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Reményteli várakozás, lelki készülődés

Advent első vasárnapján a szerencsi polgármesteri hiva-
tal elé hívta az érdeklődőket az Általános Művelődési Köz-
pont. A november 27-ei délutánon a szerencsi óvodások mű-
sora fogadta a vendégeket.

(Írásunk a 2. oldalon)

Bolyai-napok a névadó tiszteletére

Hagyományteremtő céllal rendeztek Bolyai-napokat 
december 6–8. között a Bolyai János Általános Iskolában. 
A programsorozattal a 209 esztendővel ezelőtt született, a 
geometria Kopernikuszaként emlegetett híres magyar ma-
tematikusra emlékeztek a diákok és a pedagógusok.

(Írásunk a 3. oldalon)

Tavaszra ismét zöldellnek a lombok
Heves visszhan-

got váltott ki a közel-
múltban Szerencsen, 
hogy megkezdődött 
a város szívében lé-
vő Kossuth téri fák 
nagymértékű vissza-
vágása. Egyesek úgy 
vélték, ezzel a lépés-
sel tönkretették a belváros egyik közkedvelt zöldterületét, 
azonban több szakértői vélemény is a balesetveszély elhá-
rítására hívta fel a figyelmet. 

(Írásunk a 15. oldalon)

Fűtési szünet a közoktatási 
intézményekben

A helyi közoktatási intézményeiben fűtési szünetet ren-
delt el a fenntartó, azaz Szerencs Város Önkormányzata. A 
téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. december 21-e, a 
szünet utáni első tanítási nap 2012. január 9-e.

(Írásunk az 5. oldalon)

TesTvéRváRosi szeRződés 
PodgoRával 

Szerencs város képvise-
lő-testülete november 24-én 
rendkívüli ülést tartott, mely-
nek keretében Koncz Ferenc 
polgármester és a horvátor-
szági Podgora településveze-
tője testvérvárosi szerződést 
írtak alá.

A két nemzet himnuszát kö-
vetően Koncz Ferenc köszön-
tötte a dalmáciai község kép-
viseletében megjelent delegáció 
tagjait, majd elmondta, hogy a 
két település kapcsolatépítése 
civil kezdeményezés alapján, 
még az előző önkormányzat 
idején kezdődött. A szerencsi 
Bereczk József évek óta kapcso-
latot tart a podgorai emberek-
kel, ő tett javaslatot a testvérvá-
rosi együttműködés kialakítá-
sára, melyet mindkét fél pozi-
tívan fogadott. A tengerparti 
város vezetőinek meghívására 
2010 júliusában szerencsi dele-
gáció utazott Horvátországba, 
majd három hónappal később, 
2010 októberében mi is vendé-
gül láttuk a podgorai küldötte-
ket, így a két település vezeté-
se kölcsönösen megismerhet-
te egymás városát. A szerencsi 
képviselő-testület a 2011. má-
jus 26-án tartott ülésén döntött 
a testvérvárosi szerződés alá-
írásáról. Koncz Ferenc kiemel-
te, hogy a szorosabb kapcsolat 
kialakítása közös célja a két te-
lepülésnek: az Európai Unió-
hoz való csatlakozás előtt álló 
horvát város önkormányzatát 

uniós integrációja során fog-
juk segíteni, Szerencs pedig 
hasznos turisztikai és idegen-
forgalmi ötleteket szerezhet a 
dalmáciai település révén. An-
te Miličić, Podgora polgármes-

tere beszédében kifejtette, hogy 
ez az első testvérvárosi kapcso-
latuk, mely kezdetben a barát-
ságra épült, a továbbiakban pe-
dig a turizmus és a gazdasági 
kapcsolatok elmélyítése a cél. 

Hozzátette: Horvátország uni-
ós csatlakozását fenntartások-
kal várják, Szerencs ilyen irá-
nyú tapasztalataira is számí-
tanak. 

A horvát polgármester is-
mertette a képviselő-testület-
tel, hogy Podgora 1500 fős lé-
lekszámú tengerparti község a 
makarskai Riviérán, mely több 
ezer ember egyidejű fogadásá-
ra is alkalmas infrastruktúrá-
val rendelkezik. Turizmussal 
közel száz éve foglalkoznak 
a településen, így e téren szé-
les körű tapasztalattal rendel-
keznek, a község azonban csak 
17 éve alakult meg, így az ön-
kormányzatiságban még nincs 
nagy rutinjuk. Ante Miličić a 
horvátok barátsága jeléül Dal-
mácia jelképét, egy olívafa-
csemetét adott át Koncz Fe-
rencnek, amely azt a szándé-
kot szimbolizálja, hogy a két 
település kapcsolata hosszú 
ideig fennálljon. A két polgár-
mester aláírásával hitelesítette a 
testvérvárosi szerződést, majd 
kézfogással erősítette meg az 
együttműködési szándékot. 

(Folytatás a 10. oldalon.)

MegéRkezeTT a Mikulás
A néphagyomány szerint 

december 5-én éjjel a Mikulás 
meglátogatja a gyermekeket, s 
ha azok az elmúlt évben jól vi-
selkedtek, apró ajándékokkal 
kedveskedik nekik. 

A Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Iskola drámatagozatos di-
ákjai december 5-én délelőtt a 
Gyárkerti és a Napsugár óvo-
dákat keresték fel alkalomhoz 
illő műsorukkal, az esti órák-
ban pedig a Szerencsi Rendőr-
kapitányságon megtartott Mi-
kulás-ünnepségen léptek fel 
„A Mikulás zsákja” és a „Meg-
érkezett a Mikulás” című jele-
neteikkel. 

Másnap a bölcsődébe is ellá-
togatott a fehér szakállú jótevő, 
puttonyában a sok játék mel-
lett meglepetésként egy mini 
hifitornyot ajándékozott az ap-
róságoknak. A kicsik énekek-
kel, mondókákkal köszöntöt-
ték az ajándékosztót. Megtud-
tuk, hogy a bölcsőde alapítvá-
nyához befolyt összegből sike-
rült megvásárolni az új játék-
szereket. 

A szerencsi Gyárkerti, a Csa-
logány, illetve az ondi óvodá-
ba december 6-án érkezett meg 
a Télapó. A gyermekek öröm-
mel fogadták a pirosruhás öre-
get, néhányan énekkel, versek-
kel, táncokkal készültek az ese-
ményre. A Napsugár óvodában 

a szülők által összeállított cso-
magok mellett a Márton-napi 
jótékonysági vásár bevételéből 
képességfejlesztő játékokat, bá-
bokat, autókat, babákat vásárol-
tak a szülők. 

A Szerencsi Általános Műve-
lődési Központ munkatársai a 
Rákóczi-vár belső udvarán „fel-
építették” a Mikulás Házát. Itt 
fogadta a gyermekeket a nagy-
szakállú Mikulás. 

A hagyomány szerint a Mi-
kulás két kísérővel érkezik, 
egyikük a krampusz, másik 
az angyal. A régi időkben leg-
inkább édességet, gyümölcsöt, 
kivételes esetben a nagyon jó 
gyermekek kisebb játékszert 

kaptak ajándékba. Nagy putto-
nyától meggörnyedve érkezett 
a Mikulás, majd ő maga, eset-
leg segítői tették be az ajándé-
kot az ablakokba helyezett kis 
cipőkbe, csizmákba.

Napjainkban már hazánk-
ban is keveredik a szokás a ten-
gerentúlról áthozott tradíciók-
kal, hiszen például Ameriká-
ban rénszarvasok húzta repü-
lő szánján érkezik a Santa Cla-
us és a kéményen át bejutva, az 
éj leple alatt ajándékozza meg az 
arra érdemeseket. A gyermekek 
itt nem cipőt tisztítanak, inkább 
édes süteményt, tejet készítenek 
a várva várt Télapónak.                                       

E. K.

Minden gyermek várta az ajándékosztót.

Ante Miličić (balra) és Koncz Ferenc látták el kézjegyükkel a dokumentumot.

Szerencs Város  
Önkormányzata nevében  
kívánok  
áldott, békés karácsonyt  
és boldog új esztendőt  
Szerencs  
minden lakójának!

Koncz Ferenc
polgármester
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Adventi gondolAtok
Egymás után lobbannak fel 

a lángocskák az adventi ko-
szorún. Különleges időszakot 
élünk: a karácsonyvárást. Mi-
re csonkig ég minden gyertya, 
ünnepet ül a világ. Isten belép 
az emberiség, az egyén világá-
ba. Csak az a kérdés, hogy az 
élet és a lélek sötétjében tapo-
gatózva keres-e minket, vagy 
ki van világítva a lelkünk?

Az advent latin eredetű szó, 
értelmét talán a várakozás, 
megérkezés, eljövetel szavak-
kal lehetne visszaadni. De mi 
ebben az időszakban nem nyel-
vészkedni akarunk, hanem fá-
zós lelkünkkel a tűzhöz búj-
ni, s a körülöttünk lévő fagyos 
világba Isten szeretetének je-
get olvasztó melegét belelehel-
ni. Az egyes napokat átgondol-
va, imádsággal és emberséggel 
megszentelve, Jézust magunk-
hoz minden nap közelebb és 
közelebb engedve egyre élőb-
bé tenni a várakozást. Krisz-
tust várjuk, hogy eredményes 
legyen az advent, hogy igazi le-
gyen a karácsony. Ehhez át kell 
formálni önmagunkat.

Az adventi koszorún egy-
más után gyúlnak meg a 
gyertyák. Istenem, hogy rö-
pül az idő! Bizony így repül 
el az egész életünk. Erre a ne-
künk nem tetsző valóságra éb-
redve érezzük, hogy nagyon is 
helyénvaló az adventi időszak-
ban felénk magasodó sürgetés, 
Keresztelő Szent János szavai: 
„Térjetek meg!” Mi a megtérés? 
Tudjuk, ismerjük a szó jelenté-
sét, de magát a fogalmat, plá-
ne ha ránk vonatkozik, nehéz 
meghatározni. Megtérni any-
nyi, mint megváltozni, meg-
újulni, igazabb emberré lenni. 
De ez még mindig csak körül-
írás, a lényeg sokkal több. Meg-
térés az, amikor a szív átmeleg-
szik, a lélek mozgásba jön, az 
akarat dolgozni kezd. Szívvel 
nemcsak az embereket, Istent 
is lehet szeretni. Fáradni nem-
csak pénzért lehet, hanem Jé-
zusért is. Megtérni annyi, 
mint komolyan venni az éle-
tet: eddig csak magamnak él-
tem, most az Úrnak élek, eddig 
csak a családomért dolgoztam, 
most munkámat Istennek is 
ajánlom. Most már minden na-

pom nem a halálhoz, hanem a 
Mindenhatóhoz visz közelebb. 
Keresztelő János így folytatja: 
„Azért térjetek meg, mert kö-
zel van az Isten országa. Ő nem 
távoli, mozdulatlan Isten, ha-
nem közeledik, hogy otthon-
ra találjon bennünk. Közele-
dik a Szentírás szavaival, a ka-
rácsonyban, s jön Jézus Krisz-
tusban, hogy lakást vegyen 
nálunk.” Amikor Jézus belép 
az életünkbe, bennünk szüle-
tik meg az Isten országa. Hi-
szen Jézus azt mondta: „Isten 
országa köztetek van.” Igen, 
mindenütt ott van, ahol hirde-

tik az evangéliumot és a sze-
rint élnek. Tehát Isten országa 
ott van, ahol ő uralkodik. Most, 
advent napjaiban meg kell kér-
deznünk magunktól: bennünk 
ki vagy mi uralkodik? Sok-
szor a pénz szenvedélyei, a té-
vé, a számítógép uralkodnak 
életünkön, egészen rabjai va-
gyunk. A dolgok uralkodnak 
azzal, hogy megkívánjuk őket: 
napjaink zsúfoltságában a Te-
remtő szóhoz sem jut. 

Itt van az adventi időszak, 
Isten uralkodjék a szívünk-
ben. Legyünk lélekben szegé-
nyek, akiket nem kínoz a szer-
zés vágya. Legyünk szelídek, 
éhezzük az igazságot, s fedez-
zük fel az Úr mindig jelenlé-
vő, s mindig bennünket kere-
ső szeretetét. Bármerre járunk, 
mindig Isten békéjét hordoz-
zuk. Ebben a zűrzavaros vi-
lágban csendesen, békés lélek-
kel építsük Isten országát, gyó-
gyítsuk a sebeket, embertársa-
inknak és magunknak teremt-
sünk boldog karácsonyt. 

Darvas László 
római katolikus plébános

kiS 
MUZSikUSok  
A SZÍnPAdon

Kamarazenei hangversenyt 
rendeztek december 7-én a sze-
rencsi Rákóczi Zsigmond Álta-
lános Iskolában. Az eseményen 
a zenei képzésben részt vevő 
diákok csoportos fellépéseit te-
kinthették meg az érdeklődők.

kArácSonyváráS

A karácsony szinte az egész 
művelt világ ünnepének szá-
mít, amely a megbékélést, az 
emberi összetartozás eszméjét 
hivatott hirdetni. Az ezt meg-
előző időszak az ünnepvárás – 
a latin adventus (eljövetel) szó-
ból ered – Krisztus eljövetelé-
nek várásával eltelő ciklus.

Adventi koszorúkat először 
a XIX. században készítettek. 
Az ötlet Johann Wichern német 
lelkésztől származik, aki 1860-
ban otthonába egy hatalmas fe-
nyőkoszorút akasztott a meny-
nyezetre, 24 gyertyát állított be-
le, hogy minden adventi napon 
meggyújthasson egy újabbat. 
Ebből mára megmaradt az ad-
venti naptár, illetve a hetek mú-
lását jelző négygyertyás koszo-
rú. Szalmája egyszerre utal a já-
szolra, melyben Jézus született, 
a szegénységre és egyszerűség-
re, ahogy élt, de talán még a vég-
ső töviskoszorúra is. Kör alakja 
szimbolizálja a tökéletességet, 
de az égi és földi világ határát is, 
amit gyűrűként egyesít, és kap-
csolata van a koronához is.

Advent táján talán még sérülé-
kenyebbek az emberek. Aki sze-
retetre vágyik, még nehezebben 
viseli a magányt. Ennek ellené-
re mégis sokan felkapják a fejü-
ket arra a szerintük elcsépelt jel-
zőre, hogy a karácsony a szere-
tet ünnepe. A Biblia azt írja: „úgy 
szerette Isten a világot, hogy az 
egyszülött fiát adta”, és még azt 
is, hogy „a szeretet kiűzi a félel-
met”. Valószínűleg furcsa és szo-
katlannak tűnhet, de ettől még 
igaz azt állítani, hogy a szoron-
gós, félelem-görcsös légkörre a 
szeretet a megoldás. Természe-
tesen nem valami szirupos sze-
retetre kell gondolni. Az iga-
zi azt jelenti, hogy bízunk egy-
másban, pozitívan állunk a má-
sikhoz, számítunk a másik segít-

ségére. A helyes szeretet lényege: 
„amit akarjátok, hogy az embe-
rek veletek cselekedjenek, mind-
azt ti is úgy cselekedjétek.”Az ad-
vent alkalom arra, hogy jó irány-
ba formáljuk a kapcsolatainkat. 
A törődés ugyanis nem csak sza-
vakat jelent és pláne nem ajándé-
kokat, sokkal inkább odafigye-
lést, meghallgatást, a másik fi-
gyelembevételét. 

Adventhez és karácsonyhoz 
szorosan hozzátartoznak a fé-
nyek, a gyertyagyújtás. A kérdés 
az, hogy világítanak, vagy csak 
csillognak. A magát emésztő, vi-
lágító gyertya Krisztus áldozatá-
ra, a gyertyaláng melege pedig 
szeretetére utal. A fény erede-
ti szerepe az lenne, hogy irányt 
mutasson, láthatóvá tegye a va-
lóságot, biztonságérzetet nyújt-
son. Mára sajnos már csak egy-
fajta kelléktárrá vált, mely csil-
logás a fény illúzióját kelti, de 
közben nem világít meg sem-
mit, nem ad biztos iránymuta-
tást és tűnékeny.

Az adventi hetek, karácsony 
közeledte alapjában mindig 
meghittebbé, egymásra job-
ban figyelővé tesz bennünket. 
Amennyiben képesek volnánk 
arra is, hogy mindenben, még 
a tragédiában is felfedezzük az 
álruhába öltöztetett ajándékot, 
megtalálnánk a lélek táplálásá-
nak a legjobb módját. A színes, 
túlpörgetett karácsonyi forga-
tagban tehát csak rajtunk mú-
lik, hogy mennyire lesz meghitt 
és tartalmas az ünnep. Segíthet-
nek a helyes irány felfedezésé-
ben, az egymásra találásban Ba-
bits egyetemes és időtálló sorai:

„Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát 

sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd 

elénk
Törékeny játékunkat, a reményt.”

O. Z. M.

kAlendáriUM A 
SZerencSi gyerekeknek

Kü lön leges 
ajándékkal ked-
veskedett a hely-
ben élő óvodá-
soknak és isko-
lásoknak az el-
múlt napokban 
a Szerencsi Bon-
bon Kft. 

A cég a közel-
gő ünnepek al-
kalmából a vá-
ros óvodásainak, 
és az általános is-
kolák tanulóinak 
egy-egy csokolá-
dé adventi kalendáriumot adott 
ajándékba.

Takács István, a Szerencsi 
Bonbon Kft. ügyvezető igaz-
gatója kérdésünkre elmond-
ta, hogy minden évben igye-
keznek valamilyen támogatást 
nyújtani a helyben élő gyerme-
keknek, idén a cég egyik ter-
mékére, a csokoládés adventi 

kalendáriumra esett a válasz-
tásuk. – Úgy gondoltuk, hogy 
ha a karácsonyig tartó idő-
szakban naponta előveszik ezt 
a kis adventi naptárt – amely 
szerencsi csokoládét tartalmaz 
–, ez emlékezteti majd őket ar-
ra, hogy szerencsi polgárok és 
legyenek büszkék szülőváro-
sukra!

kedvenc tÉli ÜnnePeM
A Szerencsi Általános Műve-

lődési Központ könyvtára rajz-
pályázatot hirdetett óvodások-
nak és alsó tagozatos általános 
iskolai tanulóknak Kedvenc té-
li ünnepem címmel. Az A/4-es 
méretű, szabadon választha-
tó technikával készített pálya-
munkákat december máso-
dikáig kellett beküldeniük a 
gyermekeknek, az ünnepélyes 
eredményhirdetést decem ber 
7-én tartották a szerencsi Rá-
kóczi-várban. Az eseményen 
kiderült, hogy az óvodások 
között Géczi Sára, Zöldi Virág, 

Szabó Eszter, Bodolai Luca, Fa-
zekas Anna és Paksi Dorina ve-
hette át a karácsonyi kifestőből 
és színes ceruzákból álló díjat, 
amit stílusosan a Mikulás adott 
át a gyermekeknek. Az alsó ta-
gozatos diákok közül Varga Re-
beka, Mizák Anna, Végső Vik-
tória részesült elismerésben, 
különdíjat vehetett át Vincze 
Kinga. A pályázatra összesen 
68 rajz érkezett, amelyek meg-
tekinthetők a gyermekkönyv-
tár előterében, és az intézmény 
internetes honlapján: www.
konyvtar.szerencs.hu.

Békés, szeretetteljes karácsonyt  
és boldog új esztendőt  
kívánunk olvasóinknak!

A Szerencsi Hírek munkatársai

REMÉNYTELI VÁRAKOZÁS, LELKI KÉSZÜLŐDÉS
Advent első vasárnapján a sze-

rencsi Polgármesteri Hivatal elé 
hívta az érdeklődőket az Általá-
nos Művelődési Központ. A no-
vember 27-ei délutánon Ringer 
István és Visi Ferenc muzsikája 
fogadta az első adventi gyertya-
gyújtásra érkező vendégeket. A 
fenyőágakból készített hatalmas 
adventi koszorú mellett a Nap-
sugár óvoda gyermekei idézték 
a közelgő karácsony hangula-
tát. Ugyancsak dalos műsorral 
készültek a Gyárkerti óvoda ap-
róságai, majd Kecskés László ró-
mai katolikus káplán mondta el 
ünnepi gondolatait, ezt követően 
pedig óvodás gyermekkel közö-
sen gyújtotta meg az adventi ko-
szorú első gyertyáját.

A következő vasárnapon Egeli 
Zsolt alpolgármester beszélt Is-
tenről, Jézusról és a felebaráti sze-
retetről, majd meggyújtotta a pol-
gármesteri hivatal mellett lévő 
adventi koszorú második gyer-

tyáját. Az est további részében a 
szerencsi Rákóczi Zsigmond és 
Bolyai János általános iskolák di-
ákjai adtak műsort. 

A harmadik adventi gyertyát 
Börzsönyi József református es-
peres gyújtotta meg, miközben a 
helyi középiskolás fiatalok adtak 
műsort. A szervezők forró teával 
és süteménnyel kínálták a ven-
dégeket. 

Advent a reményteli vára-
kozás, a lelki készülődés idő-
szaka, amikor a keresztény vi-
lág felkészül Jézus születésére, 
a karácsonyra. A régi időkben a 
keresztények szigorú böjtöt tar-
tottak advent idején, tiltott volt 
a zajos népünnepély, a lakoda-
lom. A hagyományos koszorú 
az advent négy hetét jelképezi. 
Ahogy közeledik a karácsony, 

sorra lobbannak fel az apró lán-
gok, jelezve, hogy hamarosan 
eljő a megváltó születése.

M. Z.

Minden gyermek szereti a csokoládét. 

A negyedik adventi gyer-
tyagyújtásra várja az érdek-
lődőket december 18-án 16.30 
órától a Szerencsi Általános 
Művelődési Központ. A Pol-
gármesteri Hivatal épüle-
te előtti adventi koszorúnál 
Koncz Ferenc polgármester 
mondja el ünnepi gondola-
tait, majd a Csalogány óvoda 
gyermekei, a Városi Nyugdí-
jas Klub énekkara, a Nyárutó 
Klub Nefelejcs Népdalköre, 
és a Hegyalja Pedagógus Kó-
rus adnak műsort. Fellép: Vi-
si Ferenc és Ringer István. Az 
ünneplőket forró teával, for-
ralt borral és aprósütemény-
nyel várják a szervezők.
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Bolyai-napok  
a névadó tiszteletére

Hagyományteremtő cél-
lal rendeztek Bolyai-napokat 
december 6–8. között a Bolyai 
János Általános Iskolában. A 
programsorozattal a 209 esz-
tendővel ezelőtt született, a 
geometria Kopernikuszaként 
emlegetett híres magyar ma-
tematikusra emlékeztek a di-
ákok és a pedagógusok.

A Kulcsár Anita Sportcsar-
nokba szervezett megnyitó-
ra Mikulás-nap reggelén ösz-
szesereglett az intézmény apra-
ja-nagyja, hogy együtt várják a 
Télapót és krampuszait. Az elő-
zetes iskolagyűlésen meghozott 
döntések alapján a tanulmányi 
és sportversenyeken elért ered-
ményeikért, valamint a városi 
ünnepségeken és rendezvénye-
ken való szereplésükért Miku-
lás-csomaggal jutalmazták a pél-
damutató tanulókat. Ezen diáko-
kat Kocsisné Szabó Beáta igazga-
tó dicséretben is részesítette. 

Életútjának főbb állomásait 
felidézve, az iskola névadójáról 
is megemlékeztek a nebulók, ki-
emelve, hogy Bolyai János ha-
zájának és korának legnagyobb 
matematikusa volt. A nyitóese-
mény részeként a Bolyai-na-
pokhoz kapcsolódó rajzpályá-
zat, valamint az iskolatörténe-
ti vetélkedő eredményei is el-
hangzottak. A diákok örömére 
rövidített tanórákkal folytató-
dott a nap, majd – ki-ki érdeklő-
désének megfelelően – sportol-
hatott, vagy természettudomá-
nyi kísérleteken vehetett részt. 
A testnevelő tanárok vezetésé-

vel korcsoportonkénti házi fut-
ball-bajnokságot rendeztek a di-
ákoknak, a tudomány világára 
kíváncsi fiúk és lányok pedig fi-
zika, kémia, biológia és földrajz 
kísérleteket tekinthettek meg, 
illetve próbálhattak ki. Ennek 
keretében az 5–6. osztályosok 
a számukra még ismeretlen 
áramkör-összeszerelést gya-
korolhatták, valamint a felületi 
feszültséggel és a légnyomással 
kapcsolatos kísérleteket végez-
tek. A „kis biológusok” többek 
között a baromfik máját tanul-
mányozták, és mikroszkóppal 
vizsgálódtak, a földrajz iránt ér-
deklődők csillagtérképet készí-
tettek, a kémia rejtelmeire fo-
gékony diákok pedig égéssel 
kapcsolatos kísérleteket végez-
tek. A Bolyai-napok jegyében 
érdekes matematika-feladvá-
nyokat oldottak meg a fiatalok 
a tanórák keretében, hogy taná-
raik ezzel is népszerűsítsék kö-
rükben a matematika tudomá-
nyát. A programsorozat kereté-
ben késő délután szülők-neve-
lők fórumát tartottak a Rákóczi-
várban, ahol Koncz Ferenc pol-
gármester köszöntötte a részt-
vevőket, majd a program meg-
hívott előadója, Czeizel Endre 
tartott előadást  „A roma gye-
rekek sorsa a genetikus szemé-
vel” címmel. – A kutatások sze-
rint a romák genetikailag nem 
térnek el a magyar lakosságtól, 
de nem kell mondanom, hogy 
az értelmi fogyatékosok közöt-
ti részarányuk sokkal maga-
sabb, kevesebben érnek el ma-
gas iskolai végzettséget, éppen 

ezért általában munkanélküli-
ek. Nagyon sok gyerekre vállal-
koznak, mert csak a családi pót-
lék nyújt számukra megélhe-
tést – emelte ki az orvos-gene-
tikus. – Ez óriási gazdasági ter-
het ró a társadalomra és én ge-
netikusként azt szeretném su-
gallani, hogy ez nem biológiai, 
genetikai probléma hazánkban. 

 „A semmiből egy másik, új 
világot teremtettem” – Bolyai 
Jánost idézve ez volt a mottó-
ja annak a vetélkedőnek, ame-
lyen másnap tizenkét, három-
fős csapat mérte össze tudá-
sát. Az írásbeli feladatokból ál-
ló verseny célja az volt, hogy a 
diákok részletesen megismer-

jék az intézmény névadó mate-
matikusának az életét és mun-
kásságát.

Az iskola tanulói a csütörtöki 
napon tehetségdélutánon sze-
repeltek, melynek célja az volt, 
hogy bemutatkozzanak az osz-
tályok. Mindannyian nagy lel-
kesedéssel készültek az előadás-
ra: voltak, akik énekeltek, néhá-
nyan hangszeren játszottak, a 
legnagyobb sikert azonban a lát-
ványos táncprodukciók aratták 
a lelátókon helyet foglaló szülők 
körében. 

A Bolyai-napok programsoro-
zat az utolsó estén megrendezett 
adventi diszkóval zárult. 

H. R.

LezáruLt az őszi érettségi időszaka
A 2011/2012-es őszi érettségire 

szeptember 5-ig jelentkezhettek 
a diákok. Immár hetedik éve van 
arra lehetőség, hogy az október–
novemberi időszakban minden 
vizsgatípusban ugyanolyan ér-
tékű vizsgaeredményeket lehes-
sen elérni, mint a májusi–júniusi 
terminusban. A 2005-től beveze-
tett kétszintű rendszerben a ta-
vaszi sikertelen eredmények ja-
vítása mellett más vizsgafajtákat 
is lehet teljesíteni, mint a rendes, 

kiegészítő, szintemelő, pótló, is-
métlő és úgynevezett előreho-
zott érettségi.

Az alacsony érdeklődést fi-
gyelembe véve, 2009-ben négy 
középfokú oktatási intézmény 
fenntartója (Szerencs, Tokaj, 
Encs, Sátoraljaújhely) úgy dön-
tött, hogy az intézmények di-
ákjai egy vizsgahelyen érettsé-
giznek. Szerencs és Encs után 
idén Sátoraljaújhelyen az V. Ist-
ván Katolikus Közgazdasági és 

Informatikai Szakközépiskola 
volt az őszi érettségi helyszíne.

Ez alkalommal is az előre-
hozott vizsga volt a legnépsze-
rűbb, a szerencsi gimnázium 
diákjai közül három tanuló élt 
a középszintű lehetőséggel, egy 
fiatal pedig emelt szinten telje-
sítette a feladatot. Mind a né-
gyen kémia tantárgyból vizs-
gáztak, ugyanis e tantárgy 
anyagának elsajátítását már a 
10. osztályban befejezik. Az el-

ért eredmények kimagaslóak, 
mivel valamennyien 80-90% 
között teljesítettek.

Gratulálunk az elért eredmé-
nyekhez, és legalább ilyen si-
keres vizsgát kívánunk a többi 
érettségi tantárgyból 2012. má-
jus–júniusában.

A május–júniusi vizsgák-
ra való jelentkezés határideje 
2012. február 15-e.

Nyiri Tibor
közművelődési tanácsnok

óvodÁsok isMerkedtek 
a HaNgszerekkeL

A Gyárkerti óvodai épület-
ben november 18-án tartották 
az Ifjú Zenebarátok Napját. 

A rendhagyó eseményen a 
szerencsi művészeti iskola nö-
vendékei mutatták be a külön-
böző hangszereket. Az óvodá-
sok egy-egy ismerős dallam ré-
vén ismerkedtek meg a külön-
böző húros, fúvós és billentyűs 
hangszerekkel. A délelőtt során 

felcsendült többek között a tu-
ba, a trombita, a zongora, a népi 
furulya és a hegedű hangja. Az 
apróságok ámulattal figyelték 
az ifjú muzsikusok előadásait. 

Az 1968 tavaszán Lisszabon-
ban tartott kongresszus határo-
zata alapján az Ifjú Zenebará-
tok Napját minden esztendő 
november 20-án ünneplik szer-
te a világon.

a reáLtárgYak 
HónapJa

A Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Iskolában a november a reál-
tantárgyak jegyében telt. Mate-
matikatörténeti kutatásokat vé-
geztek és versenyfeladatokat ol-
dottak meg a programokon 
résztvevő tanulók. A szórakoz-
tató és gondolkodtató feladvá-
nyok, keresztrejtvények, képrejt-
vények kerültek előtérbe a ver-
sengés során. A végső sorrendet 
a matematikai totó döntötte el. 
A pályázatok elkészítése hosz-
szabb időt igényelt, ezért eze-
ket előzetes feladatként kapták 
azok a tanulók, akik szívesen 
foglalkoznak a szabadidejük-
ben is egy adott téma felkutatá-
sával, összegzésével. Színvona-
las pályamunkák érkeztek, me-
lyeket iskolánk aulájában állítot-
tunk ki, hogy mindenki számára 
elérhető, megtekinthető legyen. 
Programunk zárásaként fizikai 
és kémiai kísérletet mutatott 
be két kolléganő. Az ötödikes-
től a nyolcadikosig minden év-

folyamról jöttek a kíváncsi gye-
rekek. Látványos, kipróbálható, 
önállóan is elvégezhető felada-
tokkal telt a délután. A részt-
vevő gyerekek csillogó szemei, 
érdeklődő tekintete arra ösztö-
nöz bennünket, hogy több ilyen 
programot szervezzünk, hogy 
a napjainkban háttérbe szorult 
tantárgyak iránt ismét felkelt-
sük a gyerekek érdeklődését. 
A hónap zárásaként verseny-
eredményt hirdettünk. A leg-
több fordulóban részt vett, leg-
eredményesebb tanulóink: 
Sztankovics Anna 8. c, Szőr 
Martin 8. c, Hubay Helga 8. c, 
Hegedűs Martin 7. b, Mérész 
László 5. b, Kerekes Milán 8. a, 
Janasóczki Dávid 8. c, Kanyok 
Dávid 6. a, Kanyok Kinga 6. a.  
Köszönjük a programban részt-
vevő kollégák: Hubainé Berki 
Beáta, Jobbágy Istvánné és Lu-
kács Sándorné munkáját. 

Hubainé Berki Beáta
szaktanár

irÁny  
a MikUlÁsvonat!

A Rákóczi iskola tanu-
lóit az idén az a szeren-
cse érte, hogy szinte az 
elsők között találkoztak 
a Mikulással. Decem-
ber elsején autóbusszal 
utaztak Miskolcra, majd 
a többi kíváncsi gyerek-
kel együtt felvonatoztak 
Lillafüredre, hogy a Mi-
kuláskapun át beléphes-
senek birodalmába. A biztonság 
kedvéért, és hogy el ne téved-
jünk, két krampusz kísért ben-
nünket végig az úton.

Igazán szívesen fogadott a Mi-
kulás! Felvonultatta maga köré 
kedvenc mesefiguráit: így pél-
dául Bubó doktort, a Hupikék 
törpikéket és Hókuszpókot és 
ott volt Süsü, a sárkány is, akik 
kis műsorral fogadták a gyerme-
keket. Mindannyian kedves, bá-
jos figurák voltak, kezet fogtak, 
és beszélgettek is a gyerekekkel. 

Az interaktív játék keretében 
kis jeleneteket adtak elő, amibe 
belevonták a gyerekeket. Éne-
keltették, táncoltatták, jól meg-
mozgatták őket. Aki jól viselke-
dett, az a végén jutalmat kapott: 
egy Mikulás-csomagot. Vissza-
utazásra már besötétedett, így 
fényárban pompázott a Miku-
lás birodalma. Vidáman, inte-
getve köszöntünk el egymástól 
és mindenki megígérte, jövőre 
ismét ellátogat Lillafüredre.

Kitta Józsefné

szíNHázLátogatásoN 
JÁrtUnk

Izgatottan és tiszta szívvel vár-
tuk november 15-ét, mert ezen a 
napon a Bolyai János Általános 
Iskola 4. évfolyama színházláto-
gatást szervezett Miskolcra. Vég-
re elérkezett a várva várt nap. 
Az utolsó tanítási óra és az ebéd 
után Bandi bácsi buszával indul-
tunk útnak. Az utazás vidáman 
telt, beszélgettünk, és találgattuk, 
hogy milyen díszlettel, valamint 
koreográfiával találkozunk majd.

A két osztály már harmadik 
éve, minden ősszel színházba lá-
togat, melyért köszönettel tarto-
zunk Rudolf Lászlóné Jutka néni-
nek és Molnárné Ekker Rita tanár 
néninek, akik mindezt megszer-

vezik számunkra. Idén a Dzsun-
gel könyve című mesejátékot néz-
tük meg. A díszlet, a zene, vala-
mint a színészek nagyszerű já-
tékának köszönhetően a két óra 
gyorsan eltelt. A színházterem 
nagysága, szépsége és felszerelt-
sége mindenkit magával raga-
dott. Az előadásban számomra 
az volt a legérdekesebb, legizgal-
masabb, amikor Maugli legyőz-
te Sir Kánt. Az élmény, mellyel 
gazdagodtunk, felejthetetlen. Re-
mélem, hogy minden évfolyam-
társam egyetért ezzel a vélemé-
nyemmel.

Kámán Panna
4. a osztályos tanuló

nevelési nap  
a rÁkócziBan

A Rákóczi Zsigmond Álta-
lános Iskola őszi nevelési nap-
jára a vezetőség olyan progra-
mot szervezett, ahol a nevelő-
testület minden tagja érdekes, 
hasznos ismeretekkel gazda-
godhatott. 

Ötven kolléga vett részt a 
rendezvényen, Budapesten. 
A modern nevelés részeként 
játékpedagógiai előadást te-
kintettek meg az Apáczai Ki-
adó székházában. A játék óri-
ási szerepére hívta fel a figyel-
met a játékkutató előadó, a ta-
nulói kompetenciák széleskö-
rű kialakítása szempontjából. 
A táblajátékok, valamint a kü-
lönféle stratégiai játékok nagy-
szerűen alkalmazhatóak a kü-
lönböző órákon, szakkörökön. 
Az előadás után lehetőségük 

nyílt a kollégáknak a játékok 
kipróbálására is, a bennük 
rejlő pedagógiai lehetőségek 
megismerésére.

Az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumban tett 
látogatás során megcsodálhat-
ták a könyvtár állományát, va-
lamint az 1600-as évektől nap-
jainkig tartó korszakot felölelő 
pedagógiai szakkiállítást.

A tartalmas napot a Ma-
dách Színház egyik darabjá-
nak megtekintése koronáz-
ta. Érdekes volt a művészbe-
járóban tett látogatás, ahol 
Gálvölgyi János művész úrral 
találkozhattak. Fáradtan, de él-
ményekben gazdagon, szak-
mailag megújulva tért haza 
a tantestület az együtt töltött 
nap után.

Az iskola vezetősége

A fizika iránt érdeklődő tanulók. A diákok örömmel vettek részt a kísérletek bemutatóján.
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FEJLESZTÉS A SZERENCSI 
SZENNYVÍZTELEPEN

A Szerencs víziközmű há-
lózatát üzemeltető Borsodvíz 
Zrt. idén jelentős beruházá-
sokat végzett a helyi, jelen-
leg hat zempléni települést 
kiszolgáló szennyvíztelepen.

A város határában műkö-
dő létesítmény Szerencs mel-
lett jelenleg Bekecs, Legyes-
bénye, Mezőzombor, Rátka és 
Mád településekről gyűjti ösz-
sze a háztartásokból kiáram-
ló szennyvizet. Az üzemelte-
tést végző Borsodvíz Zrt. 2011-
ben mintegy harmincmillió fo-
rintot költött a létesítmény fej-
lesztésére annak érdekében, 
hogy a lakosság által kibocsáj-
tott szennyvíz tisztítása minél 
hatékonyabban, a környezetvé-
delmi előírásoknak megfelelő-
en történjen Szerencsen. 

Kiss Attila, a Bor sod-
víz Zrt. tokaji üzemve-
zetője (fotónkon) la-
punk érdeklődésére 
elmondta, hogy az idei 
legfontosabb beruhá-
zásuk keretében mint-
egy 24,2 millió forin-
tért felújították a telepen műkö-
dő, úgynevezett rácsosztó mű-
tárgyat. A könnyűszerkezetes 
épületbe új gépészeti berende-
zéseket, automatikát telepítet-

tek. A rácsosztó műtárgy fon-
tos része a szennyvíztisztítási 
folyamatnak, hiszen ez az esz-
köz szűri ki a vezetékekből be-
áramló szennyvízből a durva 

uszadékokat.  
A telep rekonstruk-

ciója mellett idén meg-
történt a Rákóczi úton 
lévő szennyvízáteme-
lő felújítása is, amely-
re mintegy 5,1 mil-
lió forintot költött a 

Borsodvíz Zrt. Mint megtud-
tuk, a létesítmény rozsdamen-
tes fémből készült vezetéke az 
elmúlt években többször meg-
repedt, ezért döntött a szolgál-

tató a soron kívüli beruházás-
ról. A korábbi fémcsövek he-
lyett nagy teherbírású polieti-
lén elemeket szereltek be, ame-
lyek várhatóan hosszú évtize-
dekre megoldást jelentenek a 
korábban gyakorta jelentkező 
problémára.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, mintegy tízmillió 
forintos beruházás keretében, 
összesen harminc házi szenny-
vízátemelő újult meg ősszel. Az 
elmúlt bő egy évtized alatt je-

lentősen elavult átemelők miatt 
az utóbbi hónapokban sok hi-
babejelentés érkezett a szolgál-
tatóhoz, egyre gyakoribbá vál-
tak a javítások. Ez is indokol-
ta azt, hogy a közelmúltban a 
házi szennyvízbeemelő egysé-
gek rekonstrukciójáról döntött 
a hálózat tulajdonosa, azaz Sze-
rencs önkormányzata. A tíz-
millió forintos anyagi fedezetet 
a város a Borsodvíz Zrt. által fi-
zetett használati díjból különí-
tette el erre a célra. A munka 
során új, magyar gyártmányú, 
nagy falvastagságú edényzet 
került a földbe, ami az egyes 
területeken kialakuló magas 
talajvíznyomásnak is ellenáll. 
Ugyancsak a beruházás részét 
képezi a szintén jó minőségű 
gépészeti berendezések beépí-
tése. Az új szivattyú és vezér-
lőegység hosszú távon is biz-
tonságosabb üzemelést tesz le-
hetővé, és sokkal költségtaka-
rékosabb lesz az áramellátása 
is. A rekonstrukció befejező-
dött, a beépített házi szenny-
vízátemelők műszaki átadása 
is megtörtént.

M. Z.

KoNFIRmANduSoK 
TALáLKoZTAK

A Zempléni Református 
Egyházmegye minden évben 
találkozót szervez a konfir-
máció előtt álló fiatalok szá-
mára. A tizenkét gyülekezet-
ből ezúttal mintegy hatvan if-
jat – köztük szerencsi és ondi 
gyerekeket – vonzó esemény-
nek november 25–26-án a sze-
rencsi középiskolai kollégium 
adott otthont.

A kétnapos találkozó nyitó 
áhítattal és közös dicsőítéssel 
kezdődött, majd bibliai közös-
ségformáló vetélkedőn mérték 
össze tudásukat a többségében 
13–14 éves résztvevők. – A ta-
vasszal bizonyságot tevő fiata-
lok számára a részvételt kötele-
zővé tettük, hogy a foglalkozá-
sokkal a lelki épülésüket szol-
gáljuk – ismertette Börzsönyi 
József esperes. 

Tóth Tamás, a zempléni egy-
házmegye ifjúsági referense sze-
rint fontosak az ilyen alkalmak, 

ahol a gyerekek nyelvén szól az 
ige és az ének. A konfirmandus 
találkozó célja az, hogy a fiata-
lok olvassák a Bibliát, és foglal-
kozzanak Istennel.

Kicsoda Jézus  Krisztus? cím-
mel Almási Ferenc nagy roz-
vágyi lelkipásztor tartott elő-
adást, kiemelve, hogy a meg-
váltó hatalommal bír a beteg-
ségek és a természet erői felett, 
valamint reménységet jelent 
minden, nyomorúságban élő 
ember számára. E beszédben 
fogalmazódott meg a találko-
zó központi üzenete is, misze-
rint Krisztus azért jött a Föld-
re, hogy bűneinktől megment-
sen, és az örök életre vezessen. 
A lelkész hangsúlyozta, hogy 
az egyház ifjúsági munkája ak-
kor eredményes, ha a mostani 
fiatalok felnőttként is teherhor-
dozó, hitvalló és áldozatválla-
ló tagjai lesznek a református 
egyháznak.

H. R.

„Itt van az ősz...”
Tehát elérkezett a Magyar Lát-

ványtánc Sportszövetség által 
szervezett országos őszi kupa, 
bajnokok gálája. Mint minden 
évben, így most is megmérették 
magukat a Szikra Tánciskola nö-
vendékei, akik november 19-én 
két csoporttal utaztak a főváros-
ba. A gyerekek tizenhat fővel, 
junior korcsoportban 14 fős cso-
portunk nevezett a versenyre. Iz-
gatottan várták, hogy a szakava-
tott zsűrinek és nagyszámú kö-
zönségnek megmutathassák tu-
dásukat. A gyermekcsoport elő-
ször vett részt ilyen nagyszabá-
sú versenyen, de ez nem látszott 
meg a végeredményen. A nyílt 
kategóriában induló Mutasd ma-
gad című koreográfiával a 2. he-
lyezést és a Dance Show kategó-
riában a Menő Manók címmel a 
4. helyezést érték el. Joggal lehet-
nek büszkék a szülők aprósága-
ikra. Kora délután kezdődött a 
felnőtt és junior korosztály ver-
senye. A „szikrás” nagylányok 
már gyakorlott résztvevői az or-

szágos bajnokságnak. Évről év-
re jobb helyezést érnek el, idén 
is két koreográfiát választottak ki 
tanárukkal együtt, amellyel fel-
vették a versenyt az ország több 
nagyvárosából érkező csapatá-
val. Először a színpadi látvány-
tánc-musical, revü kategóriá-
ban adták elő a Dzsungel köny-
ve számukat. A mezőny nagyon 
nagy volt, ezért izgultunk, an-
nak ellenére, hogy fantasztiku-
san jól táncoltak a lányok. Több 
órás várakozás következett, de 
ez idő alatt sem pihentek, mert 
folyamatosan próbáltak a szín-
pad mögött. Este 8 óra után lép-
tek újra színpadra a trend tán-
cok hip-hop kategóriában a Na 
gyerünk című koreográfiájuk-
kal, mellyel nagy sikert arattak. 
Ez a számuk teljesen új, még sen-
ki nem látta, itt adták elő először. 
Vártuk a zsűri döntését, de addig 
sem hagyták unatkozni a néző-
közönséget, hiszen egyórás gá-
laműsort láthattunk. Lányaink 
mindent megtettek annak érde-
kében, hogy mindkét verseny-

számuk első helyezést érjen el. 
Boldogan álltak fel a dobogó 
legfelső fokára. Megérdemelten 
hozták haza a két csillogó arany 
kupát. Egyéves kemény munka, 
a sok délutáni, hétvégi, sőt éjsza-
kába nyúló táncpróba meghozta 
eredményét. Nem véletlen, hogy 
mottójuk: „Ha táncolsz, élsz – ha 
élsz, táncolsz.”

A szép eredmény nem jöhe-
tett volna létre, ha nincs egy 
nagyszerű tanáruk, Kovács An-
namária, Cini, aki elkészítette a 
koreográfiákat, és mindenáron a 
legjobb eredményt hozza ki a ta-
nítványaiból. Erejét, idejét nem 
kímélve oktatja gyerekeinket. A 
szülők és a gyerekek nevében is 
hálásak vagyunk neked, Cini, és 
kívánunk sok erőt és jó egészsé-
get a további munkádhoz.

Végül, de nem utolsósorban 
szeretnénk köszönetet monda-
ni azoknak a támogatóknak is, 
akik segítették a szerencsi gye-
rekeket: Braun Miklós, Jakab Já-
nos, Koba Gizella, Rudolf Lász-
ló. Hálásan köszönjük!

A szülők nevében:  
Gál Gabriella

TISZTELT 
szerkesztőség!

A Szerencsi Hírek október 
7-ei számában olvastam egy 

panaszos levelet. Sajnos, én 
is ebbe a csapdába estem. A 
szomszéd fája nekem is gondot 
okoz. Ma reggel is egy csomó 
falevelet sepertem össze. Több-
ször is szóltam a szomszédnak, 
tavaly jeleztem a hivatalba, any-
nyit tettek, hogy a kamrám te-
tejére ne érjenek rá a faágak, de 
azok a villanyvezetéket is ve-
szélyeztetik. 

A 65. évemet az éven betöl-
töm, asztmás vagyok, allergi-
ás, ez még nem elég, de a nyá-
ri konyhám falától 1,1 méter-
re van ültetve egy gesztenye-
fa. Nem hiszem, hogy erre 
nincs valami jogszabály! Van, 
csak mi kicsik vagyunk és sze-
gények, ezért mi el vagyunk 
nyomva. Az én szomszédom 
azt csinál, amit akar. A geszte-
nyefa tönkretette a nyári kony-
ha tetejét. A tetőt megjavíttat-
tam. Bírósághoz fordulok, csak 
még várunk, mert a betegség 
közbeszólt. A mondás szerint a 
pénz beszél, a kutya ugat. De a 
jó Istenbe bízzunk, mert ő min-
dent lát, majd ítélkezik. Tudom, 
nem közlik a levelem teljes egé-
szében, de sajnálom a szerencsi 
levélíró hölgyet.

Megértésüket köszönöm. 
Egy hűséges  

tállyai olvasójuk

MegszÓLaLt a 
LégvéDeLMI szIréna

A Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatósága, a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság, va-
lamint az országos médiumok 
közreműködésével tartottak or-
szágos katasztrófavédelmi gya-
korlatot november 21-én.

Az előre bejelentett esemény 
során a résztvevő hatóságok és 
médiumok a médiatörvény elő-
írásainak megfelelően tájékoz-
tatták a lakosságot. A rádiók és 
televíziók a különböző, fiktív, a 
Csillagok háborúja című filmből 
vett helyszíneken történt veszély- 
és katasztrófahelyzetekre hívták 
fel a nézők, hallgatók figyelmét. 
A gyakorlathoz kapcsolódóan a 
szerencsi polgármesteri hivatal-
ban a helyi polgári védelmi iro-
da tartott felkészítést a települési 

polgári védelmi szervezetbe be-
osztott személyek részére. 

Sárándi István irodaveze-
tő ismertette a polgári védelmi 
szervezetek feladatait, irányítá-
sát, szervezetbe beosztottak jo-
gait, kötelezettségeit. A jelenlé-
vő, úgynevezett gyorsreagálá-
sú egység állományával áttekin-
tették a riasztás, mozgósítás fel-
adatait, a helyi veszélyeztetettsé-
get és a védelmi tevékenységeket. 
Sárándi István ismertette többek 
között azokat a változásokat is, 
melyek 2012. január 1-jétől a ka-
tasztrófavédelmi törvény módo-
sítása miatt lépnek érvénybe. A 
felkészítés után pontosan 18 óra-
kor országszerte megszólaltak a 
légvédelmi szirénák. Szerencsen, 
a Cukormúzeum udvarán talál-
ható eszköz hangjára lehettek fi-
gyelmesek a környék lakói.

ÚJ eszkÖzÖk az uroLÓgIán
A Szántó J. Endre Egyesített 

Szociális és Egészségügyi Inté-
zetben megvalósított fejlesztés 
keretében számos helyi szakren-
delés kapott új eszközöket. A be-
ruházás részeként az urológiai 
szakrendelést is a huszonegyedik 
század követelményeinek megfe-
lelő berendezéssel látták el, mely-
ről Szilágyi László szakorvos tájé-
koztatta lapunkat. – A projekt ré-
szeként egy olyan diagnosztikai 

eszköz került a heti 100-120 bete-
get ellátó urológiára, ami a húgy-
cső és a hólyag vizsgálatára alkal-
mas – tájékoztatott a szakember. 

– Ezt a vizsgálatot korábban is 
el tudtuk végezni, de csak olyan 
merev fémeszközökkel, amelyek 
kellemetlenebb élményt okoztak 
a vizsgált beteg számára. A több 
millió forint értékű új, speciális 
műszer: a flexibilis cisztoszkóp 
segítségével kíméletesebb vizs-

gálatra nyílik lehetőség, ugyanis 
a hajlékony hólyagtükör követi a 
húgycső vonalát, ezért nem okoz 
semmilyen kellemetlenséget, és a 
vizsgálat kockázatait is csökken-
ti. Komoly hólyagbetegségek di-
agnosztizálására szolgál, illetve 
a hólyagdaganatok nyomon kö-
vetésére, gondozására alkalmas 
– ismertette Szilágyi László, majd 
hozzátette: a közeljövőben indu-
ló egynapos sebészeten kisebb 

urológiai beavatkozásokat is el 
fogunk végezni – mint például 
a fitymaszűkület műtét, vagy bi-
zonyos elváltozások kimetszése 
–, melyek után biztonsággal ha-
zaengedhetők majd a páciensek.

A rendelőintézet urológiá-
ján hétfőnként 12–17 óráig, szer-
dánként 8–15 óráig, pénteken-
ként pedig 8–13 óráig fogadják 
a betegeket.

H. R.

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

    a                                           postáJábÓL

Sárándi István szerencsi irodavezető tartott felkészítést a gya-
korlat résztvevőinek.

A foglalkozások a fiatalok lelki épülését szolgálták. 
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Fűtési szünet a közoktatási 
intézményekben

A helyi közoktatási intéz
ményeiben fűtési szünetet 
rendelt el a fenntartó, azaz 
Szerencs Város Önkormány
zata. A téli szünet előtti utol
só tanítási nap 2011. december 
21-e, a szünet utáni első taní
tási nap 2012. január 9-e. 

Az elmaradó órákat az in-
tézmények később pótolják, il-
letve az értekezletekre és más 
iskolai rendezvényekre terve-
zett napokat csoportosítják át. 
A tanév rendjében kötelezően 
előírt, tanítással eltöltött napok 
számát valamennyi intézmény 
2012. június 15-ig – a nyári szü-
net előtti utolsó tanítási napig 
– teljesíteni fogja. Az intézke-
dés érinti a két általános isko-
lát, a szerencsi Általános Műve-
lődési Központ kollégiumi in-
tézményegységeit, és a Bocs-
kai István Gimnázium, Szak-
középiskola, Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat és Szak-
mai Szolgáltatót is. 

A városi tanuszodában eb-
ben az időszakban végzik el 
az éves tervezett karbantar-
tást és vízcserét. A Csalogány 
és Napsugár óvodában is szü-
netet tartanak. A gyermekeket 
a Gyárkerti óvoda tudja fogad-
ni, mivel az itt működő orvosi 
rendelő fűtését nem lehet levá-
lasztani. A bölcsődei ellátás is a 
szokott helyen történik. A fenn-
tartó gondoskodik azoknak a 
kisdiákoknak a felügyeleté-
ről is, akiknek szülei előzete-

sen kérték a fűtési szünet alat-
ti felügyeletet. Ebben az intéz-
ményegységben december 22-
én és 23-án várják a nebulókat 
a város többi óvodájából is. A 
két ünnep között az eddigi ha-
gyományoknak megfelelően 
nem lesz foglalkozás. Január 
első hetében is – a fentebb em-
lített okok miatt – a Gyárkerti 
óvodában biztosítja a fenntar-
tó az óvodai ellátást.

A munkanapokon vala-
mennyi intézmény ügyeletet 

tart. A temperált (10-11 Celsi-
us-fokos) fűtés helyett az iro-
dában egyedi fűtések bizto-
sítják a megfelelő hőmérsék-
letet.

Az intézkedésektől Szerencs 
fűtési költségeinek jelentős 
csökkenését várja a fenntartó. 

A város vezetői előre is sze-
retnék megköszönni az érin-
tettek türelmét és együttmű-
ködését.

Nyiri Tibor
közművelődési tanácsnok

közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság által ki-
írt „Hull a hó – téli köz-
lekedésbiztonság gyer-
mekszemmel” című rajz-
pályázaton kistérségünk-
ből az alábbi diákok értek 
el helyezést: 

Óvodás kategória: II. 
Galyas Dorka (Gyárkerti 
óvoda, Szerencs). Alsó ta-
gozatos kategória: III. Mol-
nár Eszter Viktória (II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Is-
kola, Bekecs), IV. Ács Kin-
cső (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Be-
kecs). Felső tagozatos kategória: I. Ács Fruzsina 
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Bekecs). A 
felső tagozatosok különdíjasai: Földesi Éva (Zemp-
léni Árpád ÁMK, Tállya), Radics Krisztina 
(Zempléni Árpád ÁMK, Tállya).

Nagy büszkeségünk-
re Galyas Dorka nevű, 
Csicsergő csoportos 6 
éves óvodásunknak a 
szerencsi pályázók kö-
zül a figyelemreméltó II. 
helyezést sikerült művé-
vel elnyernie. A Szeren-
csi Rendőrkapitányság 
munkatársai adták át 
neki az értékes ajándé-
kot a Csicsergő csoport-
ban.

Köszönet illeti a Dor-
kát felkészítő két óvo-
dapedagógust is: Nagy 

Sándorné Valikát, és Szűcs Tiborné Juditkát. 
Őszintén gratulálunk és további sikereket kí-
vánunk Dorkának! Reméljük, hogy „tehetség-
palántáink” közül még sokan érnek majd el 
ilyen szép eredményeket. 

Gyárkerti óvoda, Szerencs

karácsonyváró teaparty
Karácsonyváró teapartyt ren-

dezett december 9-én a Balogh 
Sándor Alapítvány. Az ese-
ményre azok a fiatalok kap-
tak meghívást, akiket a koráb-
bi években és idén támogatás-
ban részesített a civil szervezet. 
A Rákóczi út 48. szám alatti iro-
daház udvarán forró teával fo-
gadták az érkezőket, majd ifj. 
Balogh Sándor köszöntőjében 

kiemelte, hogy az alapítványt 
édesapja emlékére hozták lét-
re, olyan diákok megsegítésére, 
akik hátrányos helyzetük miatt 
nem tehetnék meg, hogy tanul-
mányaikat folytathassák. Mint 
elhangzott: az alapítvány az el-
múlt három évben 56 egyéni 
ösztöndíjat osztott ki, mintegy 
2,5 millió forintot fordítva er-
re a célra. Több közintézményt 

is támogattak, főként Szeren-
csen, de a megyeszékhelyen 
is. Ifj. Balogh Sándor egy afri-
kai mondással zárta gondola-
tait, mely szerint: az olajlámpás 
akkor is büszke arra, hogy fényt 
adhat másoknak, ha tudja, hogy 
közben önmagát emészti fel. A 
teaparty zárásaként Falusi Ma-
riann énekes lépett fel a közön-
ség előtt.                              H. R.

az számk könyvtárának kínálatából 
Karácsonyi legen dás  könyv: 

szép történetek a szeretet ün
nepére. A karácsony előtti lázas 
forgatagban ajándékot keresgé-
lő ideges emberek: a fogyasz-
tók, már el is felejtették, mit is 
jelent a karácsony valójában. 
Pedig sokunkban ott él még az 
emléke a titokkal teli karácsony 
ünnepének, s az ünnepet meg-
előző karácsonyvárásnak. 

A kötet a magyar és a világ-
irodalom legszebb karácsonyi 
novelláinak gyűjteménye. De-

cember 24-én este elcsendesül 
a világ, bezárnak az üzletek, 
elhallgatnak a fegyverek a há-
ború sújtotta övezetekben. Ha 
csak rövidke időre is, de béke 
költözik a világba. A kötetben 
a legnagyobb írók tolmácsolá-
sában elevenedik meg a betle-
hemi éjszaka, hogy az ünnep 
ismét otthonra találjon sok em-
ber szívében.

Karácsonyi kreatív ötlettár: 
kézműves ötletek az egész 
családnak a legszebb ünnep
re, valamint a Karácsonyi ötle
tek: stílusos ajándékok és de
korációk című köteteinket.

Ez a két könyv rengeteg lát-
ványos ötletet kínál arra, ho-
gyan készítsünk asztaldekorá-
ciót, karácsonyfadíszeket, ad-
venti koszorút, hogyan csoma-
goljuk be az ajándékokat, ho-
gyan terítsünk ünnepien vagy 
éppen milyen ínycsiklandó cse-
megéket készítsünk családunk 
elkápráztatására. A gazdag 

alapanyag-választék és a sok-
féle technika segítségével cso-
dálatos tárgyakat alkothatunk. 
Megismerkedhetünk különbö-
ző stílusokkal is: barokkos gaz-
dagsággal, egyszerű, letisztult 
formákkal, a skandináv színvi-
lággal vagy vidám tarkasággal, 
és lehetünk elegánsak és vissza-
fogottak is.

E két kötetben mindenki ked-
vet kap az alkotáshoz, hiszen a 
gazdagon illusztrált, színes la-
pok leírásait követve el sem 
ronthatjuk leendő tárgyainkat. 

Látogasson el a Szerencsi Ál-
talános Művelődési Központ 
könyvtárába, ahol a karácsony 
jegyében még több kézműves 
és szépirodalmi kötettel vár-
juk önt és kedves családját, va-
lamint tekintse meg honlapun-
kat (szamk.szerencs.hu), ahol 
könyvújdonságokkal és aján-
lókkal várjuk!

Kellemes karácsonyi ünnepe-
ket kívánunk!

MiNdeNKi KARácSo
NyA. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, tartalmas programok-
kal várja az érdeklődőket de-
cem ber 21-én 13 órától a Szeren-
csi Általános Művelődési Köz-
pont. A Mindenki Karácso nya 
keretében a Rákóczi-vár udva-
rán ünnepi forgatag, kira kodó 
vásár fogadja a látogatókat, 
a színházteremben kulturá-
lis műsorok, az árkádban kéz-
műves foglalkozás és bemuta-
tó szórakoztatja a közönséget.

NyílT NAp A GiMNá
ziuMbAN. A Bocskai István 
Gimnázium legközelebb janu-
ár 10-én tart nyílt napot az ér-
deklődők számára. A 2012/2013-
as tanévben a gimnáziumi kép-
zés keretében hatosztályos, álta-
lános, rendvédelmi, angol nyel-
vi, matematika, német nyelvi, in-
formatika, biológia és művésze-
ti tagozatokra lehet jelentkezni. 
Szakközépiskolai képzés kere-
tében 11. évfolyamtól kereske-
delmi marketing, valamint üz-
leti adminisztrációs oktatást in-
dít az intézmény. A nyílt napról 
és a képzésekről érdeklődni le-
het személyesen a Bocskai István 
Gimnáziumban (Szerencs, Ondi 
út 1.), vagy a 47/362-533 telefon-
szám 106-os mellékén.

VáRoSi KARácSoNyi 
HANGVeRSeNy. A szerencsi 
református templom ad otthont 
december 19-én 17 órától a hagyo-
mányos karácsonyi hangverseny-
nek. Köszöntőt mond: Börzsönyi 
József esperes, majd műsort ad a 
város szinte valamennyi énekka-
ra, kórusa. A Szerencsi Általános 
Művelődési Központ által szerve-

zett rendezvényen fellép a Rákóczi 
Zsigmond Általános Iskola ének-
kara, a Református Gyülekezeti 
Kórus, a Bocskai István Gimná-
zium énekkara, a Szerencsi Férfi-
kar, a Bolyai János Általános Isko-
la énekkara, a Kisboldogasszony 
Kórus, valamint a Hegyalja Peda-
gógus Kórus.

SzeReNcSi RocK Mi Ku
láS. Hatodik alkalommal vár-
ja a rockzene iránt érdeklődőket 
a Rockmikulás elnevezésű prog-
ram, amit december 17-én (szom-
baton) 18 órától rendeznek meg 
a Meggyes panzióban. A ha-
gyományos eseményen fellép a 
Crazy Bike Machine (Tiszaújvá-
ros), a Biotin (Bodrogkisfalud), 
a Hatás Alatt (Szerencs), a Join 
(Szerencs). A koncert díszvendé-
ge a Mikulás. További informáci-
ók: www.hatasalatt.hu. 

FANFáR HANGVeRSeNy. 
Szeretettel meghívja Önt és ked-
ves családját a Fanfár Szerencsi 
Ifjúsági Fúvószenekar december 
17-én 16 órakor a szerencsi Rákó-
czi-vár színháztermében tartan-
dó karácsonyi ünnepi hangver-

senyére. A zenekar karnagya 
Osztás Tamás művésztanár. A 
műsorban elhangzanak: Bach, 
Vivaldi és Strauss egy-egy mű-
ve valamint filmzenék feldolgo-
zásai karácsonyi hangulatban.

A KÖNyVTáR üNNepi 
NyiTVA TARTáSA: Decem-
ber 24. (szombat): ZÁRVA. De-
cember 27–30. (kedd–péntek): 
9–17 óráig.  December 31. (szom-
bat): ZÁRVA. Nyitás: január 3. 
(kedd): 9 óra.   Minden Kedves 
Olvasónknak kellemes karácso-
nyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk!

álláSAJáNlAToK. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja helyi kirendeltségén nyil-
vántartott állásajánlatok alapján 
Szerencsen autószerelőként, gu-
mijavítónként, számítógép-prog-
ramozóként (DELPHI), szakács-
ként és fodrászként lehet elhe-
lyezkedni. Ugyancsak a város-
ban keresnek pénzügyi, biztosí-
tási tanácsadókat és szerkezetla-
katosokat. Encsen kárpitosokat 
alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.

Hírek, inFormációk

a szociális mUnka 
napJán

A Szerencsi 
Egye sített Szoci-
ális és Egészség-
ügyi Intézet ve-
zetése hívta talál-
kozóra no vember 
30-án a szociális 
szférában dolgo-
zó munkatársait. 
A rendhagyó ese-
ményen Koncz Fe-
renc polgármes-
ter köszöntötte el-
sőként a meghí-
vottakat, kiemel-
ve, hogy az egészségügyön 
belül ez egy olyan érzékeny 
terület, amely az átlagosnál 
sokkal több empátiát és segí-
tőkészséget igényel a dolgo-
zóktól. A polgármester szerint 
ezért is fontos, hogy a szociális 

területen dolgozó-
kat megfelelő mó-
don becsülje meg a 
társadalom. Bobkó 
Géza igazgató fő-
orvos arra hívta fel 
a figyelmet, hogy 
napjainkban egyre 
több elesett, szoci-
ális gondoskodás-
ra szoruló ember-
rel találkozunk, 
ami jobban ráirá-
nyítja a figyelmet 
arra, hogy szükség 

van a kollégái által végzett lel-
kiismeretes, odaadó munkára.

Az ünnepi gondolatok után 
a Nova táncstúdió fiataljai-
nak dalos, táncos műsora szó-
rakoztatta a meghívott vendé-
geket.

bobkó Géza igaz
gató köszöntötte a 
meghívottakat.

anyakönyvi 
Hírek

Születtek: Buri Mercédesz, 
Jakab Fanni, Homovics 
Hanna, Tiszavári Dávid 
Bálint, Guo Yan Wen Hao, 
Nagy Eszter, Kiss Bence 
Gábor. Üdvözöljük városunk 
ifjú polgárait!

Házasságot kötöttek: Ma-
gyar Anett – Nagy Tibor, 
Majoros Flóra Dalma – 
Ladinszki Levente.

Elhunyt: Hódi László 59 
éves, Halász András 70 
éves, Gergely András 83 
éves, Dranka Andrásné 
született Bányi Erzsébet 
84 éves. 

egységes könyvtári 
rendszer

A Szerencsi Általános Mű-
velődési Központ könyvtára 
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0043 
számú pályázatának köszön-
hetően a Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulás mozgó-
könyvtári feladatokat ellátó 
könyvtáraiban – Alsódobsza, 
Bekecs, Golop, Monok, Mező-
zombor, Prügy, Rátka, Sóstó-
falva, Taktakenéz, Tállya, Új-
csanálos – bevezetik a Textlib 
integrált könyvtári rendszert. 
Ezáltal a kistelepülési gyűjte-
ményekben is számítógépes 
katalogizálásra és -kölcsönzés-
re nyílik lehetőség. A közös ka-
talógusnak köszönhetően a vi-
déken élők is egyenlő eséllyel 

juthatnak majd hozzá egy adott 
dokumentumhoz, ezáltal gyor-
sabb lehet a könyvtárközi köl-
csönzés is.

A pályázat egyik célja a sze-
rencsi kistérségi mozgókönyvtá-
ri hálózat szerepének erősítése.

A települési könyvtárak iro-
dai szoftvercsomagot is kap-
nak a pályázati pénzből, kö-
vetve az számítástechnika fej-
lődését.

A program keretében no-
vember 23–24-én Thék György 
ismertette meg a könyvtáro-
sokkal a Textlibet. A munka-
társak a könyvek honosításá-
ba és az olvasószolgálati mo-
dulba nyerhettek betekintést.

évet zárt a testvérvárosi egyesület
A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület december 

2-án tartotta évzáró taggyűlését, melyet stílsze-
rűen és hagyományosan összekapcsolt a Miku-
lás-ünnepséggel. Az esemény érdemi részét ké-
pezte az idei évben végzett egyesületi tevékeny-
ség összefoglalása, a pénzügyi helyzet rövid is-
mertetése, valamint az új tagok felvétele. A meg-
jelent közel 40 fő figyelmesen hallgatta a prezen-
tációval kísért visszatekintést. Összességében el-
mondhatjuk, hogy az év gazdag volt programok-
ban: kirándulás és közösen elfogyasztott vacsorák 
színesítették a hétköznapok szürke tónusait. Tel-

jesítettük a német testvérváros, Geisenheim meg-
hívásából származó feladatunkat, és megtervez-
tük a jövő évben ide látogató vendégek program-
ját. Négy új személy felvételével jelenleg mintegy 
100 fő a taglétszámunk. Az évzáró est vacsoráját 
követően megérkezett a Mikulás, akitől minden 
tag megkapta a megérdemelt csomagját. Később 
táncra perdült a társaság, majd tombolasorsolás-
sal zártuk az év utolsó találkozóját. Békés boldog, 
karácsonyt és boldogabb új esztendőt kívánva bú-
csúztunk el egymástól egy rövid időre.

cseppely János egyesületi elnök
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Tokaj-Hegyalja jövője 
nem lokális kérdés

A Széchenyi Programiro-
dán belül Sátoraljaújhelyen 
december 2-án bemutatták a 
Tokaj-Hegyalja Világöröksé-
gi Térségfejlesztési Program-
irodát.

A sátoraljaújhelyi tanácsko-
záson elhangzott: az iroda fel-
adata a borvidékkel kapcso-
latos fejlesztéspolitikai teen-
dők koordinálása lesz. Takács 
András programvezető, a To-
kaj-Hegyalja Fejlődéséért Szö-
vetség ügyvivője érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a vi-
lágörökségi kérdésekben érin-
tett helységek közül szinte va-
lamennyi településvezető részt 
vett az eseményen, amelyen a 
kulturális és természeti érté-
kek védelme mellett kitértek 
a vidék szőlészeti, borászati és 
turisztikai jövedelemtermelő 
képességére is. – Az Ország-
gyűlés döntött a világörökségi 
törvény elfogadásáról, amely 
számtalan állami feladatot és 
fejlesztéspolitikai lehetőséget 
von maga után – emelte ki Ta-
kács András. – Ezek helyi szin-
tű koordinálását és támogatá-
sát végzi a Tokaj-Hegyalja Vi-
lágörökségi Térségfejlesztési 
Programiroda. Tokaj-Hegyalja 
2012-ben ünnepli világöröksé-
gi címének tizedik évforduló-
ját, így a programiroda a szak-
mai feladatok mellett részt ve-
het az évforduló méltó meg-
ünneplésének előkészületei-
ben. A programiroda működ-
tetésében fontos feladat a hu-
szonhét település, a megyei 
önkormányzat, kormányhiva-
tal, a Tokaji Történelmi Borvi-
dék Világörökségi Egyesület, a 
szőlész és borász közösségek, 
turisztikai szervezetek, szol-
gáltatók, vállalkozások, a tu-
dományos szféra, az oktatás, a 
média, az építészek és tájépíté-
szek, az erdészet, természetvé-
delem, bányászat, vízügy, hul-
ladékgazdálkodás (a nagy „táj-
alakítók”), az egyházak, egyéb 

gazdasági szféra bevonása. 
2012-ben két tokaj-hegyaljai 
tervezési anyagot kell elkészí-
teni: Tokaj-Hegyalja Világörök-
ségi Kezelési Tervét, valamint 
Tokaj-Hegyalja Világörökségi 
Térségfejlesztési Programját és 
kísérletet kell tenni arra, hogy 
2013 után ezek szerint működ-
jön a borvidék – hangsúlyozta 
Takács András.

A sátoraljaújhelyi esemé-
nyen részt vett Mengyi Ro-
land, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyűlés elnöke, 

aki a területfejlesztéshez kap-
csolódóan megjegyezte, hogy 
olyan fejlesztéspolitikai di-
menziók kerülnek a megyei 
önkormányzatokhoz, amelyek 
korábban a Regionális Fejlesz-
tési Tanács, a Megyei Fejleszté-
si Tanács, és egyéb ágazati mi-
nisztériumok hatáskörébe tar-
toztak. Mint elhangzott, nem 
projektről van szó, a munka 
programalapú tervezéssel kez-
dődik, eszerint történik a gaz-
daság szerkezetének átalakí-
tása, a mezőgazdaság, az ipar 
és a szolgáltatás fejlesztése. A 
sokrétű, átfogóan kezelt terü-
letfejlesztési politika – a szub-
szidiaritás elvét figyelembe vé-
ve – a gazdaság teljesítményét 

akár ötven százalékkal növel-
heti, köszönhetően a helyben 
született döntések hatékonysá-
gának. Társadalmilag és gaz-
daságfejlesztés szempontjá-
ból is fontos a határon átnyú-
ló együttműködésekben való 
aktívabb részvétel, valamint 
az idegenforgalom és a turiz-
mus fejlesztése, amelyben a 
megyei önkormányzatnak to-
vábbra is fontos szerepet kell 
vállalnia. – A megyei vezetés 
végre azokat a feladatokat vé-
gezheti, amelyek a térségben 

élők számára a legfontosabbak 
– mondta a közgyűlési elnök. 
– A Világörökségi Törvény el-
fogadása után fölgyorsultak a 
nemzeti vidékstratégiával kap-
csolatos kormányzati munkák, 
jelenleg minden remény meg-
van arra, hogy Tokaj-Hegyalja 
kiemelt térségfejlesztési prog-
ramként tudjon megjelenni – 
folytatta Mengyi Roland. – Ez 
azt jelenti, hogy 2012-ben a vi-
lágörökségi értékvédelem mel-
lett meg lehet határozni a ré-
gió komplex fejlesztéspolitikai, 
stratégiai tervezésének irányát. 
Nagyon fontos a térség szak-
mai intézményrendszerének 
megerősítése.

Hörcsik Richárd ország-
gyűlési képviselő előadásában 
hangsúlyozta, hogy a jelen em-
berének is ugyanazt a felelős-
séget kell éreznie, cselekednie 
a szűkebb pátriáért, Zemplé-
nért, Tokaj-Hegyaljáért, mint 
az elődöknek. Ma mások az 
eszközök, mások a lehetősé-
gek, de a szándék mit sem vál-
tozott. A honatya szerint To-
kaj-Hegyalja jövője nem loká-
lis kérdés, hanem mindenko-
ri nemzeti ügy, a világöröksé-
gi cím révén pedig egyetemes 
jelentőségű feladata hazánk-
nak. Az UNESCO Világörök-
ség Bizottság június 23-ai dön-
tése alapján (a „szerencsi erő-
mű ügy” következtében folyó 
eljárás nyomán) a kormány-
nak 2013. február 1-jéig jelen-
tést kell benyújtania a bizott-
ság felé a borvidékkel kapcso-
latos értékvédelmi, fejlesztés-
politikai, valamint irányítási 
és vezetési problémák megol-
dásáról. –Talán sokan emlékez-
nek arra, amikor a vidékfejlesz-
tési miniszter éppen itt Zemp-
lénben, Sárospatakon indítot-
ta társadalmi vitára a „Nem-
zeti Vidékstratégia 2020” kor-
mányprogramot 2011 áprili-
sában – emlékeztetett Hörcsik 
Richárd. – Ezt követően kez-
deményeztem Fazekas Sándor 

miniszter úrnál, hogy a „Tér-
ségi komplex nemzeti prog-
ramok” fejezetébe kerüljön be 
a Tokaj-hegyalja Világöröksé-
gi Térségfejlesztési Program. 
A miniszter július 5-én kelt le-
velében befogadta javaslatun-
kat és Takács András segítsé-
gével elkészült ez a dokumen-
tum, amelynek lényege, hogy 
a program egy hosszú távú, át-
fogó és fenntartható térségi fej-
lesztésekre irányul, különös te-
kintettel a világörökségi érték-
védelemre, az agrárgazdaság-
ra, a komplex vidékfejlesztés-
re és a turizmusra, miközben 
törekedni kell az ipari üzemek 
tervezésének és működésének 
térségi illesztésére, a szüksé-
ges turisztikai infrastruktúra 
kialakítására. 

– Meggyőződésem, hogy 
Zemplén, benne Tokaj-Hegyal-
ja és a borvidék jövőjében rend-
kívül fontos az ahhoz illeszthe-
tő fejlesztéspolitikai irányok 
megfelelő kidolgozása, felépí-
tése és működtetése is a világ-
örökségi értékvédelem mellett 
– hangsúlyozta Hörcsik Ri-
chárd. – Csak egy jövedelem-
termelésben és lakosságmeg-
tartó képességben is erős, ha-
gyomány- és értéktisztelő, de 
innovatív térség és közösség 
tudja fenntartani, gazdaságo-
san működtetni a szőlészeti és 
borászati alapú világörökségi 
kultúrtájat. Hogy miért fontos 
ez a dokumentum? Azért, mert 
e komplex fejlesztési program-
hoz – pénztelen világunkban – 
nemcsak magyar, hanem euró-
pai uniós források is párosul-
hatnak. Ez a kályha, minden 
jövőbeni vidékfejlesztésnek az 
origója. Az első lépéseket meg-
tettük. Most azért vagyunk itt, 
hogy a programot kibontsuk, 
és elkezdődjék egy olyan koor-
dinált párbeszéd a térség poli-
tikai és gazdasági döntésho-
zói között, ami egy jól artiku-
lált térségi érdekképviselet je-
lent. Nagy szükségünk lesz a 
régió politikai vezetőire: De-
meter Ervin kormánymegbí-
zott, és dr. Mengyi Roland me-
gyei közgyűlési elnök munká-
jára. Végül engedjék meg, hogy 
megköszönjem Takács András-
nak az eddigi önzetlen munká-
ját – mondta a tanácskozáson 
Hörcsik Richárd. 

SfL

AJánlAT kÍnAi 
BeFekTeTőkNek

A belső-mongóliai Hoh-
hot város (Kína) Kereske-
delmi és Iparkamarájának 
delegációja látogatott no-
vember 21-én Magyaror-
szágra.

A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) szer-
vezésében megtartott ma-
gyar–kínai üzletember-talál-
kozón főként nagyvállalatok 
és szakmai szervezetek dön-
téshozói fogadták a 26 fős kí-
nai delegációt, akik magyar-
országi ingatlanfejlesztésbe, 
megújuló energián alapu-
ló energetikai és mezőgaz-
dasági projektekbe kíván-
nak befektetni. A delegációt 
Zhang Shude, Belső-Mongó-
lia Autonóm Régió Gazdasá-
gi és Informatikai Bizottsá-
gának főmérnöke vezette, 
aki előadásában kiemelte a 
civil szervezetek szerepét 
és jelentőségét a két ország 
gazdasági kapcsolatainak 
fejlesztésében. Kiss Zoltán, 
a BKIK általános alelnöke és 
Károly László, a Kínai Kap-
csolatok Fejlesztéséért Szak-
mai Osztály elnöke beszédé-
ben a magyar–kínai kapcso-
latok vállalati szintű építésé-
nek szükségességét hangsú-
lyozta. A Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium képvisele-
tében Krasnyánszky Lász-
ló, a magyar–kínai kétolda-
lú kapcsolatok összehango-

lásáért felelős kormánybiz-
tos titkárságának helyettes 
vezetője adott tájékoztatást a 
júniusi miniszterelnöki láto-
gatás óta eltelt időszak ered-
ményeiről és a további lehe-
tőségekről.

A találkozó egyik fontos 
célja volt a hazai üzleti lehe-
tőségek bemutatása a kínai 
partnerek számára. A ren-
dezvény egyik részében né-
hány magyar önkormányzat 
képviselője ismertette befek-
tetési portfólióját. Ennek ré-
szeként – Kecskemét, Tata-
bánya, Budapest IX. kerület, 
Pécs és Almásfüzitő mellett 
– Koncz Ferenc országgyű-
lési képviselő, Szerencs pol-
gármesterének prezentációja 
révén Hegyalja kapujával is 
megismerkedhettek a részt-
vevők. Koncz Ferenc beszá-
molója a rendelkezésre ál-
ló időkeret figyelembe vé-
telével kitért településünk 
történelmi és kulturális ha-
gyományai mellett az elmúlt 
húsz év beruházásaira, fej-
lesztéseire. A prezentáció 
említést tett a helyi oktatá-
si és egészségügyi fejleszté-
sekről, bemutatta a legjelen-
tősebb vállalkozásokat és 
ipari-szolgáltató tevékeny-
ségeket. Hosszabb ismerte-
tő hangzott el a beruházá-
sokra alkalmas területekről, 
többek között a volt cukor-
gyár területéről is.

AZ ÚJ kÖZmUnkA
ProGrAmrÓl

A Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás polgármes-
tereinek tartott tájékoztatót 
december 7-én a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei kormány-
megbízott.

Demeter Ervin a Miskolcon 
működő kormányhivatal te-
vékenységét mutatta be a te-
lepülésvezetőknek, majd szólt 
többek között a közfoglalkoz-
tatás új rendszeréről, a Start-
munkaprogram elindításá-
ról. Mint elhangzott, a kor-
mány célja, hogy munkát biz-
tosítson mindenkinek, aki dol-
gozni szeretne, fontos, hogy az 

emberek tudást szerezzenek, 
és a program támogassa el-
indulásukat a munka világá-
ba. Demeter Ervin kiemelte, 
hogy országos szinten mint-
egy 134 milliárd forintot szán 
a kormány a Start és közmun-
kaprogramokra, ebből a remé-
nyek szerint 9,4 milliárd forint 
érkezik Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyébe. A kormánymeg-
bízott ígéretet tett arra, hogy a 
Koncz Ferenccel, a választóke-
rület országgyűlési képviselő-
jével együtt mindent meg fog-
nak tenni annak érdekében, 
hogy a reformok az itt élők ér-
dekeit szolgálják majd.

ÖssZefoGoTT 
A kormányhivATAl A nAvvAl

Eddig is létezett együttműködés a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhiva-
tal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) között, a két hatóság a közelmúlt-
ban szerződésben is rögzítette az összehan-
golt tevékenységet.

Demeter Ervin kormánybiztos a no vember 
24-én történt dokumentum aláírását megelőző-
en megjegyezte: egy építési folyamat alapjai nak 
lerakásáról, a közös munka szervezettebbé té-
teléről van szó annak érdekében, hogy – a kor-
mányhivatal kilenc szakhatóságának bevoná-
sával – gátat vessenek a feketegazdaságnak, 
érvényesítsék a fogyasztók jogait, biztosítsák a 
becsületes vállalkozások versenyképességét. A 
NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Fő-
igazgatósága részéről Szalayné Ostorházi Mária 
főigazgató hozzátette, hogy a polgárbarát köz-

igazgatás kiépítése részét képezi a kormányzat 
programjának, igyekeznek összehangoltan el-
végezni az ellenőrzési feladatokat úgy, hogy kö-
vetik a jogszabályok változásait. A főigazgató 
reményének adott hangot, hogy az együttmű-
ködési megállapodás a többszörös megkeresé-
seket illetően is pozitív változást hoz.       SfL

A válAsZTási 
ÍgÉReTekRől

Lakossági fórumra hívta az 
érdeklődőket november 26-án 
a Jobbik Magyarországért Moz-
galom szerencsi és legyesbényei 
szervezete. A program meghí-
vott előadói voltak Volner Já-
nos országgyűlési képviselő és 
Szegedi Csanád, európai parla-
menti képviselő. 

Volner János bevezetőjé-
ben hangsúlyozta, hogy párt-
ja nem a televíziókon keresztül, 
hanem az ehhez hasonló lakos-
sági tájékoztatók által szeretné 
az információkat eljuttatni az 

emberekhez. A Jobbik frakció-
vezető-helyettese arra emlékez-
tetett, hogy az eltelt időszak-
ban eleget tettek azon válasz-
tási ígéreteiknek, miszerint az 
ország érdekében születő kor-
mányjavaslatokat megszavaz-
zák, más esetekben azonban 
a Jobbik a kormány legkemé-
nyebb ellenfele. Volner János 
sikerként könyvelte el, hogy a 
magyar emberek támogatását 
élvezve, közbiztonsági kérdé-
sekben nyomást tudtak gya-
korolni a jelenlegi kabinetre.

Volner János a szerencsi Rákóczi-várban.

Szervezettebbé kell tenni az együttműködést.
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A TÁRSULÁS ÜLÉSÉN 
TÖRTÉNT

November utolsó napján 
tartotta meg idei utolsó ülé-
sét a Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás (SzTcKT) ta-
nácsa. 

A napirendi pontok között 
szerepelt a 2012. évre szóló 
költségvetés koncepciójának 
elfogadása, illetve javaslat az 
idei költségvetés módosításá-
ra, a társulás 2011. harmadik 
negyedévi pénzügyi tájékoz-
tatója, valamint egy előterjesz-
tés a szervezet ez évi munkájá-
nak értékelésére. 

Varga László, a pénzügyi bi-
zottság elnöke megjegyezte, 
hogy stílusos, lényegre törő, 
hibátlan anyagot kaptak a té-
makörben a munkaszervezet 
vezetőjétől, továbbá a társulás 
munkatársaitól. – A normatí-
vák csökkenése a társulást is 
elérte, nem is akar több felada-
tot vállalni a szervezet, mint 
amit eddig teljesített – mondta 
Varga László. Hajdú Zsuzsan-
na hozzátette, a jövő év terve-
zésekor az a fő cél, hogy egyéb, 
„ad hoc” jellegű feladatot, ki-
fizetést ne kelljen teljesíteni. 
– A magam részéről ezt kérem 
az önkormányzatoktól is saját 
költségvetésük tervezésekor, 
mert az idei teljesítés nem fel-
tétlenül lesz tartható a követ-
kező esztendőben – hívta fel 
a figyelmet a munkaszervezet 
vezetője. A második napiren-
di pontban pénzügyi szakem-
berek elemezték az előterjesz-
tést, majd mindenki egyetér-
tett az előirányzatok módosí-
tásával. Varga László a harma-
dik napirendi ponton belül fon-

tosnak tartotta, hogy mint min-
den fél- és háromnegyed éves 
tájékoztatónak – a törvényalko-
tó szerint – az a célja, hogy vizs-
gálják meg, hogyan teljesült a 
2001 februárjában elfogadott 
kistérségi társulás adott idő-
szakra vonatkozó költségveté-
se. – A kimutatás szerint nincs 
olyan rendkívüli esemény, ami 
befolyásolná a végrehajtást, a 
SzTcKT működését még az sem 
zavarja, hogy a 4,2 millió forin-
tos tagdíjból csupán 1,2 millió 
folyt be és vannak elmaradá-
sok a korábbi évekből is. A be-
vételek jelentős része az állam-
tól származik, amelyek rend-
re megérkeztek – fogalmazott 
a bizottsági elnök, hozzátéve, 
hogy nincsenek finanszírozá-
si gondok, remélhetőleg a ké-
sőbbiekben sem lesznek. Meg-
jegyezte továbbá, hogy a gaz-
dálkodás takarékos, ami annak 
is betudható, hogy a társulás je-
lentős pénzmaradvánnyal for-
dult az idei esztendőre. – Az el-
maradt tagdíjak és a normatí-
vák csökkentése miatt érde-
mes lesz tovább takarékoskod-
ni a következő évben – jegyez-
te meg Varga László. 

A tanácskozás érdemi vita 
nélkül ért véget, bár a témakö-
rökön túl elhangoztak fenntar-
tások a világörökségi törvény-
ről. A társulási tanács novem-
ber 30-ai ülését Szijj Nándor-
nak, a Carto-Hansa Kft. ügy-
vezetőjének marketing térin-
formatikát segítségül hívó te-
lepüléstervezéssel, -irányítás-
sal, -üzemeltetéssel kapcsola-
tos előadása zárta.

SfL

ÖTveN embeRT fogLALkozTAT 
Az új ÜzemcSARNok

Felavatták Borsod-Abaúj-
Zemplén megye egyik leg-
modernebb autószerelő csar-
nokát december 7-én Mádon. 

Az ünnepélyes eseményen 
Tatárka József, a cég vezetője is-
mertette, hogy a közutakon köz-
lekedő valamennyi jármű szere-
lését, javítását, műszaki vizsgára 
való felkészítését és vizsgáztatá-
sát el tudják végezni, kezdve a 
segédmotortól a személygépko-
csikon át a kamionokig. Műkö-
dési engedélyük eredetvédel mi, 
topográfiai vizsgálatra is szól. – 
A beruházást ötven százalék-
ban, közel százharmincmillió 
forinttal támogatta az Európai 
Unió – tájékoztatott Tatárka Jó-
zsef. – A számos szakterület kö-
zül külön szakemberek látják el 
pl. napjaink legmodernebb au-
tóinak elektronikai vizsgálatát, 
javítását. Rendelkezünk hidra-
ulikacső-készítő egységgel, ép-
pen csak autót nem gyártunk – 
sorolja a cégvezető.

Az üzem avatásán rész vett 
Demeter Ervin kormánybiz-
tos, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal veze-
tője. Köszöntőjében megjegyez-
te, különösen jó érzés egy ilyen 
üzemindító eseményen részt 
venni akkor, amikor a gazdaság 
működése nem igazán mond-
ható a legjobbnak. – Mindez 
történik az ország egyik leg-
szegényebb térségében, ahol a 
természet kegyes az ott élők-
höz – utalt a kormánybiztos a 
pátria szőlészetére-borászatára. 
– A kormányhivatalnak tizen-
hét szakigazgatási szervezete 
van, közülük az egyik a Közle-
kedési Felügyelőség, amelynek 
az a dolga, hogy az utakhoz 

kapcsolódó szakhatósági fel-
adatokat segítse, betartassa. Ide 
tartozik például a gépjárművek 
vizsgáztatása is, amely egykor 
állami monopólium volt, ma 
egyre több vállalkozás látja el a 
feladatot – fogalmazott Demeter 
Ervin. Koncz Ferenc, a térség or-
szággyűlési képviselője szerint, 
ha kis lépésekkel is, de elindult 
a térség fejlődése, a mádi beru-
házás ezt remekül igazolja.

Tatárka József egykor egy 
280 ezer forintos újrakezdési 
kölcsönből vásárolt IFA teher-
autóval alapozta meg jelenle-
gi cégét. 1990-ben gondolt elő-
ször a fuvarozásra, a kezdeti si-
kerek után 1993-ban egy nyu-
gati gépjármű beszerzésére is 
lehetősége nyílt. A gyarapo-
dásnak 1998-ban már kézzel-
fogható eredménye volt: telep-
helyet vásároltak Mádon, ek-

kor négy autó látta el a szállí-
tási teendőket, a fokozatosan 
fejlődő gépjárműparkot innen 
felügyelték napjainkig. 2002-
ben kezdtek el nagyobb tétel-
ben fuvarozni ömlesztett árut, 
az ország cementgyárait látták 
el különböző alapanyagokkal. 
2007 egy újabb fordulatot ho-
zott: Tatárka József megismer-
kedett a budapesti Kovács Ká-
rollyal, aki hasonló tevékeny-
séget végzett. Üzlettársak let-
tek, új lendületet kapott a cég, 
ma ötven családnak biztosít 
megélhetést. – Eltökélt szándé-
kunk, hogy – száz százalékig 
magyar cég lévén, ugyanilyen 
arányú mádi kötődés mellett – 
Mádon maradjunk, nem tele-
pülünk külföldre, kedvezőbb 
adókörülmények közé. Jelenleg 
ez több kiadással jár, de akkor 
is a helyi embereket segítjük, je-
lentős mértékben járulunk hoz-
zá a település költségvetéséhez 
– mondta zárszóként az esemé-
nyen Tatárka József.

SfL

kiÁLLíTÁS ÉS AdveNTi vÁSÁR
Mezőzombor Közösségi 

Háza ad otthont a sárospata-
ki Bogdán Erzsébet népi ipar-
művész kiállításának.

A december 2-án megtartott 
megnyitón Radó Béla polgár-
mester köszöntötte a népmű-
vészet számos ágában jeleske-
dő művésznőt, majd Schnei-
der Imréné, az úrhímzés kivá-
lósága méltatta Bogdán Erzsé-
bet munkásságát. Az adventi 
vásárral egybekötött tárlaton 
elhangzott, hogy Bogdán Er-
zsébet édesanyja kiváló hímző 
volt, ő indította el a pályán. Sze-
rencsen ismerte meg az úrhím-
zést, a technika elsajátításához 
nagy segítséget kapott a tállyai 

és a szerencsi hímzők két veze-
tőjétől, Schneider Imrénétől és 
Bodnár Lászlónétól. Szakmai 

munkájának elismeréseként 
2008-ban kapta meg a „Népi 
iparművész” címet.

HúSzÉveSek A TAkTAkeNÉzi 
polgárőrök

Két évtizedes múltra tekin-
tett vissza Taktakenéz Polgár-
őr Egyesülete december 9-én. 
A helyi kultúrházban megtar-
tott programon az idei eszten-
dőben végzett munkát is ér-
tékelték, az eseményen részt 
vett Csóra György, a B.-A.-Z. 
Megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke.

A megjelenteket Molnár Ti-
bor taktakenézi polgármester, 
a megyei szövetség közelmúlt-
ban megválasztott alelnöke kö-
szöntötte, majd kitért az egye-
sület eddigi életére. Kiemelte, 
hogy jelenleg tizenöt hölgy és 
ötvenkilenc férfi alkotja azt a 
civil szerveződést, amely elő-
ször, hagyományt teremtve tar-

totta meg 2005-ben a Taktakö-
zi Polgárőr Találkozót. – Az el-
nevezés időközben kistérségivé 
módosult – hangsúlyozta a pol-
gármester – ám nem árt tudni, 
hogy településünk volt a böl-
csője a szakmai fórumokban 
bővelkedő találkozóknak. Ad-
digi munkánkat elismerte az 
OPSZ is, talán nem véletlen, 
hogy 2006-ban mi vehettük át 
az „Év Polgárőr Egyesülete” cí-
met Budapesten – mondta Mol-
nár Tibor. Csóra György a 2012. 
január 1-jén életbelépő új pol-
gárőr törvény legfontosabb cik-
kelyeire tért ki, aláhúzva, hogy 
a jövőben csak akkor működ-
het egy polgárőr egyesület, ha 
az illetékes megyei vagy fővá-
rosi rendőr-főkapitánysággal 

írásbeli együttműködési meg-
állapodást köt, továbbá akkor, 
ha tagjai az Országos Polgár-
őr Szövetségnek, valamint or-
szágosan egységes formaru-
hát viselnek. A péntek esti ta-
lálkozón Zakariás Imre, a te-
lepülés egyesületének elnöke 
adott számot a 2011. évben vég-
zett munkáról, amelynek ered-
ménye, hogy érezhetően javult 
a község közbiztonsága. Végül 
elismerésben részesült Bujdosó 
Ferenc, a pátria polgárőr egye-
sületeinek eddigi térségi fele-
lőse és köszöntötték a helyé-
re megválasztott Czimbalmos 
Gábort.

SfL

kiSTÉRSÉgi TeHeTSÉgNAp
A Szerencsi Többcélú Kis-

térségi Társulás szervezésé-
ben tehetségnapot tartottak 
november 30-án Szerencsen, 
a Rákóczi-várban. Az esemé-
nyen a helyi és térségbeli ok-
tatási intézmények vezetői 
és munkatársai vettek részt, 
hogy megosszák egymással 
tehetségnevelő programjaik 
tapasztalatait.

A megjelenteket köszöntő 
Koncz Ferenc a társulási tanács 
elnökeként kiemelte, hogy min-
denhol vannak olyan gyerekek, 

akiknek a tehetségére lehet épí-
teni, melyhez elengedhetetlen 
a szakma iránt elkötelezett, el-
hivatott pedagógusok munká-
ja. Mint mondta: a tehetségek-
kel való foglalkozásba fektetett 
munka nem pazarlás, az e cél-
ra fordított idő minden másod-
perce megtérül. A polgármes-
ter büszkén említette, hogy vá-
rosunk oktatási és nevelési in-
tézményeiben is számos ifjú 
tálentummal foglalkozhatnak a 
pedagógusok. A köszöntő után 
a Bocskai gimnázium diákjai-
nak folklórműsorát tekintették 
meg a jelenlévők, majd a szak-
mai program nyitányaként Ko-
csis József tehetségfejlesztő ko-
ordinátor mutatta be a Bocs-
kai István Gimnázium komp-
lex tehetséggondozó program-
ját. A kistérség településeinek 
iskolái közül a bekecsi, a má-
di, a megyaszói, a prügyi és a 
rátkai, valamit a taktaharkányi, 
taktakenézi, tállyai és tiszalúci 
általános iskolák sokrétű tehet-
ségfejlesztési koncepcióját is-
merhették meg a pedagógusok. 
A kistérségi társulás akkreditált 
tehetségpontjának tevékenysé-
gét Csider Andorné tehetségfej-
lesztő koordinátor mutatta be. A 
program fontos részeként meg-
alakult a Kistérségi Tehetségse-

gítő Tanács. Sági Zoltán kistér-
ségi munkatárs arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy Szerencs mel-
lett Taktaharkány és Taktakenéz 
önkormányzata alapító tagként 
közreműködött a tanács meg-
alakításában, melynek elsőd-
leges célja, hogy koordinálja a 
tagtelepüléseken működő köz-
oktatási intézményekben tanu-
ló, kivételes adottságokkal ren-
delkező diákok felkutatását, fej-
lesztését és segítséget nyújtson 
a különböző pályázati lehetősé-
gek, pénzügyi források felkuta-
tásában. 

A tehetségnap keretében hir-
dették ki több, közelmúltban ki-
írt pályázat eredményeit is. Az 
alsósoknak meghirdetett rajz-
pályázaton I. Varga Péter (Tak-
takenéz), II. Baumel Rebeka (Sze-
rencs, Bolyai iskola), III. Szabó 
Dorka (Taktakenéz) és Juhász 
Márk (Taktakenéz). A felsősök 
irodalmi pályázatán I. Batta Do-
náta (Szerencs, Bocskai gimnázi-
um), II. Diószegi Kristóf (Prügy), 
III. Farkas Enikő (Mád). A peda-
gógusoknak szóló módszertani 
pályázatra hat iskolából 13 mód-
szertani anyag érkezett, melye-
ket a www.szerencsikisterseg.
hu oldalon is közzétettek a to-
vábbi tapasztalatcsere céljából.

H. R. 

Modern üzemcsarnok épült a tokaj-hegyaljai településen. 

A fotón balról: Molnár Tibor és Bujdosó Ferenc. 

Schneider Imréné, Bogdán Erzsébet és Bodnár Lászlóné. 

HARANgSzeNTeLÉS 
TAkTASzAdÁN

Adakozók jóvoltából, Balázs István mára-
marosi fafaragómester keze munkája nyo-
mán készült el az a lélekharang, amit novem-
ber 1-jén szenteltek fel Taktaszadán. A köz-
ség temetőjében megjelenteket Filep András 
polgármester köszöntötte, ismertetve, hogy 
az augusztusban elkezdődött munkálatok 
eredményeként egy 6 méteres lábazatú, 3 
méteres kupolával rendelkező faszerkezet 
készült. A benne elhelyezett harangot Kecs-
kés László római katolikus káplán szentelte 
fel, aki köszönetét fejezte ki, hogy a gazda-
sági válság idején adományokból épülhetett 
meg a lélek e világból való távozásának hí-
rüladására szolgáló szerkezet.                 H. R.
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Gazdálkodni tanul a vidék
Szántanak, vetnek, kapálnak… kicsit olyan ez, mint amikor 

egy komoly betegségből felépülő ember újra tanulja a járást, a 
beszédet, vagy kezének mozgatását, vagyis azt, ami egyébként a 
sajátja, ami az életét jelenti. A falvak évszázadokon keresztül vol-
tak az ország éléskamarái, most pedig maguk is ellátásra szorul-
nak. Az ötlet, hogy helyben termeljék meg a fogyasztásra szánt 
javakat, szerencsére gyorsan terjed megyénkben is. Talán meg-
kezdődhet ezen a területen is a gyógyulás?

Szerencsen Vaszily Miklós 
városi főkertész irányításával 
végzett mezőgazdasági mun-
kákat a helyi Városgazda Kft. 
A cég a 37-es számú főútvonal 
mellett található nyolchektá-
ros – korábban parlagon heve-
rő – önkormányzati területen 
növényeket termesztett az el-
múlt időszakban. A zöldség-
termelésből származó élelmi-
szer alapanyagok a polgármes-
teri hivatal fenntartásában mű-
ködő intézmények konyháira 
kerültek, csökkentve a kiadá-
sokat. Egyes termesztett nö-
vények – mint például a cse-
megekukorica – egy részét a 
helyi felhasználáson túl kon-
zervgyárak felé értékesítették. 
A termesztéssel járó munká-

latokban egy sikeres pályázat 
eredményeként húsz közhasz-
nú foglalkoztatott vett részt na-
pi nyolc órás időtartamban, és 
ugyancsak pályázati pénzből 
finanszírozták a vetőmagok 
beszerzését. 

Mint megtudtuk, mintegy 
4,5 millió forint értékben ter-
meltek étkezési alapanyagot 
ebben az esztendőben, a mun-
kabér és az anyagköltség ennek 
negyven százalékát tette ki. Biz-
tonságos, nem génkezelt, nem 
vegyszerezett konyhakerti nö-
vényekről van szó, melyeknél 
a Városgazda Kft. mellőzte a 
drága növényvédő szerek al-
kalmazását. A közétkeztetés 
ennek révén olyan élelmiszer-
alapanyagokhoz is hozzájutott, 

amelyekre eddig nem volt lehe-
tőség. Ilyen például a főtt cse-
megekukorica, vagy a nyers cu-
korborsó. 

Mádon az önkormányzat tu-
lajdonában lévő, közel öthektá-
ros földterület megmunkálásá-
val kezdte el a részbeni önellá-
tási képesség kialakítását a tele-
pülésvezetés az idei évben. Ta-
tárka József polgármester arról 
adott tájékoztatást, hogy nincs 
olyan konyhakerti növény, amit 
ne ültettek volna a foglalkozta-
tott közmunkások. Betakarítás 
után ezek egy része közvetlenül 
került felhasználásra az önkor-
mányzat által fenntartott intéz-
ményekben, a többit folyamato-
san feldolgozták, konzerválták, 
gondolva a téli időszakra. A jö-
vő évet illetően elkezdték a te-
rület kibővítését. Idén egy hek-
tárnyi föld áll rendezés alatt, 
ezen is szeretnék megkezdeni 
a termelést, ugyanakkor még 5 
és fél hektár szántó áll rendel-
kezésre hasonló céllal. A mádi 
önkormányzat önerőből valósí-
totta meg mindezt, ám a terve-

zett fejlesztéseket már nem tud-
ják saját kasszából finanszíroz-
ni. A kézi szerszámokon túl 
szükségük lenne a talaj további 
megmunkálásához ekére, boro-
nára, vetőgépre. Az őszi mun-
kákhoz tárcsára, kultivátor-
ra, gyűrűs hengerre, boronára, 
rotációs kapára, egy burgonya-
vető, töltő és felszedő gépre, to-
vábbá egy platós kisfurgonra a 
dolgozók és az eszközök, illet-
ve termények szállítására. – Sok 
pénzt takaríthatnánk meg, ha 
a palántákat magunk állíthat-
nánk elő, ehhez azonban üveg-
ház, vagy komolyabb fóliasátor 
kellene, az építéseket pályázat 
útján szeretnénk megvalósíta-
ni. Álom, de nem ártana a ter-
mények feldolgozásához-foga-
dásához egy hűtőkamra is – 
fogalmazott Mád polgármes-
tere.                                        SfL

Óvodát hozott 
a Mikulás

Koncz Ferenc országgyűlé-
si képviselő és Kamenyiczki 
Lajos alpolgármester avatták 
fel december 6-án Újcsanálos 
Szeretetkuckó Óvodáját. 

Az eseményen Perge István 
polgármester mondta el, hogy 
egy régebben emelt épületet 
alakítottak át abból a negyven-
öt milliós támogatásból, amit 
az EU bocsátott rendelkezésük-
re az ERFA társfinanszírozása 
mellett. Koncz Ferenc avatóbe-
szédében megjegyezte, hogy a 
felújított ingatlan egykor egy-
házi tulajdonban volt, ám a vi-
lágháborút követően már óvo-
dát működtettek itt. – Dicséren-
dő az a településvezetés, amely 

gondot fordít arra, hogy a köz-
ség életképes maradjon, meg-
teremti azokat az anyagi fel-
tételeket, amelyek a gyerme-
kek helyben tartását segítik 
elő – jegyezte meg a honatya. 
Nagy Róbertné Fitos Andrea 
intézményvezető arról adott 
tájékoztatást, hogy negyven-
öt gyermek jár az óvodába je-
lenleg, az új épületrészben cso-
port- és óvónői szobák, iroda, 
gyermekátadó, mosdóhelyisé-
gek, takarítószertár, gyermek-
öltöző, étkező-pihenő, irattár 
került kialakításra. Az átadási 
programot megtisztelték jelen-
létükkel a szomszédos telepü-
lések polgármesterei is.

SfL

konyakMeGGy 
és szerencsi fürdő

„Hungarikumok, nemzeti 
kincsek” címmel hirdetett csa-
patversenyt szeptemberben a 
Lakiteleki Népfőiskola a Kárpát-
medence általános isko láiban ta-
nuló felsős diákok számára.

A többfordulós megmérettetés-
re a bekecsi II. Rákóczi Ferenc In-
formatika–Matematika Tagoza-
tos Általános Iskola két háromfős 
csapata is benevezett, akik végül 
a hatodik és a hetedik helyezést 
érték el a 250 csapatot felvonulta-
tó versenyen.

Az első forduló keretében sok-
rétű, számos témakört érintő 
tesztet kellett kitölteniük a ver-
senyzőknek, melynek érdekében 
alapos kutatómunkát végeztek a 
hungarikumok körében, felkészí-
tő tanáruk, Falusiné Sárossy Er-
zsébet segítségével. Ezen kívül 
egy-egy olyan hungarikumot 
kellett bemutatniuk a csapatok-
nak írásban, melyek a lakókör-
nyezetükhöz kötődnek. 

A kézzel készített konyak-
meggyről „A csokitábornok csa-
tát nyert” címmel készült dolgo-
zat. A felkészülés érdekében a 
diákok a Szerencsi Bonbon Kft. 
üzemében tanulmányozták a 
kézi édességgyártás folyamatát 
és fotókkal is illusztrálták pályá-
zatukat. A másik csapat a Szeren-
csi Fürdő és Wellnessház száz-
éves épületét mutatta be „Dél-
Zemplén gyöngyszeme” cím-
mel, fényképekkel dokumen-
tálva, és a Salamin Ferenc épí-
tész által ismertetett informáci-
ókkal alátámasztva. A verseny-
zőknek egy-egy jellemzően ma-
gyar állatfajtát is le kellett rajzol-
niuk, így esett a választásuk a pu-
lira és a szarvasmarhára, melyek 
ábrázolásához Dávidházi Ferenc 
rajztanár adott instrukciókat. A 
második, szintén írásbeli fordu-
ló ugyancsak sok kutatást igény-
lő hungarikum-tesztre épült. Pre-
cíz munkáik eredményeként a be-
kecsi diákok mindkét csapata be-
jutott az országos elődöntőbe, me-
lyet november 16-án, a Lakitelki 
Népfőiskolán tartottak. Ezen a 
megmérettetésen a csapatok so-
rában a bekecsi hatodik osztályo-

sok érték el a legjobb eredményt, 
így első helyen jutottak tovább a 
másnapi országos döntőbe, né-
hány ponttal lemaradva pedig a 
8. osztályosok is elnyerték a to-
vábbjutás jogát. A tizenegy dön-
tős közül végül a 6. és 7. helyen 
zártak a bekecsi fiatalok, akiknek 
a hungarikumokról szóló prezen-
tációja kiemelt dicséretben része-
sült, valamint oklevelet, könyv- és 
CD-jutalmat vehettek át munká-
juk elismeréseként. 

– A nemzeti önbecsülésünk 
része, hogy tudjuk, honnan jöt-
tünk, s hogy ismerjük értékein-
ket. Úgy gondolom, a tanterv és 
a tehetséggondozás részét képez-
hetné a hungarikumok megis-
mertetése. Általa a gyerekek 
gyarapítanák tudásukat és élet-
út-példákat kapnának, hogy ho-
gyan lehet nagyszerűt alkotni – 
fogalmazott Falusiné Sárossy Er-
zsébet.

H. R.

LeGnAGYOBB érTéKünK: A TerMőfÖLd
Magyarország összterületének jelentős része – 7,7 millió hek-

tár – termőterület, a mintegy 83%-os arányú európai viszonylat-
ban is rendkívül kimagasló. A magyar föld nemcsak nagyságá-
ban, hanem minőségében is meghaladja az európai átlagot, hiszen 
az aranykorona-értéke nálunk a legmagasabb. Éppen ezért az el-
múlt esztendőkben jelentős mértékben megnőtt a termőföld irán-
ti, befektetési célú kereslet, hiszen az egyszeri befektetés jelentős 
hozamot produkál tulajdonosa részére éveken, évtizedeken át. 

Ha visszagondolunk az 1-2 
évtizeddel ezelőtti időkre, em-
lékezhetünk, milyen alacsony 
áron lehetett földhöz jutni a 
kárpótlás során. Az akkori 10-
12 ezer forintos hektáronkén-
ti ár mára megsokszorozódott, 
a termőföld értéke jelentősen 
megnőtt. Ezt nem befolyásolta 
a gazdasági válság sem, hiszen 
a termőföld ára a 2008–2009-es 
gazdasági válság idején is fo-
lyamatosan emelkedett. He-
lyi viszonylatban azt tapasztal-
juk, hogy a hivatal hirdetőtáb-
láján kifüggesztett vételi aján-
lati szerződések szerint a felső 
határban lévő földekre hektá-
ronként akár 700 ezer forintot 
is ajánl a vásárló.

Mi ennek az oka? – teszik fel 
sokan a kérdést. Földértékesí-
téssel, földhasznosítással foglal-
kozó cégek internetes oldalain 
számos ilyen indok került meg-
fogalmazásra. Emeljük ki kö-
zülük a legjelentősebbeket, me-
lyek a taktaharkányi földterüle-
tek befektetési célú megvásárlá-
sánál is szóba jöhetnek: az Eu-
rópai Uniótól igényelhető, visz-
sza nem térítendő földalapú tá-
mogatás dinamikusan emelke-
dik, ez hektáronként akár 150 
ezer forint is lehet, ha a gazda 
valamennyi támogatást igény-
be vesz. Példaként említhetjük 
a taktaharkányi önkormányza-
tot, mint földtulajdonost. 2000-
ben vásároltunk több száz hek-

tár területet 3,5 millió forintért, 
melynek jelentős része gyep mű-
velési ágú, kisebb hányada erdő. 
A földalapú támogatás folyama-
tosan növekszik. Az elmúlt egy-
két évben a támogatás összege 
évenként közel 10 millió forint. A 
jelentős, évenkénti bevétel mel-
lett ez a földtulajdon az önkor-
mányzat forgalomképes vagyo-
na is egyben. 

A termőföld ára az elmúlt év-
tizedben emelkedő tendenciát 
mutatott, átlagosan 3-4 évente ér-
téke megduplázódik. Ennek elle-
nére a magyar föld ára még min-
dig jóval az európai átlag alatti. 
Nyugat-Európában – a gazdasá-
gi szaklapok szerint – a terület 
fekvésétől függően 7–30 millió 
forintnak megfelelő összeg egy 
hektár termőföld ára. 

A tulajdonosnak a haszonbér-
be adásból folyamatos bevételt 
biztosít, amely öt éven túli bér-
let esetén adómentes is. A földvá-
sárlással megszerzett tulajdont 
nem lehet ellopni, nem „romlik 
el”, nem sérül, nem amortizáló-

dik, sőt, évről évre megújul. Tak-
taharkányban az ún. felső határ-
ban lévő, magas aranykorona ér-
tékű földek megvásárlása hosz-
szú távon igen jó befektetés, a 
későbbi eladási szándék felme-
rülése esetén értéke sokszoro-
sára emelkedhet. A termőföld 
viszonylag könnyen értékesít-
hető, gyorsan pénzre váltható, 
részben vagy egészben is elad-
ható. Likviditása így a klasszikus 
ingatlanokkal szemben lényege-
sen kedvezőbb.

Mindaz, ami a történelem so-
rán a falu tulajdonába, határába 
került, mindaz, amit dédszüle-
ink, nagyszüleink, szüleink ne-
künk szereztek és őriztek meg, a 
miénk. Ragaszkodjunk hozzá és 
őrizzük meg gyermekeinknek, 
unokáinknak, dédunokáinknak. 

Ha olyan személlyel kötnek ha-
szonbérleti szerződést, akit koráb-
ban nem ismertek, aláírás előtt fi-
gyelmesen olvassák el a szerző-
dés minden pontját, vagy kérjék 
hozzáértő segítségét. Az elmúlt 
években, illetve az utóbbi hetek-

ben, napokban ismét tapasztal-
juk, hogy nem helyben gazdál-
kodó, tudomásunk szerint nem 
termelési, hanem befektetési cél-
lal földet venni szándékozók ke-
resik meg a földtulajdonosokat, 
látszólag kedvező árajánlatot té-
ve. Ugyanakkor ez az ár lényege-
sen kevesebb, mint a föld tényle-
ges forgalmi értéke, különösen, 
ha figyelembe vesszük a terület 
nagyságát (nagyobb, egybefüggő 
terület értékesebb), aranykorona 
értékét, fekvését. 

Aki csak teheti, ne adja el a bir-
tokában lévő területeket, kössön 
inkább haszonbérleti szerződést, 
hiszen ez évente biztos bevételt 
jelent. Ha mégis az értékesítés 
mellett dönt, a helyben élő és itt 
gazdálkodó vállalkozókat, csalá-
di gazdálkodókat, magánszemé-
lyeket keresse. Ne kerüljünk abba 
a helyzetbe, amelybe a dunántú-
li települések nagy része került, 
hogy földterületeik jelentős há-
nyada „idegen” kézre jutott.

Varga László
Taktaharkány polgármestere

A fotón balról: Laczkó Szilárd, Golenye Dávid, Rácz Helga, Czipa 
Alexandra, Falusiné Sárossy Erzsébet, Sóvári Ádám, Jenei Eszter.

KüLfÖLdÖn is isMerTeK A MunKái
Nagy közönségsikernek 

örvendő kiállításon mutat-
ta be munkáit Bodnár Ildi-
kó, a Hegyaljai Alkotók Tár-
sulásának (H. A. T.) tagja.

Az elsősorban festészet-
ben, de rímfaragásban is ki-
válóságnak számító hölgy 
első önálló tárlatát láthatja a 
nagyközönség Tarcalon. No-
vember utolsó vasárnapján a 
„6Puttonyos Borfaluban” Ba-
racskai László polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Borsos István szobrász-
művész méltatta a művész-
nő pályafutását. Elhangzott, 
hogy egy szépen berendezett 
galéria alkalmas hely az el-
mélyülésre, meditálásra, ella-
zulásra, néhány perces meg-
állásra ebben a rohanó, zak-
latott világban. – Itt nem za-
varnak a televízió villogó fé-
nyei, a rengeteg reklám, egy 
kis időre elfelejthetjük a kül-
világot. A galéria belső tar-
talma, Bodnár Ildikó festmé-
nyei megfelelő hangulatot 
biztosítanak ehhez – fogal-
mazott Borsos István, majd 
azzal folytatta, hogy Bodnár 

Ildikónak pozitív kisugárzása 
van, amitől feltöltődik az em-
ber, általa jobb lesz a kedve, 
szebbnek látja a világot. Mel-
lette mosolyogni kell, mert a 
derűje átragad ránk – emelte 
ki Borsos István. 

A művésznő elmondta, 
hogy szakmája, hivatása sze-
rint virágkötő és dizájner. 
– Több évtizede foglalkozom 
a virágkötészettel, előbb sa-
ját üzletemben, majd külföl-
dön gyakoroltam a szakmá-
mat. Kanadában több neves 
verseny első díját tudhat-

tam magaménak. 2011-ben 
kezdtem el írással és rajz-
zal foglalkozni. A BAK Kép-
zőművészeti Egyesület és a 
H. A. T. tagja vagyok, au-
gusztusban a „Látóhatár” cí-
mű rajzommal a HAT-MAIT 
által odaítélt Bor István Iván-
díjat kaptam meg, és elnyer-
tem vele a decemberi antoló-
giánk borítótervét – mondta 
magáról Bodnár Ildikó, aki-
nek számos költeménye je-
lent már meg a Szerencsi Hí-
rekben.

SfL

A fotón balról: Bodnár Ildikó, Baracskai László és Schlosserné 
Báthory Piroska.
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Külföldi 
rendszámért 

büntetteK
A Szerencsi Rendőrkapitány-

ság közlekedésrendészeti osz-
tályának munkatársai novem-
ber 16-án a délelőtti órákban Be-
kecsen igazoltattak egy cseh ha-
tósági jelzéssel ellátott személy-
gépkocsit. A járművet egy ma-
gyar állampolgár vezette, aki az 
autó jogszerű használatát a hely-
színen igazolni nem tudta, ezért 
vele szemben 100 000 forint köz-
igazgatási bírságot szabtak ki. A 
rendőrség felhívja a figyelmet, 
hogy 2012. január 1-jétől ezen 
szabályszegés szankciója a dup-
lájára nő.

Az Anyját fojtogAttA
Egy erdőbényei asszony no-

vember 16-án a kora esti órákban 
tett bejelentést a Szerencsi Rend-
őrkapitányságra, miszerint a ve-
le egy háztartásban élő fia bán-
talmazta. Megállapítást nyert, 
hogy a férfi a délutáni órákban 
fojtogatta az édesanyját, vala-
mint a forró ételt rá akarta borí-
tani, mindeközben szidalmazta 
őt és ordítozott vele. A szidalma-
zást a kiérkező rendőrök jelenlé-
tében is folytatta, agresszív ma-
gatartását többszöri felszólítás 
ellenére sem fejezte be, ezért az 
intézkedő rendőrök előállították 
a Szerencsi Rendőrkapitányság-
ra. Vele szemben ideiglenes meg-
előző távoltartást rendeltek el.

soKbA Került A Kifli
Egy alsóregmeci kisbolt tulaj-

donosa arra lett figyelmes no-
vember 19-én hajnalban, hogy 
a telkén felszerelt mozgásér-
zékelő lámpa felvillan. Az ud-
varra kinézve látta, hogy egy 
ismeretlen személy a pincéjébe 
megy be éppen. A Sátoraljaúj-
helyi Rendőrkapitányság érte-
sített járőrei a sértett segítségé-
vel elfogták a helyszínen az el-
követőt, akinek a zsebében hét 
darab kifli volt. A 23 éves, hely-
béli tettessel szemben lopás vét-
ség kísérlete miatt indult bün-
tetőeljárás. A Sátoraljaújhelyi 
Városi Bíróság 250 ezer forint 
pénzbüntetéssel sújtotta a ko-
rábban egyszer már próbára 
bocsátott férfit.

ittAsAn hAjtott 
Az ároKbA

Legyesbényén, az Ady End-
re úton Szerencs irányába köz-
lekedett autójával november 15-
én késő este egy helyi lakos, ami-
kor egy erősen balra ívelésű ka-
nyarban nem az út vonalvezetés-
nek megfelelően közlekedett, és 
a menetirány szerinti jobb olda-
lon lehaladt az úttestről, majd 
a vízelvezető árokba hajtott. A 
sofőr a baleset következtében a 
gépjárművébe beszorult, a Sze-
rencsi Tűzoltóság ügyeletes egy-
sége szabadította ki. A férfi – aki-
ről bebizonyosodott, hogy itta-
san vezette járművét – nyolc na-

pon túl gyógyuló sérülést szen-
vedett. 

dulAKodás 
A KlubbAn

A Szerencsi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya csoporto-
san elkövetett garázdaság bűn-
tettének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást ismeretlen 
tettesek ellen, akik no vember 20-
án éjjel a Geisenheim téren talál-
ható szórakozóhelyen négy ven-
déggel kötekedtek, majd a cso-
port két tagja két személyt elő-
zetes szóváltást követően meg-
ütött. 

elveszett 
a fűtőanyag

Szerencsi vasútállomás for-
galmi szolgálattevője novem-
ber 17-én este bejelentést tett a 
helyi rendőrkapitányságra, mi-
szerint a Taktaharkány irányá-
ból Szerencs állomás felé köz-
lekedő tehervonat-szerelvény 
kokszot szállító utolsó kocsijá-
nak egyik ajtaja nyitva van, s 
hogy a rakomány egy része hi-
ányzik. A kocsiban induláskor 
körülbelül 43 tonna koksz lehe-
tett, melyből mintegy 15 tonna 
hiányzott. A kihullott fűtőanya-
got végül a taktaharkányi vas-
útállomástól 900 méterre Mis-
kolc irányába, a sínek mentén 
találták meg.

Kettős bántalmazás 
tiszAlúcon

Egy tiszalúci asszony novem-
ber 18-án reggel jelentette a Tak-
taharkányi rendőrőrsön, hogy 
az előző este megverték a fiát. 
Mint kiderült, november 17-én, 
a tiszalúci vasútállomás előt-
ti útszakaszon a bejelentő fi-
át egy általa ismert fiatalem-
ber minden indok nélkül bán-
talmazta: megrúgta a hátát és 
két esetben arcon ütötte, mely-
nek következtében a szája fel-
ső része felrepedt. Kis idő el-
teltével a bántalmazott fiútest-
vére felkereste a támadót, aki 
bicskát rántott. A sértett testvé-
re megpróbálta elvenni a táma-
dótól a kést, ami miatt dulakod-
ni kezdtek. A támadó a fiú hom-
lokát megvágta, valamint a ka-
bátját hastájékon két helyen ki-
vágta, megrongálta. Az elkö-
vetőt az intézkedő rendőrök el-
fogták, vele szemben garázda-
ság megalapozott gyanúja miatt 
indítottak büntetőeljárást.

Két AutóvAl KoccAnt
Szerencsen a Rákóczi út 116. 

szám előtti útszakaszon no-
vember 19-én délelőtt közle-
kedési baleset történt. Egy he-
lyi lakos az általa vezetett sze-
mélygépkocsival az út jobb szé-
lén lévő parkolóból úgy hajtott 
ki az úttestre, hogy nem bizto-
sított elhaladási elsőbbséget a 
belváros felől a 37-es főút irá-
nyába szabályosan közlekedő, 
mezőzombori járművezető-
nek, ami miatt összeütköztek. 
Ezt követően a szerencsi lakos 
jobbra rántotta a kormányt és 
nekiütközött egy parkoló gép-
kocsinak is. A baleset következ-
tében személyi sérülés nem tör-
tént.

a nyerőgép miatt 
törteK be

Ez idáig ismeretlenek azok 
az elkövetők, akik november 
19-ről 20-ára virradóra betörtek 
Megyaszó egyik sörözőjébe. A 
helyszíni szemle során kiderült, 
hogy a betörők a hátsó épület 
padlásán keresztül jutottak be 
az épületbe. A sörözőhelyiség-
ben lévő nyerőgép elejét szétver-
ték, majd a pénzkazettán kelet-
kezett résen keresztül készpénzt 
tulajdonítottak el. Az ismeretlen 
tettesek ellen a Szerencsi Rend-
őrkapitányság bűnügyi osztálya 
indított eljárást.

itAttA, mAjd ütötte
Egy tiszalúci nő november 26-

án éjjel telefonon tett bejelentést a 
Szerencsi Rendőrkapitányságra, 
miszerint élettársával este együtt 
italoztak, majd szóváltásba keve-
redtek, mely során az élettársa 
több alkalommal megütötte. A 
bántalmazás miatt nyolc napon 
belül gyógyuló sérüléseket szen-
vedett. Az elkövetőt az intézke-
dő rendőrök előállították, vele 
szemben ideiglenes megelőző 
távoltartást rendeltek el.

KözérdeKű információK
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb január 5-én 13–15 órá-
ig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képviselői fo-
gadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb december 19-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második 
szerdáján, legközelebb január 11-én 14–17 óráig. Tel.: 
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdá-
ján, legközelebb december 28-án és január 11-én 8–12 
óráig. Tel.: 47/565-202.
Salamin Ferenc városi főépítész:  minden héten 
szerdán 10–13 óra között fogadja az érdeklődőket. Tel.: 
30/914-9728.

A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján történnek. 

 
 y szerencsi városi Bíróság

Elnöki fogadónap: csütörtök 9–11 óráig.  Végrehajtá-
si ügyintéző, polgári és büntető iroda, valamint pénztár 
csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 

óráig. Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig. 
Tel.: 47/563-060, 563-080.
 

 y szerencsi városi Ügyészség
Ügyfélfogadás munkanapokon 9–15 óráig. Vezető 
ügyész: előzetes időpont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket. Tel.: 47/361-630, 362-941.
 

 y Körzeti FöldHivatal
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/362-817, fax: 561-
134.  Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12, és 13–15 
óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az ügy-
félfogadás szünetel.
 

 y  szerencsi 
rendőrKaPitányság

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hét-
főjén, legközelebb január 2-án 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referen-
se minden hónap első hétfőjén, legközelebb január 2-án 
9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése:  hétfőn és szerdán 8–15.30 
óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

 y   szerencsi 
munKaÜgyi Kirendeltség

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15 
óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 órá-
ig. Tel.: 47/361-909.
 

 y  nemzeti adó- és vámHivatal 
ÜgyFélszolgálat

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfogadá-
si idő: hétfő 8–15 óra, csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–18 
óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, pén-
tek 8–11 óra.
 

 y  Kistérségi 
néPegészségÜgyi intézet

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig. 
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 órá-
ig. Tel.: 47/561-025.

 y  gyógyszertáraK  
nyitva tartása

December 16–18.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hét-
fő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Al-
ba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
December 19–25.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 
8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 17–22 óráig, 
szombaton–vasárnap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógy-
szertár telefonos egyeztetést követően az ügyeletes orvos 
kérésére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. 
Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
December 26. - január 1.: Centrum: hétfő–péntek 
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: 
hétfő–péntek 8–16 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 
óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hét-
fő-szombat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 
22–8 óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, 
készenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 órá-
ig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a gyógy-
szertár telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos 
kérésére rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.

Január 2–8.: Centrum (ügyeletes): hétfő–péntek 
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hét-
fő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, 
szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 
óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Január 9–15.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, 
szombat 7.30–11.30 óráig.  Oroszlán (ügyeletes):  hét-
fő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Al-
ba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: 
Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár:
Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433.
Szerencs gyógyszertár:
Tesco áruház. Tel.: 47/560-302, 560-303.
 

 y KözérdeKű teleFonszámoK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház  (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat: 
47/362-255.

rendőrségi híreK tűzeset sérülés 
nélKül

A Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóság ügye-
letes egységei november 30-
án Tállyára vonultak, ahol 
egy családi házhoz riasztot-
ták őket. A kiérkező tűzoltók 
megkezdték a teljes terjedel-

mében lángoló ingatlan oltá-
sát, miközben egy 11,5 kilo-
grammos gázpalackot is ki-
hoztak az épületből. A lakóház 
ez idő alatt üresen állt, így sze-
rencsére személyi sérülés nem 
történt a tűzesetnél.

vigyázz, telezöld!
Advent első vasárnapján tör-

tént Szerencsen, hogy egy helyi 
fiatalember a Huszárvár út, Pos-
ta út irányából érkezett a Bolyai 
iskola melletti kereszteződés-
hez, majd zöld lámpajelzésnél 
az Ondi út irányába, egyene-
sen kívánt tovább hajtani. A ve-
le szembe érkező kocsi azonban 
megállás nélkül kanyarodott a 

37-es felé. A két autó összeütkö-
zött, személyi sérülés szerencsé-
re nem történt, azonban mind-
két járműben jelentős anyagi kár 
keletkezett. 

Az eset érdekessége, hogy a 
szabálytalanul kanyarodó a for-
galomirányító lámpa „telezöld” 
jelzésénél nem adott elsőbbséget 
az egyenesen továbbhaladónak!

rendőrfoci 
toKAjbAn

A hagyományoknak meg-
felelően az idén is megtartot-
ta Mikulás Kupa elnevezé-
sű futballtornáját a Szerencsi 
Rendőrkapitányság.

Ez alkalommal a Tokaji 
Rendőrőrs volt a sportesemény 
házigazdája. A Tokaji Ferenc 

Gimnáziumban megrendezett 
tornán résztvevő hat csapat kö-
zül a Tállyai Rendőrőrs együt-
tese állhatott a dobogó legma-
gasabb fokára, második lett 
Tokaj csapata, míg a harmadik 
helyet a Szerencsi Rendőrkapi-
tányság Közrendvédelmi Osz-
tálya (fotónkon) szerezte meg.

a mesterlövész segített
Tállyára riasztották november 25-én a ko-

ra reggeli órákban a Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóság ügyeletes egységeit. 
A helyszínen kiderült, hogy egy mintegy 150 
négyzetméteres alapterületű melléképület tel-
jes terjedelmében ég. A tűzoltók több órás meg-
feszített munkával fékezték meg a lángokat. A 
beavatkozást nehezítette, hogy oltás közben két 
dissou-palackot kellett az épületből eltávolítani. 

Mivel a palackok huzamosabb ideig voltak ki-
téve a nagy hőhatásnak, a kárhely-parancsnok 
a helyszínre rendelte a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság mesterlövésze-
it, és gondoskodtak a palackok folyamatos hű-
téséről is. A helyszínre érkező mesterlövész a 
palackokat kilőtte, így a robbanásveszély elhá-
rult. A jelentős anyagi kárral járó tűzeset során 
személyi sérülés nem történt.
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TesTvérvárosi szerződés 
Podgorával

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szerződés preambulumá-

ban olvasható: ünnepélyesen 
kinyilvánítjuk azon akaratun-
kat, hogy az egymás iránti tisz-
teletet, barátságot, és a szeren-
csi, valamint podgorai lakosok 
közötti kapcsolatot továbbfej-
lesztjük, ezzel is segítve a két 
ország polgárait a megértés-
hez és a békéhez vezető úton. 
A megállapodás arra ösztönöz, 
hogy a testvérvárosok lakossá-
ga, gazdasági, társadalmi szer-
vezetei és intézményei között 
kölcsönös találkozások útján 
kulturális, gazdasági, idegen-
forgalmi és baráti kapcsolatok 
jöjjenek létre. 

Koncz Ferenc az ünnepi ülés 
végén hozzátette: büszke rá, 
hogy olyan nemzet településé-
vel írt alá testvérvárosi szerző-
dést, amellyel közös történelmi 
gyökereink vannak.

Lapunknak nyilatkozva 
Ante Miličić felidézte, hogy 
Podgorán, az Adria herceg-
nőjeként emlegetett városban 

99%-ban a turizmusból él-
nek az emberek. A horvát pol-
gármester az együttműködés 
előnyeit sorolva felhívta a fi-
gyelmet arra a lehetőségre, 
hogy nyaranta munkaerőhi-
ánnyal küzdenek, ami azt je-
lenti, hogy akár 500-600 ál-
lást tudnának biztosítani ma-
gyar barátaiknak idényjelleg-
gel, amikor mintegy tízezer fő 
fordul meg a településen. An-
te Miličić reményét fejezte ki, 
hogy a 4,5 millió lakosú Hor-
vátországgal eredményesen 
együtt fog működni Magyar-
ország a jövőben, majd köszö-
netét fejezte ki Szerencs város 
vezetésének a testvérvárosi 
szerződés aláírásáért.

A podgorai delegáció há-
rom napig tartózkodott váro-
sunkban. A hivatalos program 
után ismerkedtek Szerencs ne-
vezetességeivel, megtekintet-
ték a Rákóczi-várban találha-
tó Zempléni Múzeum tárlatait, 
tájékozódtak az Általános Mű-
velődési Központ tevékenysé-

geiről, majd a Szerencsi Für-
dő és Wellnessházba látogat-
tak el. Másnap Boldogkővár-
aljára és Tokajba kirándult a 
horvát küldöttség, majd a sze-
rencsi Varkoly-pincészetben 
megtartott búcsúesten Koncz 
Ferenc köszöntötte a vendége-
ket, akik Varkoly István borász 
kalauzolásával megtekintették 
a pincét és borkóstolón vettek 
részt. Ante Miličić egy-egy kü-
lönleges borospoharat ajándé-
kozott a szerencsi képviselők-
nek, és köszönetét fejezte ki a 
fogadtatásért, kiemelve, hogy 
hamarosan viszonozni fog-
ják a gesztust. A horvát dele-
gáció valamennyi tagja jelké-
pes ajándékcsomagot vehetett 
át, amelyben hegyaljai bor és 
szerencsi csokoládé is helyet 
kapott. Koncz Ferenc egy ma-
gyar lobogóval és Szerencs vá-
ros zászlajával is megajándé-
kozta a podgorai delegációt a 
testvérvárosi szerződés aláírá-
sának emlékére.

H. R.

TiszTa vizeT a Pohárba
Az Európai Unió pénzügyi támogatásá-

val, Szerencs Város Önkormányzatának 
gesztorságával indult útjára 2008-ban a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye nyolcvanegy te-
lepülését érintő ivóvízminőség-javító pro-
jekt. Az önkormányzatok által létrehozott 
társulás november 29-én, Szerencsen tartot-
ta meg soron következő ülését, ahol többek 
között a projekt második szakaszának pá-
lyázatáról is döntés született.

Hazánkban eddig szinte példa nélküli ösz-
szefogással indult útjára a megyénk nyolc-
vanegy települését érintő ivóvízminőség-ja-
vító program. Ezáltal – a Környezetvédelmi 
és Energetikai Operatív Program révén, euró-
pai uniós pénzügyi forrás felhasználásával – 
lehetőség nyílik arra, hogy az érintett terüle-
teken jelentősen javuljon az ivóvíz minősége. 
A települések által 2008-ban benyújtott két-
fordulós pályázat idén decemberben immár a 
második szakaszához érkezett, amelyről a sze-
rencsi Rákóczi-várban tájékozódtak az érin-
tett falvak és városok polgármesterei, jegyzői. 

Az előzményeket ismertetve Kiss Attila 
projektvezető elmondta, hogy Magyarorszá-
gon az uniós irányelveket tartalmazó 2001-
es kormányrendelet határozza meg az ivó-
víz minőségével szemben támasztott köve-
telményeket. A csatlakozásra készülve az EU 
olyan határidőket állapított meg, amelyek-
nek számos más városhoz hasonlóan nem 
felelt meg Szerencs és a környékbeli telepü-
lések vízminősége sem. Hazánk ezért dero-
gációs kötelezettséget vállalt, hogy 2006, il-
letve 2009 végéig, két lépcsőben, teljes mér-
tékben bevezeti a megkövetelt határértéke-
ket. A Borsodvíz Zrt. összefogta az érintett 
B.-A.-Z. megyei településeket és előtanulmá-
nyokat végeztetett, melyek alapján több pro-
jektterv született. 2010 augusztusában 81 te-
lepülési önkormányzat részvételével meg-

alakult a Borsod-Abaúj-Zemplén Térsé-
gi Ivóvízkezelési Önkormányzati Társulás, 
melynek elnöke Koncz Ferenc polgármes-
ter. Az unió által kiírt KEOP pályázaton Sze-
rencs, mint gesztor település járt el és az első 
fordulóban több mint 100 millió forintot nyert 
a második forduló előkészítésére és tervezé-
si munkákra, melyek megvalósításán három 
éve dolgoznak. 

A projekt 2011. december 1-jén a má-
sodik forduló pályázatának beadásá-
hoz érkezett, melyben ezúttal hetvenhét 
B.-A.-Z. megyei település érdekelt. A társulá-
si ülésen megjelentek november 29-én többek 
között arról döntöttek, hogy az előkészítő sza-
kasz lezárulása után a társulás benyújtja pá-
lyázatát a második fordulóra. Ennek kereté-
ben a nettó 5,7 milliárd forintos összköltségű 
beruházásra 4,9 milliárd forintos európai uni-
ós forrást igényelnek. A 86 százalékos európai 
uniós támogatás mellett magyar forrásként a 
Belügyminisztérium Önerő Alapja várhatóan 
szintén támogatja az ivóvízminőség-javító pro-
jektet, így a társult önkormányzatoknak nem 
kell saját erőt hozzátenniük a költségekhez. A 
második fordulós pályázat az érintett települé-
seken élő, mintegy 90 ezer fős lakosság vízellá-
tó rendszerének vízminőség-javítását szolgálja. 
A teljes beruházás során megtörténik a nyers-
vizek arzén-, mangán- és ammónium-mente-
sítése, mindezek mellett összesen 88 kilomé-
ter hosszúságban építenek ki új ivóvíz-távve-
zetéket, 25 kilométeres szakaszon pedig háló-
zatrekonstrukciót végeznek. A legnagyobb fej-
lesztés az úgynevezett Golop – Szerencs – To-
kaj – Prügy – Taktakenéz vízellátó rendszere-
ket érinti, amely a teljes beruházás összkölt-
ségének mintegy 40 százalékát teszi ki. Sike-
res pályázat esetén a kivitelezés leghamarabb 
2012 őszén indulhat és várhatóan 2015 máju-
sára fog befejeződni.

H. R.

Szerencsi híres emberek

darvas lászló
Kevesen tudjuk, hogy elő-

deink közül kik voltak azok, 
akik életükkel, munkájuk-
kal, anyagi támogatásukkal, 
önzetlenségükkel megala-
pozták településünk várossá 
fejlődését, hozzájárultak tár-
sadalmi, közösségi életének 
kialakításához. Akad közöt-
tük országosan, sőt nemzet-
közi ismertséggel bíró híres-
ség, de szép számmal vannak, 
akikről még nem hallottunk. 
Őket mutatja be e sorozat.

Maradandó alkotásaival, in-
tézkedéseivel írta be nevét Sze-
rencs fejlődésének történetébe 
Darvas László főjegyző. Mis-
kolcon született 1873-ban, kö-
zépiskolai tanulmányait szü-
lővárosában, a közigazgatási 
tanfolyamot Kassán végezte, 
1902-ben szerzett jegyzői ok-
levelet. Közigazgatási pályáját 
Borsod vármegyében kezdte, 
majd Szerencsre került segéd-
jegyzőnek. Már eme tisztségé-
ben is sokat fáradozott a köz-
ség fejlesztése érdekében. Váro-
sunk akkori érdemes jegyzője, 
Csuka Miklós betegsége miatt 
Darvas jegyzősegédet jelölte ki 
a járási főszolgabíró helyettes-
ként. A képviselő-testület 1907 
szeptemberében két jelölt; a he-
lyettes jegyző és Gálos Elemér 
okleveles jegyző közül választ-
hatott főjegyzőt. Egyhangúlag 
Darvas Lászlóra szavaztak.

Az új főjegyző megválasztá-
sa után fokozott munkakedvvel 
dolgozott Szerencs nagyköz-
ség rendezésén. Beköszöntőjé-
ben hangsúlyozta: célja azt az 

alapelvet betartani, hogy a köz-
ségi jegyző mindenkor részre-
hajlás nélkül köteles a település 
érdekeit képviselni, a lakossá-
got a tanácsaival támogatni. „A 
közérdeket szem előtt tartva, a 
magánérdekek alá azt nem ren-
delni, viszont a közönség jogos 
és méltányos magánérdekeit is 

előmozdítani” – hangoztatta. 
Több új, fontos javaslatot ter-
jesztett a testület elé. Célul tűz-
te ki a Monokhoz tartozó Mo-
hos tanyának Szerencshez va-
ló csatolását, melynek végrehaj-
tása eredményes volt. Számos 
addigi hiányosságot felszámolt; 
elkészítette a községi rendőr-
ség új szolgálati, és a piac ren-
dészeti szabályzatát. Kezdemé-
nyezésére a város jótékonysági 
akciókba fogott: a szegényebb 
sorsú lakosainak a téli fűtés-
hez szükséges szénmennyisé-
get olcsó áron beszerezte, majd 
így adta tovább az arra rászo-
rulóknak. Tisztviselői évei alatt 
felépült a községi fürdő, meg-

nyílt a Szerencs – Kassa helyi-
érdekű vasút. Iskolaépítés, asz-
faltjárdák, villanyvilágítás, ar-
tézi kutak fúrása, szegényház, 
járványkórház, népkert létesí-
tése fűződik nevéhez. A refor-
mátus egyház főgondnokaként 
nemes célból történő közadako-
zásra szólította fel a város lakóit 
1914-ben. Nevezetesen: a refor-
mátus templomban eltemetett 
Rákóczi Zsigmond fejedelem 
és felesége hamvainak üveg-
koporsóval történő védelmére, 
a fölötte álló márvány sírem-
lék renoválására. A munkála-
tokhoz szükséges 1800 korona 
gyűjtését, tervének végrehaj-
tását a háború megakadályoz-
ta. A tűzoltóságot átszervezte, 
modern alapokra fektette, fel-
szerelése vetekedett az akkori 
nagy vidéki városok ellátottsá-
gával, két motoros fecskendő-
jük is volt. Az Országos Tűzol-
tószövetség választmányi tagja, 
évtizedekig választmányi fel-
ügyelő is volt. Megkapta a 35 
éves szolgálati és királyi dísz-
érmeket, és tagja volt a Zemp-
lén vármegyei törvényhatósági 
bizottságnak. 

Büszkék lehetünk váro sunk 
egykori elismert és megbecsült 
elöljárósági tagjára, akinek egy-
kori lakóháza a Perc utca 1. 
szám alatt, valamint síremlé-
ke a temetőben nem engedi fe-
ledésbe merülni érdemeit. En-
nél már csak akkor lenne telje-
sen érdemleges az emléke, ha 
az egykori Darvas László utca, 
mely ma a Ságvári Endre nevét 
viseli, visszakapná régi nevét.

O. Z. M.

Országgyűlési hírek

Megújul a Miskolc – Nyíregyháza 
közöTTi vasúTvoNal

Koncz Ferenc, Dél-Zemp-
lén országgyűlési képviselője 
december 5-én az Országgyű-
lés plenáris ülésén azonnali 
kérdést intézett Fónagy János-
hoz, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium parlamenti állam-
titkárához, melyben elmondta, 
hogy a zempléni kistérségek a 
33, leghátrányosabb helyzet-
ben lévő kistérségek közé tar-
toznak. Erre csupán a munka-
helyteremtés és az idegenfor-
galom nyújthat megoldást.

A térség csodálatos termé-
szeti adottságokkal rendel-
kezik. Itt készül a tokaji bor, 
a szerencsi csokoládé, ez a vi-
dék Kossuth, Bocskai és a 
Rákócziak földje, jeles kirán-
duló- és fürdőhely, a világörök-
ség része. Kiváló adottságaink 
megismertetésének, az idegen-
forgalom fellendítésének elen-
gedhetetlen feltétele a vasút fej-
lesztése, ugyanúgy, ahogy a be-
ruházások megtelepedésének 
és a munkahelyteremtésnek is 
feltétele a modern vasúti teher-
szállítás. Koncz Ferenc kiemel-
te, hogy a vasútvonalon Mező-
zombor és Nyíregyháza között 
csak egy vágány található, ami 
egyszerre csak egy irányba te-
szi lehetővé a forgalmat. Bár a 
vasúti közlekedés ütemes me-
netrend alapján történik, mégis 
előremutató lenne a vidék meg-
maradása szempontjából, ha a 
vasútfejlesztés két vágánnyal 

számolna a jövőben. A vasút-
állomások között nem mind-
egyik felel meg a kor elvárása-
inak, amely nem segít a vasúti 
közlekedés vonzóvá tételében, 
a vasúti turizmusban. A kép-
viselő arra kérdezett rá, hogy 
tervezi-e a kormány a Mező-
zombor és Nyíregyháza kö-
zötti vasútvonalon második 
vágány építését, továbbá a Bu-
dapest – Nyíregyháza közöt-
ti vasútvonal alkalmassá téte-
lét a nagyobb sebességű közle-
kedésre, illetve tervezi-e a kor-
mány a Budapest – Nyíregyhá-
za közötti vasútvonal még fel 
nem újított állomásainak, meg-
állóhelyeinek fejlesztését. 

Fónagy János államtitkár el-
mondta, hogy a Budapest – Mis-
kolc – Nyíregyháza közötti vas-
útvonal fejlesztésének előkészí-
tése megkezdődött. Az enge-
délyezési tervek elkészítése az 
uniós pénzügyi források társfi-
nanszírozásában valósul meg. 
Ismertette, hogy az előkészí-
tés első lépéseként elkészült a 
megvalósíthatósági tanulmány, 
amelyben a tervező különböző 
változatok elemzésével mutat-
ta be a lehetséges fejlesztési irá-
nyokat. Az engedélyezési ter-
vek a Mezőzombor – Nyíregy-
háza szakaszon emelt sebessé-
gű, 160 kilométer/óra sebességű 
és kétvágányúsított vonatköz-
lekedéssel számolnak. A meg-
valósítást követően így nagy-
mértékben növekedhet a vas-

útvonal kapacitása. Utasforgal-
mi szempontból is jelentős lesz 
a változás, mivel a vasútvonal 
egy kiemelt fontosságú euró-
pai közlekedési tengely része. 
Így a vonal mentén tapasztal-
ható szolgáltatási színvonalnak 
is magas szintűnek kell lennie, 
megfelelve az európai átjárha-
tósági, műszaki előírásoknak. 
Ennek érdekében az állomá-
sok akadálymentesítve épül-
nek meg, illetve épülnek újra. 
Ennek legszembetűnőbb ele-
me az emelt szintű peronok ki-
alakítása lesz. Az engedélyezé-
si tervek várhatóan 2012. év ele-
jére már el is készülnek. A ki-
vitelezés, akárcsak a tervezési 
munka, szakaszonként törté-
nik majd.

Koncz Ferenc országgyűlé-
si képviselő viszontválaszá-
ban kiemelte, hogy végre van 
egy kormány, amely odafigyel 
Kelet-Magyarország végeire is. 
Rendkívül fontos ennek a tér-
ségnek mind a munkahelyte-
remtés, mind a turizmus szem-
pontjából, hogy a vasútvonala-
ink megfelelően modernek le-
gyenek, és az emberek ne feke-
te vonalként említsék ezeket a 
vasútvonalakat. Úgyszintén 
rendkívül fontos a képviselő 
szerint a 37-es főút kétszer két-
sávosításának is a mielőbbi 
megkezdése, melyet szintén 
hangsúlyozott az Országgyű-
lés ülésén.

Sz. Á.
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SZERENCSEN IS NÉPSZERŰ A BTEL
Jelentős sikerrel zárult a di-

namikusan fejlődő hazai szol-
gáltató, a Business Telecom 
Zrt. (BTel) 2011–2012-es köt-
vényprogramjának második 
üteme. Az október 6–13. kö-
zött lezajlott jegyzés során ösz-
szesen 785 millió forint feletti 
értékben jegyeztek hazai egyé-
ni és intézményi befektetők a 
társaság most kibocsátott köt-
vényeiből, ami a jelenlegi piaci 
környezetet figyelembe véve, a 
befektetők megnövekedett bi-
zalmát jelzi. 

A Business Telecom Zrt. 
Magyarország egyik legdina-
mikusabban fejlődő alternatív 
távközlési szolgáltatója, amely 
többek között a Szerencsen és 
a környező településeken kiépí-
tett hálózatán kedvező árért kí-
nálja biztonságos és kiváló mi-
nőségű szolgáltatásait a lakos-
ságnak, vállalkozásoknak, ön-
kormányzatoknak egyaránt. 
A 2006-ban Kecskeméten ala-
pított BTel 50 főt foglalkoztat. 

A cég új és meglévő ügyfe-
leinek a legújabb és legköltség-
hatékonyabb távközlési meg-
oldásokat biztosítja, valamint 
a piaci igényeknek legmegfe-
lelőbb internetalapú megoldá-
sok fejlesztésén és hasznosítá-
sán dolgozik. Alternatív táv-
közlési szolgáltatóként vezeté-
kes hang-, szélessávú internet-, 
mobilinternet- és SAT TV-szol-
gáltatást, valamint egyéb kap-
csolódó szolgáltatásokat nyújt 
országszerte. 

Kapcsolódó  szolgáltatásai kö-
zé tartoznak az IPTV, IP  alapú te-
lefonszolgáltatások, az eFax szol-
gáltatás, VPN kapcso latok ki-
építése, szerverelhe lye  zés, szer-

verbérlet,  valamint a domain-
regisztráció.

Október 13-án lezárult a Busi-
ness Telecom Zrt. 2011–2012 évi 
kötvényprogramja második sza-
kaszában kibocsátott nyilvános 
BTEL 2014/A és az ezzel párhu-
zamosan kibocsátott 2013/A jelű 
kötvényeinek jegyzési időszaka, 
melynek során összesen 785 858 
724 forint értékben történt jegy-
zés. Egyéni jegyzés 285 858 
724 forint, intézményi jegyzés 
500 000 000 forint értékben tör-
tént. A kötvényeket ezt követő-
en bevezették a Budapesti Érték-
tőzsdére, biztosítva azok másod-
lagos piacát. A kötvénytulajdo-
nosok a BTel középtávon terve-
zett nyilvános tőzsdei részvény-
kibocsátásakor 10 százalék ked-
vezménnyel jegyezhetnek majd 
a társaság részvényeiből.

– A mostani kibocsátás ered-
ménye számunkra egyértelmű 
siker, és komoly bizalmat jelent 
mind a magán-, mind az intéz-
ményi befektetők részéről – emel-
te ki Takács Krisztián, a Business 
Telecom Zrt. vezérigazgatója.  
– Piaci sikerünket tovább erősíti 
az a tény, hogy teljesítményünk 
és jövőbeli kilátásaink megítélé-
se rendkívül pozitív a hazai be-
fektetői körökben.

Az organikus növe-
kedéssel árbevételét 
évről évre megduplázó 
BTel rövid, illetve hosz-
szú távú tervei között 
kiemelt szerepet kap 
a saját, független mik-
rohullámú távközlé-
si hálózat bővítése. Az 
országos gerinchálózat 
várhatóan 2015-re épül 
ki. A dinamikus bőví-
tés révén a társaság fo-

lyamatosan újabb és újabb tele-
püléseket, térségeket kapcsol be 
a saját hálózatán biztosított szol-
gáltatásba, amely tovább növe-
li piaci függetlenségét, hozzájá-
rulva jelenlegi üzleti, piaci ru-
galmasságának fenntartásához. 
Szolgáltatási portfólióját tekintve 
a BTel számára fontos lépés volt 
az idén júniusban elindított mű-
holdas televíziós szolgáltatás, il-
letve az egy éve a Vodafone-nal 
partnerségben kínált szélessávú 
mobilinternet-szolgáltatás. Üzle-
ti stratégiájának kiemelt eleme a 
minél teljesebb távközlési kíná-
lat kialakítása, mely a jövőben to-
vább folytatódik a mobilkommu-
nikációs paletta bővítésével.

A BTel hálózatai a legfejlettebb 
technológiával épülnek, ami el-
sősorban IP alapú szolgáltatáso-
kat jelent. Jelenleg talán a legis-
mertebb és a legkeresettebb a szé-
lessávú internet, de emellett a la-
kosság részére is biztosítják a ve-
zetékes telefont. Az IP alapú szol-
gáltatások tárháza folyamatosan 
bővül. A vállalkozóknak ajánla-
nak bérelt vonali szolgáltatáso-
kat, térfigyelő kamerás rendsze-
rek üzemeltetését, és minden 
olyan innovatív technológiát, 
amely akár most, akár a jövőben 
jelenik meg palettájukon.

A BTel szerencsi központja volt 
az első az országban, amely ese-
tében kistérségi hálózatot épí-
tettek ki. Az itteni jó tapasztala-
tok biztatták a cég vezetőit arra, 
hogy ezt a rendszert országosan 
is alkalmazzák. Időközben útjá-
ra indult a BTel műholdas tele-
vízió szolgáltatása, amely révén 
már biztosítani tudják a „három 
az egyben” csomagot is: internet, 
telefon, digitális televízió. Ezzel 
együtt ma már rendkívül széles 
a termékkínálatuk. 

A BTel kínálata Szerencsen és a 
környező településeken is rend-
kívül széleskörű. Termékpalettá-
jukon megtalálható többek kö-
zött a szélessávú internet, amit 
akár 25 Mb/s sebességgel vehet-
nek igénybe az ügyfelek. Ugyan-
csak elérhető a BTel ajánlatai kö-
zött a szintén kiváló mobil inter-
net, vagy a műholdas, digitális 
televízió szolgáltatás, amelyeket 
rendkívül kedvező csomagok-
ban kínál jelenlegi és leendő ügy-
feleinek a Business Telecom Zrt.

A BTel szerencsi partnere a 
Netcore Technologies Kft., amely 
a helyi hálózat kiépítése mellett az 
üzemeltetési feladatokat is ellátja. 
Az ő feladatuk a BTel-hálózatok 
kiépítése, üzemeltetése és kar-
bantartása, e mellett működtetik 
a BTel helyi ügyfélszolgálatát is, 
amely Szerencsen a Huszárvár ut-
ca 24. szám alatt várja az érdeklő-
dőket. A BTel helyi tarifával hív-
ható telefonszáma a 1235, amely-
nek tárcsázásával tájékozódhat-
nak, megrendeléseket adhatnak 
le az érdeklődők. A BTel elérhe-
tő az interneten is a www.btel.hu 
oldalon, ahol széleskörű tájékoz-
tatást kaphat a látogató a cég tel-
jes termékpalettájáról.

(X)

A NAV ÉV VÉGI 
ELLENŐRZÉSEI

Az állami adóhatóság az év 
végi ünnepek közeledtével – a 
kiemelt kereskedelmi szezon-
hoz kapcsolódóan – december 
31-ig összehangolt ellenőrzés-
sorozatot végez az Észak-ma-
gyarországi régió területén. 
Idén a korábbi évekhez hason-
lóan – de az új szervezeti felál-
lásból adódó lehetőségekkel él-
ve, a vámszakmai területtel és 
más társhatóságokkal szoros 
együttműködésben – az adó-
hatóság megnövelt ellenőri lét-
számmal lép fel az adókikerü-
lő magatartásformák ellen. A 
NAV operatív egységei kiemel-
ten ellenőrzik a számla- és nyug-
taadási kötelezettség betartását, 
a forgalmazott árucikkek ere-
detét, valamint a foglalkoztatás 
szabályszerűségét. Aktív ható-
sági jelenlét várható a bevásár-

lóközpontokban, a frekventál-
tabb piacokon, vásárokon, sze-
zonális jellegű kitelepüléseken 
és elárusítóhelyeken. A vizsgála-
tok szervezése során a szakem-
berek figyelembe vették az üzle-
tek, szórakozóhelyek és vendég-
látó egységek kibővített nyitva-
tartási rendjét és ennek megfele-
lően hétvégi napokon, illetve az 
esti órákban is várható a revizo-
rok megjelenése. Emellett az el-
lenőrzések fókuszában állnak a 
jelentősebb adóhátralékot felhal-
mozó adózók is.

Az összehangolt ellenőrzések 
célja a feketegazdaság visszaszo-
rítása, a fogyasztók védelme, az 
adóelkerülésből származó jogo-
sulatlan piaci előnyök megaka-
dályozása, ezáltal a jogkövető 
magatartást gyakorlók tisztes-
séges versenyének biztosítása.

PRojEkTZáRóT TARToTT 
A ZEmPLÉNI TISZk

Az új oktatási, minőségbiz-
tosítási módszerek bevezeté-
sét kiemelt fontosságú feladat-
ként tűzte zászlajára megala-
kulásakor a Zempléni Térségi 
Integrált Szakképző Központ 
(TISZK).

A Zempléni TISZK első pro-
jektje tizenkét tagintézmény – 
közöttük a Szerencsi Szakképző 
Iskola és a Bocskai István Gim-
názium – bevonásával indult, 
majd a szervezet terjeszkedett 
és a második sikeres pályázat há-
rom, később csatlakozott iskolá-
nak (Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
– Mezőkövesd, Szepsi Csombor 
Márton Gimnázium, Szakkép-

ző és Általános Iskola – Szikszó, 
Általános és Szakiskola – Bőcs) 
adott lehetőséget a programban 
való részvételre. A TISZK fel-
adatának tekintette, hogy erő-
sítse a szakképzés és a gazda-
ság kapcsolatát, alkalmazható 
tudást nyújtson a felnőttképzés 
keretén belül. Kiemelt fontossá-
gúnak kezelte a tanárok és okta-
tók továbbképzését, az új oktatá-
si, minőségbiztosítási módszerek 
bevezetését, a valós tanulási utak 
ajánlását, ösztönzést a környezet-
tudatos magatartásra. A TISZK a 
szakképzési intézmények integ-
rálásával igyekezett reagálni a 
munkaerő-piaci igényekre és ki-
hívásokra a zempléni térségben.

SfL

VáLToZáSok A LAkáSfINANSZíRoZáSBAN: 
fELÉRTÉkELŐdöTT AZ öNERŐ SZEREPE

A válság jelentősen átala-
kította a lakásfinanszírozá-
si lehetőségeket hazánkban. 
Azok számára is felértékelő-
dött az önerő szerepe, akik 
banki hitelt akarnak igénybe 
venni az otthonteremtéshez. 
Bár sokféle megtakarítási for-
ma létezik, amelynek segítsé-
gével gyarapítható a kezdőtő-
ke a felhalmozás során, érde-
mes kimondottan a lakáscélo-
kat szolgáló előtakarékossági 
formát választani. 

Magyarországon a lakos-
ság 12%-ának van lakás-
előtakarékossági számlája az OTP 
Öngondoskodási Index eredményei 
szerint. Minek köszönhető, hogy 
ennyire elterjedt a lakás-takarék-
pénztári megtakarítás? – Nagy-
Sándor Bélát, az OTP Bank sze-
rencsi fiókjának vezetőjét kér-
deztük.

– A lakástakarékpénztár 
olyan megtakarítási forma, 
amellyel lakáscéljainkat tud-
juk finanszírozni úgy, hogy az 
vállalható és előre kiszámítha-
tó teherviselést jelentsen a csa-
lád számára. Ráadásul egyszer-
re kínál biztonságot, magas ho-
zamot és kedvező hitellehető-
séget. A pénztári megtakarítá-
sok és a hozzá kapcsolódó hi-
tel pedig rendkívül rugalma-
san, szinte valamennyi lakás-
hoz kapcsolódó cél megvalósí-
tására felhasználható.

– A legtöbb esetben választani 
kell a biztonság és a magas hozam 
között.  Hogyan garantálja ezeket 
egyszerre ez a konstrukció?

– A Lakástakarékpénztár 
állami támogatással segít a 
lakáscélok megvalósításában. 
Ennek mértéke a befizetett ösz-
szeg 30%-a, de maximum évi 
72 ezer forint. A biztos gyara-
podást törvény is garantálja: 
e szerint a megkötött szerző-
déseknél az állami támogatás 
és a kamatok mértéke a meg-
takarítási idő alatt nem vál-
toztatható. A kamat és az ál-
lami támogatás révén – a vá-
lasztott konstrukciótól és a 
befizetett összegtől függően 
– az éves hozam a 14,28%-ot 
is elérheti. Ráadásul a hozam 
kamatadómentes.

– Eddig megtakarításról be-
széltünk. Hol kapcsolható ehhez a 
konstrukcióhoz hitel?

– A megtakarítási időszakot 
követően a számlatulajdonos 
– hitelképessége esetén – auto-
matikusan igénybe veheti azt 
a rendkívül kedvező kama-
tozású, forint alapú lakásköl-
csönt, amelynek mértékét már 
a számlanyitáskor előre rög-

zítjük. Persze, dönthet úgy is, 
hogy e nélkül használja fel az 
összegyűjtött összeget lakáscél-
jai megvalósítására. 

– Mekkora összeg jöhet így össze?
– Ez a választott konstrukció-

tól, megtakarítási időtől és befize-
tett összegtől függ. A szerződéses 
összeg maximuma – a megtaka-
rítással és a kedvezményes hitel-
lel együtt – több mint 8 millió fo-
rint.  Mivel akár több családtag 
nevére is nyitható számla, egy 
négytagú család akár 32 millió 
forinttal gazdálkodhat a felhal-
mozási időszak végén.

– Mire használható fel a felhal-
mozott tőke és a hozzá kapcsoló-
dó hitel?

– A lakástakarék-pénztári 
forrásokat rendkívül széleskö-
rűen lehet felhasználni: nem 
csak lakóingatlan vagy lakó-
telek vásárlására, hanem köz-
műépítésre, a lakás bővítésé-
re, felújítására és szinte min-
den beépített berendezés – pl. 
konyhabútor, beépített szekré-
nyek, tűzhely, légkondicionáló 
berendezés – finanszírozására. 
Ráadásul a szerződéses összeg 
a közeli hozzátartozó lakáscél-
jaira is fordítható.

A tájékoztatás nem teljes kö-
rű, részletes információk és a 
termékek szabályai a www.
otplakastakarek.hu oldalon 
érhetőek el.

(X)

öT ÉRdEkESSÉG A NESTLÉ 
SZERENCSI GyáRáRóL

1. Évente közel 200 fajta, ösz-
szesen több mint 30 ezer ton-
nányi terméket állítanak elő. A 
szerencsi gyár nem csupán Ma-
gyarországot, hanem közép-
kelet-európai gyártóközpont-
ként a környező országokat is 
ellátja kávékeverékekkel (pl. 
Nescafé 3in1) azonnal oldódó 
kávéval (Nescafé Gold, Ricoré, 
Franck Sláger) és kakaótartal-
mú, azonnal oldódó italporok-
kal (Nesquik).

2. Itt működik a régió ér-
zékszervi vizsgálóközpont-
ja is, ahol független bírálók 
érzékszervi vizsgálatokat és 
más, termékfejlesztéshez, il-
letve a termékek minőségé-
nek követéséhez kapcsoló-
dó vizsgálatokat végeznek 
instant italporok kategóriá-
ban. A Nestlé célja az, hogy 
olyan termékeket állítson elő, 
amelyek legalább a fogyasz-
tók 60%-ának ízlenek, emel-

lett plusz táplálkozási előny-
nyel is rendelkeznek.

3. Percenként 2100 darab, 
18 g-os kávékeverék gurul le 
az automata töltő-csomagoló-
dobozoló gépsorról. Ez na-
ponta 2,5 millió, évente 900 mil-
lió darabot jelent.

4. Egy több mint 100 millió fo-
rintos fejlesztésnek köszönhető-
en nem csupán az esővizet gyűj-
tik, hanem a klímarendszerből 
származó vizet is újra felhasz-
nálják Szerencsen és Diósgyőr-
ben. Ennek eredményeként Sze-
rencsen a felére csökkent a ton-
nánkénti termékre vetített ener-
giafelhasználás 2007-re. A víz-
megtakarítást célzó törekvések 
nyomán több mint felével (103 
köbméterrel) csökkent az egy 
tonna termékre jutó vízfogyasz-
tás 2005-höz képest.

5. A teljes termelés csomago-
lóanyagból származó hulladé-
kát szelektíven gyűjtik.     (x)

ZENE ÉS ÉNEkSZó  
A BETEG GyERmEkEkÉRT
Karácsonyi jótékonysági hangversenyt és koncertet szerve-

zett a Szerencsi Általános Művelődési Központ december 11-én 
a Rákóczi-vár lovagtermében. Az eseményen Hidegkúti Lász-
lóné zongoratanár tanítványai, a Napsugár óvoda apróságai, 
valamint a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde növendékei lép-
tek fel, majd az Idiot Side zenekar adott akusztikus koncertet. 
A nagysikerű rendezvényen a zenés produkciók mellett éne-
kek és versek is elhangzottak. A jótékonysági gála bevételét a 
Beteg Gyermekek Alapítványa javára ajánlották fel a szervezők.
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üzemanyagtöltô 
állomás

KínálatunK: 

v E95 benzin akció szombatonként –5 Ft/l
v Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG) v Autógáz v Kenôolajok
v Bankkártyás fizetés v Elektronikus MOBILegyenleg-feltöltés

Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228.  
(Bekecs  

és a 37-es közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

akció   
a ciklámenben!

beltéri falfestékek 14 l 1 990 Ft-tól
Zománcfestékek 1 040 Ft-tól
Homlokzatfesték 14 l 6 490 Ft-tól
Tapéták 699 Ft-tól/tekercs

Továbbá dísZlecek, roZeTTák,  
csemperagasZTók kedveZô áron! 

kaphatók még: l csavarok, anyák, alátétek l vágókorongok, 
csiszolókorongok l elektródák l zárak, lakatok  

l háztartásigép-alkatrészek l vegyi áruk, tisztítószerek
szerencs kártya-elfogadóhely! 5% kedvezmény mindenre!

szerencs, rákóczi út 97.
Telefon: 47/362-546

nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

ciklámenPavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Nescafe 3 in 1  
175 g 399 Ft  

(2280 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Szôlô- éS gyümölcStermelôk 
figyelmébe! 

Szántóföldi növényekhez 
növényvédô szer vásárolható! 

mezÕgAzDASÁgi SzAkbOlt 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

70/313-3767

VÁrjuk keDVeS VÁSÁrlóinkAt!

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

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

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban!

l Betongyártás, mixeres kiszállítás, 
tehergépkocsis kiszállítás, 

bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás

l Minõsített keverõbõl minõsített beton

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.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SzErENcS

SzABADSÁG UTcA 6/A.: belvároshoz köze-
li, csendes kertvárosi részben, mellékutcára néző,  
350 m² (97 négyszögöl) telken, hőszigetelt vakolattal, cse-
réppel, műanyag nyílászárókkal, a zempléni hegyek pano-
rámájával, praktikus elosztású, földszintjén nappali, kony-
ha, kamra, szélfogó, wc, teraszról nyíló kazánház (9,6 m²) 
garázs (14 m²), tetőterében 3 hálószoba, fürdőszoba, gard-
rób, közlekedő helyiséges, mintegy 90 m² hasznos alapterü-
letű, összkomfortos (gáz központi fűtésű), jó benapozottságú 
sorházi lakás. A lakás szükség esetén tetőterében két he-
lyiséggel (22 m²) tovább bővíthető. A ház teljes szélességé-
ben befejezendő hátsó, kertkapcsolatos terasz. Dupla bejá-
rati ajtó, szőnyegpadló, fürdőkád, meleg víz gáz-vízmelegí-
tőről és villanybojlerről is, fenyőlambéria plafonon és oldal-
falakon, cserépkályhához megfelelő kémény, rejtett fűtés a 
nappaliban, kertben gyümölcsfák. Megfelelőség esetén sze-
rencsi, bekecsi kisebb kertes vagy társasházi ingatlant beszá-
mítanak. Irányára: 17 500 000 Ft. Tel.: 20/36-133-65 
vagy 20/26-90-430.

cSALOGÁNY KÖz 3.: a belvároshoz közeli, csen-
des utcában 800 m2 (222 négyszögöl) teljesen bekerí-
tett telken, összkomfortos komfortfokozatú, 2003. év-
ben bővített, hangulatos  megjelenésű, mintegy  
74 m2 hasznos alapterületű, amerikai konyhás nappali, 3 
szoba, fürdőszoba, előszoba, közlekedő helyiséges, fedett 
teraszos, illetőleg nyitott hátsó teraszos  családi ház. A 
2 helyiséges melléképület felújítandó. A szobákban par-
ketta, redőnyök, fürdőkádas fürdőszoba. Igényes kertkul-
túra: 6 méter átmérőjű kerti tó növényzettel, szőlőlugas, 

udvari-kerti világítás, ásott kút, szalonnasütő, gyümölcs-
fák, szőlő, dísznövények. Azonnal beköltözhető. Irányár:  
5 900 000 Ft. Tel.: 70/618-10-54. 

rÁKÓczI U. 128/6. ÉPÜLET 1. EMELET 1. AJTÓ: ős-
parkos környezetben, aszfaltozott új belső úttal, nyolcla-
kásos társasházban, nappali, hálószoba, étkezős konyha, 
fürdőszoba, wc, közlekedő, lépcsőházi előtérből 10 m²-es 
kamra helyiséges, mintegy 90 m² hasznos alapterületű, 
2008. évben teljes körűen felújított, összkomfortos (egye-
di gázfűtésű), rendkívül jó benapozottságú társasházi la-
kás. Igényes, exkluzív belső kialakítás, hangulatos kivite-
lezés, redőnyök, szalagfüggönyök, fatárolós cserépkály-
ha, álmennyezet, laminált padló, fürdőszobában sarok-
kád, vezetékes telefon. Egyes helyiségekben a nagy bel-
magasság gipszkartonnal normál magasságra csökkent-
ve, de a szobák galériázhatók. Az ingatlanhoz a ház mögött  
9 m²-es fatároló, 10 m²-es pincerekesz és önálló padlástér 
tartozik. Művelhető kertrész is biztosított. Működő társashá-
zi közösség. A társasház a közös részeket rendbe hozta (tető-
tisztítás, stabloncsere, festés, a lépcsőházban ablakcsere). A 
társasház bekerített, pihenőkerttel, udvarral rendelkezik. Az 
állomás közelségére tekintettel jó közlekedési, tömegközle-
kedési lehetőség. Megfelelőség esetén kistokaji, szirmai, Mar-
tin-kertvárosi (Miskolc) kertes ingatlant beszámítanak. Irány-
ár: 8 900 000 Ft. Tel.: 20/966-97-48. 

Érdeklődni:  Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd  
3900 Szerencs, Árpád u. 11.

Tel./fax: 47/561-555,  
mobil: 20/529-28-27,  

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

takarékos ajánlatok!
Komplett szemüveg 4990 Ft.

Márkás RETRO keretek, minôségi HOYA lencsével 9900 Ft.
Fényre sötétedô üveglencse 6000 Ft/db

Fényre sötétedô mûanyaglencse 10 000 Ft/db
Polaroid napszemüvegek széles választékban

Régi szemüvegkeretét ne dobja el, ha lehet,  
megjavítjuk és szükség esetén lencsét is cserélünk benne! 

Karácsonyi, szilveszteri és síelési  
ajánlatoK Külföldön és belföldön!
szerencsi indulással 2012-ben
Busójárás Mohácson 2012. február 19. 7900 Ft/fô
Velencei karnevál 2012. február 10–12. 17 900 Ft/fô

Ajándékozzon utazási utalványt szeretteinek!

Minden kedves Utasunknak áldott, békés  
karácsonyt, valamint sikerekben és utazásokban 

gazdag boldog évet kívánunk!

„Ma csillámport hintenek az angyalok az égbôl,
a legszebb ünnep ez Isten kezébôl.”

Bôvebb felvilágosítás és jelentkezés:
zemplén tourist Utazási iroda szerencs, rákóczi út 67.

tel./fax: 47/362-952, www.zemplentourist.hu 
e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, engedélyszám: r-1787/1998

SZERENCSI VASUDVAR 
l Kályhák, kandallók, kályhacsövek, hődobok 

l Idomacélok széles választékban 
l Zárak, vasalatok, szögek 

l Elektromos kisgépek, szerszámok, csavarok 
l Flexkorongok, elektródák, kötöződrótok 
l Alu, horganyzott, normál és mini csatornák 
l Gipszkarton, OSB-3 lapok, szigetelőanyagok 
l Műanyag hullámlemezek, kertészeti és tófóliák 

l Álmennyezetek, stukkók, rozetták 
l Tapéták, tapétaszegők 

l Biofabrikett 
 

Szerencs, Bekecsi u. 2. (a DIEGO Áruház udvarában) 
www.szerencsivasudvar.hu 

Tel.: 30/336-1290. 
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 

sertéscomb  1150 Ft/kg
sertéslapocka  1050 Ft/kg
sertéskaraj (hosszú)  1200 Ft
sertéskaraj (rövid) 1250 Ft
sertéstarja  990 Ft
sertésoldalas  950 Ft
sertésdagadó  990 Ft
sertéscsülök (hátsó)  750 Ft/kg
sertés csülökhús  850 Ft/kg
70%-os kolbászhús  780 Ft/kg
Sertés első, hátsó láb  380 Ft/kg
sertésfej  220 Ft/kg
sertés fehér csont  60 Ft/kg
sertés húsos csont  320 Ft/kg
hasaalja és tokaszalonna  580 Ft/kg
Zsírszalonna (bőr nélküli)  450 Ft/kg

Csirkemell filé  1430 Ft/kg
csirkecomb  690 Ft/kg
csirkeszárny  560 Ft/kg
egész csirke  690 Ft/kg
csirkemáj  590 Ft/kg
csirkefarhát  220 Ft/kg
bogdányi lángolt kolbász  980 Ft/kg
bogdányi parasztkolbász  980 Ft/kg
Ló szárazkolbász  1730 Ft/kg
Füstölt oldalas  1080 Ft/kg
Füstölt bordaporc  1010 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök  965 Ft/kg
sertészsír (házi sült)  650 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna  1010 Ft/kg
Fűszeres tepertő  1260 Ft/kg

tisztelt autótulajdonos! 
Induló szervizakciónk keretében ingyenes tavaszi átvizsgálást hirdetünk, 

valamint nálunk vásárolt olaj + szûrõ esetében ingyenes olajcserét végzünk 
(4 liter 10w40 Castrol + szûrõvel már 8500 Ft-tól). 

Vállalunk továbbá: mûszaki vizsgáztatást, mûszaki vizsgára való felkészí-
tést, eredetiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellátást 
biztosítunk kedvezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvé-
delmi mérés díja a jogszabálynak megfelelõen beépítésre került. 

vizsgáztatható jármûkategóriák: vizsgadíj
Motorkerékpár 11 000 Ft
Személygépkocsi 20 000 Ft
Kis tehergépkocsi (3,5 t alatti) 24 000 Ft
Tehergépkocsi (3,5 t feletti) 40 000 Ft 
 + esetleges pótdíjak 
Autóbusz (belföldi) 40 000 Ft
Mezõgazdasági vontató, lassú jármû 18 000 Ft
Személygépkocsival vontatott utánfutó 13 000 Ft
Pótkocsi (1500 kg össztömeg felett) 23 000 Ft 

nyitva tartás: hétfõ–péntek: 7–15 óráig.

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert

Bejelentkezni a 47/380-064-es vagy a 47/580-064-es telefoszámokon lehet.
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Eladó
2008-as évjáratú, 2500 
cm3-es, jó állapotban lévő 
Ford Ranger Turbo Diesel. 

Extrák: padlóbetét, felező, 
automata klíma, CD-mp3 
lejátszó. Futott kilométer: 
67 543.
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Ványai 
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0 -24 
órá i g. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a 
szelvényt 2012. január 6-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

 január 13., január 27.

„Én vagyok az élet és a feltámadás.
Ki belém vetett hittel él, örökké él.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Árvai MÁtyÁsné,
Szerencs, Bástya utca 32. szám alatti lakos 
november 3-án, 88 éves korában elhunyt. 
Felejthetetlen halottunktól december 27-én 

13 órakor veszünk búcsút  
a szerencsi temetô ravatalozójában.

Drága emléke szívünkben él!

a gyászoló család

Ingatlan
 y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás. 

Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, für-
dőszoba, 2 fáskamra. Irányár: 3,5 M Ft. Érd.: 20/488-5320, 
70/363-1658. (21-1)

 y Bekecsen az Antall József utcában, csendes, igényes he-
lyen 2 db közművesített, bekerített telek egybe, vagy kü-
lön eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 30/370-6015. (21-1)

 y Áron alul, sürgősen eladó Szerencsen kétszobás, első 
emeleti teljesen felújított, gáz-központi fűtéses, teher-
mentes lakás eladó. Érd.: 20/966-9748. (21-1)

 y Budapest XI., Fehérvári úton 59 m2-es, külön bejáratú, 
1+2 félszobás  lakás bútorozottan, teljes berendezéssel ki-
adó! A fürdőszobában kád, mosdó, mosógép, a WC külön 
nyílik. A konyhában gáztűzhely, hűtő, étkező található. Az 
előszobában beépített szekrények vannak. A radiátorok 
újak, a fűtés mérhető, diákoknak kitűnő. Rezsi: fogyasztás 
szerint (vízóra, egyedi fűtésmérő). Január 1-jétől költöz-
hető! A lakás könnyen elérhető a 47-es, 18-as villamossal, 
7/a buszokkal. Kaució szükséges. Tel.: 20/222-9655. (21-1)

 y Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfor-
tos ház eladó. Vállalkozásra, vagy irodának is alkalmas. 
Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/704-
6393. (21-1)

 y Eladó Szerencsen a Tesco közelében egy kétgeneráci-
ós, kifogástalan állapotú, tehermentes családi ház, amely 
műanyag nyílászárós, vegyes tüzelésű, szuterénos. Az al-
só szint és a lépcsőház lambériázott. A házhoz egy, akár 
építkezésre is alkalmas kert tartozik, valamint egy szépen 
rendben tartott udvar. Érd.: 20/218-5165. (21-1)

 y Kiadó Szerencsen a Spar közelében összkomfortos, 40 
m2-es garzonlakás. Érd.: 20/4987-009 16 óra után. (21-1)

 y Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, rende-
zett kerttel eladó. Ár: 15 M Ft. Érd.: 20/9767-976 szá-
mon. (21-1)

 y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház 
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkal-
mas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (21-1)

 y Szerencs főutcáján 100 m2-es felújított, Bekecsen 85 
m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/557-7215. (21)

 y Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakrészes, 
kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb ingat-
lanra értékegyeztetéssel, illetve eladnánk. Sürgős! Érd.: 
20/4464-662. (21)

 y Szerencsen, pihenő zöldövezetben 100 m2-es, szute-
rénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfűtéses családi ház 
920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igénye-
sen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: es-
te 30/921-2255. (21)

 y Szerencsen a Kossuth út 17/A. 2/2. szám alatt társas-
házi lakás eladó. Érd.: 20/500-8761. (21)

 y Szerencs, Dózsa Gy. út 9. szám alatti 3 szoba, összkom-
fortos, gázfűtéses családi ház az  eladó, az udvaron fúrt 
kút található. Érd.: 47/362-788. (21)

VEgYES
 y Vadonatúj, eredeti dobozban 6 kW-os hőtárolós 

kályha, házhoz szállítva, fél áron eladó. Érd.: 20/579-
4249. (21-1)

 y Szakképzettséggel rendelkező hölgy gyermekfel-
ügyeletet és háztartási munkába való besegítést vállal. 
Tel.: 20/543-5828. (21)

 y Személy- és vagyonőri végzettséggel állást keresek 
Szerencs és környékén. Tel.: 20/410-5446. (21)

 y 16 programos táska villanyvarrógép eladó. Érd.: 
47/361-425. (21)

l Lovaglás
l bértartás, 
l kutyaterápia  

vizsgázott kutyával 
Bodrogkisfaludon,  
igényes környezet,  

szakképzett, 
diplomás oktatók,  
fedett lovaspálya. 

Telefon: 30/447-8877. 
www.hatastanya.hu 

NO-BE FORCE KFT. 
VállaljuK: 

KOVáCsOlTVas-KERíTésEK, aBlaKRáCsOK, 
KORláTOK, KERTi BúTOROK,  

FRaNCiaágyaK 

TEljEs KiViTElEZéséT.
TOVáBBá: laKaTOsmuNKáK ElVégZésE, 
VEgyEs TüZElésû KaZáNOK KésZíTésE, 

TûZiFa éRTéKEsíTésE 2000 FT/máZsa áRON,  
sZállíTással. 

TOVáBBi iNFORmáCió: 20/263-1021. 
mEZôZOmBOR, BéKE úT 6. 

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Gyógyfürdő szolgáltató

OEP által támOGatOtt, 18 éVES KOr alatti,  
cSOPOrtOS GyóGyúSzáS-OKtatáSOK  

időPONtjai
a Városi Tanuszodában (Szerencs, Ondi u. 1.)

KEZDŐ
Kedd: 17–17.45, 18–18.45

Csütörtök: 17–17.45, 18–18.45

A Fürdő & Wellnessházban (Szerencs, Rákóczi u. 94.)
KÖZÉPHALADÓ és HALADÓ

Hétfő: 16–16.45 (középhaladó), 17–17.45 (haladó)
Szerda: 16–16.45 (középhaladó), 17–17.45 (haladó)

érdeklődni és jelentkezni lehet az intézmények recepcióján.
tel.: 47/560-254; 47/560-250

 y Szerencs központjában, boltokhoz, iskolához 
közel, a Csalogány közben 2,5 szobás, új fürdő-
szobás, cirkófűtéses, amerikai konyhás ház, 800 
m2 telken eladó. Irányár: 5,9 M Ft. Érd.: 70/618-
1054. (21)

aKcióS áraK
Hétfő–csütörtök:

akciós egész napos belépő 1500 Ft
akció 2+1 fő (2 db egész napos belépő megvásárlása esetén)

áraK időaráNyOS iGéNybEVétEl ESEtéN:
Hétfő–csütörtök:

18–21 óráig (3 óra) 1250 Ft
19–21 óráig (2 óra) 900 Ft
20–21 óráig (1 óra)  500 Ft

KEdVEzméNyEK:
Hétfő–csütörtök (a fenti árakból és időpontokban):

Szerencs Kártya 25 % (940 Ft; 675 Ft; 375 Ft)
Diák 30 % (875 Ft; 630 Ft; 350 Ft)
Gyerek (8 éves korig) 50 % (625 Ft; 450 Ft; 250 Ft)
Nyugdíjas (dupla időkeret)

15–21 óráig (6 óra)  1150 Ft
17–21 óráig (4 óra)  900 Ft
19–21 óráig (2 óra)  500 Ft

Szerencs Város Önkormányzata által  fenntartott intézmények 
dolgozói:  tűzoltó, rendőr, tanár, polgármesteri hivatal, ESZEI, ÁMK, 

városüzemeltető,  városgazda
Dupla időkeret

15–21 óráig (6 óra) 1250 Ft
17–21 óráig (4 óra)  900 Ft
19–21 óráig (2 óra) 500 Ft

bérlEtEK:
Hétfő–csütörtök (a fenti időpontoknak megfelelően):

10 órás bérlet 4000 Ft
20 órás bérlet 7000 Ft
40 órás bérlet 10 000 Ft
80 órás bérlet 15 000 Ft
Éves bérlet 50 000 Ft/év

Ajánlatokat várunk  
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal címére:  

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Kiadó lakás és üzlethelyiség
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.(3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó 
pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás bérbeadására.

Lakás:
Szerencs, Ondi út 10/a  I. em. 1.: 86,5 m2 kétszobás, nappali, étkezős lakás.
Szerencs, Ondi út 10/a II. em. 1.: 86,5 m2 kétszobás, nappali, étkezős lakás.

Lakbér összege: 36 330 Ft.  

kereskedeLmi és vendégLátó tevékenység (büfé):
Kulcsár anita Sportcsarnok nézőtéri bejáratánál lévő, külön bejárattal  

rendelkező 31 m2 alapterületű helyiség (Szerencs, Rákóczi út 100.)
Bérleti díj összege: 1000 Ft/hó/m2 + áfa (külön fizetendő a helyiség rezsije). 

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft. Fürdő és Wellnessházban (Szerencs, Rákóczi út 94.)  

lévő irodájába lehet.

a benyújtás határideje: 2011. december 28. (szerda) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban,  
illetve Szerencs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán  

(Szerencs, Rákóczi út 89.), valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

in MeMoriaM 

„Ez a nap az emlékezés napja, 
érted imádkozunk halkan zokogva, 

elmúlt 2 fájó év és már nem látunk többé, 
könnyes szemmel az égbe kiáltjuk: 

hiányzol örökké.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, amikor drága 

gyermekünk, 

 ifj. Hopotoszky LÁszLó  
2009. december 14-én váratlanul itt hagyott 

bennünket. 
Bánatos szülei, húga és keresztfia. 

 „Hogy a gyermek milyen drága kincs, 
csak az tudja, akinek már nincs.”

Tyúkvásár!
A szerencsi Mezõgazdasági Zrt.

TyúkÉrTÉkEsÍTÉsI AkCIÓT hirdet
a siskai tojótelepen 

december 15-től 
(szombat, vasárnap is),

AMÍG A kÉsZLET TArT, 350 Ft/db áfás áron.
Befizetés: a helyszínen.

Kiadás: reggel 7 órától délután 14.30 óráig.

Érdeklõdni a 20/669-5762-es telefonszámon lehet.

MegKözelíthetõ:
sZErEnCs FELõL A 37-Es sZáMú FõúTon A 15-ös kILoMÉTErT 

jELZô TábLA uTán bALrA, TAkTAhArkány FELÉ.

Kiadó SzObáK a NéPHázbaN
A Népház 4 szobával, kétágyas elhelyezéssel várja vendégeit a 
hét minden napján. A város szívében található, könnyen meg-
közelíthető, kiváló kiindulópont a város nevezetességeinek fel-
keresésére. A szobák WC-vel, zuhanyozóval felszereltek, vala-

mint wi-fi használatra is van lehetőség. A szobákhoz közös tea-
konyha tartozik alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 főnek 2780 Ft/éj
1 szoba 2 főnek 4560 Ft/éj

(Az árak tartalmazzák az áfát és az idegenforgalmi adót.)

A Népház helyet biztosít konferenciák, oktatások megtartására, 
valamint galériák, kiállítások helyszíneként is bérelhető.

Elérhetőség, időpont-egyeztetés munkanapokon 7.30–15.30 óráig 
a 20/272-3292 és a 20/979-7958-as telefonszámokon.
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Ünnepek előtti feltöltődés 
a szerencsi fÜrdő és Wellnessházban

Sorozatunk első ré-
szében a fizikai és tes-
ti fittségről tudhattak 
meg többet az olva-
sók. A wellness filozó-
fia második alappil-
lére a lelki wellness, 
mely a mai emberek 
szükségleteihez iga-
zodó szolgáltatás.

Ahhoz, hogy ki-
egyensúlyozottan, har-
monikusan éljünk „jó-
ban” kell lennünk ön-
magunkkal és környe-
zetünkkel. A lelki har-
monizáció elemei kö-
zé tartoznak az önis-
mereti tréningek, re-
laxáció, meditáció, va-
lamint a különféle művészet-
terápiák. A Szerencsi Fürdő és 
Wellnessházban ezen belül le-
hetőség van zenés zsírégető, 
alakformáló tornán való rész-
vételre. A mai aerobic előtér-
be helyezi az egészségmegőr-
ző szerepet, valamint tudato-
san fejleszti mozgáskoordiná-
ciónkat. Köztudott, hogy a ze-
ne-, valamint a mozgásterápia 
stresszoldó hatással bír, mente-
sít a felgyülemlett feszültségtől 
és kockázatmentes.

A kevésbé aktív vendégek-
nek a relaxációs tréninget 
ajánljuk, amely az aerobic tor-
na levezető szakasza. Az iz-
mok erősítésére, nyújtására 
fekteti a hangsúlyt lágy zene 
kíséretében. A zene-, valamint 
a mozgásterápia egyik preven-
ciós eszköze a személyiségfej-
lesztésnek, az önismeretnek, 

fejleszti kreatív képességein-
ket. 

A Szerencsi Fürdő és 
Wellnessház gondol azokra 
a vendégeire is, akik inkább 
a passzív kikapcsolódást vá-
lasztják, azaz a pihenést, az iz-
mok, az elme megnyugtatá-
sát, lecsendesítését. Az ünne-
pek előtti lázas készülődés, a tél 
sötét, vitaminszegény hónap-

jai miatt sokan érezzük 
szükségét, hogy feltöl-
tődjünk, energiát kap-
junk, esetleg méregte-
lenítsünk. Néhány óra 
a Szerencsi Fürdő és 
Wellnessházban csodát 
tehet. A termálfürdők, 
közfürdők már az ókori 
világban is szalonként, 
találkozóhelyként mű-
ködtek. Ideális helyszín 
rég nem látott ismerő-
seinkkel nosztalgiázni, 
avagy új ismeretségre 
szert tenni. 

Ezúton szeretnénk 
kedveskedni vendége-
inknek, hogy advent 
minden vasárnapján, 
akciós áron vehessék 

igénybe a fürdő és wellnessház 
szolgáltatásait. Belépőjegy ára: 
19 óra után egységesen 1250 
Ft. Wellness-terápiáink egész 
évben elérhetőek, pihentető 
élményt nyújtva vendégeink 
számára. További információ 
a www.szerencsifurdo.hu hon-
lapon olvasható, vagy a 47/560-
250 telefonszámon kérhető.

R. N.

karácsony l karácsony l karácsony
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Vízszintes:
2. Oxigén, kén, szén. 4. Német település. 

7. Nyílászárók.  11. Kötőszó. 12. Nadrágon, 
ingen lehet. 14.  Fluor, deutérium, kén, oxi-
gén. 17. Angol település. 19. Hazai orgona-
művész volt. 23. Rangjelző. 24. Kanál hang-
zói! 25. Páros testrész. 27. Anya párja. 29. 
Hirtelen húz. 32. Település Kassa mellett. 
33. Menyasszony. 34. A végén vallat.

Függőleges:
1. Házas férfi. 2. Üreg. 3. Triplán: tánc. 4. 

Alsó végtag. 5. Hans Christian …, dán ku-
tató, a róla elnevezett szövettani festés fel-
találója. 6. Német férfinév. 7. Német mind 
(ALS). 8. Itt vizsgálják a vérmintát. 9. Pék-
áru. 10. Éles eszköz. 12. Becézett Zsuzsa. 
13. Egyenlő. 15. Száz gramm. 16. Mosópor-
márka. 18. Tojásrakó (állat). 19. Filmes csa-
pat. 20. Kevert gúla! 21. Segítő fél. 22. Hasz-
nálhatatlanná tesz. 25. Virginia állam pos-
tai rövidítése. 26. Los Angeles. 27. A hor-
gász álma. 28. Terményt betakarít. 30. A 
végén ráz! 31. Te és ő.                        Sz. A.

A november 25-ei keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: A hibákat elnézik, hogy 
ha nem követed el őket újra. A helyes meg-
fejtést beküldők közül Pelbárt Tiborné, Sze-
rencs, Dózsa Gy. út 26. szám alatti lakos 
két fő részére szóló fürdőbelépőt nyert a 
Szerencsi Fürdő és Wellnessházba, amely 
a Szerencsi Hírek szerkesztőségében (Sze-
rencs, Népház) vehető át. A december 16-
ai keresztrejtvény megfejtésének beküldé-
si határideje: 2012. január 6.

                                                                                 Két he ten te megjelenő köz éle ti lap.
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Rejt Vény Fej tők, Fi gye lem!
A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé nyének aján dék-
sor so lá sán csak azok a meg fej té sek vesz nek részt, 
ame lyek hez mellé kelték ezt a szel vényt.

ke ReSZt Rejt Vény
2011. december 16.

#

»
»

Ezúttal az ondi településré-
szen élő Majorszki Andrásné 
(fotónkon) ajánl olvasóink fi-
gyelmébe egy az ünnepi asz-
talra szánt fogást. A most be-
mutatott receptet azért válasz-
totta, mert családja körében, 

gyermekei látogatásakor min-
dig örömmel fogyasztják ezt az 
ételt. Ilonka egy alkalomhoz il-
lő idézetet is mellékelt a recept-
hez Belinszkyné Nagy Irén: A 
szeretet asztala című verséből.

„…Anyák már lányaim,/ a 
fiaim apák/ és szép számmal 
vannak/ a kicsi unokák./  De ha 
a naptárak/ vérpirossal írnak/ 
mindannyian az én/ szárnyam 
alá bújnak./  Azt mondják, szá-
mukra/ csak akkor van ünnep/ 
ha az asztalomnál/ szépen kör-
be ülnek./ És míg kanalazzák/ 
a finom ebédet/ életre kelnek/ 
a régi szép emlékek./  És mint 
a szeretet/ örök géniusza/ őrkö-

dök, vigyázok/ békés asztaluk-
ra./ Hogy azt senki, semmi/ föl 
ne boríthassa,/ maradjon örök-
re/ a szeretet asztala.”

Elkészítés: A pulykamellet 
kiklopfoljuk úgy, hogy később 
fel tudjuk csavarni rétesszerű-
en. Ízlés szerint befűszerezzük 
a felületét, ráfektetjük a sonka-
szeleteket és a sajtszeleteket. A 
töltelékhez a tojásokat üveges-
re sütjük, ételízesítővel, petre-
zselyemzöldjével ízesítjük és 
még melegen a sonka felüle-
tére kenjük. Az így kapott ala-
pot feltekerjük rúdba, a tetejét 
szárnyasfűszerrel megszórjuk 
és olajat csorgatunk rá. Olajo-
zott tepsiben, fóliával letakarva 
50 percig sütjük. Amikor meg-
sült, Piros Arannyal lekenjük. 
Szeletelve, krumplipüré-köret-
tel tálaljuk. Jó étvágyat!

házi konyha 
Rovatunkban egy-egy étel elkészítési módját és receptjét ajánljuk olvasóinknak. Várjuk vál-

lalkozó kedvű háziasszonyok, édesanyák, nagymamák jelentkezését, akik szívesen ismertet-
nének egy-egy általuk kiválasztott fogást. 

SAJTOS PULYKAMELLTEKERCS
hozzávalók:  

1 kg pulykamell, 25 dkg gépsonka,
40 dkg sajt, 10 tojás,

Piros arany, ételízesítő,
fűszerek ízlés szerint, só

horoszkÓp
december 16. – január 13. 

Kos (III. 21. – IV. 20.)
igencsak túlhajtotta magát, úgy érzi, még a levegővételben is elfárad, nemhogy a reggel-
től estig tartó robotolástól. Kitűnő ötletei vannak, de a kamatoztatásukkal még várnia kell, érdemes 
kivárnia. Elképzelései még a szerelemben is gyakran ütköznek váratlan akadályokba. Sokat vár a kö-
vetkező esztendőtől.

BIKa (IV. 21. – V. 20.)
Egy rosszakarója irigységből megpróbálta csorbítani a hírnevét, de szerencsére már túl rég-
óta ismerik önt ahhoz, hogy ennek a próbálkozásnak semmilyen következménye ne legyen. ne riadjon 
vissza a szokatlan feltételektől. Biztos lehet abban, hogy rövidesen nagyszerűen mennek majd a dol-
gai, és önbizalma is felerősödik.

IKreK (V. 21. – VI. 21.)
Érdeklődése felélénkül az ezoterikus témák iránt. hó végén olyan ajándékkal lepi meg valaki, 
amilyet még soha életében nem kapott. munkafronton zűrzavar van a lelkében: érzi, hogy váltani kel-
lene. ha nem akarja otthagyni jelenlegi munkahelyét, képezze tovább magát, hogy lépést tudjon tar-
tani a nagyobb követelményekkel.

ráK (VI. 22. – VII. 22.) 
Partnere aggódva figyeli hivatásával kapcsolatos lelkesedését és elfoglaltságát. Észrevétlenül 
lovalja bele magát a féltékenységbe. talán túl kevés időt töltenek együtt. Keményen dolgozik hó végén, 
és ez december elején sem lesz másként. anyagi számításai bejönnek, de ebben a hónapban költekezés-
ben alaposan túllépheti majd a bevételeit.

oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.) 
nem lesz oka panaszra, hiszen egzisztenciális helyzete stabil, és még hosszú ideig az is ma-
rad. Ennek ellenére időnként megriadhat egy fontosabb döntés vagy üzletkötés előtt. munkahelyén 
most az állandóság, a stabilitás lesz a döntő, mégsem tud nem beszállni a versenybe: ha másnak van 
valamije, ön is többet akar. 

szűz (VIII. 24. – IX. 23.)
nincs rózsás kedvében, és most még a pénztárcája is üres, azon gondolkodik, hogyan lehet-
ne egy kicsit felturbózni a családi kasszát. Erre azonban még kicsit várnia kell. a hónap munkahelyi jel-
szava a mérlegelés, azaz azon morfondírozik, megéri-e ezt vagy azt a feladatot elvállalni, elegendő jut-
tatást kap-e érte. 

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Szerelmének realizálódása egyelőre lehetetlennek tűnik, de annyi erőt meríthet most az ér-
zelmeiből, hogy bármi megtörténhet. nagy álmokat dédelget, egyszerre vágyik esztétikus munkakö-
rülményekre, az eddiginél jóval jövedelmezőbb munkára, ugyanakkor mindezt sokkal szabadabban, 
kötetlenebb formában. Ezek egyelőre csak álmok maradnak…

sKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
Felturbózta magát, ezerrel pörög, intézi a dolgait, nem is sikertelenül. a várva várt, fergete-
ges változás váratlanul éri már december elején, éppen egy olyan úton, ahová kellemetlen kötelessé-
ge miatt kénytelen elmenni. Félelmetes munkabírással és energiával, általában hatalmas intenzitással 
képes dolgozni, alig van igénye pihenésre. most is így lesz ez.

nyIlas (XI. 23. – XII. 21.)
most is hivatásával kapcsolatos eredményeit komoly támadások érik, de visszaveri a táma-
dást. mindig az újra, az ismeretlenre, az izgalmas dolgokra, a szabadságra, a kötelék nélküli életre vá-
gyott. Ez az érzés mostanában nemcsak felerősödhet, de a sors még tálcán is kínálja a bizarrabbnál bi-
zarrabb lehetőségeket, kalandokat, és szerelmeket.

BaK (XII. 22. – I. 20.)
minden oka megvan arra, hogy derűsebb színben kezdje látni a világot. már december el-
ső napjaiban fergeteges sikereknek örülhet. az eddig talán bizonytalan érzelmi kapcsolatában gyöke-
res fordulat várható, és végre eloszlanak a korábbi kételyei. amilyen lelkesen halad előre decemberben, 
olyan elkedvetlenítő hatások érhetik a következő évben.

Vízöntő (I. 21. – II. 19.)
Jelenleg olyan munka vagy feladat elvégzésére alkalmas, ahol az elméje fejleszthető. Felfe-
dezésekre, kutatásokra vágyik, és ha a körülményei megengedik, akkor valóban nagyszerű eredménye-
ket érhet el. December közepén nagyon motiváltnak érzi magát, és ennek meg is lesz az eredménye. na-
gyon figyeljen oda, hogy az erkölcsi határokat ne lépje át.

HalaK (II. 20. – III. 20.)
Közeledik a karácsony, mégsem érzi az anyagi nehézségeket, szerencsére, amit szeretne, azt 
meg tudja venni mind magának, mind szeretteinek. a tartós kapcsolatban élő halaknál lehetnek viták, 
melyek elsősorban az otthoni munkamegosztások miatt alakulhatnak ki. Egzisztenciális előrelépés le-
hetőségével kezdődik a december. 

a Miskolci neMzeti 
színház Műsora

 y DeceMBer
16. (péntek) 17 óra:  BOHémélet 

Laborfalvi ifj. bérlet 
17. (szombat) 19 óra:  BOHémélet Egressy bérlet
20. (kedd) 15 óra:  A DZSUngel kÖnyVe 

Egyszervolt bérlet
21. (szerda) 19 óra:  menyASSZOnytÁnC Bérletszünet
22. (csütörtök) 19 óra:  BOHémélet Madách bérlet
26. (hétfő) 15 óra:  A DZSUngel kÖnyVe Bérletszünet
27. (kedd) 19 óra:  HOtel mentHOl Bérletszünet
28. (szerda) 19 óra:  egy BOlOnD SZÁZAt CSinÁl 
29. (csütörtök) 19 óra:  egy BOlOnD SZÁZAt CSinÁl 

Bérletszünet
30. (péntek) 19 óra:  AnCOnAi SZeRelmeSek 

Bérletszünet
31. (szombat) 15 óra:  AnCOnAi SZeRelmeSek 

Bérletszünet 
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ELKÉSZÜLT 
AZ ÚJ HÍD

Mint arról korábban is be-
számoltunk, 2010 márciusá-
ban kezdődött a 37-es főút 
Szerencsen átvezető szaka-
szának felújítása. Az eredeti 
tervek szerint felújítják, illetve 
megerősítik a városon átveze-
tő 2,5 kilométeres útpálya bur-
kolatát. Ugyancsak a beruhá-
zás része a Szerencs-patak fe-
letti új híd megépítése, amely-

nek idejére ideiglenes műtár-
gyat telepítettek. A Szerencs-
patakon átívelő, mintegy 24 
méter hosszú új híd megépí-
tése a közelmúltban befejező-
dött. Az ideiglenes acélszer-
kezetű létesítményt eltávolí-
tották, így a városból Sátoral-
jaújhely felé egyre zavartala-
nabbá vált a közúti közleke-
dés Szerencsen.

TAVASZRA ISMÉT ZÖLDELLNEK A LOMBOK
Heves visszhangot váltott 

ki a közelmúltban Szeren-
csen, hogy megkezdődött a 
város szívében lévő Kossuth 
téri fák nagymértékű vissza-
vágása. Egyesek úgy vélték, 
ezzel a lépéssel tönkretették 
a belváros egyik közkedvelt 
zöldterületét, azonban több 
szakértői vélemény is a bal-
esetveszély elhárítására hív-
ta fel a figyelmet.

 
A Szerencsi Városgazda Non-

profit Kft. októberben kezdte 
meg a Kossuth tér fáinak met-
szését. Néhányan úgy vélték, 
hogy a japánakácok csonkítása 
tönkretette a nyári melegben oly 
kellemes árnyékot nyújtó bel-
városi zöldterületet. Mint meg-
tudtuk, a cég nem rendelkezik 
olyan eszközökkel, melyekkel 
el tudnák végezni a magas fák 
visszavágását. Külsős cég igény-
bevétele jelentős költséget jelen-
tett volna, ezért inkább a Szeren-
csi Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóságot hívták segítségül.

Lapunk értesülései szerint 
a közterületek karbantartását 
végző Városgazda Kft. szak-
értői vélemény alapján látott 
hozzá ehhez a munkához, te-
hát szó sincs arról, hogy bú-
csúznunk kellene a több évti-
zedes akácoktól. 

– A Kossuth téri parkban ok-
tóberben kezdtük a fák vissza-
vágását – ismertette Vaszily 
Miklós főkertész. – Erre azért 
volt szükség, mert két szakértő 
is egyértelműen baleset- és élet-
veszélyesnek minősítette eze-
ket a növényeket. Sajnos, elke-
rülhetetlen volt a csonkítás, hi-
szen ezek az esetenként száz-
éves kort is elért fák nagyon fel-
kopaszodtak, a gallyak és vesz-
szők rendkívül megterhelik a 
hosszú ágakat, amelyek bár-

mikor letörhetnek és az alat-
tuk közlekedőkre zuhanhat-
nak. Az elmúlt időszakban, vi-
haros időjáráskor is előfordult, 
hogy egy-egy vastagabb ág le-
tört, eddig szerencsére nem tör-
tént baleset. Ezt szeretnénk el-
kerülni a jövőben is!

Vaszily Miklós hozzátette, 
hogy az öreg fák ifjítása cson-

kítás nélkül sajnos lehetetlen, 
amit a Városgazda Kft. hon-
lapján közzétett szakértői vé-
lemény is alátámaszt. A do-
kumentumból kiderül, hogy 
a szakember összesen 16 japán 
akác-, két csörgő- és egy ezüst 
juharfát vizsgált meg a szeren-
csi Kossuth téren. Mint olvas-
ható, a nyári zivatarok, felhő-
szakadások idején keletkező 
szél, a téli zúzmaraképződés és 
hólerakódás miatt számítani le-
het az ágak leszakadására, ami 
balesetveszélyt jelent a gyalo-
gosokra és az elhaladó gépjár-
művekre. A szakértő két fa ki-
vágását, illetve az összes japán-
akác és az ezüst juhar felső ág-
részeinek csonkolását javasol-
ta, ugyanakkor megjegyez-
te, hogy a növények tavasszal 
gyorsan hoznak majd új, fiatal 
hajtásokat, ami reményt ad ar-
ra, hogy néhány hónap múl-
va ismét zöld lombok díszítik 
majd a Kossuth teret. 

M. Z.

90 ÉVES 
FUTBALLISTA

Szerencs város pol-
gármestere otthoná-
ban köszöntötte a sze-
rencsi Kistamás Feren-
cet, aki december 7-én 
töltötte be 90. életévét.

A jeles évfordu-
ló alkalmából a Rá-
kóczi Zsigmond Ál-
talános Iskola diákjai 
furulyaduettet, szava-
latot adtak elő. 

Kistamás Ferenc 
1921. december 7-én 
született Szerencsen. 
Heten voltak testvé-
rek, akik közül már 
csak hárman vannak az élők 
sorában. Ő volt a legidősebb 
testvér. 23 éves volt, amikor Ga-
líciában, a második világhábo-
rúban elvesztette az egyik kar-
ját és hadirokkant lett. Ezt kö-
vetően a Szerencsi Cukorgyár-

ban dolgozott mázsamester-
ként, ami az akkori időkben bi-
zalmi állásnak számított. Évti-
zedeken át futballozott, és a cu-
korgyári énekkar tagja is volt. 
A mai napig imádja a sportot, 
a futballt.

KARATEHÍREK
Szerencsi shotokan karatésok (illusztrációnkon) is részt vet-

tek Szoboszlai Lajos háromdanos ju-jitsu mester vezetésével 
a november 26-án Budapesten megrendezett III. Nemzetkö-
zi Kézitusa Késharc- és Önvédelmi Szemináriumon. A prog-
ram keretében megtartott versenyen az egydanos Papp Lász-
ló késharcban két aranyérmet szerzett. A szerencsi karatéka 
önvédelemből is kimagaslóan teljesített, amit a szervezők kü-
löndíjjal ismertek el.

Tradicionális shotokan karate verseny helyszíne volt no-
vember 26-án a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnok. Az 
SKS-SKDUN Szövetséghez tartozó egyesület által szerve-
zett viadalon hatvanan vettek részt. Szerencs színeiben Varga 
Csaba négydanos mester tanítványai formagyakorlatban egy 
arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Első helyezést 
Kobolák Anna ért el. A dobogó második fokára Monyók Hel-
ga és Tóth Vivien állhatott, a harmadik Benedek Bence lett.

Súlyemelők az orSzágoS 
bajnokSágon

Tíz versenyzővel képvisel-
tette magát Szerencs Város 
Sportegyesülete a november 
24. és 26. között Oroszlány-
ban megrendezett Súlyeme-
lő Utánpótlás Országos Baj-
nokságban.

Az idei esztendő utolsó nagy 
megmérettetésén Fekete Lász-
ló, Fekete Diána és Morvai Zol-
tán tanítványai egy ezüst- és 
egy bronzérem mellé négy ne-
gyedik, két ötödik és egy hato-
dik helyezést szereztek. Az if-
júsági korú fiúk +94 kilogram-
mos súlycsoportjában Pajger 
Ádám 180 kilogrammos össz-
teljesítménnyel állhatott a do-

bogó második fokára, a harma-
dik helyezett 175 kilogrammos 
összteljesítménnyel Ollócki Ist-
ván lett.

Eredmények: női serdülő +63 
kg-os súlycsoport: 6. Vida Kla-
udia  90 kg (40, 50) össztelje-
sítmény. Férfi serdülő 56 kg-
os súlycs.: 4. Takács János 117 
kg  (55, 62), 62 kg-os súlycs.: 
5. Runda Tamás 137 kg (60, 
77), 77 kg-os súlycs: 4. Keresz-
tesi Márton 125 kg (55, 70), 85 
kg-os súlycs.: 4. Monyók Ró-
bert 128 kg (55, 73). Ifjúsági fér-
fi 62 kg-os súlycs: 5. Gáspár 
Pál Dávid 155 kg (70, 85), 69 
kg-os súlycs.: 7. Molnár Pé-
ter 170 kg (75, 95), +94 kg-os 

súlycs.: 2. Pajger Ádám 180 kg 
(80, 100), 3. Ollócki István 175 
kg (75, 100). Junior férfi +105 kg-
os súlycs.: 4. Árvay Balázs 200 
kg (80, 120).

A szerencsi tűzoltók segítették a munkát.

Koncz Ferenc (jobbra) köszöntötte az 
ünnepeltet. 

IFJÚ SZERENCSI 
KOSARASOK

A kosárlabda-diákolimpia el-
ső körzeti fordulóját rendezték 
meg november 30-án a szeren-
csi Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. A sporteseményen a hár-
mas korcsoportos gyermek ko-
sarasok közül a szerencsi Bo-

lyai és Rákóczi iskola csapatai, 
valamint a Tiszaújvárosból és 
Sátoraljaújhelyről érkezett gár-
dák mérték össze tudásukat. A 
két helyi együttes találkozóján 
a Rákóczi csapata szerezte meg 
a győzelmet. 

ÉRTÉKES 
pingponggyőzelem

Az asztalitenisz NB II-es 
bajnokságban a szerencsi csa-
pat november 19-én Nyírma-
da ellen játszott. Négy vereség  
után  ezúttal sikerült győzni a 
tabellán közvetlenül két pont-
tal előttük álló Nyírmada csa-
pata ellen, melynek köszönhe-
tően már nem áll kieső helyen 
a szerencsi gárda.

Jó volt a kezdet, hiszen mind-
két párost megnyerték fiatal 
pingpongosaink, ez feldobta a 
csapatot, és végül sikerült ide-
genben is győzedelmesked-
ni. Az eredmény nagyon fon-
tos, hiszen két pontot hozott a 
szerencsiek számára, így a két 
csapat máris helyet cserélt a ta-
bellán. A viszonylag egyenle-
tes egyéni teljesítmények kö-
zött kiemelkedett a mindösz-
sze 12 éves Heiszman Hen-
rik, aki párosban és egyé-
niben is remekelt. Nyírma-
dai SE – Szerencs VSE I.: 8–10 
Győztesek:  Heiszman Henrik 
(3), Korály Tibor (2), Köllő And-
rás (2), Stadler Tamás (1). Páro-
sok: Heiszman – Korály (1), 
Köllő – Stadler (1)

Az NB III bajnokságban 
ugyancsak idegenben, a tava-
lyi évben még NB II-es Tisza-
újvárosi SC I. ellen játszotta so-

ron következő mérkőzését az 
SZVSE II. csapata. A tabellát 
pontveszteség nélkül vezető 
hazaiak a mérkőzést magabiz-
tosan nyerték meg. Tiszaújváro-
si SC I. – Szerencs VSE II.: 15–3 
Győztesek:  Korály Csaba (2), 
Tóth Szabolcs (1). 

Az NB II-es asztalitenisz-baj-
nokság VIII. fordulójában, no-
vember 26-án hazai pályán az 
eddig veretlen, listavezető Gö-
döllői EAC I. csapatát fogadták 
a szerencsiek. A bajnoki cím 
megnyerésének első számú vá-
rományosa ellen nem volt esé-
lye a hazaiaknak. Mindezek el-
lenére szoros egyéni meccseket 
játszottak a versenyzőink. Sze-
rencs VSE I. – Gödöllői EAC I.: 
2–16.

Győztesek: Heiszman Henrik 
(1), Páros: Heiszman–Korály. 

Az NB III-ban az SZVSE má-
sodik csapata szintén a nyol-
cadik fordulót játszotta ide-
haza. Nem jutott könnyű el-
lenfél a fiúknak, hiszen a baj-
nokság második helyét el-
foglaló, rutinos Miskolci Ta-
noda együttese ellen játszot-
tak, akik könnyű győzelmet 
arattak a Szerencs ellen. Sze-
rencs VSE II. – Tanoda 1–17 
Győzelmet ért el: Tóth Sza-
bolcs (1). 

NEMZETKÖZI 
ASZTALITENISZ-KUpA

Másodosztályú Regionális 
Nemzetközi Asztalitenisz Ver-
seny helyszíne volt december 
11-én a Kulcsár Anita Sport-
csarnok. A megmérettetésen a 
szerencsi asztalitenisz-szakosz-
tály NB II-es és NB III-as csapa-
tainak tagjai – két fő kivételével 
– valamennyien részt vettek. 

A versenyen a hazánkban 
tartózkodó iráni női ifjúsá-
gi válogatott játékosai is in-
dultak és a férfi mezőnyben a 
nyolc legjobb közé ketten is be-
jutottak. A 44 fő részvételével 
megrendezett kupán az iráni 
női ifi válogatotton kívül Mis-
kolc, Eger, Jászberény, Ózd, Sá-
rospatak, Tiszaújváros és Arló 
csapatainak játékosai képvisel-
tették magukat. Testvérváros-

unk, Rozsnyó NB I-es csapata 
a szlovák bajnoki forduló miatt 
nem indult, akik tovább növel-
hették volna a verseny magas 
színvonalát.

Az erős mezőnyben (ahol NB 
I-es játékosok is indultak) ha-
zai sikernek mondható, hogy a 
férfi párosban a Köllő András – 
Fülöp Szilvia (Szerencs – Eger) 
kettősünk a harmadik helyen 
végzett. Egyéniben a szerencsi 
csapatból Filácz Attila a legjobb 
nyolc közé jutott.

A versenyt a Borsod Megyei 
Asztalitenisz Szövetség régiós 
és Szerencs Város Sportegyesü-
letének európa uniós támoga-
tásával rendezték meg.

Csorba István
szakosztályvezető
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A Szerencsi  
Hírek  

következô száma 
2012.  

január 13-án  
jelenik meg. 
Lapzárta:  
január 6,  
10 óra.

CS-KER TRANZIT KFT.

l Műszaki vizsgáztatás 
l teljes körű diagnosztika
l vizsgára való felkészítés
l olajcsere, fékMérés

Telefon: 30/439-2000, 47/368-194, 30/2573-556
Bekecs, Honvéd u. 224.

TováBBI SZolgálTATáSAINK:
l földmunkavégzés l épületek bontása
l rakodás, föld-, kavicskitermelés

l szóródó anyagok szállítása 10–27 tonna között

Tel./fax: 47/360-025. Mobil: 30/9538-512
Bekecs, Honvéd u. 224.

Sziluett

Minden csütörtökön mindenből  
20% kedvezmény! 

v kosztümök v alkalmi ruhák
v felsők v nadrágok v szoknyák v kötöttek

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 9–18 óráig, szombat: 9–13 óráig. 

Nőiruha-bolt Bekecsen  
a főutcán (Honvéd út 29.)

Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelõi tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter
Az akció 2011. december 16-tól módosításig érvényes!

Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre  
pénteken nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!

Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi MG. Zrt. 
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

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

szombat 7–12 óráig.

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

PIAC
Szerencs, Kisvásártér 17.

Felnőtt és gyermek extra  
téli ruházat 2990 Ft/kg 

Bálabontás: december 23.

corsó
Szerencs, Rákóczi út 77.

Jelmezvásár 
Igniker Kft.

Angol
használtruha-

kereskedés

Parasztmájas  729 Ft/kg
Karajsonka 
aszalt szilvával  1450 Ft/kg
Comb csont nélkül  1088 Ft/kg
Juhbeles virsli  899 Ft/kg

Nyári turista  799 Ft/kg
Cserkészkolbász  1199 Ft/kg
Füstölt tarja 
csont nélkül  1099 Ft/kg
Füstölt, darabolt comb  1299 Ft/kg

Csontos hosszúkaraj  1129 Ft/kg
Rövidkaraj  1220 Ft/kg
Csontos tarja  1019 Ft/kg
Lapocka csont nélkül  1029 Ft/kg
Dagadó  959 Ft/kg
Oldalas  959 Ft/kg
Csülök csont nélkül  899 Ft/kg
Szendvicssonka  1099 Ft/kg
Parasztkolbász  959 Ft/kg
Rakott fej  729 Ft/kg
Lángolt kolbász  899 Ft/kg
Füstölt oldalas   1040 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász  695 Ft/kg

Füstölt sertésfej  559 Ft/kg
Füstölt csülök  799 Ft/kg
Füstölt húsos csont  499 Ft/kg
Füstölt láb  429 Ft/kg
Kocsonyacsomag 
(fagyasztott) 1 kg  585 Ft/kg
Erdélyi szalonna  839 Ft/kg
Császárszalonna  999 Ft/kg
Kenyérszalonna  779 Ft/kg
Sertészsír  550 Ft/kg
Májas hurka  629 Ft/kg
Sertéstepertő  1429 Ft/kg


