkapitányi beosztásokba kerültek a
kollégák.

– Amikor három évvel ezelõtt je-
lentkeztem a szerencsi rendõrkapi-
tányi tisztségre kiírt pályázatra, ko-
molyan gondoltam, hogy az általam
kitûzött célok eléréséhez 6-8 esz-
tendõre van szükség. Ennyit is ter-

veztem. Komoly feladat elõtt álltam,
hiszen egy morálisan szétesõben
lévõ állomány irányítását vettem át,
úgy, hogy közben egy teljes kor-
osztály nyugállományba vonult, s ez
már a szakmai munka színvonalára
is kezdte rányomni a bélyegét. Mára
sikerült olyan hatékonyan dolgozó
közösséggé formálni a testületet,
amelyet nyugodt szívvel hagyok az
utódomra. Munkánkban az együtt -
mûködés, valamint a bûnelköve -
tõkkel szembeni határozott, a tör-
vény adta lehetõségeket maximáli-
san kihasználó fellépés érvényesült.
Partneri kapcsolatot ápoltunk az ön-
kormányzatokkal, az igazságügyi
szervekkel, a civil szervezetekkel és
a vállalkozásokkal egyaránt. Úgy
gondoltuk, hogy úttörõ szerepet kell
vállalnunk a megye más térségeiben
is érvényesülõ kedvezõtlen folya-

matokkal szembeni fellépésben, ami
miatt egyfajta szakmai kísérleti labor
szerepére vállalkoztunk. Ami Sze-
rencsen kicsiben mûködött, azt a
Miskolci Rendõrkapitányságon is
szeretném bevezetni, és ha csak fele
annyira leszünk sikeresek, a me-
gyeszékhelyen lakók biztonságérzete
biztosan javulni fog. 

– Milyen érzésekkel tekint vissza
az elmúlt idõszakra? 

– Jó szívvel. Az elsõk között vol-
tunk az országban az úgynevezett
szocpolcsalásos, valamint az uzso-
ra jellegû bûncselekmények lelep-
lezésében, ahol családi bûnszerve-
zetekkel szemben tudtunk eredmé-
nyesen fellépni. Az egyik ilyen, két-
száz vádlottat felvonultató ügyben
lassan bírósági ítélet is születik. Új
szemlélettel kezdtük alkalmazni a
szabálysértési õrizetbe vételt. Sike-
rült meggyõzni az ügyészséget és a
bíróságot arról, hogy aki a hivatalos
személlyel szemben tiszteletlen ma-
gatartást tanúsít, az nyíltan semmi-
be veszi a társadalom együttélési sza-
bályait. Erre alapozva élni tudtunk
a gyorsított szabálysértési eljáráshoz
tartozó, maximum 72 órás õrizetbe
vétellel. Kezdetben ugyancsak meg-
lepte az elkövetõket, hogy a járõr szi-
dalmazása miatt kattant a kezükön
a bilincs… Az intézkedéseknek az
lett az eredménye, hogy a kollégá-
imnak visszatért a hite, hogy van esz-
köz a kezükben a törvénysértõkkel
szemben, és nem  hiá bavaló a mun-
ka, amit elvégeznek.

– Mit jelent az Ön számára Sze-
rencs?  

– Az elmúlt három évben elsõ -
sorban családi okok miatt nem köl-
töztem a városba, de megkedveltem
Zemplént, az itt élõk embereket. Úgy
érzem, hogy rendõrkapitányként si-
került helytállnom, de most egy
még nagyobb kihívás elõtt állok,
aminek ugyancsak szeretnék meg-
felelni. Biztos vagyok abban, hogy
a jövõben magánemberként is gyak-
ran visszatérek majd a városba, erre
a vidékre, s ilyenkor azt fogom érez-
ni, hogy hazajöttem.

Á. A.

A RENDÕRKAPITÁNY ELKÖSZÖN

A tavaly Tiszalúcon
történt halálos gázolás
ügyében hozott jogerõs
döntést a közelmúltban a
bíróság.

Mint arról korábban be-
számoltunk, az elkövetõ
2010. március 19-én sa-
ját lakásán italozott egy
nagyobb társasággal,
majd alkoholos állapot-
ban kocsiba ült. Tiszalúc
belterületén a jobb olda-
li útpadkán elütötte a vele azonos
irányban, az úttest jobb szélén gya-
logosan közlekedõ 22 éves nõt, és
a mellette kerékpárját toló 25 éves
férfit. A fiatal lány olyan súlyos sé-
rüléseket szenvedett, hogy a hely-
színen életét vesztette, a fiatalembert
súlyos sérülésekkel szállították kór-
házba. A kocsi ittas vezetõje a hely-
színrõl megállás és segítségnyújtás
nélkül elhajtott. A 39 éves B. Gy.-t
a rendõrök végül a településen egy
másik autó utasaként fogták el és ál-
lították elõ. A férfi még ekkor is el-
lenállt és megpróbált elmenekülni a
hatóság elõl.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya tavaly július-
ban fejezte be a nyomozást és vád-
emelési javaslatot tett az ügyészség
felé. A Miskolc Városi Bíróság a kö-
zelmúltban jogerõsen négyévi, le-
töltendõ szabadságvesztésre ítélte,
valamint négy évre a közügyektõl,
öt évre pedig a jármûvezetéstõl is el-
tiltotta a 39 éves tiszalúci férfit – tá-
jékoztatta a Szerencsi Híreket a B.-
A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság
Kommunikációs Irodája.

� Tûz ütött ki január 9-én Tisza-
lúcon egy családi ház szobájában.
A helyszínre riasztott tûzoltók elfoj-
tották a lángokat. Személyi sérülés
nem történt. 
� Két személygépkocsi ütközött

össze a közelmúltban Erdõbénye

közelében, az egyik jármû kigyulladt.
A szolgálatos egység beavatkozásá-
nak köszönhetõen a tûz a másik
 jármû ben nem okozott kárt.
� Az elmúlt idõszakban a hóolva-

dás és a magas belvíz miatt a térség
településein több lakóház pincé-
jébõl szivattyúztak vizet a szerencsi
tûzoltók, akik a városi tanuszodánál
a tetõrõl balesetveszélyes jégcsapo-
kat is leszedték. 
� Prügyrõl érkezett riasztás janu-

ár 16-án a szerencsi tûzoltóság ügye-
letére, hogy a egyik Kodály Zoltán
utcai ház felgyulladt. Mint kiderült,
ez már a sokadik valótlan tartalmú
bejelentés volt ugyanarról a mobil-
telefonról. A tûzoltók a hívószám
azonosítása után feljelentést tettek a
rendõrségen.

A Sátoraljaújhelyi Rend -
õr  kapitányság vizsgálatot
folytat a 15 éves Mundér
Szabina sátoraljaújhelyi
lakos eltûnése ügyében. 

A rendelkezésre álló in-
formációk alapján Mundér
Szabina 2011. január 12-
én távozott otthonából vásárolni,
azóta nem érkezett haza, ismeretlen
helyen tartózkodik.

Személyleírása: 165-170 cm magas,
kb. 51 kg, haja hosszú, fekete, teto-
válása, sebhelye nincs, bal szemöl-
dökében kicsi ezüst piercing van, nya-
kában sodrott arany lánc, bal kezén
5 db arany gyûrû, jobb kezén 5 db

ezüst gyûrû, fülében arany,
kör alakú fülbevaló.

Eltûnésekor koptatott
márvány színû világos far-
mert, sötét kapucnis, deré-
kig érõ dzsekit, ezüst színû
láncos, hosszú szárú feke-
te csizmát viselt. 

A rendõrség kéri, hogy aki
Mundér Szabina tartózkodási helyérõl
információval rendelkezik, illetve õt
eltû nése óta látta, jelentkezzen sze-
mélyesen a Sátoraljaújhelyi Rendõr-
kapitányságon, (Sátoraljaújhely, Ka-
zinczy út 37–39.), illetve hívja a 06-
47/523-007-es telefonszámot, de be-
jelentést tehet az ingyenesen hívha-
tó 107-es segélyhívón is.

A Szerencsi Rendõrkapitány-
ságon Bogyay Ferenc távozása
miatt megüresedett munkakör
betöltéséig jelenlegi beosztása
mellett január 15-étõl Jurák Jó-
zsef alezredes, igazgatásrendé-
szeti osztályvezetõ látja el a
rendõrkapitányi feladatokat. 

ELÍTÉLTÉK A TISZALÚCI GÁZOLÓT

MUNKÁBAN A TÛZOLTÓK

A kocsi ittas vezetõje elhajtott a helyszínrõl.

CSENDES
DISZKÓ

Szinte még el sem kezdõdött,  már -
is véget ért a diszkó azon a sajó-
szentpéteri szórakozóhelyen, ahol a
közelmúltban a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) pénzügyõrei, a
Magyar Hanglemezgyártók Szövetsé-
gének (MAHASZ) munkatársaival tar-
tottak közös ellenõrzést. A DJ vala-
mennyi CD-jét, sõt még a laptopját is
lefoglalták. 

A pénzügyõrök és a jogvédõk a kora
esti órákban érkeztek meg a hétköz-
napokon vendéglátóhelyként mûködõ
diszkóba, amikor ott már jelentõs tö-
meg gyûlt össze. A rutinellenõrzés so-
rán kiderült: a lemezlovas kizárólag
hamis CD-krõl szolgáltatja a zenét a
fiataloknak. A helyszínen bebizo-
nyosodott, hogy jogdíjat egyik zene-
szám után sem fizet. A NAV pénz-
ügyõrei ezért a DJ-nél talált 81 darab
CD-t, és a férfi laptopját is lefoglalták.
Ellene szerzõi vagy szerzõi joghoz kap-
csolódó jogok megsértése miatt indult
eljárás. Az ellenõrzés végére nem csak
a lemezlovas CD készlete, a vendé-
gek száma is megcsappant. A disz-
kóban ugyanis a DJ trükközése miatt
aznap nem volt zene.

ELTÛNT LÁNYT KERESNEK

MEGBÍZOTT
KAPITÁNYSÁGVEZETÔ
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Táplálkozásunk a hideg téli hóna-
pokban általában módosul, amely so-
rán a nagyobb mennyiségû energiát
tartalmazó ételek kerülnek elõtérbe.
Azonban a fehérjék, zsírok, illetve
szénhidrátok túlzott fogyasztása szer-
vezetünk károsodását is eredmé-
nyezheti.

A nagy mennyiségû
zsír elsõ sorban a szív-
és érrendszeri megbe-
tegedések kockázatát
növeli. A többlet szén-
hidrát – fõként a fino-

mított cukrok – elhízás, testsúlyfeles-
leg kialakulását eredményezi, de sze-
repe van az érelmeszesedés kialaku-
lásában is.

A „túlzott” fe-
hérjebevitel felté-
telezett káros ha-
tásairól a vélemé-
nyek megoszla-
nak. Az egészséges
ember táplálkozá-
sában a fehérjék,
zsírok, szénhidrá-
tok mennyiségé-
nek arányát több
tényezõ befolyá-
solja: a földrészek,
etnikumok, ha-
gyományok, szokások, nem utolsó-
sorban pedig a szociális és a finan-
ciális helyzet. A fejlett, iparosodott or-
szágokban az ülõ foglalkozású férfi-
ak esetében a napi energiafelvétel
1500–1800 kcal/nap, míg nõknél ez
napi 1200–1500 kcal. A fizikai dol-
gozók energiaszükséglete a munka in-
tenzitásától függõen elérheti a napi
2500–3000 kcal-t. Egészséges táp-
lálkozás tápanyagaránya: 50–55%
szénhidrát, 20–25% fehérje, 30%
zsír. A tápanyagarány változása függ
az elõ zõekben leírtaktól, de bizonyos
betegségek esetén is változhat a ta-
nácsolt tápanyagok bevitelének meny-
nyisége.

Számos vizsgálat foglalkozik a
nagy mennyiségû fehérjefogyasztás és
a daganatok kifejlõdése közötti ösz-
szefüggéssel. Nagy létszámban vizs-
gált személyek eredményei alapján
megerõsítették azt a feltételezést, mi-
szerint a különbözõ technikával ké-
szült, fõként a vörös húsok szignifi-
kánsan növelték fõként a kolorektá-
lis daganatok elõfordulási gyakori-
ságát, míg a halfogyasztás csökken-
tette azt. A vizsgálatok eredménye azt
mutatta, hogy a fehér húsok, szár-
nyasok bõr nélküli fogyasztása és a
hal elõnyös fehérjeforrás a dagana-
tos megbetegedések kialakulási koc-
kázatának csökkentésében.

Régóta ismert tény, hogy a nagy
mennyiségû fehérjebevitel növeli a
vesebetegség kialakulásának kocká-
zatát. A testépítõk tartósan fogyasz-
tanak nagy mennyiségben fehérjét,
sõt aminosav-keveréket is, de hosz-
szabb megfigyelés azt mutatta, hogy
esetükben vesekárosodásra utaló el-
térés nem igazolódott. Természete-
sen más a helyzet, ha valakinek fenn-
álló vesebetegsége van, nem a szo-
kásos arányban fogyaszthat fehérjét,
hanem az orvos által meghatározott
mennyiségben.

A cukorbetegségben szenvedõk
diétája állandó vitatéma jelenleg is.
Sokáig a hangoztatott elõírás az
„Egyék a cukorbeteg húst hússal!”
volt. Ma már ismert a diabetes vese-
károsító hatása, így azt tanácsolhat-
juk, hogy a fehérjebevitel ne halad-
ja meg a 20 energiaszázalékot, 0,8-
1 g/ttkg-ot. Szív- és érrendszeri be-

tegségek kockázatánál az állati ere-
detû fehérjék nagy mennyiségû rej-
tett zsírtartalma elõsegíti a koszorú-
serek elmeszesedését. Az omega3
zsírsavakat tartalmazó halak fo-
gyasztása, és a növényi eredetû fe-
hérjék bevitele a koszorúér-elme-
szesedésének gátlását eredményez-
heti. 

Heveny májbetegség esetén na-
gyobb mennyiségû fehérjefogyasztás
javasolható, de a rejtett zsírtartalom
miatt a nyersanyagok megválogatá-
sára gondot kell fordítani. A kór  elõ -
rehaladásánál, a cirrózisnál a fehér-
jebevitel relatív csökkentése fontos
teendõ, de a meghatározott meny-
nyiség elsõ sorban a növényi fehér-

jékbõl tevõdjön
össze. Így meg-
elõzhetõ az am-
mónia felszaporo-
dása miatt kiala-
kuló hepatikus en-
kefalopátia.

Összefoglalva:
egészséges egyé-
neknél a túlzott
fehérjebevitel ál-
talában nem okoz
a szervezetben
károsodást. Ez
azonban csak nor-

mális testtömegû, idült betegségre
örökletesen nem hajlamos embe -
rekre mondható el. Szív- és érrend-
szeri betegségek esetén az állapot-
tól függõen indokolt lehet a szoká-
sosnál kevesebb mennyiségû fehér-
jét fogyasztani.

Idült vesebetegség esetén a káro-
sodott szerv mûködésének függvé-
nyében kell csökkenteni az étrend fe-
hérjetartalmát. Májcirrózisnál a na-
gyobb mennyiségû, fõként növényi
eredetû fehérjék bevitelét tanácsol-
ja a szakirodalom, figyelembe véve
a beteg állapotának megfelelõen az
orvosi utasítást. A diabeteszes diéta
élte meg a legnagyobb változást, in-
dokolt a nagy mennyiségû fehérje-
fogyasztás kerülése, a korai meg-
szorítás a vesekárosodás elkerülése
érdekében. A „nyugati” típusú élet-
forma, sok fehérje, zsír és cukor fo-
gyasztása a civilizációs betegségek
kialakulásának táptalaja.

Meg kell találnunk a számunkra is
kedvezõ és megvalósítható vegyes
táplálkozási formát, a sok zöldséget,
gyümölcsöt tartalmazó étkezést, ki-
egészítve az egészséges csonthéjas
gyümölcsökkel, csökkentve a vörös
húsok mennyiségét, és emelve az
omega3 és omega6 zsírsavakat tar-
talmazó halak fogyasztását.

(Forrás: Új Diéta 2010/5 A túlzott
fehérjefogyasztás okozta egészség-
ügyi kockázatok ismertetése. Dr.
Halmos Tamás, az orvostudományok
doktora)

Váradi Ferencné
dietetikus 

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
A szerencsi rendelõintézetben leg-

közelebb február 4-én és 11-én Vára-
di Ferencné segítséget nyújt a sze-
mélyre szabott diéta kiválasztásában,
lehe tõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés be-
utaló nélkül is igénybe vehetõ, társa-
dalombiztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerülé-
se érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

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

Egészségünkért 

A FEHÉRJEFOGYASZTÁS
KOCKÁZATAI

„Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát,
Sok örömet e házba,

Boldogságot hazánkba!”

Örüljünk-e annak, hogy egy év ke-
serveitõl megszabadultunk vagy
fájlaljuk, hogy egy évvel öregebbek
lettünk? Visszapillantunk a keserû
múltra, melyen hamar átsiklunk, és
bizakodva tekinthetünk a jövõ elé,
mely annyi álmainkat, reményein-
ket válthatja valóra.

A kimondott szó varázserejébe ve-
tett hit az alapja a köszöntés szo-
kásának. Szerencsen, a múlt század
elsõ évtizedeiben újévkor, akárcsak
majd mindegyik ünnepen, házról
házra jártak köszönteni a felnõttek
és a gyerekek. Ilyen, vagy hasonló
versikéket mondtak:

„Adjon az isten bort, búzát, barackot,
Szõrös farkú malacot,
Üvegünkbe feneket,

hogy mulassunk eleget. 
Szekerünkbe kereket,

hogy mehessünk eleget,
Boldog újesztendõt kívánunk

a házbeli családnak!”

Az évkezdõ újévi szokások fõként
abból a hitbõl nõttek ki, hogy a
kezdõ periódusokban végzett cse-
lekmények maguk után vonják e
cselekedetek késõbbi megismét -
lõdését, ezért az emberek, hogy az
egész évi jó szerencsét biztosítsák,
igyekeztek csupa kellemes dolgot
cselekedni. Közismert szokás volt az
óévtõl hatalmas lárma, zaj, kolom-
polás közepette búcsúzni abban a
hitben, hogy a gonosz hatalmát
kiûzték. Ám lehet, hogy ennek az
oka csak az általános ünnepi fékte-
lenség volt, ami a bálok egymás-
utániságában teljesedett ki? Mind-
egy, mi az ok, de az alkalom adott
volt a száztíz évvel ezelõtt itt lakók
életében. A tanítók bálját követte a
vadászoké, a cukorgyáriaké, a gaz-
datiszteké, a különbözõ keresztényi
felekezeteké, egyleteké. Mielõtt bár-
ki megszólná a „duhaj” szerencsi-
eket, hozzá kell tennünk, hogy a leg-
több mulatságot karitatív célból ren-
dezték: az állami iskola, az óvoda,
az önkéntes tûzoltóegylet, a hely-
beli casinó, a templom kerítése stb.
javára. Az év eleji vigadalmak zöm-
mel a város erre legalkalmasabb
épületében, a Nagy Szálloda dísz-
termében kerültek megrendezésre.

Az újévi bálok mellett azonban
komoly feladatok, gondok is fog-
lalkoztatták a helyieket. A száztíz év-
vel ezelõtti népszámlálás 5235 lé-
lekszámot írt össze Szerencsen, ez
895 fõ gyarapodást jelentett. Az ör-
vendetes eredmény azonban számos
problémát vetett fel. Sok helyen 15-
20 ember is élt egy lakásban, mely
nem bizonyult egészségesnek. A
lánglovagok is munkát kaptak rög-
tön az év elején, hiszen a vasúti in-
dóház szomszédságában lévõ se-
gédraktár épülete leégett. A tûz to-
vábbterjedését a pályaudvar épüle-
tére azonban megakadályozták a cu-
korgyári tûzoltók. Még ugyanebben
a hónapban döntött az illetékes mi-
nisztérium az indóház bõvítésérõl,
és a helyszûke miatt az emelet-rá-
építés mellett döntöttek. Az elöljá-
róság hároméves mandátumának
lejárta miatt tisztújítás kavarta fel a
város polgárainak csendes téli hét-
köznapjait. Pintér István fõszolgabíró
törvényes felügyelete és jóváha-
gyása mellett Molnár István régi fõbí-
rót újraválasztották, törvénybírónak
Kovács Miklós, rendõrbírónak Er-
délyi Gábor kapott bizalmat a vá-
rostól. 

Az állami iskola tanácstermében
vasárnaponként kettõ és három óra
között nyitva tartó népkönyvtár
könyvtárosa, Víg Farkas felhívást tett
közzé azon tagok felé, akik az
1900-as évben a kikölcsönzött ösz-
szesen 90 kötet könyvet nem szol-
gáltatták vissza.

Elmaradhatatlan volt az év eleji
nagy körvadászat megrendezése,
amely ebben az évben gróf Andrássy
Géza taktakenézi birtokán vette
kezdetét. A szerencsi elöljáróság
több tagja is részt vett a hajtóvadá-
szaton, ahol a 16 vadász 790 nyu-
lat és 110 fácánt ejtett, amit termé-
szetesen nagy lakomával tettek em-
lékezetessé.

A szamárköhögés januárban erõ -
sen dühöngött városunkban, ezért
Erõss János járási orvos kezdemé-
nyezésére a szerencsi kisdedóvó
esetében, mely február elsejéig a
szokásos karácsonyi vakáció miatt
zárva volt, ezt a határidõt még há-
rom hétig meghosszabbította. 

A Magyar Cukoripari Részvény-
társaság is komoly munkával kezd-
te az 1901-es évet. Andrássy Sán-
dor gróf elnöklete alatt megtartott ér-
tekezlet egyetlen napirendi pontja
az amerikai kivándorlás csökkenté-
sét célozta meg. Úgy tervezték,
hogy mind a tanköteles, mind az
azon a koron túl lévõ, de önként vál-

lalkozó gyári munkások számára egy
szakirányú és egy magyar tannyelvû
iskolát szerveznek. Annak remé-
nyében döntöttek így, hogy a szak-
irányú végzettséggel rendelkezõ
munkásnak magasabb keresete lesz,
amely a kivándorlási hajlamot csök-
kenti. A társaság az iskola mûköd-
tetési költségét magára vállalta.

Az újév elsõ napjaiban meglepe-
tés várta Kõnig Mihály kereskedõt,
akinek boltjában betörõk garázdál-
kodtak, 150 koronáját elvitték, to-
vábbá a gõzmalom szomszédságá-
ban álló Altmann Mihály üzletébõl
a 36 korona napi pénzbevételt is ele-
melték.

A város köztiszteletben álló pol-
gára, Fischer Emil, az Elsõ Szeren-
csi Gõzmalom társtulajdonosa en-
nek az évnek az elején vett búcsút
Szerencstõl. A Nagy Szállodában
rendezett vacsorán Budapestre köl-
tözése miatt nemcsak helyi baráta-
inak, hanem házassága miatt a le-
gényéletnek is istenhozzádot mon-
dott.

Kisvárosunk korábbi újévei a ma-
guk korában, nemében és változa-
tosságában ugyanolyan zajosan in-
dultak, mint manapság éljük nap-
jainkat  Ehhez nem kívánhatunk
egyebet magunknak sem, mint amit
tõlük tanulhattunk, örökül kaptunk:
a kitartást.                  O. Z. M.

ELKEZDÕDÖTT EGY ÚJ ÉV (1901)

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébôl.

Hónapneveink latin eredetûek. Római hagyomány szerint a hóna-
poknak – márciustól decemberig – a városalapító Romulus király adott
volna elsõ ízben nevet. Ez az elsõ római naptár valójában empirikus
parasztkalendárium lehetett, amely csak a mezei munkák szempont-
jából számba vehetõ 10 hónapot vette figyelembe. A fennmaradó téli
holt idõt – a földmûvelés planetáris urának, Szaturnusznak a hatal-
ma alá esõ Bak és Vízöntõ havát – az i. e. 700 körüli naptárreform
idején iktatták be az új 12 hónapos holdnaptárba Ianuarius és Feb-
ruarius néven. Ianuarius hónap névadója Ianus, a kezdet és a vég is-
tene volt, neki tulajdonítható, hogy a korábbi márciusi, majd szep-
temberi évkezdés helyett a rómaiak utóbb január 1-jén kezdték az
évet. 

Az év elsõ hónapját a csillagászati év megfelelõ hónapneve után
régente Vízöntõ havának is nevezték. A csillagászati hónapok a nap-
év fordulópontjaihoz igazodva a naptári hónapok utolsó dekádjában
kezdõdnek: a tulajdonképpeni Vízöntõ hava január 21-én vagy 22-
én. A régi idõszámítás természetesen az évkezdetet is csillagászati
fordulóponthoz, esetünkben a téli napfordulóhoz igazította. (Forrás:
Jankovics Marcell: Jelkép kalendárium) 

Január neve a régi magyar irodalomban és a népi kalendáriumok-
ban: Boldogasszony hava, télhó. További elnevezése: Fergeteg hava,
Medvetor hava.

A hónaphoz kapcsolódó népi megfigyelések: Januári meleg isten
csapása. Gyenge január, forró nyár, hûvös tavasz. Ha nem lenne fagy
január hónapban, úgy biztosan meg fogja azt hozni március vagy áp-
rilis hónapja. Nedves január mellett a pincében üres marad a hordó.
Téli mennydörgés jó termést, de még eljövendõ csikorgó telet jelent.
Januári kövér veréb, hosszú tél. Ha a mókusok õsszel sok diót és mo-
gyorót gyûjtenek, akkor kemény januárra és általában hosszú télre
lehet számítani. A ködös január nedves tavasszal jár.

JANUÁR 
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A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Tanácsa az elmúlt év de cember
10-ei ülésén elfogadta a 2011. évi költ-
ségvetési koncepciót, amely az érin-
tett települések eddig közösen ellá-
tott feladatainak folytatását tartal-
mazza az igényelhetõ állami támo-
gatások felhasználásával.

Tudomásul vette a tanács a társu-
lás harmadik negyedéves pénzügyi tá-
jékoztatóját, ami 573 millió forint be-
vétellel és 552 millió forint kiadással
számol. Elfogadták a tanács 2011-es
munkatervét és a társulás tavalyi te-
vékenységérõl készített beszámolót is.

Az ülésen döntés született arról, hogy
a társulás támogatási igényeket nyújt
be az Oktatásért Közalapítvány által
kiírt, tehetségfejlesztést szolgáló pá-
lyázatokra.   

A tanács január 4-ei ülésén a téli át-
meneti közmunkaprogramban való
részvételrõl döntött. A Nemzetgaz-
dasági Minisztérium 33, halmozottan
hátrányos kistérség részére biztosítja,
hogy kéthónapos munkalehetõséget
teremtsen azoknak a regisztrált állás-
keresõknek, akiknek 2010. december
31-ig szólt a munkaszer zõdésük, és
önkormányzatoknál, vagy intézmé-
nyeinél láttak el a mûködéshez szük-

séges feladatokat. A szerencsi kistér-
ség részére 7 millió 450 ezer forint a
támogatás összege, ami 37 fõ mini-
málbérét és járulékait biztosítja. A lét-
számot lakosságarányosan osztják
szét a kistérség települései között, a
foglalkoztatás január 20-tól március
19-ig tart.

Taktakenéz polgármestere kére-
lemmel fordult a társulás tanácsához,
hogy a község nehéz pénzügyi hely-
zetére való tekintettel a közös alap-
ból kamatmentesen, megállapodás
keretében nyolcmillió forintot kap-
hasson. Az önkormányzat kötelezett-
séget vállalt arra, hogy 6,1 millió fo-
rintot 2011. január 10-ig, a maradék
1,9 millió forintot pedig 2011. janu-
ár 31-ig fizeti vissza. A tanács tagjai
egyetértettek a támogatással, véle-
ményként pedig megfogalmazódott,
hogy 2011 gazdasági szempontból kri-
tikus esztendõ lesz a települések élet-
ében, több helyhatóságnál számítani
kell a pénzügyi összeomlásra.

A tanács tagjai elutasították Tállya
és Golop települések polgármestere-
inek indítványát, amely esetükben a
házi segítségnyújtás-szolgálat mûkö-
déséhez igényelt állami normatíva ko-
rábbi elszámolásának a felülvizsgá-
latára irányult.

Á. A.

1886-ban alakult
meg az elsõ Mádi Ön-
kéntes Tûzoltó Egye-
sület. Akkoriban ló-
vontatású moz dony-
fecskendõjük volt, an-
nak mozgatását a hely-
béli lovas gazdák ol-
dották meg. 1972-ben
épült meg a máig is
használatban lévõ két
szerállásos emeletes
tûzoltó szertár a köz-
ségben, amit a napok-
ban újítottak fel: az ön-
kormányzat kívülrõl,
belülrõl pedig az egye-
sület által benyújtott pályázatnak kö-
szönhetõen szépült meg.

A mádi önkéntes tûzoltóknak az
1970-es évek elején Lechner István
volt a parancsnoka, az állomány 35
fõbõl állt és a budapesti állami tûzol-
tóságtól kapott Csepel gyártmányú

gépjármûfecskendõt használták a
bevetéseknél. Számos versenyen elsõ
helyezést értek el. Mád napjainkban
a Szerencsi Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltósághoz tartozik, akik
több alkalomból nyújtottak segítsé-
get mádi önkénteseknek. Támoga-
tásként biztosítottak számukra URH

adó-vevõ rádiókat,
négy légzésvédõ ké-
szüléket, tartalék oxi-
génpalackokat és si-
sakot. A szerencsi
lánglovagok 40 órás
tûzoltó alaptanfolya-
mot szerveztek szá-
mukra, amelyet ti-
zenheten sikeresen el-
végeztek. Segítséget
kaptak még a német
testvérvárosuktól:
Ford Transit mûszaki
mentõ gépjármûvet,
csizmát, bevetési ru-
hákat. 2001-ben pe-

dig Mercedes 1113-as gépjármû -
fecskendõt teljes felszereléssel. 1990-
ben parancsnokváltás történt, amikor
idõ sebb Palkó Lászlót a fia váltotta
fel a tisztségben. 1999-ben a pályá-
zati lehetõségek kihasználása érde-
kében a tûzoltó egyesület egybeol-
vadt a helyi polgárõrséggel. 

Az önkéntes lánglovagok napja-
inkban tizennyolcan vannak, akiket
az önzetlen segíteni akarás, a jö võbe,
a településbe és a fiatalokba vetett
hit vezérel. A szabadidõt soha, sen-
ki nem számolja, mert ha baj van,
akkor csak az emberélet és a kár-
mentés számít. 2005-ben az árvízi
katasztrófánál napi 16–18 órát dol-
goztak három héten keresztül. Ri-
asztották õket kápolna- és lakó-
háztûzhöz, holttestet emeltek ki a
kútból. A 2010-es év is adott szá-
mukra munkát: a belvíz által oko-
zott károkat 74 alkalommal hárítot-
ták el lakóházakban, pincékben. A
Szerencs-patak áradásánál is közö-
sen dolgoztak szerencsi hivatásos
kollégáikkal. A rendelkezésre álló
eszközök és az állomány összetéte-
le lehetõvé tetszi, hogy baj esetén
napszaktól függetlenül 10 percen be-
lül képesek kivonulni a szertárból.
Vészhelyzet esetén körtelefonokkal
értesítik egymást. A Flórián-napon
sok éves hagyomány lett a mádi óvo-
dában és az iskolában, amikor az ön-
kéntes tûzoltók megismertetik a gye-
rekekkel a mûködésük fontosságát.
Bebizonyosodott, hogy ismerik és
becsülik õket a község lakói köré-
ben. 

Dominikné Szemán Ágnes

KÖZMUNKAPROGRAMRA PÁLYÁZTAK

A kistérségi tanács harminchét fô részére biztosít átmeneti
foglalkoztatást.

IN MEMORIAM
DR. MÓRÉ LÓRÁNT 

Január 12-én kora reggel futótûzként terjedt a hír, hogy
Bekecs község háziorvosa nincs többé, befejezte földi pá-
lyafutását. 

Hihetetlennek tûnt a hír, annak ellenére, hogy mind-
annyian tudtuk: az óév végén betegeskedtél, de az új évet
már munkával kezdted, és ez valamennyiünket re-
ménységgel és bizakodással töltött el. Mi itt, Bekecsen

azt hittük, hogy Te nem fogsz meghalni. Te nem halhatsz meg, mert Rád
továbbra is szüksége van az embereknek. Minden irántad érzett szeretet
és tisztelet ellenére az Úr mégis magához szólított!

Azt kérdezzük, mi, bekecsi emberek magunktól és egymástól, hogy mi
lesz most?

A háziorvosi körzetet bizonyára rövidesen betölti valaki, de az ûr utá-
nad – elsõsorban a családodban, de kollégáid és a bekecsi emberek szí-
vében is – örökre megmarad! 

A közvélemény-kutatók szerint a világ legismertebb és leghíresebb ma-
gyar embere Puskás Öcsi, a futballista. Ha úgy tennénk fel a kérdést, hogy
ki a legismertebb, és legnagyobb tiszteletet érdemlõ bekecsi ember, ak-
kor a válasz egyértelmûen: dr. Móré Lóránt volt, és még sokáig õ is ma-
rad.

Pedig nem voltál községünk szülötte. 1948-ban Pácinban láttad meg
a napvilágot, egyszerû paraszti családban. Egy fiútestvéred született, aki
szintén orvos, és szintén községünkben telepedett le, itt él családjával.
Az általános iskolai tanulmányaidat szülõfaludban, a középiskolát  Sátor -
aljaújhelyen, az orvosi egyetemet Debrecenben végezted Cum Laude
eredménnyel. Sebész szakorvosi vizsgát tettél, majd a berettyóújfalui kór-
házban sebészként dolgoztál.

Nagyjából ezt tartalmazza az a pályázat, melyet a megüresedett be-
kecsi körzeti orvosi állásra elküldtél 1977-ben. Ha jól emlékszünk, há-
rom jelentkezõ közül az akkori bekecsi tanács Téged választott körzeti
orvosnak. A választás úgy történt, hogy a jelöltek személyesen is bemu-
tatkoztak, de a döntést már nem várták meg, azt késõbb írásban kapták
kézhez. Az egyik tanácstag szót kért, és mivel a nevedet elfelejtette, úgy
fogalmazott, hogy õ azt a magas, hosszú hajú fiatalembert javasolja. Más
javaslat nem is volt, így a szavazás következett. A testület mind a 29 tag-
ja Téged választott egyhangúlag. Így lettél községünknek elõbb körzeti,
majd háziorvosa 33 évig. Ez alatt a hosszú idõ alatt négy generációt is-
mertél meg és gyógyítottál. Ez a munkádban segítségedre lehetett, hiszen
tudtad, hogy egy-egy családban melyek lehetnek az örökletes betegsé-
gek. Együtt éltél, együtt „lélegeztél” a községgel. Sok-sok barátod, de még
több tisztelõd lett itt Bekecsen, de a környék településein is. Tudták Ró-
lad, hogy szereted a gyerekeket. Amíg nem volt gyermekorvos Bekecsen,
addig – szükség esetén – õket is Te láttad el. Valószínû, ezért is az Isten
szép családdal ajándékozott meg. Melinda kislányod még Berettyóújfa-
luban, de Lóránt fiad már Bekecsen született. Melinda lányod két uno-
kával is megörvendeztetett benneteket. Az unokák beragyogták a továb-
bi éveiteket. Az idõt már úgy mértétek és számoltátok, hogy mikor láttá-
tok õket utoljára, és mikor láthatjátok õket újra.

Kedves Lóránt!
Rövid, de tartalmas életed volt. Az Istentõl kapott talentumokkal jól sá-

fárkodtál. Nem ástad el azokat a földbe, hanem az emberek gyógyítása
révén kamatoztattad. A kisemberek szerénységével illenek Hozzád Szent
Pál apostol szavai: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, hitemet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság ko-
ronája, amelyet megad nekem az Úr.”

Isten Veled! Nyugodjál békében!
Bekecs Község Önkormányzata

ÖNKÉNTES MÁDI LÁNGLOVAGOK 

A Don-kanyarban 1943-ban el-
hunyt magyar katonákra emlékeztek
január 14-én Mezõzomboron, a kö-
zösségi házban. 

Radó Béla polgármester beszédé-
ben kiemelte, hogy a magyar állam
több mint ezer esztendõs története
bõvelkedik véráldozatokban. Mégis
kevés olyan tragédiát jegyzett fel a
krónika, mint a doni áttörés, amely
során 140 ezer magyar katona, mun-
kaszolgálatos és hadifogoly lelte a ha-
lálát. A második magyar had-
sereg – sorai között a miskol-
ci VII. hadtest honvédjeivel –
hõsiesen próbáltak ellenállni a
létszámbeli és technikai fö-
lényben lévõ szovjet hadse-
regnek, de megfelelõ fegyverek
hiányában kudarcra voltak ítél-
ve. A Don-kanyarban süppedõ
 száz ezer jeltelen sír az értel-
metlen áldozat örök memen-
tója. A tárogató hangja, a he-
lyi színjátszó kör elõadása és
a Balassi Népdalkör énekei
után a megemlékezõk átvo-
nultak a Hõsök Parkjába, amely
során minden résztvevõ egy-

egy gyertyával a kezében fohászko-
dott az elhunytakért, és azok hoz-
zátartozóiért. Az emlékfalnál az ön-
kormányzat nevében a polgármester,
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda képvisele-
tében Kiss Péterné igazgató, Czibik-
né Majorszki Ilona óvodavezetõ és
Hamernyik Péterné igazgatóhelyet-
tes, valamint az egyik mezõzombo-
ri hõs leánya, Gál Istvánné helyez-
tek el koszorúkat, tisztelettel adóz-
va a község 83 hõsi áldozata elõtt.

A HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK

Gyertyagyújtás a doni áldozatokért.

Nyolcadik alkalommal rendeztek
ultiversenyt a  mezõ zombori  mûvelõ -
dési házban. A helybéli Tokár József
január 10-ére is megszervezte a már
hagyományos rendezvényt, ame-
lyen ez alkalommal 27-en vettek
részt.

A helyi önkormányzat támogatá-
sát élvezõ viadalon egyéniben elsõ
alkalommal a szerencs-ondi Miklós
István nyert. Második a debreceni
Kiss Tibor, míg harmadik az ugyan-

csak debreceni Hevesi István lett. A
negyedik a Miskolcról érkezõ Talpas
József, az ötödik helyet Kékedi Imre
szerezte meg Legyesbényérõl, míg az
újfehértói Lovas Sándor a hatodik lett
a rangsorban. Csapatban a csobaji-
ak (Bodovics – Takács – Hevesi) di-
adalmaskodtak szerencsi (Nagy J. –
Nagy O. – Miklós I.) és miskolci ver-
senytársaik (Talpas – Majorcsik– Bé-
nyei) elõtt. A vigaszdíjat Kenézlõrõl
Gál Tamás kapta.

ZOMBORI ULTIBAJNOK 

A versenyre ez alkalommal 27-en neveztek.
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Új polgármestere van Mezõzom-
bornak. A településen élõk az elmúlt
év októberében hat jelölt közül Radó
Bélát (fotónkon) bízták meg az ön-
kormányzat vezetésével. A 48 éves
vállalkozó az elkövetkezõ években
szeretné igazi közösséggé kovácsol-
ni a falu lakosságát.

– Gyermekkorom óta Mezõzom-
boron élek, itt jártam általános isko-
lába – emelte ki érdeklõdésünkre
Radó Béla. – Gépipari technikusként
tíz évig dolgoztam, majd a rendszer-
váltás idõszakában megláttam a ke-
reskedelemben rejlõ lehetõséget. A
szorgos munkával eltöltött közel két
évtized után a közelmúltban hoztuk
meg a döntést, hogy nem folytatjuk
a szélmalomharcot a multinacioná-
lis nagyáruházakkal és feladtuk a ke-
reskedelmi érdekeltségeinket.   

– Milyen megfontolásból indult a
polgármester-választáson?

– Az elmúlt év tavaszán keresett
meg az akkori önkormányzat két tag-
ja. Elmondták, hogy korábbi tevé-
kenységeimet ismerve örülnének, ha
a vállalkozóként szerzett tudásomat
polgármesterként a falu javára ka-
matoztatnám. Kereskedõként mindig
kiszolgáltam az embereket, most
ugyanezt tekintem a feladatomnak. Ezt
már a választási kampány során is ki-
nyilvánítottam, amikor nagyon sok
embert személyesen szólítottam meg
a faluban. Sokan már azt is értékel-
ték, hogy kíváncsi voltam a vélemé-
nyükre és meghallgattam a panasza-
ikat. Napjainkban, amikor mindenki
rohan a megélhetés után, az egymásra
figyelésbõl, az emberi hangból, jó szó-
ból van talán a legnagyobb hiány.

– Polgármesterként milyen célokat
tûzött ki maga elé?

– Nem feledhettem, hogy a község
90 millió forintos költségvetési hi-
ánnyal vágott neki a 2010-es eszten-
dõnek. A falu pénzügyi helyzete saj-
nos kissé rosszabb, mint azt koráb-
ban gondoltam. Ez azonban nem ke-
serít el, mert egykor a vállalkozása-
inkat is a nulláról kezdtük tõke nél-
kül, mégis sikerült ötrõl a hatra jut-

nunk. Azt gondolom, hogy a község
vezetésében menedzserszemléletnek
kell érvényesülnie, amihez olyan em-
be rekre van szükség, akik képesek ten-
ni a közös cél megvalósításáért. Az
már látszik, hogy a választási ígére-
teimbõl nem minden valósulhat meg
olyan módon és akkor, mint ahogy
azt terveztem. Semmirõl nem mond-
tam le, csak több idõt igényel a va-
lóra váltásuk. A legsúlyosabb gond sok
más településhez hasonlóan nálunk
is a munkanélküliség. Arról már meg-
jelentek sajtóhírek, hogy a tervek
szerint a szerencsi szennyvíztelep
szomszédságában, Mezõzombor köz-
igazgatási területén biobrikettet gyár-
tó üzem létesül, ahol ugyan nem lesz
magas a foglalkoztatottak létszáma,
de reményeim szerint a község több
lakója jut majd megélhetési lehetõ -
séghez. Emellett valamennyi, a tele-
pülés közigazgatási határán belül
mûködõ nagyobb vállalkozással ke-
ressük a kapcsolatot annak érdekében,
hogy lehetõség szerint mezõ zombori
dolgozókat alkalmazzanak. Fontos,
hogy minél többen helyezkedjenek el,
mert a közfoglalkoztatás rendszeré-
nek megváltozása miatt az önkor-
mányzat a korábbi idõ szakhoz képest
idén lényegesen kevesebb embernek
tud majd munkalehetõséget biztosí-
tani. Az elmúlt évben közmunkások
közremû ködésével sikerült megolda-
ni a belvízelvezetést az árkok egy ré-
szének rendbetételével, aminek már
érzékelhetõ a jótékony hatása. Ilyen
feladatokkal a jövõben is számolnunk
kell, azonban a munka irányítását sze-
retném egy ahhoz értõ szakemberre
bízni, akár egy, az önkormányzat ál-
tal létrehozott nonprofit kft. keretében.
Remélem, hogy sikerül egy nem fel-
tétlenül csak közfoglalkoztatottakból
álló, mûködõképes csapatot létre-
hozni, akik közremûködhetnek a ter-
veim között szereplõ konstruktív fa-
lufejlesztés megvalósításában. Sze-
retném tisztábbá, virágosabbá tenni
a települést, amiben számítok a la-
kosság közremûködésére. Visszaem-
lékezem, hogy fiatalabb koromban
még megszokott dolognak számított
a társadalmi munka egy közös cél ér-
dekében. Ma se szégyelljük gumi-
csizmát és kesztyût húzva végigtaka-
rítani a falut az egyik szélétõl a má-
sikig! Egy-egy ilyen akció után na-
gyobb becsülete lenne a rendnek és
a tisztaságnak, aminek megõrzését a
többség személyes felelõsségének
érezné.   

– Vannak-e tervezett pályázataik?  
– Miután szabad pénzeszköz nem

áll rendelkezésünkre, infrastrukturá-
lis fejlesztéseket kizárólag pályázati
támogatásokból tudunk megvalósíta-
ni. Tervezzük kerékpárút építését,
aminek a dokumentációját február 15-
ig kell benyújtanunk. Elbírálás alatt
van az orvosi rendelõ felújítására szó-
ló projekt, ami teljes tetõcserét és egy
külön gyermekorvosi rendelõt és vá-

rót is magában foglal. Az útjaink sin-
csenek túl jó állapotban, hiszen van,
ahol még nincs szilárd burkolat, más-
hol pedig nagyon rossz minõségû az
aszfalt. Ennek érdekében megtettük a
kezdõ lépéseket.

Több olyan beruházás is van a köz-
ségben, amit még az elõzõ önkor-
mányzat indított el, de a program mû-
szaki és pénzügyi lezárása áthúzódott
a mostani idõszakra. Az utófinanszí-
rozás miatt kamatterheket kell visel-
nünk, ami többletkiadással jár. Utak
épültek, gépbeszerzés történt, aka-
dálymentesítés valósult meg az óvo-
dában és az öregek napközi ottho-
nában ilyen módon. Az iskola teljes
körû felújítására 110 millió forintot
nyertünk, amire közbeszerzési eljá-
rást írunk ki. Itt az önerõ 75 százalé-
kára is sikerült támogatást nyerni, így
a ránk háruló önerõ mintegy másfél
millió forint lesz.   

– Az év eleje a költségvetés-készí-
tés idõ szaka. Milyen kilátásai vannak
az idei esztendõre a mezõzombori ön-
kormányzatnak? 

– A normatív finanszírozás válto-
zásait is figyelembe véve az látszik,
hogy a község idei pénzügyi tervé-
ben is mintegy kilencven millió fo-
rint körül lesz a forráshiány, amit
részben pályázati úton szeretnénk
csökkenteni. Komoly megtakarítá-
sokat hozhat a gazdálkodásban a vál-
lalkozói szemlélet érvényesülése,
az elmúlt idõ szakban pusztán az in-
tézmények biztosítási díjában be-
következett változás miatt évente
több mint százezer forint megtaka-
rítást érhetünk el. Minden olyan ki-
adást visszafogunk, ami nélkülöz-
hetõ a napi mûködéshez. Átlátha-
tóbbá és ezzel hatékonyabbá tettük
a polgármesteri hivatal irodáit, mert
a rend az egyik alapja az eredmé-
nyes munkavégzésnek. A pénzügyi
egyensúly megteremtését szolgálta
az önkormányzat decemberi döntése
három új helyi adónem kivetésérõl,
melyek a környezõ településeken
már évekkel korábban bevezetésre
kerültek. Ezek az intézkedések nem
minden esetben lettek népszerûek a

vállalkozók körében, azonban a
falu érdekét szem elõtt tartva nem
tehettünk mást, mert a bevételi for-
rásaink nagyon szûkösek. Az ön-
kormányzatnál húszmillió forint kö-
rüli beszállítói tartozás halmozódott
fel, a beruházásokhoz pedig szük-
ség van saját erõre, amit ilyen mó-
don tudunk biztosítani. Az iparûzé-
si adó mellett kivetettük az idegen-
forgalmi, a telek- és az építménya-
dót is, azonban ezek mértékét úgy
határoztuk meg, hogy az ne veszé-
lyeztesse a vállalkozások létjogo-
sultságát. A nagyobb cégek vezetõi
megértették a nehéz helyzetünket,
amin ha sikerül túljutnunk, akár az
adóterhek mérséklése, egyes jogcí-
mek eltörlése is lehetséges a jövõben.
Fontosnak tartom, hogy fejlõdjön
Mezõzombor, a közös célokért pe-
dig fogjon össze a lakosság, mert
csak így érhetjük el, hogy a fiatal-
jaink helyben megtalálják boldogu-
lásukat, ami a község  jövõ jének zá-
loga.  

Á. A.

Erdei Sándor (fotónkon) 1990-tõl
négy cikluson át vezette Prügy ön-
kormányzatát. 2006-ban úgy tûnt, be-
fejezte pályafutását, majd 2010 õszén
ismét polgármesterjelölt lett és a
község lakói újra neki szavaztak bi-
zalmat.

– Hogyan értékeli az október 3-ai
eredményt? 

– Az elmúlt négy esztendõ szá-
momra a pihenésrõl és a feltöltõdésrõl
szólt. Eleinte meg sem fordult a fe-
jemben, hogy újra jelöltessem magam,
azonban a választások elõtt sokan
megkerestek azzal, hogy indulnom
kellene. Olyanok is voltak közöttük,
akik 2002-ben ellenem kampányol-
tak. Általában igyekeztem kitérõ vá-
laszokat adni, aztán látva, hogy nem
minden halad az általam jónak vélt
irányba a településen, meggondoltam
magam. Úgy véltem, hogy többek kö-
zött a szennyvízberuházás elõkészí-
tésénél, a pályázatok sorsánál, a ví-
ziközmû társulat létrehozásánál és
mûködtetésénél más utat kellene jár-
ni, amivel a lakosság körébõl is so-
kan egyetértettek. 

– Korábban négy választási ciklu-
son át volt polgármester Prügyön. Mire
a legbüszkébb az akkor elért ered-
ményekbõl?

– Arra, hogy mindig is a biztonsá-
gos mûködést szem elõtt tartva láttuk
el a feladatainkat. Amire lehetett, arra
pályáztunk, de mindig csak addig
nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk
ért. Abban az idõszakban az óvoda-
beruházás volt a büszkeségünk. Ta-
lán dicsekvésnek hangzik, de az or-

szágban nem sok ilyen szép és kor-
szerû nevelési intézmény található.
Négy pályázat összehangolásával si-
került megépítenünk.

– Milyen elvek alapján látott mun-
kához az elmúlt év õszén?

– A legfontosabb, hogy a kötelezõ
feladatokat el tudjuk látni. Igaz, ezt
minden önkormányzat elmondhatja
magáról, de én is így gondolom. Szi-
gorú takarékosságra van szükség.
Mûködtetünk iskolát, óvodát, szoci-
ális szolgáltató központot és jelenleg
is folyamatban van a mûvelõdési ház
felújítása, amit szintén üzemeltetni kell
majd. Azt hiszem, ez éppen elég fel-
adatot ad számunkra, hiszen a kia-
dásokhoz az állami normatíván felül
jelentõs összeget kell a bevétele-
inkbõl hozzátenni. Sajnos, össze kell
húznunk a nadrágszíjat, szigorú ta-
karékossági intézkedéseket kellett be-
vezetnünk. A fejlesztések és a költsé-
geket nem fedezõ központi támoga-
tások miatt az önkormányzat hitelál-
lománnyal is rendelkezik, aminek a
törlesztését biztosítani kell. Az óvo-
daépítésre egykor 20 millió forintos,
hosszú lejáratú fejlesztési kölcsönt vet-
tünk fel, ez napjainkban is terhel min-
ket. A múlt év végén pedig újabb 20
millió forint hitelhez folyamodtunk,
hogy a decemberi béreket, segélye-
ket ki tudjuk fizetni. Ez utóbbi összeg
kilencven százalékára még van for-
rásunk, hiszen folyamatban vannak
olyan pályázataink, melyeknél már ki-
fizettük a költségeket, de az utófi-
nanszírozás miatt nem kaptuk meg a
támogatást. 

– Ezek szerint az intézményekben
nem terveznek fejlesztést a jövõben?

– Nem, de erre nincs is szükség, hi-
szen az iskolánk most lett felújítva. Az,
amibôl sajnos kimaradt a tornaterem,
aminek a beázását saját erôbôl kell ki-
javítanunk. Az óvoda 2005-ben épült,
csak a nyári, karbantartási munkákat
kell elvégezni. A mûvelõdési házunk
rekonstrukciója pedig az idén fejezõ -
dik be. Mindez nem azt jelenti, hogy
nincsenek terveink, elképzeléseink.
Ezek között talán a legfontosabb a
szennyvízberuházás megvalósítása,
amely hosszú évek óta várat magára
Prügyön. Igaz, ez nem csak terv, ha-
nem kötelezettség is egyben, mert a
törvény szerint a 2000 lakos feletti te-
lepüléseken 2015. december 31-ig ki
kell építeni a szennyvízhálózatot. Saj-
nos, egyelõre még nincs erre vonat-

kozó pályázati lehetõség, de úgy gon-
dolom, hamarosan lesz. Ezt a beru-
házást közösen végeznénk el Takta-
kenézzel. A 2008-ban beadott pá-
lyázatunk mintegy 1,5 milliárdos költ-
séget tartalmazott, az infláció miatt sze-
rintem idén már magasabb összeggel
kell számolnunk. Szeretnénk a jövõ -
ben felújítani a ravatalozónkat is. 

– A jelenlegi áldatlan belvízhelyzet
mennyire érinti a prügyieket? 

– Nagyon magasan van a víz, ami
helyenként a pincékben és szuteré-
nekben is feljött. Sokan homokzsák-
kal védik az alagsori kazánjukat, hogy
tudjanak fûteni. Olyan helyeken je-
lent meg a víz, ahol eddig még soha. 

– Mit hozhat Prügynek a 2011-es
év?

– Sok nehézséget, de remélem,
hogy idén a hazai önkormányzati fi-
nanszírozási rendszert átalakítják úgy,
hogy 2012. január 1-jétõl már
 mûködõ képes lesz. Úgy látom, hogy
a környékbeli települések szinte kivétel
nélkül bajban vannak. A normatíva
nem emelkedik, a közüzemi díjak drá-
gulnak, a közalkalmazottak és köz-
tisztviselõk soros elõrelépései miatt
egyre nagyobbak a bérköltségek, csak
éppen a finanszírozás nem növekszik
egy fillérrel sem.

Arra is számítok, hogy az új köz-
foglalkoztatási program hoz némi vál-
tozást. Nálunk december 31-én 171
embernek szûnt meg a munkája. Raj-
tuk kívül 214 fõ kapott rendelkezés-
re állási támogatást, 60-an szociális se-
gélyt. Ha ezt összeadjuk, magas szám
jön ki a 2700 lelkes falu népességét
tekintve. 

– Mi jelentheti a kiutat ebbõl a re-
ménytelennek tûnõ helyzetbõl?

– A munkahelyteremtés. Ez nem az
önkormányzat feladata lenne, de iga-
zából lehetõségünk sincs rá. Abban
reménykedem, hogy a Szerencsi Cu-
korgyár és az egykori DIGÉP helyén
beindulna olyan ipari tevékenység,
amely százával venné fel a dolgozó-
kat. Az elmúlt évtizedekben nagyon
sok prügyi ember járt be a szomszé-
dos városba dolgozni, ahol a gyárak
és üzemek összességében több ezer
embernek adtak munkát. Optimista
ember vagyok és bízom benne, hogy
valami el fog indulni ezen a környé-
ken. Ha újra lesznek munkahelyek, ak-
kor Prügyön is van remény a fellen-
dülésre.

M. Z.

A KÖZÖSSÉG JÖVÕTEREMTÕ EREJE 

TISZTELET A DONI ÁLDOZATOKNAK
A Don-kanyari gyászos csata áldozataira emlékeztek január 12-én Beke-

csen. A község önkormányzata által szervezett eseményen Váradi Anett Esz-
ter mûvelõdésszervezõ idézte fel a 69 évvel ezelõtti eseményeket. A szó-
nok beszédében hangsúlyozta, hogy 1942 nyarán a németek döntõ csapást
akartak mérni a Vörös Hadseregre. Ennek sikere érdekében saját haderejü-
kön kívül más államoktól is csapatokat kértek. A magyar kormány ennek
eleget tett és Németország rendelkezésére bocsátotta a II. magyar hadsere-
get. A német csapatok árnyékában egységeink is eljutottak a Don-partig.
Az éhezett, lerongyolódott, az állandó szolgálattól kimerült, korszerûtlen
fegyverekkel rendelkezõ magyar katonák súlyos veszteséget szenvedtek a
végtelen hómezõkön. Akit a Don-partra vetett balszerencséje, az végleg ott
maradt – emlékeztetett Váradi Anett Eszter. A beszédet követõen a helyi ál-
talános iskola diákjai tisztelegtek a hõsök emléke elõtt, majd Tóth László
római katolikus plébános mondott imát, hangsúlyozva, hogy a hõsi halot-
takra gondolva a családtagok, rokonok, ismerõsök szívében az örök szo-
morúság húzódik, mert a hozzátartozóikat hiába várták haza, a hadiárvák
és hadiözvegyek fájdalmaikat évtizedekig a temetõkben siratták el. 

SZIGORÚ TAKARÉKOSSÁG
A MÛKÖDÕKÉPESSÉG MEGÕRZÉSÉÉRT
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3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

H • A • T
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Schlosserné Báthory Piroska: Fogyó hold.

Lakárdy Éva

Az öröm
Az öröm hozzám mostoha, 
hisz’ olyan ritkán látogat.
Míg néhány percre láthatom, 
megteszek nagy bánat-utat. 

Az öröm nálam didereg, 
s engem soha se melegít.
Az öröm más szívben lakik, 
más érzi kedves melegit. 

Az öröm nálam ritkaság, 
akár ködben a napsugár. 
Az öröm tõlem elköszönt,
mert az emléked visszajár.

Bényei Vera

Estéli csengettyű
Bezárt falak,
Kuckó harang,
Alig hallik,
Zúg a harang.

Duruzsolva lobog a láng,
Pattog, pereg a tûz.
Templomharang idebenn
Kékhangú csengettyû

Netán, némán zendül,
Zárt ablakok
Üvegfalán
Üvegcsengõ csendül.

Kizárt télvilágban
Gyémánt-kristálytüzek,
Szerteszórt billentyûk,
Estéli csengettyûk.

Szontágh Emil

Ajkam örökre néma
Ugye megveted majd ágyam?
Akkor is, ha nem leszek
És betakargatsz lágyan
Mint anya a gyermeket

Halkan kérdezed, fázol?
Már nem jön rá felelet
Örökkévaló álom
Zárta le a szememet

Ajkam örökre néma 
Szememen sötét fátyol
Ölelõ kezem béna
Már a szívem sem lángol

Érezd szívedben, míg élsz
Mindenkor veled vagyok
Megtudod azt is, miért
Szemeid vezérlõ csillagok

Emlékezz vissza kedves
A régi szép évekre
Szemed ne legyen könnyes 
Szívem szerelmét érezzed

Amikor újra látod
A lelki szemeiddel
Mint egy kedves, szép álmot
Ölellek kezeimmel

Ne sírj, ha fáj az emlék
Erõsít mély hitedben
Tekints vissza és remélj
Bízva bízzál Istenben

Németh Tibor

Képek, vaku
nélkül

Az út,
ahol  zúzalék kövek ölelkeznek,
mint sorjázó minta egy terítõn,
most koszos kezek
szándékára forog, 
mert rajta rokon vér csorog.

A ház,
teteje tört cserepek cifrasága,
rég csapkodja õket az idõ, mely
üt, mint az ököl,
nincs fény a kilincsen, 
mert lakója sincsen. 

A kert,
zsiványok tarolta ágyások sorsa, 
gaz és dudva terített magának
új életteret,
s tûnõ virágillat
pusztulásba ringat.

A kút
végleg hallgatag lett, vize csak poshad,
benne a múlt, most zöldült pocsolya,
bûzös odú lett,
mikor járt a kaszás 
és gazdája beleölte magát.

A  H. A. T. HÍ RE
� Január 11-én, a kora esti órákban Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban is be-
mutattuk a Megbecsült múlt címû antológiánkat. Az ismertetõvel egy idõben képzõmûvé-
szeti kiállítást rendeztünk alkotóink festményeibõl, grafikáiból és fotóiból. A tárlat január
31-ig tekinthetõ meg a könyvtár nyitvatartási idejében.

Fetykó Judit

Kékszakáll
Komor vár a sziklaormon,
felette felhõk, s a tág végtelen.
Ez a Kékszakáll-birodalom,
sivító, zúgó szél a hegyen.

Egyedül van birodalmában,
mindig egyedül, csak maga,
senki nem várja a szobában,
s asztala mellett is társa önmaga.
Az asszonyok a titkos szobákban?
Vajon velük ott mi lehet?
Élnek, vagy halnak a magányban?
Tõlük sosem jön üzenet
Kékszakáll egyedül, magában.
„Mondd meg, mondd, mert szeretlek.”

Visszhangzik a gondolatában,
amire soha nincs felelet.
A türelmetlen asszonyhit
nem bírja a lelket kitárni.
„Mind ilyen? Te is, Judit?
Tudtalak volna szeretni, imádni”.
„Mondd, mert szeretlek,
nyiss ajtót, mert szeretsz”.
Lelki játékok hova vezetnek?
„Már nem akarlak. Te is mehetsz”.

Él egyedül, magában
szobáiban a komor várnak.
Megbékél az örökös magányban?
Van érzés, asszony, akit várhat?

Soós Anikó

Magyarok
Nem vagyok
Se tanult
Se okos
De látom, az ország porba hull!

Emberek
Ti fent
Törvényhozó 
Okosok

Ne egymásra 
Mutogassatok
Ne bûnbakot
Keressetek

Az erõ az egységben van!
Fogjatok hát össze
Ne személyeskedjetek
Olajat a tûzre többet ne öntsetek!

Kátyúban a haza
Nézzetek ide le!
Fejétõl bûzlik a hal
Nyissátok ki szemetek

Tanult emberek
Nézzetek vissza
Vissza a történelembe
Még nem tanultatok belõle?

Zálogban a koronaékszer
Hová jutottunk?
Mátyás visszaszerezte
Majd megint visszavásároljuk?

Fogjatok össze
Könyörögve kérem
Milyen törvény az?
Ahol a magyar ember éhez

Leskó Imre

Ártatlan képzelet
Senkim nincsen,
Sminkem sincsen,
Arcom tiszta,
A fényt issza.
Mink az árvák, 
Sose gyávák,
Nem imádunk
Hamis bálványt.

Helyzetünkben
Feltaláljuk,
Milyen lesz majd
A mindenség,
Senki nem lép
Tyúkszemünkre,
Alattunk föld,
Felettünk Ég.

Hallótávolság
Ott nem kell,
Nap se, Hold se
Ott fel nem kel,
Hangot nem 
Továbbít semmi,
Mert a semmibõl
Sincs semmi.

Körülöttünk
Csak az Úr van,
Ott is Õt hívjuk,
Ha baj van,
Keresni se kell,
Mert bárhol,
Rád tekint a
Mennyországból
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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!

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

üzemanyagtöltô 
állomás

KÍNÁLATUNK: 

� E95 benzin – akció szombatonként –5 Ft/l
� Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG) � Autógáz � Kenôolajok
� Bankkártyás fizetés � Elektronikus MOBIL egyenlegfeltöltés

Cím: 3903 Bekecs, 
Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es

közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

A VAGYONVÉDELMI 
ORSZÁGOS 

KIKÉPZÕ KÖZPONT
INTENZÍV, 

az EU összes 
országában 

érvényes 
biztonsági õr-,

testõr- 
és vagyonõr-
tanfolyamot 

indít február 12-én
Szerencsen 
és Tokajban. 

Gyors elhelyezkedés!
Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Telefon: 30/981-2045
Fnysz: 01022-2010

SZERENCSI
VASUDVAR
� Idomacélok, acéláru, 

széles választékban
� Álmennyezetek
� Tapéták, tapétaszegõk, stukkók 
� Mûanyag hullámlemezek, 

kertészeti és tófóliák
� Flexkorongok, elektródák, kötözõdrótok
� Alu, horganyzott, normál 

és mini csatornák
� Elektromos kisgépek, szerszámok,

csavarok

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2
Tel.: 06-30-336-1290

Nyitva: h-p 8-16.30 óra, sz 8-12 óra

Megnyílt 
az Eperjesi Iparcikk

mellett 
a ZÖLDSÉGES-
GYÜMÖLCSÖS!
Minden nap friss áru!

Nyitva tartás: 
hétfõ-péntek 

8.30 órától 16.30 óráig, 
szombaton 8.30 órától 12 óráig.

Szerencs 
fõutcáján, 
központi 
helyen 
ÜZLET-

HELYISÉGEK
(89 m2), melléképülettel (65 m2), telekkel (390 m2) 

együtt ELADÓK!
Irányár: 16 millió forint. 

Érdeklõdni: 20/444-6262.

A Boróka Egészségbázis
Szerencsen nyíló 

szalonjába 

kozmetikus, testkezelő,
masszőr, műkörmös 
jelentkezését várja.

Eszközpark: rádiofrekvenciás
alakformáló, fogyasztógép; LPG
vákuummasszázsgép; nyomás-
és hőterápiás keringés-, méreg-
telenítés-javító gép.
Az eszközök használatát beta-
nítjuk.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 
Homonnai Piroska 
06-30/9336-436 Pavilon Édességbolt

Szerencs, Rákóczi út 126. � Tel.: 47/567-609
Januári akció!

Zselé cukor 300 g 150 Ft
Vaníliás rúd 500 g 400 Ft
Kókuszos szelet 500 g 450 Ft
Vilmoskörtés tejcsoki 500 g 650 Ft
Zselés szalon (csomagolatlan) 400 g 190 Ft
Vegyes táblás 500 g 495 Ft
Dunakavics drazsé 500 g 550 Ft
Gyümölcs ízû rágó 500 g 350 Ft
Nescafé 3in1 10 db-os 399 Ft
Vegyes desszert 500 g 550 Ft
Gumicukor 500 g 390 Ft
Vegyes szaloncukor 500 g 250 Ft

Az akció a készlet erejéig érvényes!
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3900 Szerencs, Rákóczi út 54. 
(a háziorvosi rendelőkkel szemben)

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

A részletekről érdeklődjön az üzletben:

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

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!

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

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. 

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

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.

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

Szerencs Rákóczi út 95.

A hónap minden második keddjén, 
legközelebb február 8-án és 22-én 

minden termék árából

20% engedmény 
a Bowling klub udvarában lévô kínai üzletben!
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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 BIZAKODÓ AGGODALOMMAL 
TEKINTÜNK A JÖVÕBE

MUNKAHELYTEREMTÉS
NÉLKÜL NINCS IGAZI FEJLÕDÉS 

Hûséges olvasója vagyok a Sze-
rencsi Híreknek. A lap tavaly  de -
cember 17-ei számában olvastam egy
cikket Osika József tállyai polgár-
mesterrel „Az összefogás és a kö-
zösség ereje” címmel. Az ott meg-
fogalmazottak közül azzal egyetér-
tek, hogy a településünkön fejlesz-
tések valósultak meg, mert a pol-
gármester élt az elmúlt idõszakban
ehhez biztosított lehetõséggel. Ez
azonban nemcsak Tállyán volt így,
hanem az ország számos más tele-
pülésén is. Ugyanakkor a fejlesztés
nem minden esetben jár együtt iga-
zi fejlõdéssel, amihez véleményem
szerint arra is szükség van, hogy az
embereknek hosszú távon biztosított
legyen a megélhetése, a munkahe-
lye. Akiknek ez megadatott, azok az
építkezéseket komoly fejlõdésként
élik meg, és ebben igazuk is van.
Ugyanakkor az igazi elõrelépést az
jelentené, ha az idõszakos jövedel-
met jelentõ közfoglalkoztatás he-
lyett állandó munkahelyek létesül-
nének a községben.

Úgy gondolom, hogy egy polgár-
mesternek meg kell tanulnia a meg-

felelõ kommunikációt az emberekkel,
történjen az utcán, fórumon vagy akár
a hivatalában. Ha nem értenek vele
egyet, vagy éppen megsértik, akkor
azt is megfelelõ módon kell tudnia ke-
zelni, hiszen neki az a feladata, hogy
a választók bizalmából a település la-
kosságának érdekeit szolgálja. A tör-
vényességet pedig be kell tartani, még
az önkormányzatnak oly sok gondot
okozó kóbor kutyák ügyének keze-
lésében is. Osika Józsefet kétharma-
dos többséggel választották meg Tály-
lya polgármesterének, azonban a ha-
talom gyakorlása komoly felelõsség.
Nem hiszem, hogy településünknek
repülõtérre vagy kilátóra volna szük-
sége. Úgy gondolom, hogy sokkal fon-
tosabb lenne a munkahelyteremtés.
Arra pedig kíváncsi volnék, hogy a
község központjában miért maradt
abba a Huszár-féle épület bontása,
amirõl sokféle variációt hallottam
már az emberektõl.

Rózsahegyi László
Tállya  

***
A levél tartalmával telefonon is-

mertettük meg Osika Józsefet, aki a
levélíró által megfogalmazott véle-
ményhez nem kívánt kommentárt
fûzni. 

Az idén húsz éve annak, hogy Má-
don megkezdte mûködését a Ferro-
profil Kft. Az elsõsorban acélszerke-
zetek gyártására szakosodott vállal-
kozást a gazdasági világválság kez-
detéig folyamatos és dinamikus fejl-
õdés jellemezte. Az ágazatot érintõ
súlyos recesszió miatt tavaly az ed-
digi legnehezebb évét élte túl a cég
– tájékoztatta lapunkat Gáthy Sándor
ügyvezetõ igazgató (fotónkon).  

– Cégünk megalakulása óta arra tö-
rekedett, hogy megbízható partnere le-
gyen a megrendelõinek, melyet a fel-
tételrendszer folyamatos fejlesztésé-
vel, a gyártási technológia színvonalá-
nak növelésével, dolgozóink és veze-
tõink folyamatos szakmai képzésével
biztosítottunk. Sajnos, az elmúlt két év
során a válság miatt ez a folyamat is
lelassult, melynek újbóli felgyorsítása
és elõtérbe helyezése a piacon mara-
dás és a versenyképesség megõrzésé-
nek feltétele. A több mint két éven át
tartó gazdasági visszaesés idõszakában
csak nagyon szigorú költség- és lét-
számgazdálkodással tudtunk fennma-
radni. 

– Milyen partnerkapcsolatokkal ren-
delkeznek? 

– A húsz év során sikerült kiépíteni
egy jól mûködõ bel- és külföldi kap-
csolatrendszert, mely egészen 2008
közepéig jól mûködött. Sajnos, a gaz-
dasági válság a partnereinket is érzé-
kenyen érintette, az elmúlt idõ szakban
a külföldi, de el sõ sorban a belföldi
megrendelések csökkentek jelentõsen. 

– Ebben az idõszakban több, az
Önökhöz hasonló profilú középvál-
lalkozás ment csõdbe. Hogyan sike-
rült talpon maradniuk? 

– A lehetõségeinket végiggondolva,
a válság kezdetekor a túlélést tûztük
célul magunk elé. Nagyon szigorú ta-
karékossági intézkedések sorát vezet-
tük be, hogy a csökkenõ megrendelé-
seink ellenére is megõrizzük  mûkö  dõ -
képességünket. Növeltük dolgozóink
felé az elvárásokat, a teljesítmény és
a minõségi munka területein. Sajnos,
a túléléshez szükség volt a cég tarta-
lékainak felhasználására is a pénzügyi
likviditásunk és a dolgozóink munka-
helyének megõrzése érdekében. 

– Milyenek a kilátásaik az idei
évre? 

– A 2011-es évet kicsit jobb kondí-
ciókkal kezdtük, mint az elmúlt kettõt,
ennek oka a külföldi partnereink nö-
vekvõ igényei – az osztrák, német pi-
aci kilátások kedvezõbbek –, amelyek
megrendelésekben is jelentkeznek.
Piaci lehetôségeink úgy alakultak,
hogy a munkáink 70-80%-át külföldi
partnereink igényeinek kiszolgálása je-
lenti. Sajnos, belföldön javulás nem ta-
pasztalható, ennek elsõdleges oka az
állami beruházások megkezdésének
elmaradása, ezzel összefüggésben az
építõipar mélyrepülése. A kicsit ked-
vezõbb elõjelek ellenére is nagyon ne-
héz gazdasági évre számítok. Gond-
jainkat növeli, hogy az éven már nem
lehet cél a túlélés, hanem vissza kel-
lene állni a korábbi idõszak ered-
ménycentrikus, stabil gazdálkodására,
melyek során a cég mûszaki fejlesz-
tési programját is folytatni szükséges.
A beruházások elmaradása a ver-
senyképességünk további csökkené-
séhez vezethet, melyet nem enged-
hetünk meg magunknak, nem be-
szélve az eredményes gazdálkodás jo-
gos tulajdonosi elvárásáról sem. 

– A szerencsi munkaügyi központ
állásajánlatában olvasható a cég neve. 

– Mint említettem, az év biztatób-
ban indult. Ehhez szükségünk volt né-
hány jó szakemberre, melynek során
nem csupán a jelenlegi megrendelé-
seink határidõre történõ teljesítése
miatt volt szükség, hanem dolgozói lét-
szám frissítésére és egyfajta verseny ki-

alakítására is. A biztos munkahely –
legalább is ebben a szakmában – ér-
ték, de csak az a szakember számít-
hat biztos megélhetésre, aki jól telje-
sít, érti szakmáját és félti is a munká-
ját. Óriási a verseny, nekünk is meg
kell küzdenünk minden megrendelé-
sért a belföldi és a szlovák, lengyel,
cseh, szlovén konkurenciával – nem
beszélve Kínáról. Nagyon remélem,
hogy stabilizálni tudjuk helyzetünket
az év folyamán, ellenkezõ esetben a
túlélés technikája nem tartható. Olyan
feltételek között vagyunk kénytelenek
a nemzetközi piacon versenyezni,
ahol a konkurens cégek jóval ked-
vezõbb körülmények között gazdál-
kodnak, a bérre esõ terhek és az álta-
lános elvonások is jelentõsen kisebbek.
Emiatt a versenyképességünk nemhogy
nõne, hanem csökkenni látszik. Ezért
a 2011-es év minden szempontból víz-
választó a társaság számára. Bízom
benne, hogy megálljuk a helyünket,
mert ha ez nem sikerül, el kell gon-
dolkodnunk a folytatáson.  

– Az elmúlt választáson harmadik
ciklusra választotta meg Mád lakos-
sága önkormányzati képviselõnek. 

– Igen, ez nagyon megtisztelõ szá-
momra. Az elmúlt két ciklusban mint
alpolgármester tevékenykedtem a te-
lepülésünkért. Meggyõ zõdésem, hogy
ezen idõszak alatt Galambos Imre pol-
gármester barátommal és természe-
tesen a mindenkori képviselõ-testü-
lettel úgy alakítottuk Mád község
gazdálkodását és fejlõdését, hogy ez
jó alapot jelent a jelenlegi vezetés szá-
mára. Településünket mûködési hitel
nélkül és jelentõs vagyon megóvása
mellett az általunk irányított idõszak
alatt  mint egy 4 milliárd forint beru-
házás megvalósításával, azt hiszem,
elindítottuk egy olyan pályán, mely
most is követhetõ. Egyébként az új ve-
zetés és képviselõ-testület alig válto-
zott, mely egységes és jól együtt tud
mûködni, és – természetesen kisebb-
nagyobb változtatások mellett – a meg-
kezdett úton kíván tovább haladni. Eh-
hez a munkához szeretnék további-
akban is a magam részérõl minden se-
gítséget megadni. Nem lesz könnyû
mindkét területen – a cég vezetésé-
ben és az önkormányzatban – hely-
tállni. Á. A.

A Budapest – Bamako Rally részt -
vevõi, valamint magánszemélyek
segítségével az Afrikai – Magyar
Egye sület (AHU) ismét megtöltött ka-
miont indított a fekete kontinensre.

A rally szervezõi két esztendõvel
ezelõtt kérték fel elsõként az AHU-t,
hogy a program humanitárius part-
nereként juttassa el a versenyzõk ado-
mányait a megjelölt célintézmé-
nyekhez. A felajánlásokat idén is is-
kolák, kórházak és szociális intéz-

mények között osztja szét a szerve-
zet. Kádár József, a Kádár Sped tu-
lajdonosa a tavalyi Budapest – Ba-
mako Rallyn is részt vett, és a ter-
rorfenyegetettség ellenére vállalva
az utat, célba juttatta a több száz do-
boz ruhát, iskolai felszerelést, tartós
élelmiszert, orvosi eszközöket. A 24
tonnás kamion idén ismét nekivágott
a Szaharának, bízva benne, hogy ez-
úttal is akadálymentesen teljesíthetik
küldetésüket, híven az egyesület jel-
mondatához: Tudunk nagyot tenni!

Az elmúlt évekhez hasonlóan
pezsgõs koccintáson látta vendégül
a helyi gazdasági életben meghatá-
rozó cégek és intézmények vezetõit,
valamint más partnereit január 10-
én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (BO-
KIK).  

Az immár tizenegyedik alkalommal
megtartott eseményen Demeter Ervin,
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal ve-
zetõje az államigazgatás folyamatban
lévõ átalakítására hívta fel a figyel-
met. Mint elhangzott: cél a hatékony,
ügyfélközpontú mûködés megvaló-
sítása. Tizennégy közigazgatási szerv
integrálásával létrejöttek a kormány-
hivatalok, amelyek az egyablakos
ügyintézés révén a korábbinál egy-
szerûbben és gyorsabban biztosítják
az állampolgárok kiszolgálását. A tel-
jes rendszer 2013-ra épül ki, amihez
megfelelõ informatikai hátteret kell
létrehozni. Ekkor a kormányablakok
szolgáltatásai a járási székhelyeken
is elérhetõk lesznek.

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgár-
mestere fontos feladatként említette
a helyi kis- és középvállalkozások
megerõsítését, amiben a kamarára is

fontos feladat hárul. Ríz Gábor, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat alelnöke a helyi gazdaság
élénkítésének a fontosságát hangsú-
lyozta, amely nélkül érdemi elõrelé-
pés nem várható a foglalkoztatásban.
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt
években súlyos helyzetbe került a me-
gyében mûködõ vállalkozások több-
sége, a nehézségek mellett csak né-
hány vállalatnál mutatkoznak a kilá-

balás jelei. A kamara által kidolgo-
zott gazdaságfejlesztési program meg-
valósítása perspektívát kínál, azonban
együttmûködés nélkül nem lehetnek
sikeresek. Patkó Gyula, a Miskolci
Egyetem rektora a felsõoktatási in-
tézmény és a gazdaság szoros kap-
csolatát hangsúlyozta: fontos, hogy
a friss diplomás szakemberek minél
nagyobb számban találják meg a bol-
dogulásukat a megyében.

Á. A.

AFRIKÁBA TART 
AZ ADOMÁNYKAMION

VÁLLALKOZÓI FOGADÁS A KAMARÁBAN 

Demeter Ervin (jobbra) az államigazgatás folyamatban lévõ áta-
lakítására hívta fel a figyelmet. Mellette Bihall Tamás.

Egész délutánt betöltõ évadzáró ko-
sárlabdaprogram helyszíne volt de cem-
ber 30-án a Kulcsár Anita Sportcsarnok.
Az eseményen az általános és közép-
iskolás fiatalok mellett a város NB II-
es férfi csapatának játékosai is részt vet-
tek. Délben az alsó tagozatos diákok
nyitották a mérkõzések sorát, majd a
felsõbb évesek léptek pályára. A kor-
osztályos küzdelmek sorát a gimnazista
fiúk és lányok zárták. A gála keretében
Gulyás László, Endrész Tamás és Nagy
Lajos tanítványai a felnõtt együttes tag-
jaival közösen mutatták be, hogy a rend-
szeres tréningeknek köszönhetõen egy-
re nagyobb jártasságra tesznek szert eb-
ben a sportágban.

A városi kosárlabdacsapat kilenc
gyõzelemmel és egy vereséggel az
elsõ helyen áll az NB II Keleti cso-

portjában. A felnõtt együttes utánpót-
lásbázisa a helyi gimnázium, ahol több
évtizedes hagyománya van a labdajá-
téknak. Korábban Szabó János testne-
velõ tanár, napjainkban pedig Gulyás
László ér el edzõként szép sikereket,
amelyek között országos bajnoki címek,
második és harmadik helyezések egya-
ránt szerepelnek. Ahhoz, hogy hosz-
szabb távon is biztosított legyen a
sportág jövõje, az általános iskolában
kell elkezdeni az alapozó munkát. Eb-
ben Nagy Lajos vállalt meghatározó
szerepet, akihez az utóbbi idõben End-
rész Tamás csatlakozott. Napjainkban
az elsõ osztálytól a hatodikig van ver-
senyképes fiúcsapata az általános is-
kolának, akik nemcsak a tréningeket,
hanem a felnõtt gárda hazai mér kõzé-
seit is lelkesen látogatják.

KOSÁRGÁLA A CSARNOKBAN 

Kicsik és nagyok együtt léptek pályára. 
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– Szerencs központjában kétszobás, összkomfortos
lakás kiadó. Érd.: 70/542-1762. (2)

VEGYES
– Konyhabútorok tervezését, kivitelezését, valamint
iroda-, szobabútorok készítését, lambériázását válla-
lom! Érd.: 20/428-0534. (2-3)
– Dell Pentium 4-es (2,8) számítógép-konfiguráció
eladó: gép, billentyûzet, optikai egér és 17”-os mo-
nitor. I. ár: 25 000 Ft. Érd.: 16 óra után 30/275-
5036. (2-3)

INGATLAN
– Golopon 2143 m2-es telken lévõ családi ház (2
szoba, konyha, fürdõszoba, pince) eladó. Konvekto-
ros gázfûtéssel, azonnali beköltözéssel. Érd.: 30/846-
8794. (2-3)

– Szerencs, Erzsébet utcában szoba, konyha, fürd-
õszobás, gázfûtéses családi ház, rendezett udvarral,
jó környezetben eladó. Érd.: 20/531-7676, 20/226-
9484. (2-3)

– Szerencsen a Hegy utcában, 2. emeleti, gázkon-
vektoros, felújított társasházi lakás 8 500 000 Ft-ért
eladó. Érd.: 20/9344-759. (2-3)

– Taktaharkány központjában a Rákóczi úton, 100
m2-es, összkomfortos családi ház sürgõsen eladó. Érd.:
30/749-0319. (2-3)

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

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

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

– 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. (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. (2)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon 4 x 800 öl szõlõterület eladó. Ár:
300 Ft/m2. Tel.: 30/749-0319. (2-3)

– 843 m2 szántó, szõlõ eladó vagy bérbe adó. Érd.:
47/361-524. (2-3)

KIADÓ
– Szerencs, Kossuth út 19/D társasház I. emeletén
kétszobás, étkezõs, erkélyes, 60 m2-es lakás kiadó
azonnali beköltözéssel. Érd.: 20/460-4600. (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. 

– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését
olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (2-3)

– Nyeremény Whirpool, 12 személyes, AAA kategó-
riás mosogatógép bontatlan, eredeti csomagolásban a
bolti ár 80%-ért eladó. Érd.: 20/4464-662. (2-3)

– Jó állapotban lévõ, 16 éves, fehér színû Renault
Clio érvényes mûszakival eladó. Érd.: 47/363-176.
(2-3)

– Utánfutó (115 x 200 cm) magasítóval, ponyvával,
2 év mûszakival eladó. Érd.: 20/436-6343. (2)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. február 4-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

február 11., február 25.

500 forint

�

�
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

den hónap elsõ csütörtökjén, legkö-
zelebb február 3-án 13–16 óráig. Tel.:
47/565-202.  

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb február 14-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.

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

Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb
február 9-én 8–16 óráig. Tel.: 47/565-
202.

Az ügyfélfogadások elõzetes tele-
fonos bejelentkezés alapján történ-
nek.

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 február
16-án. Tel.: 47/565-200. 

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

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

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 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 ál-
dozatvédelmi referense minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb feb-
ruár 7-én 9–12 óráig tart fogadónapot. 

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

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

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

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

Január 31. – február 6.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–19 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-
baton 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ-
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Február 7–13.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ-szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, 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, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel:
47/561-025.

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

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

Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és 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-
melyikébe 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 28.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 560-144.
Február 4.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.
Február 11.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.

VÉRADÁS
FEBRUÁR 

8. (kedd) 7–11 óra: tûzoltóság 
Szerencs, 12–15 óra: rendõrség, 

Szerencs.
Február 17. (csütörtök): Taktaszada. 

Február 22. (kedd): Bekecs.

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

(a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Kedvezményes 
vetõmagvásár

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
LEMOSÓ PERMETSZEREK, 

TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

(Konyhakerti növények, fûszer-
gyógynövények, virágmagvak, 
virághagymák, dughagyma, 
hibridkukorica.)

Nyugdíjasoknak, 
munkanélkülieknek 5% engedmény! 

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

KÖSZÖNET
AZ 1%-ÉRT 

A szerencsi „Hegyalja Kapuja”
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik 2010. évben adó-
juk 1%-ával támogatták a szer-
vezet mûködését. A befolyt ösz-
szeget az alapító okiratban fog-
laltaknak megfelelõen használjuk
fel. Kérjük, továbbra is támogas-
sák egyesületünket. Adószámunk:
18403680-1-05.

Az egyesület vezetõsége



Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13. …-bil-

leg. 14. Torna. 15. Tó jelzõje lehet. 17.
Narancsszelet! 18. Kén, fluor. 19. Pá-
rosan nyer!  20. Fekete, frissítõ ital alap-
anyaga. 21. Drágakõ. 24. Az elején
ugat! 25. Angol igen 26. Ifjúsági ma-
ga zin. 28. Attól fogva. 30. Fordítva: nát-
ri um. 31. Gyerek angolul. 33. Rajta-
kap. 35. A föld felé. 36. Illyés András.
38. Trójai paripa. 39. Lényeg része! 41.

Becézett motor. 43. Malmö keverve!
45. Orvosi nevén: gastritis. 48. Szintén.
49. Kémiai kötés jelzõje. 50. Rózsa jel -
zõje lehet. 52. Üres som! 53. Nyolclá-
bú állat. 55. Nem mögé! 56. Az idézet
harmadik, befejezõ része. 57. Szlovák
település. 59. Zenére mozgás.

Függõleges:
2. Gyermeke. 3. … Gyula, írónk. 4.

Riadó! 5. Retesz része! 6. Ezüst. 7. Azo-

nos magánhangzók.  8.
Muzsikál.  9. Világ-
nyelv. 10. Csecse mõ
jelzõje lehet. 11. Jód,
bór. 12. Szerb telepü-
lés. 15. Az idézet má-
sodik része. 16. …
Oszkár, hazai színész.
20. Kálium, nitrogén.
22. Japán pénznem.
23. Becézett Ádám.
24. Újpesti Torna Egye-
 sület. 27. Emel! 28. Ki-
sebb település, néve -
lõvel. 29. Vegyjele: Pb.
31. Kicsinyítõ képzõ.
32. Christian …, fran-
cia divattervezõ.  34.
Kiejtett F! 35. Francia
város. 37. Német nyol-
cas (ACHT). 40. Lefe-
lé tol. 41. Régen ezzel
mostak. 42. Bizsu egy-
nemûi! 44. Mizu, mi
újság? (két szó) 46. Mo-
toros kerékpár. 47. Sze-
mélyemrõl. 51. Ünne-
pélyesen átad. 54. Kö-
zép-európai Kupa röviden. 55. Kevert
fez! 57. Elõtag, jelentése: kettõs. 58.
Kettõzve: városunk. 59. Telesport. 

Sz. A.

A január 14-ei keresztrejtvény helyes
megfejtése: Nem hiszek a véletlenek-
ben, az események mögött mindig van
egy terv. 

A helyes megfejtést beküldõk közül
Koleszár Istvánné, Szerencs, Táncsics
Mihály út 29. szám alatti lakos, vala-
mint a megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 20/533-0642-es telefonszám
tulajdonosa nyert. A nyertesek a nye-
reményeket a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház) ve-
hetik át. A január 28-ai keresztrejtvény

megfejtésének beküldési határideje:
február 4. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra.
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HOOLIGANS:
NYOLCSZEMKÖZT

Két év várakozás után 2010.  de -
cemberében megjelent a legújabb
Hooligans-lemez. Az eltelt idõszakban
sem tétlenkedett a csapat, hiszen
2009-ben egy koncertalbumot is ki-
adtak, és számos fellépéssel örven-
deztették meg népes rajongótáboru-
kat. 

A Nyolcszemközt címmel elkészített
új lemezen a zenekar hozza a tõle meg-
szokott hangzás- és szövegvilágot,
amit jól tükröz a múlt nyár slágere, az
Illúzió is, amely egyértelmûen tarolt a
rádiós és televíziós játszási listákon. A
szerzeményhez formabontó klip készült
digitális technikával, amely – a nóta cí-
méhez méltóan – a fantázia világába
kalauzolta a nézõket. A lemezhez tar-
tozó második maxi, a „Menj, ha men-
ni muszáj” egy gyönyörû, lírikus dal,
ami jól illik az ünnepi hangulathoz. Eb-
ben a szerzeményben is felcsendülnek
a vonósok, ami egészen különleges
hangzást ad a dalnak.

A Nyolcszemközt érdekessége to-
vábbá, hogy a banda két régebbi si-
kere, a „Paradicsom” és a „Várok rád”
ismét feljátszott változata is felkerült a
korongra. – Gyakorlatilag újraértel-

meztük ezeket a dalainkat, csupán a
dallamvezetés a régi, a hangszerelés,
valamint a mastering teljesen meg-
változott – magyarázta Tóth Tibor, a
csapat zeneszerzõje. Az újjászületett
két korábbi sláger a 2011 év végére
tervezett válogatásalbum elõjeleként is
tekinthetõ. Ez a „best of” várhatóan a
Hooligans fennállásának 15 éves év-
fordulója tiszteletére lát majd napvi-
lágot. Különleges koncertturnéval is ké-
szül a jubileumi évre a banda: május
elsejétõl indul a gépezet és repertoár-
jukba olyan felejthetetlen Hooligans-
slágerek is bekerülnek, amelyek a
„régi motorosok” szívét is megdo-
bogtatják majd. Nyolcszemközt track-
lista: Intro; Illúzió; Szépnek tûnik;
Mész, vagy maradsz?; Menj, ha men-
ni muszáj; Paradicsom; Keresd a lányt;
Szívbõl kell; Küzdj az álmodért; Hol-
napunk a tegnapunk; Ez így jó; Nem
szól semmirõl; Nyolcszemközt; Bár-
hogy játszható; Tûzzel játszom; Várok
rád; Illúzió (feat. Idiotside). (forrás:
www.emimusic.hu)

ÉRKEZIK AZ ÚJ
RISE AGAINST ANYAG

A napokban jelent meg a punk-rock
ikon Rise Against „Help Is On The
Way” címû kislemeze, amely a már-
cius 15-én boltokba kerülõ „Endgame”
nevû vadonatúj Rise Against album  elõ -
futáraként lepi meg a rajongókat. 

A tavaly hazánkban teltházas kon-
certet adott csapat elõzõ, „Appeal To
Reason” címû anyaga több mint 600
ezer példányban kelt el, az utolsó kis-
lemez, a „Savior” pedig 8,4 millió em-
bernek nyerte el a tetszését. A Rise Aga-
inst kiemelkedõ, mintegy 13 ezres
magyar rajongótáborral rendelkezik. A
zenekar március 10-tõl európai, ápri-
lis 5-tõl pedig a Four Year Strong tár-

saságában amerikai turnéra indul. (for-
rás: www.magneoton.hu)

ROXETTE: CHARM SCOOL
A hetvenmilliós albumeladással

büszkélkedõ svéd csapat várhatóan feb-
ruár 11-én jelenteti meg legújabb le-
mezét. A Roxette a tíz évvel ezelõtt ki-
adott „Room Service” után tér vissza
a zenei élet középpontjába. Nem is
akárhogy teszik ezt, hiszen a „Charm
School” 12 dalt tartalmaz, melyek stí-
lusa legjobban így jellemezhetõ: nap-
rakésszé tett klasszikus Roxette, az
erõtõl kirobbanó „Way Out”-tól egé-
szen a keserédes záródalig, a „Sitting
On Top Of The World” címû szerze-
ményig. 

Miután 2002-ben Marie Fredriks-
sonnál súlyos betegséget diagnoszti-
záltak, kevés esély volt arra, hogy va-
laha is új Roxette-lemez láthat napvi-
lágot. Szerencsére Marie-nek sikerült
felülkerekednie a kóron, majd elsõ lé-
pésként Marie Fredriksson és Per  Gess -
le újra összeálltak a színpadon, hogy
közösen elõadják a „It Must Have Been
Love”-t és a „The Look”-ot. Mielõtt a
rajongók megneszelték volna a terve-
ket, a Roxette-nek volt egy teljes mell-
bedobású visszatérése, a „Night of the
Proms” turné fõszenzációjaként léptek
fel Hollandiában, Belgiumban és Né-
metországban. – Akkoriban már elõre
tekintettünk és fontolgattuk a lehetõ -
ségét egy új albumnak – egy olyan
anyagot képzeltünk el, ami mindent
összefog, ami jó a Roxette-ben, de még-
is elõremutató – fûzte hozzá Per  Gess -
le. A turné során a csapat hotelszobá-
ja valóságos stúdióvá alakult át, ahol
megszületett jó pár új dal. Majd ha-
zatérve Svédországba is folytatódtak a
munkálatok 2010 tavaszán és õszén.
Mire elkezdték a felvételt, már renge-

teg kész track állt rendelkezésre, ame-
lyekbõl lehetett válogatni. A legújabb
dal a 2010 õszén íródott „She’s Got
Nothing On (But The Radio)”, egy iga-
zi fülbemászó groove remekmû lett. Eb-
ben a nótában minden megvan, ami-
ért a Roxette a világ egyik legtöbb rá-
diójátszását elért bandája lett: fûzött me-
lódiák, szenvedélyes elõadás, különös
humorral vegyített érzék a popzené-
hez, és végül, de nem utolsósorban Ma-
rie Fredriksson és Per Gessle ének-
hangjának különleges keveredése.
– Számomra a kiindulási pont mindig
az, hogy Marie hangjára írjak dalokat.
Megvan az a képessége, hogy el-
higgyük minden egyes szavát, amit éne-
kel, életre kelti a dalszövegeket. Egy  dal -
író számára ez hihetetlen ajándék – vall-
ja be Gessle. Az album felvételei Nyu-
gat-Svédországban és Stockholmban
történtek Clarence Öfwerman és Chris-
toffer Lundqvist producerek közremû -
ködésével. A „Charm School” csodá-
latos visszatérés 10 év megpróbáltatás
után, vagy ahogy Marie Fredriksson
énekli a lemez egyik dalában „No One
Makes It On Her Own”. (forrás:
www.emimusic.hu)

JÁTÉK: 
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Collapse Into Now. A helyes vá-
laszt beküldõk közül Merczi Gyula
Szerencs, Magyar út 31. szám alatti
olvasónk, valamint a megfejtést SMS-
ben beküldõ 70/6263-922-es tele-
fonszám tulajdonosa nyert. Nyere-
ményüket munkaidõben vehetik át a
szerkesztõségben. Játékunk új kérdé-
se: Mi a címe a Hooligans legújabb
lemezének? A válaszokat postai bo-
rítékban vagy levelezõlapon juttassák
el szerkesztõségünk címére, és arra ír-
ják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

KE RESZT REJT VÉNY
2011. január 28.

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

JANUÁR 

28. (péntek) 19 óra: FARSANGI OPERAGÁLA Bérletszünet 
29. (szombat) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Egressy bérlet
30. (vasárnap) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet

FEBRUÁR

1. (kedd) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
2. (szerda) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Lehár bérlet
3. (csütörtök) 18 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK

Herman ifj. bérlet
4. (péntek) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Upor bérlet
5. (szombat) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Csiky bérlet
6. (vasárnap) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Szigligeti bérlet
8. (kedd) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Bérletszünet
9. (szerda) 18 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK

Ferenczi ifj. bérlet
10. (csütörtök) 19 óra: AMADEUS Bérletszünet
11. (péntek) 19 óra: AMADEUS Földes ifj. bérlet

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:
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ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek



Két együttes képviseli Szerencs Vá-
ros Sportegyesületének asztalite-
nisz-szakosztályát a hazai bajnoki
küzdelmekben. Az õszi idényben az
NB III Észak-magyarországi „B”
csoportjában és a megyei elsõ osz-
tályú küzdelemsorozatban szereplõ
csapataink egyaránt várakozáson
felül teljesítettek.

A szakosztály
már az elmúlt
évadban is szép
eredményt ért el
a nemzeti baj-
nokság harma-
dik vonalában
az ezüstérem
megszerzésével.
A meglévõ játé-

koskeret lehetõvé tette, hogy a me-
gyei elsõ osztályú bajnokságban is
képviseltesse magát a városi sport-
egyesület, a második csapat a kö-

zépmezõnyben végzett. Az új évad-
ban mindkét gárda kitûnõen teljesí-
tett, aminek köszönhetõen az elsõ és
a második szerencsi csapat egyaránt
az élmezõnybõl várja a folytatást.

– A megyei küzdelemsorozatban
szereplõ együttesünket az Abaúj-
szántóról igazolt Tatár Bélával sike-
rült megerõsítenünk, így velük szem-
ben a dobogós helyezés megszer-
zését fogalmaztuk meg merész cél-
kitûzésként. Az elmúlt hónapok ered-
ményei azt mutatják, hogy erre jó az
esély, hiszen jelenleg a második he-
lyen állunk – emelte ki lapunknak
nyilatkozva Csorba István szakosz-
tályvezetõ (fotónkon). – Tizenhat
pontot gyûjtve egyedül a tabellát ve-
zetõ Borsod Volántól szenvedtünk
minimális különbségû vereséget, de
ezen tavasszal szeretnénk szépíteni.
Amennyiben ez sikerül, és mások-
kal szemben sem botlunk meg, akár
az élen is végezhetünk, amivel a csa-

pat felkerülhet az NB III-ba. Az
együttes elsõ számú játékosa ifjabb
Csorba István, a második Korály
Csaba, akit Gazdóf Barnabás és Ta-
tár Béla követ. Jómagam tartalékként
szerepelek az összeállításban – fo-
galmazott a szakosztályvezetõ.

– A harmadosztályú nemzeti baj-
nokságban részt vevõ csapatunktól
ugyancsak dobogós helyezést vá-
runk, amit a jelenlegi állás szerint si-
kerül teljesíteni – ismertette Csorba
István, aki hozzátette, hogy a korábbi
idõszakhoz képest sokat javult az
eredményesség, elsõsorban az ifjú-
sági korú Stadler Tamás kitûnõ sze-
replésével. Köllõ András és Korály Ti-
bor mellett a fiatal tehetségnek is je-
lentõs szerepe volt abban, hogy az
együttes veretlenül, a táblázat élén
zárta az õszt. Ahhoz, hogy a siker-
sorozat biztosan folytatódjon, a ne-
gyedik játékos, Filácz Attila felzár-
kózására is szükség volna.    Á. A.

A szerencsi tanuszoda volt a hely-
színe január 15-én az úszó diáko-
limpia városkörzeti döntõjének.

Az 58 résztvevõt felvonultató kor-
osztályos viadalon gyors-, mell- és
hátúszásban mérték össze a tudá -
sukat a térség nyolc településérõl –
Bekecs, Megyaszó, Tokaj, Tarcal,
Rátka, Csobaj, Taktaharkány, Le-
gyesbénye, Szerencs – érkezett
1996–2003 között született fiatalok.
A helyi úszó szakosztály eredmé-
nyességét mutatja, hogy egyéni ver-
senyszámokban és váltóban össze-
sen harminc szerencsi úszó vívta ki
a jogot a megyei döntõben való sze-
replésre.  

Egyéni továbbjutók, fiú: Aszú Ábel,
Fige Bálint, Tamás Ádám, Török Ba-
lázs, Kovács Kristóf, Farmosi Zsom-
bor, Petrusovics Máté, Kovács Bálint.
Lány: Képes Petra, Hernádi Panna,
Szabó Eszter (Bekecs), Képes Panna,
Pálinkás Petra, Farmosi Kata, Majo-
ros Réka, Vasvári Adél, Kiss Viktó-
ria, Nagy Klaudia.

Váltóban: Tamás Ádám, Török Ba-
lázs, Bénó Gergõ, Bénó Kristóf. Ké-
pes Panna, Mizák Anna, Ignácz Zsó-
fia, Pálinkás Petra. Farmosi Kata, Vas-
vári Adél, Majoros Réka, Gál Réka,
Mészáros Réka. Petrusovics Máté,
Kovács Bálint, Ficsor Márk, Majoros

Áron, Rábai Gergõ. Kiss Viktória,
Nagy Bernadett, Nagy Klaudia, Csur-
govics Alexandra.  

Az 1996–1999 között született fi-
atalok megyei diákolimpiai döntõ -
jének február 22-én a szerencsi  tan -
uszoda ad otthont.

VASUTASOK RÚGTÁK A BÕRT
Tizenharmadik alkalommal rendeztek vasutas terem-

labdarúgó tornát január 9-én a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban. A Mozdonyvezetõk Országos Szakszervezete
(MOSZ) és a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) szerencsi
tagcsoportjai által szervezett eseményen tizenegy csa-
pat mérkõzött a gyõzelemért, akik többek között Zá-
honyból, Nyíregyházáról, Füzesabonyból és Miskolcról
érkeztek Szerencsre. Jó hangulatú, küzdelmes találko-
zók eredményeként alakult ki a végsõ sorrend. A baj-
noki címet a miskolci mozdonyvezetõk szerezték meg
a miskolci irányítók gárdája elõtt. A torna legjobb játé-
kosa Madarász Viktor lett (MOSZ, Miskolc), míg a leg-
lelkesebb szurkolónak Skarbit Barna (MOSZ, Nyíregy-
háza) bizonyult.

IDEGENBEN GYÔZTEK 
A tavaszi idény elsõ két fordulójában is szorgalmasan

gyûjtötte a pontokat a város NB II-es férfi kosárlab-
dacsapata.

Gulyás László legénysége január 14-én a DEAC DSI
otthonában 99–51 arányban gyõzte le a házigazdákat.
A találkozón mind végig fölényben játszottak a szeren-

csiek, akik több hiányzó játékos ellenére kitûnõ telje-
sítményt nyújtva diadalmaskodtak az idénynyitó  mér -
kõzésen. 

Szerencs: Jakab L. (11/3), Birk L. (14/6), Kovács Á. (4),
Kovács S. (20/3), Endrész T. (25) Csere: Szárnya G. (23/3),
Marton P. (2), Takács K., Pallai Á. Edzõ: Gulyás László.
A negyedek eredményei: I.17–31, II. 4–24, III. 14–21,
IV.16–23.

HAZAI SAKKFIASKÓ
A megyei elsõ osztályú bajnokság negyedik fordu-

lójában sakkcsapatunk Mezõkövesd együttesével  mérkõ -
zött a Népházban. A január 16-ai találkozón hosszú
ideig a szerencsi játékosok vezettek, végül azonban több
döntetlenre álló partiban a matyóvárosiak diadalmas-
kodtak. A találkozó 6,5–5,5 arányú mezõkövesdi
gyõzelemmel zárult. A szerencsiek közül Barva Attila,
Ág Norbert, Balogh László és Gál László diadalmas-
kodott, döntetlent Balogh Imre, Cseppely János és Sa-
mók Csaba ért el. 

A bajnokságból hátralevõ három fordulóban javíta-
nia kell a szerencsi gárdának, mert a megyei mezõny
idén kiegyensúlyozott, a csapatok zöme hasonló  játék -
erõt képvisel.
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HOROSZKÓP
január 28.  – február 11.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Vállalkozásával kapcsolatos,

határidõs intézni valóira már szinte
nem marad semmi energiája. Leg-
alább egy rövid kikapcsolódásra
lenne szüksége ahhoz, hogy a kö-

vetkezõ napokban teljes erõvel nekiláthasson a hi-
vatásával kapcsolatos terveihez. A lehetõségek
rövidesen kellemes meglepetést okoznak, mert
alaposan felülmúlhatják álmait. Erõnléte jó, és a
szerencse is Ön mellé áll. De azért felidegesíthe-
tik. Kerülje az alkoholt, még a stressz oldása érde-
kében se nyúljon a pohárhoz. Az ital ugyanis most
éppen az ellenkezõ hatást váltaná ki, mint amire
számítana, sõt még allergiás tüneteket is okozhat.
Étvágya megnõ, ezért figyeljen oda, hogy mennyit
eszik, még mielõtt hozzászoktatná a gyomrát a na-
gyobb mennyiséghez.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Megbeszélései, üzleti tárgyalá-

sai az idõszak elsõ napjaiban tartós
sikereket ígérnek. A második héten
viszont az ötleteit szerencsésen
válthatja pénzre, illetve könnyen

eladhatja a termékeit. A beérkezett összeg viszont
jelenleg nem alkalmas újabb befektetésekre. A leg-
biztonságosabb, ha olyan nyil vános szerepléseket
vállal, amihez nem szükséges, hogy a pénzéhez
nyúljon. A munka annyira leköti, hogy órákig
képes egy helyben ülve csak a teendõivel foglal-
kozni. És a hosszabb mozdulatlan ülés következ-
tében elõfordulhat zsibbadás. Ne várja meg, amíg
ez valóban bekövetkezik, inkább gyakran álljon
fel, és végezzen néhány jógagyakorlatot. Ha teheti,
álljon fejen, vagy legalább polcolja fel a lábát. A
vérkeringés helyreállításának ez a leghatásosabb
módszere.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Egzisztenciális terveinek reális

lehetõsége kezd kirajzolódni. Kül-
földi ismerõsei, vagy régebbi üz-
letfelei tûnnek fel ismét a színen,
jelennek meg baráti körében. A

velük kötött üzleti megállapodásokat tanácsos
már az idõszak elsõ napjaiban (a telihold elõtt!)
megkötnie, mert csak így érhet el gyors ered-
ményt. Késõbb már az érzelmei is megzavarhat-
ják. A lendületes hétkezdés ellenére semmi nem
úgy sikerül, ahogy szeretné. Most még a szokott-
nál is érzékenyebben reagál az erõs szélre és a
huzatra. Megfájdulhat a füle, a feje vagy begyul-
ladhat a szeme. Sokkal jobban jár, ha utazás he-
lyett beteget jelent, mert ha nem pihen, komolyra
fordulhat a baj. A vasárnap esti események hosszú
távon is fontos változásokat ígérnek. 

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Váratlan, kedvezõ változás áll-

hat elõ egzisztenciális helyzeté-
ben. Azzal foglalkozhat, amit a
legjobban szeret, és ezt korlátok
nélkül teheti, anélkül, hogy bárki-

vel kötelezõ lenne a részleteket megbeszélnie.
Úgy tûnik, ha szabadon alkothat, akkor tudja a
maximumot kihozni magából. Talán még késõ
este sem tudja abbahagyni. A bolygók legalábbis
álmatlan éjszakákra utalnak. Túl sok édességet
eszik. Ettõl a lelki problémái nem gyógyulnak, vi-
szont rossz közérzete még inkább fokozhatja a
cukor okozta testi betegséggel. A borongós gon-
dolatokat, a depressziót semmi nem gyógyítja
olyan tökéletesen, mint a mozgás, a zene és a
tánc. Kezdetben szükségtelen a társaság. Egyedül,
otthon, kényelmes ruhában táncoljon legalább fél
órát naponta.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Hivatásában olyan változások

érlelõdnek, amelyek új irányba,
esetleg külföld felé terelhetik a jö-
võjével kapcsolatos elképzeléseit.
A Jupiter segítségére leginkább

akkor számíthat, ha elkezdi kiépíteni külföldi kap-
csolatait, és legalább elméletileg máris megkezdi
székhelyének áthelyezését a határon túlra. A
hazai kapcsolatait azért tanácsos továbbra is ápol-
nia. Rengeteg energiájába kerül, hogy vigasztalja
az ismerõseit, és lelkierõt adjon még azoknak is,
akik egymással rossz viszonyban vannak. Mialatt
ezen ügyeskedik, addig szinte észrevétlenül saját
magának is jót tesz, mert kiderül, hogy a tanácsai
a saját problémáira is alkalmazhatóak. A telihold
a szokottnál intenzívebb, de pozitív hatással lehet
érzelmeire. 

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Vállalkozását további befekte-

tésekkel, esetleg újabb kölcsön
igénybevételével már nem tudná
fellendíteni. Új ötletekre és szö-
vetségesekre, vagy olyan részvé-

nyesek pénzére lenne szüksége, akik családtagok,
és nem jelentenek kockázatot. Még a telihold
elõtt tanácsos meghoznia a szükséges döntéseket,
a konstelláció akkor még kedvezõbb a gyarapo-
dáshoz. Akadályok sokaságával találkozik. Ne
mérgelõdjön, azzal nem ér célt, viszont alaposan
felmehet a vérnyomása. Különösen a hét közepén
tanácsos ellenõriznie, amikor a telihold hatására
még idegesebbé válhat. Most nem tanácsos siet-
nie. Nézzen a lába elé, fõleg a lépcsõn, mert fi-
gyelmetlensége következtében megsérülhet a
sípcsontja. A legjobb, ha csizmát visel.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Ingatlanvásárlással kapcsolatos

tervei meglehetõsen bizonytalan
pénzügyi alapokon állnak. Túlsá-
gosan bízik a csodában, de a bûn-
bak keresésén kívül semmit nem

tesz annak érdekében, hogy a csoda valóban be-
következzen. A telihold utáni héten nem tanácsos
a régi kocsiját eladni, és újat se ekkor vegyen. Most
az országutakon is elkél a fokozott óvatosság.
Frontérzékenysége felerõsödhet, és álmatlanságot
vagy köhögési ingert okozhat. A folyamatos irritá-
ció során megsérülhetnek a hajszálerek a torkában,
és a kórokozók még könnyebben jutnak a szerve-
zetébe. Minél elõbb menjen orvoshoz, hogy leg-
alább az allergiás köhögését megszüntethessék.
Álmatlanság ellen gyógyszer helyett inkább gyógy-
teát kortyolgasson esténként. 

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Örüljön, és végre vegye már

észre, hogy minden az elképzelése
szerint történik. Sikerei egyre inkább
felélesztik irigyei rosszindulatát, vi-
szont ha ezt a természetes emberi

reagálást kudarcnak éli meg, és védekezik, magya-
rázkodik, akkor a félreértések sorozatát indíthatja el.
A második hét csendesebb napjaiban hallgasson lé-
lekerõsítõ meditációs kazettákat. Annak ellenére,
hogy immunrendszere tökéletesnek tûnik, öltözzön
melegen, és különösen az alsótestére vigyázzon.
Hólyaggyulladást jeleznek a bolygók, de a házi ke-
zelgetés helyett érdemes azonnal orvoshoz fordul-
nia vele. Ellenkezõ esetben sok kellemetlenséget
okozhat. Az egészségét veszélyezteti az is, ha a ter-
vei akadályba ütköznek, sokat rágódik a problémá-
kon, és a gyomra készül ki. 

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Nagyszerû ötleteit jegyezze fel,

nehogy elfelejtõdjenek, de mivel
ezek a napok a cselekvésre nem al-
kalmasak, inkább csak tervezgesse
a kivitelezésüket. A legbiztonságo-

sabb pénzforrás most a munkája, különösen akkor,
ha ez valamilyen kapcsolatban áll a mûvészettel,
vagy a szépségápolással. Most egy korábban elma-
radt összeg megérkezésére is számíthat. Átmeneti
álmatlanságától nem kell megijedni, és szükségte-
len gyógyszerrel felborítani a többnyire normális al-
vásigényét. Úgy tûnik, hogy mostanában kevésbé
fárad el napközben. Használja ki az éjszakát, ol-
vasson komolyabb könyveket, nézzen filmeket. Az
éjszaka rendkívül alkalmas okkult tanulmányokra,
vagy gyakorlatok végzésére és agykontrollozásra is.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Jelenleg, a legnagyobb igyeke-

zete ellenére sem sikerül változtat-
nia egzisztenciális helyzetén.
Elégedetlensége jogos, valóban tö-
rekednie kell, hogy elõrébb jusson

a ranglétrán. Legyen diplomatikus, mert ifjú kollé-
gáit gátlástalanul fûti a karriervágy! Biztos állás
nincs, ezért jobban jár, ha mozgósítja szakmai
kapcsolatait, és bekalkulálja a változtatás lehetõ-
ségét is. Rengeteg a dolga, de szerencsére az ener-
giái is. Ennek ellenére spóroljon az erejével és
idejével, ossza meg a munkát a kollégáival. Fon-
tos, hogy kellõ idõ maradjon a partnerére, a gyer-
mekekre. Most az õ problémáik kerüljenek elsõ
helyre. Hasznát veheti ügyes szervezõ képességé-
nek, és ezzel sikerül elkerülni, hogy egy váratlan
probléma megoldása túl sok pénzbe kerüljön. 

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Csak abból lehet problémája

most, a születésnapja tájékán, ha
nem bízik önmagában, ha kétel-
kedik abban, hogy egyáltalán al-
kalmas-e annak a feladatnak az

ellátására, amire pályázik. Testi ereje, szellemi
energiája elegendõ, a kilátásai pedig nagyon biz-
tatóak. Ha túlságosan kedvezõ feltételekkel kül-
földi munkalehetõséget ajánlanak, ne fogadja el.
Maradjon itthon. Izgalmas programokat szervez.
Ügyeljen a fokozatosságra, s ha az utóbbi idõben
ideje nagyobbik részét zárt helyen, vagy otthon
töltötte, akkor egy sítúra elõtt kisebb edzéseket
tartson a szabadban. Kiránduljon, korcsolyázzon.
Vigyázzon a légzõszerveire, ügyeljen arra is, hogy
a háta soha ne fázzon. Sálon keresztül lélegezzen
a szabadban, mert a tüdeje most érzékenyebb.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Gyors felfogásának és nagyszerû

alkalmazkodó képességének kö-
szönhetõen olyan munkát is bátran
elvállalhat, amiben még nincs ru-
tinja. Az égiek segítségére legin-

kább akkor számíthat, ha a megállapodáskor nem
szerénykedik, fõleg a fizetésének összegével kap-
csolatban nem, és a hivatalos munkaszerzõdést már
az idõszak elsõ napjaiban aláírhatja. Nem szüksé-
ges többet tornáznia, mint amennyi jól esik, de a
rendszeres mozgás szükséges. Jelenleg még a túl
sok pihenés is árthat. Koncentráljon az immun-
rendszere erõsítésére, és ennek érdekében egyen
minél több gyümölcsöt. A húsfogyasztás nemhogy
energiához juttatna, inkább gyengít. Regeneráló-
dása érdekében, legalább kúraszerûen próbálkoz-
zon meg a húsmentes étkezéssel. S ha már jól van,
lehet, hogy nem is fog nagyon visszatérni rá. Alkal-
manként pedig ártalmatlan egy-egy szelet hús elfo-
gyasztása.

ÉLMEZÕNYBEN A PINGPONGOZÓK

MEGYEI DÖNTÕBE JUTOTTAK

Harminc szerencsi úszó vívta ki a jogot a megyei döntõben való
szereplésre.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
NÁDVÁGÁS

A HOMOKOS-TAVON

Talán az olvadás elõtti utolsó pil-
lanatokban sikerült elvégeznie a
Szerencsi Horgászegyesületnek a
Homokos-tó téli nádvágását. A szer-
vezet önkéntesei január 8-án vé-
geztek társadalmi munkát a terüle-
ten, ahol motoros fûkaszával, kézi-
szerszámokkal takarították a tavat. A
munka végén pedig elégették az
elszáradt növényzetet. 

A hideg évszakban azért van szük-
ség erre a tevékenységre, mert a be-
fagyott vízfelület ad lehetõséget arra,
hogy eltávolítsák a feleslegessé vált
növényeket. Ez a munka a horgászat
szempontjából hasznos, mert a szer-
ves anyagok eltávolítása segíti a víz
minõségének javulását. A nád ta-
vasztól növekedésnek indul és táp-
anyagot vesz fel az iszapos talajból,
ezzel járulva hozzá a szerves anya-
gok egyensúlyához a vízben.

A téli nádvágással azonban nem
mindenki ért egyet, hiszen ezzel
megszûnik a rovarok és fészkelõ
madarak élõhelye, amely tavasztól
az újabb hideg évszakig nem képes
a maradéktalan regenerációra.

A VÁR ÚJ TETÕSZERKEZETE

Megújul a Rákóczi-vár tetõszerke-
zete, amelynek a lécborítását és cse-
repezését 2010 decemberének kö-
zepén kezdte meg a kivitelezõ. Az
épület rekonstrukcióját a Norvég Alap
pályázatán nyert pénzügyi támogatás
felhasználásával valósítja meg Sze-
rencs Város Önkormányzata. 

ISMÉT A KÁTYÚKRÓL

Egyre több olvasónk hívja fel fi-
gyelmünket az újabb és újabb úthi-
bákra, melyek az elmúlt idõszakban
keletkeztek a településen. A közle-
kedést nehezítõ, sokszor balesetve-
szélyes és egyre szaporodó gödrök
várhatóan a tavasz egyik legégetõbb

problémáját fogják okozni. Mint ar-
ról korábban is beszámoltuk, az ön-
kormányzat minden évben elkülönít
egy összeget a javításra, és a megyei
útfenntartó is végzett némi helyreál-
lítást a kritikusabb részeken. Sajnos,
úgy tûnik, hogy az õszi akció kido-
bott pénz volt az ablakon, hiszen a
téli fagyok miatt ismét kiújultak az
útsebek. A Rákóczi és Bekecsi uta-
kon keletkezett kátyúk már a veszé-
lyes kategóriába sorolhatók, egyre kri-
tikusabb a helyzet az Erzsébet tér kör-
nyékén és Ságvári Endre utcában,
alapvetõen nem változott a helyzet
a fecskési Dobó Katica úton sem. 

SOK AZ AUTÓ,
KEVÉS A PARKOLÓ

A Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épülete elõtt reggel fél nyolc
körüli idôben hatalmas a tumultus.
Az autók sorra érkeznek az intéz-
mény elé, anyukák és apukák szál-
lítják csemetéiket az iskolába. Par-
kolóhely már nincs, hiszen a Rákóczi
Zsigmond tér eme rövid szakaszán
legfeljebb 15-20 autó képes bizton-
ságosan megállnia, nem beszélve a
sarkon mûködõ munkaügyi köz-
pontról, ahová szintén elõszeretettel
érkezik gépjármûvel az ügyfelek egy
része. Ez az áldatlan helyzet meg-
oldásra vár a jövõben. Az intézmény
környezetében van olyan terület,
amit jól lehetne parkolásra haszno-
sítani – sokat enyhítve a meglévõ
gondokon. 

BEHAJTANI TILOS?
Az elõzõ témához kapcsolódik az

iskola elõtti lezárt terület. A dísz-
burkolattal ellátott rész el van zárva
az autós forgalom elõl, egyik olda-
lon Behajtani tilos! tábla, másik vé-
gén egy megkopott, egykor szebb na-
pokat is látott jelzés „díszeleg”. 

A napokban történt, hogy az is-
kolából kiszaladó gyermek összeüt-
között az oda érkezõ kerékpárossal,
aki a Csalogány út felõl érkezve hasz-
nálta ezt a belváros felé vezetõ rö-
videbb utat… Istennek hála, nem tör-
tént nagy baj! A férfi arra hivatko-
zott, hogy nem tiltja semmi az át-
haladást, amiben igaza is volt, hiszen
a tábla régen nem tölti be szerepét.
Az is tény: egy oktatási intézmény
elõtt számítani kell arra, hogy onnan
gyermekek jönnek, szaladnak ki a tér-
re, akik az arra kerekezõktõl nagyobb
figyelmet érdemelnek. 

A 2011-es évre vonatkozó
legfontosabb adóváltozá-
sokról volt szó azon a tájé-
koztatón, amit január 19-én
tartott a Borsod-Abaúj-
Zemp lén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara sze-
rencsi képviselete. Az ese-
ményen Nyíriné Bárdosi Má-
ria adótanácsadó többek kö-
zött a január 1-jétõl beve-
zetett egykulcsos, 16 száza-
lékos személyi jövedelem -
adóhoz kapcsolódó kedvez-
ményekkel ismertette meg a
hallgatóságot.

Mint elhangzott, a hatályos szja-tör-
vény alapján január 1-jétõl az adó
mértéke a felbruttósított jövedelem-
re vonatkozóan egységesen 16% lett.
Ezt az arányt kell alkalmazni az ösz-
szevont adóalapra, valamennyi külön
adózó jövedelemre – ingó- és ingat-
lan-átruházásra, béren kívüli juttatá-
sokra, valamint a tõkejövedelembõl
keletkezõ bevételekre – egyaránt. A
magánszemélynek megszûnik a vá-
lasztási lehetõsége az ingatlan-bér-

beadásnál, mivel ez után önálló te-
vékenységbõl származó jövedelem-
ként kell adózni. Az új törvény eltörli
az adóterhet nem viselõ járandóság
fogalmát. A nyugdíj, gyes, ösztöndíj
továbbra is mentes a közteher alól,
azonban a hallgatói munkadíj már
munkaviszonyból származó jövede-
lemnek minõsül, ez esetben adójó-
váírás, családi és más kedvezmények
érvényesítésére van csak lehetõség. Új
fogalomként lépett be a családi ked-

vezmény, amely valójában
adóalap-csökkentõ tényezõ:
egy és két eltartott esetén ha-
vonta legfeljebb 62 500 Ft/fõ,
három, vagy annál több el-
tartottnál maximum 206 250
Ft/fõ adólap-mérséklést je-
lent. 

A magánszemély adóbe-
vallás helyett a 2011. évi
adókötelezettség keletkezé-
sekor már adónyilatkozatot
nyújthat be. Ennek feltétele
többek között az, a kizáró-
lag egy munkáltatótól szer-
zett jövedelem, illetve az,
hogy a levont adóelõleg és

a tényleges fizetendõ adó különbö-
zete kevesebb legyen ezer forintnál. 

A cafeteria adózása 2011-ben az
alábbiak szerint alakul: meleg- és hi-
deg étkezési utalvány után 18 ezer
forintos havi juttatás esetén 19,04%,
ennél magasabb összegnél 51,17%
a teher. Ezeken túl lehetõség van töb-
bek között üdülési csekk, helyi bér-
let, internet-hozzájárulás, iskolakez-
dési támogatásra is, csak néhányat
említve a lehetõségek közül.

Elsõ alkalommal rendezett házi
bajnokságot 2010. december 19-én
a városi sportegyesület súlyemelõ
szakosztálya. A nehéz tárcsákat emel-
getõ 31 leigazolt helyi versenyzõ kö-
zül összesen 19-en léptek dobogóra
a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.

A hagyományteremtés szándékával
életre hívott eseményen Árvay Attila
köszöntötte a jelenlévõket. A szak-
osztályvezetõ kiemelte, hogy a sze-
rencsi súlyemelõk az elmúlt években
számos országos versenyen öregbí-
tették a város hírnevét, az utánpótlás-
válogatott keretbe is bekerült fiatalok
diákolimpiai bajnoki címeket sze-
reztek és országos csúcsokat döntöt-
tek. Hosszú éveken át Fekete László
szakedzõ készítette fel a versenyzõket,
akinek munkáját az utóbbi idõben Fe-
kete Diána és Morvai Zoltán segíti.
A szakosztályvezetõ kitért arra, hogy
a súlyemelõ-edzéseket napjainkban
olyan sokan látogatják, hogy a tré-
ningek helyszínéül szolgáló egykori
öltözõ mellett a sportlétesítmény tor-
natermét is igénybe veszik a verse-

nyekre való felkészülésben. A dobo-
gó hiánya miatt azonban sérülnek a
tárcsák, amelyek pótlása komoly költ-
séget jelent.

A házi versenyen a fiatalok szakí-
tásban és lökésben egyaránt bemu-
tatkoztak a hozzátartozókból és ba-
rátokból verbuválódott népes né-
zõsereg elõtt. A gyakorlatok szabá-
lyosságát a hivatalos versenyekhez

hasonlóan háromfõs bírói testület
állapította meg. A szervezõk külön-
bözõ korcsoportok gyõzteseit érem-
mel és csokoládéval jutalmazták. A
fiú korcsoportban Bárány Gergõ vég-
zett az elsõ helyen. A serdülõk kö-
zött Molnár Péter bizonyult a leg-
eredményesebbnek, míg az ifjúsági
korúak mezõnyében Balla Dávid
 dia dalmaskodott.

Térítésmentesen biztosítja idén
január 1-jétõl a város 30 éven felüli
lakosainak szûrését a Szerencsi Ren-
delõintézetben mûködõ tüdõgon-
dozó. Az ingyenes vizsgálat évente
egy alkalommal vehetõ igénybe.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, illetve Szerencs térségben az el-
múlt idõszakban a tuberkulózisban
(tbc) megbetegedõk száma szinte
minden évben meghaladta azt a ha-
tárértéket, aminél a közegészség-
ügyi hatóság elrendelte a leginkább
veszélyeztetett korosztály kötelezõ
vizsgálatát. Ennek a kötelezettségnek
a harmincadik életévüket betöltött
nõk és férfiak az erre a célra kijelölt
miskolci egészségügyi centrumban,
illetve a meghatározott idõszakokban
Szerencsre kitelepülõ szûrõbusz
igénybevételével tehettek eleget in-
gyenesen, OEP-finanszírozás hiá-
nyában a helyi tüdõgondozóban el-
végzett vizsgálatért fizetni kellett a
lakosságnak.

– Régi törekvésünk, hogy változ-
tassunk ezen az áldatlan helyzeten,
amire az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztárral kötött szerzõdés alap-
ján 2011. január 1-jétõl nyílt lehe -
tõ ség – tájékoztatta lapunkat Árvai Éva
tüdõgyógyász fõorvos. – Ettõl az  idõ -
 ponttól a szerencsi tüdõgondozó a te-

lepülés lakossága számára szûrõál-
lomásként mûködik. A tbc vissza-
szorítása érdekében külön értesítõben
tájékoztatjuk az érintetteket arról,
hogy mikor jelenjen meg a kötelezõ
vizsgálatra, amit most már mi is té-
rítésmentesen biztosítunk, idõt és fá-
radságot takarítva meg a helyben

élõknek. Akinek az
idõpont nem megfe-
lelõ, bármelyik mun-
 kanapon felkereshet
bennünket. 

A fõorvos kiemel-
te: minden 30 éven
felülinek ajánlott
évente egyszer részt
venni tüdõszûrésen,
ami nemcsak a tu-
berkulózis, hanem
a daganatos megbe-
tegedések idõbeni
felfedezésének és
gyógyításának is a
leghatékonyabb esz-
 köze.

ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL A KAMARÁBAN

A fórum résztvevôi hasznos ismereteket szereztek. 

ERÕS FIATALOK HÁZIVERSENYE

A decemberi súlyemelô házibajnokság résztvevõi. 

INGYENES TÜDÕSZÛRÉS SZERENCSIEKNEK

A szerencsiek vizsgálatát a helyi rendelõin-
tézetben végzik el. 
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2011. február 11-én 
jelenik meg. 

Lapzárta: február 4., 
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.

Royal
Angol használtruha-

kereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47.

kiárusítás
Január 31. – február 12. között

–20%
Márkás téli ruhák, cipôk, csizmák, táskák

Igniker Kft.

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.

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 170 Ft/liter

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

Egy kis 
hazai...

Az akció 2011. február 1-jétôl a módosításig érvényes!

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

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

Két-, három- 
és négyágyas szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ
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