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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

TÁRSULÁSBAN
A KISTÉRSÉG

KARNEVÁLI HANGULAT

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás (SZTCKT) február 11-ei
ülésén fogadta el a szervezet 2011.
évi költségvetését. A pénzügyi tervben megfogalmazott feladatellátás a
normatív támogatásoknak köszönhetõen biztosított erre az esztendõre. A társulás eddigi tevékenységérõl, a jövõ terveirõl beszélgettünk
Hajdú Zsuzsannával, a munkaszervezet vezetõjével (fotónkon).

Jelmezbe öltözött a Nyuszi csoport.
A farsang idején a szerencsi
óvodásoktól az iskolásokon át
egészen az idõs korosztályig számos intézmény és szervezet készül ünnepi mulatságokkal.
A vízkereszttõl hamvazószerdáig
tartó idõszakban a néphagyomány
szerint vidám lakomákat, bálokat,
mulatságokat rendeztek az emberek,
legtöbbször jelmezes felvonulásokkal,
karneválokkal színesítve a télbúcsúztató napokat.
Napjainkban a népszokásokat leginkább a pedagógusok igyekeznek átörökíteni a gyermekekre, az intézményekben megrendezett farsangi programokkal. Az óvodások és kisiskolások várják ezeket a napokat, és szüleikkel, pedagógusaikkal együtt készítik
a színes maskarákat, melyek bemutatója minden évben jelentõs ünnep az
intézmények életében.
A Napsugár óvoda gyermekei is készülnek végleg elûzni a hideg napokat, hiszen február 18-án az intézmény minden aprósága színes jelmezekbe öltözött. A kicsik magukra
öltötték a népszerû mesefigurák, állatok, szuperhõsök, királykisasszonyok maskaráit. A nevelõk sem maradtak ki a közös játékból: igazi karneváli hangulat alakult ki az intézményben. Szólt a zene, megkezdõdött
a tánc és a játék.
A helyi mûvészeti iskola idén elsõ
alkalommal rendezte meg félévzáró

farsangi mulatságát. A február 11-ei
este egyik célja volt, hogy közelebb
kerüljenek egymáshoz a különbözõ
tanszakon tanuló gyermekek. A szervezõk kérték a szülõk segítségét és felajánlásait, hogy a tanulókat tudják
majd jutalmazni. A program jelmezes

felvonulással kezdõdött, színpompás
maskarákban gyönyörködhettek a
meghívott vendégek, a képzõmûvészeti tanszak diákjai hûen önmagukhoz, híres festményeket jelenítettek
meg élõképekben.
(Folytatás a 2. oldalon.)

– Milyen évet zárt 2010-ben a kistérségi társulás?
– Összességében rendhagyónak
mondható a mögöttünk álló esztendõ.
Az év elején végrehajtott közmunkaprogramoknak köszönhetõen a költségvetésünk a duplájára emelkedett, de
ezzel együtt a feladatok száma is
bõvült. Változás volt az is, hogy több
területen az eddigi normatíva igénylésére pályázatot kell benyújtani. Mindezektõl függetlenül a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás tavaly is folytatta a 2004 júniusában megkezdett tevékenységét. A feladatok egy része a
törvény rendelkezéseinek megfelelõen
kötelezõ, de – a források biztosításától függõen – vannak egyéb teendõink
is. A közszolgáltatások színvonalát a
biztonságos mûködés feltételeinek
megteremtésével, illetve pályázati úton
történõ fejlesztéssel, a dolgozók képzésével igyekszünk biztosítani.
– 2010 a választások éve volt. Ez
mennyiben érintette az Önök munkáját?

LESZERELIK A VÍZÓRÁT
A Borsodvíz Zrt. a fennálló lakossági tartozások miatt a közelmúltban több fogyasztónál
megszüntette vagy korlátozta
az ivóvíz-szolgáltatást – tudtuk
meg a cég szerencsi kirendeltségének mûvezetõjétõl.
Balázsfalvi József többek között kiemelte, hogy a drasztikus, de a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ lépésre azért kényszerültek, mert a társaság elmúlt egyéves mûködése
alatt többszázmillió forintos fogyasztói tartozást halmozott fel. A
mûködõképesség megõrzése érdekében elsõ lépésként a díjhátralékkal rendelkezõ ingatlantulajdonosok
felszólítást kaptak, s amennyiben ez
eredménytelennek bizonyult, egy
adósságbehajtással foglalkozó miskolci cég kereste fel õket. Ezt további
szolgáltatói levél követte – miközben a Borsodvíz Zrt. értesítette az
eljárásról az illetékes népegészségügyi szervezetet is –, tájékoztatva a
fogyasztót: amennyiben nem teljesíti kötelezettségét, lekapcsolják
vagy korlátozni fogják a vízszolgáltatást.
A Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemvezetõség Szerencsi Kirendeltségének
munkatársai február elsõ felében hetente mintegy harminc családot ke-

Vége a türelmi idõszaknak.
restek fel, utolsó lehetõséget biztosítva arra, hogy a helyszínen rendezhessék a tartozásukat. – Annál az
ügyfélnél, aki továbbra sem fizet,
megvizsgáljuk, hogy 150 méteres
körzetében található-e közkút. Ha
igen, akkor leszereljük a mérõórát és
megszüntetjük a szolgáltatást – ismertette Balázsfalvi József. – Ha
nincs a közelben közterületi csap, akkor úgynevezett szûkítõt szerelünk
be, amely annyira lecsökkenti a víznyomást, hogy csak az emberi fogyasztáshoz szükséges mennyiséget
tudják a csapokból kiengedni.

Lapunk értesülései szerint olyan
eset is elõfordult a napokban, hogy
nem engedték be a portán lévõ aknához a szolgáltató alkalmazottait,
ekkor árokásó gép segítségével a közterületen kapcsolták le, vagy szûkítették a vízfogyasztást.
Szerencsen mintegy 20 ingatlan
esetében volt szükség erre a drasztikus megoldásra. Akad olyan család,
amely az elmúlt évben egyáltalán
nem fizetett vízdíjat, mások a többszöri felszólítás ellenére sem rendezték a felgyülemlett, 15–20 ezer
forintos összeget.
M. Z.

– Természetesen a kistérségek életében is meghatározó volt a tavaszi országgyûlési, majd az õszi helyhatósági
választás, ami után 18 település közül hét helységben új vezetõnek szavaztak bizalmat az állampolgárok. A
2010. október 22-ei ülésen a jelenlévõ
18 polgármester megválasztotta a tanács új elnökét. Ezt a posztot Koncz
Ferenc tölti be, helyettese Csáki Barnabás lett. Ugyancsak döntés született
arról is, hogy a korábban mûködõ bizottságok számát csökkentik, létrehozták a pénzügyi, közbeszerzési és
fejlesztési bizottságokat, illetve megválasztották annak tagjait.
– Melyek voltak azok a legkiemelkedõbb programok, döntések, melyek 2010-ben jelentõsen befolyásolták a társulás életét?
– Talán elsõként említhetem azt a
roma közmunkaprogramot, amit Szerencs gesztorságával január 15. és június 15-e között hét kistérség – Abaúj-hegyközi, Bodrogközi, Encsi, Sátoraljaújhelyi, Szikszói, Tiszaújvárosi – valósított meg. Ezen belül 500
fõnek sikerült öt hónapon keresztül állást biztosítani. E mellett részt vettünk
a párhuzamosan megjelenõ téli-tavaszi közmunkaprogramban is, ahol a
társulásukhoz tartozó 18 településen
192 fõ foglalkoztatására nyílt lehetõség.
Sikerrel igényeltünk támogatást közösségi buszok beszerzésére. Június végén befejezõdött az államreform operatív program keretében megvalósuló
pályázatunk, amelyen belül a térségfejlesztõ szervezõ munkatárs foglalkoztatásán túl partnerségi rendezvényeket, képzéseket, konzultációkat
tartottunk, ahol aktuális kérdésekrõl tájékozódhattak a településvezetõk, vállalkozások, civil szervezetek képviselõi. Itt összesen négy stratégiát dolgoztunk ki, – területfejlesztés, gazdaságfejlesztési tanulmány, szociális
szolgáltatásfejlesztési koncepció és
az esélyegyenlõségi program –, amelyeket a társadalmasítást követõen a
társulási tanács elfogadott.
Az SZTCKT szociális területen a
családsegítô és gyermekjóléti feladatokat, a házi segítségnyújtást és jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
végzi, illetve támogató szolgálatot mûködtet.
(Folytatás a 13. oldalon.)
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DIÁKOKAT TÁMOGATÓ
SZERENCSI CIVIL SZERVEZET

A harmadik éve mûködõ, szerencsi székhelyû Balogh Sándor Alapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdetett rászoruló, hátrányos
helyzetben élõ diákoknak. A jogosultak az elmúlt év decemberéig adhatták be igénylésüket a civil szervezethez, amelynek kuratóriuma úgy
döntött: a 2010/2011-es oktatási esztendõ második félévében összesen 47
fiatal részesül könyvcsomag- vagy
anyagi támogatásban.

– Az alapítványt három évvel ezelõtt
Szántó Péter, édesapám egykori diákja
hozta létre – idézte fel lapunk kérdésére Balogh Sándor (fotónkon), a civil szervezet kuratóriumának elnöke.
– Ezzel a lépéssel a nagyapámnak, Balogh Józsefnek is szerettünk volna emléket állítani. Emlékszem, hogy a kuratórium elsõ ülésén is azt a célt fogalmaztuk meg, hogy ösztöndíjat biztosítsunk a szerencsi vagy városkörnyéki, hátrányos helyzetben élõ diákoknak, ezzel is segítve õket abban,
hogy eljussanak az egyetemekig, fõiskolákig.
– Úgy tudom, az idén várakozáson
felüli érdeklõdés volt az ösztöndíj
iránt.
– Így igaz, hiszen 593 jelentkezõ
adta be a pályázatát. Talán az is közrejátszott ebben, hogy az interneten
is megjelentettük felhívásunkat, aminek köszönhetõen távoli vidékekrõl,

például Békéscsabáról, Hódmezõvásárhelyrõl, vagy Kaposvárról is volt jelentkezõ. Ez a nagy szám indokolta
azt, hogy a kuratórium úgy döntött:
megemeli az erre fordítható összeget
és ebben a félévben mintegy 1 millió
forint értékû támogatást adunk át, igyekezve a lehetõ legtöbb fiatalnak hozzájárulást biztosítani. Összesen 47 diáknak ítéltünk meg különbözõ összegû
ösztöndíjat, vagy a tanulást segítõ
könyvcsomagokat. Reméljük, hogy a
következõ évben ennél is több diákot
tudunk majd támogatni.
– Honnan sikerült a szükséges pénzügyi hátteret biztosítania a Balogh Sándor Alapítványnak?
– Bizony, beletelt néhány évbe,
amíg annyi pénzt össze tudtunk gyûjteni, ami megteremtette az alapot anyagi támogatás nyújtásához. Sajnos, ál-

VÁLASZTÁSRÓL, SZAVAZATI
JOGRÓL GIMNAZISTÁKNAK
Tóth Zoltán választási szakértõ tartott elõadást február 18-án a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban. A
program elsõdleges célja volt, hogy a
fiatalok információt halljanak a választás fontosságáról, annak részleteirõl.
Az elõadás elején Kocsis József pedagógus, mint az Európai Választási
Szakértõk Szövetsége (ACEEEO) regionális koordinátora köszöntötte a jelenlévõ diákokat.
Ezt követõen Tóth Zoltán tartott tájékoztatót többek között arról, hogy kinek van és kinek nincs joga szavazni,
hogyan lehet megismerni a pártok és
jelöltek programjait, és mikor, milyen
témában rendeznek választásokat hazánkban. Az ACEEEO elnöke hangsúlyozta az egyesület fõ jelmondatát: szavazatokkal kell kormányt váltani, nem
a fegyverek erejével! Mint elhangzott,
ez különösen fontos annak tükrében,
hogy a tavasszal és õsszel sorra kerülõ
egyiptomi és tunéziai választások elõkészítésében is közremûködik a szervezet.
Tóth Zoltán lapunk kérdésére válaszolva ismertette, hogy 2005-ben Siófokon rendezték meg a Választási
Szakértõk Világkonferenciáját. Egy akkori határozat alapján 2005-tõl min-

lami támogatást eddig nem kapott az
alapítvány, de az elmúlt három évben
sikerült annyi tõkét felhalmozni, aminek hozadéka elegendõ arra, hogy
évente 10-15 ösztöndíjat odaítélhessünk. Elsõsorban a szervezetünkhöz
kötõdõ cégek befizetéseibõl, illetve a
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból tudunk gazdálkodni.
Ebben az évben azonban a már említett nagyszámú jelentkezõ miatt további tartalékokat kellett bevonnunk
ahhoz, hogy az igényeket kielégítsük.
Sajnos, a recesszió miatt nekünk is végesek a lehetõségeink, azonban célunk, hogy a jövõben legalább száz
fiatalt tudjunk támogatni minden esztendõben. Talán két-három éven belül ezt is elérhetjük. Azt gondolom,
hogy kevés az ehhez hasonló pályázati lehetõség és általában minden
ilyen jellegû alap komoly forráshiánnyal küzd napjainkban.
– Vannak-e egyéb tervei a Balogh
Sándor Alapítványnak?
– Szeretnénk a korábbi ösztöndíjasainkkal szorosabb kapcsolatot tartani a jövõben: látnunk kell, hogy merre halad az életútjuk és a kapcsolatrendszerünkön keresztül talán az elhelyezkedésben is tudunk számukra
segítséget nyújtani. Igyekszünk megteremteni annak a feltételeit, hogy õket
egy csoporttá, klubbá szervezzük,
akik tudnak egymásról és a késõbbiekben akár évente találkoznak. Egy bizonyos: nem csak egyszeri adományt
akarunk adni nekik, hanem szeretnénk
figyelni diákéveiket, életük alakulását.
Terveink között szerepel még tanulmányi, képzõmûvészeti versenyek
szervezése, és továbbra is igyekszünk
óvodákat, egészségügyi intézményeket patronálni, csakúgy, mint azt az
elmúlt idõszakban is tettük.
M. Z.

TUDORKA MÛHELY
AZ ÓVODÁBAN

A szerencsi Gyárkerti óvodában az
Oktatásért Közalapítvány támogatásának köszönhetõen kezdte meg
mûködését az elmúlt év októberében
a Tudorka mûhely. A programban
résztvevõ gyermekek szüleinek február
10-én bemutató foglalkozást tartottak.

A heti rendszerességû nyelv- és beszédfejlesztõ kurzusokat Spisák Sándorné óvodapedagógus vezeti. A
kisgyereknél a tehetség még kezdetlegesen mutatkozik meg, ezért a
gondolkodási készségekre helyeztük
a hangsúlyt, ami kihat valamennyi
késõbbi fejlesztési területre. Tehetséggondozó mûhelyünk célja: a kivételes képességû gyermek harmonikus fejlõdésének elõsegítése, az elkallódás veszélyének elkerülése.
A Tudorka mûhelybe beválogatott
gyermekek érzékeny, reaktív, de kiegyensúlyozott idegrendszerrel rendelkeznek, érdeklõdésük sokoldalú,
új dolgok iránt fogékonyak, megis-

Spisák Sándorné vezeti a foglalkozásokat.

ÖRÖK MOZGÁSBAN CINIVEL
A fotón balról: Tóth Zoltán és
Kocsis József.
den év február elsõ csütörtökén az
Amerikai Egyesült Államoktól Európa
keleti széléig, számos országban emlékeznek meg a választások világnapjáról. Ennek elsõdleges célja, hogy felhívják a kormányok figyelmét többek
között az elõször voksolók megfelelõ
tájékoztatásának fontosságára. Ennek
érdekében az ACEEEO mintegy 30-40
ország középiskoláiban és felsõoktatási intézményeiben szervez szakmai
ismertetõket, hangsúlyt helyezve a 18.
életévük betöltése elõtt állókra, akik a
közeljövõben kapnak szavazati jogot.
Mint megtudtuk, ebben a munkában
a szerencsi Bocskai gimnázium a kezdetektõl aktívan részt vesz, ezért az úttörõ tevékenységért az ACEEEO tavaly
aranyéremmel tüntette ki Gál András
M. Z.
fõigazgatót.

Kovács Annamária, vagy ahogy
táncos körökben mindenki ismeri:
Cini, 18 éves korától foglalkozik
táncoktatással. A fiatal lány tíz esztendõvel ezelõtt alapította meg elsõ
csoportját. Napjainkban közel 150
fiatal jár a próbákra, amelyekre
minden évben a már hagyományos
„Örök mozgásban” gála teszi fel a
koronát.
Cini ötéves korában Szerencsen
kezdett balettozni, majd Perényi István szárnyai alatt a mazsorett mûfaj
alapjait tanulta. Amikor családjával
Miskolcra költözött, a Ködmön együttes keretein belül ismerkedett a latin és formációs táncokkal, késõbb
a hiphop és a diszkó is bekerült a repertoárjába.
2000-ben Taktaharkányban hívta
életre elsõ csoportját. Az akkor mindössze 14 fõs közösség az eltelt évek
alatt jelentõsen gyarapodott, napja-

inkban a taktaközi településen 69,
Szerencsen 74 fiatal látogatja rendszeres a próbákat.
Cini vállalkozóként végzi az oktatást, azonban a tréningek mellett
számos versenyre, fellépésre utaznak
a csoportok, újabb és újabb ruhákra van szükség, ami jelentõs költségekkel jár. – Szerencsére vannak támogatóink is – jegyezte meg Cini
–, hiszen mindkét település önkormányzata anyagilag is hozzájárul a
mûködésünkhöz. Többen külsõ segítõként szponzorálják a gyerekek
szerepléseit, a szülõk pedig sokszor
a nevezési díjakkal, a ruhák elkészítésével járulnak hozzá a költségekhez – emelte ki kérdésünkre a
csoportvezetõ, aki szinte órákon át
tudna mesélni tanítványairól, mivel, mint mondja, a tánc és a tanítás tölti ki az életét. – Nem véletlenül emlegetik sokszor, hogy a gyermekek igazán õszinték. Ezt magam

KARNEVÁLI HANGULAT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Több helyszínen történtek az események: volt diszkó, karaoke, kaszinó, teaház. Ez utóbbiban szendvicsek, sütemények, gyümölcslevek,
koktélok között válogathattak a résztvevõk. A buli tombolahúzással zárult, amelynek díjait szintén a szülõk
ajánlották fel. A rendezvény elérte
célját, a gyerekek színvonalas körülmények között tölthették az estét.

merõ vágyuk szembetûnõ. Ezek mellett korán érdeklõdnek az idõ, a tegnap, a ma, a holnap, az óra iránt, kíváncsiak a jövõre. Gazdag a szókincsük, válaszaik gyorsak, valóságos gondolkodásra utalnak, rövid idõ
alatt megjegyzik a tényeket. Ezek a
gyermekek gyors felfogásúak, tartós,
megbízható az emlékezõképességük, emellett pedig erõs akarattal rendelkeznek az akadályok leküzdésében, a feladatok megoldásában. Jó
szervezõ-, irányító, esetleg vezetõi
képességeik mutatkoznak, társasjátékokban aktívak, kitartóak, gyorsan
megértik a szabályokat.
Ezekre a tulajdonságokra alapozva készült el a gyermekek számára
az a játékos programterv, melynek
tartalmát és eddigi eredményeit ismerhették meg azok, akik jelenlétükkel megtisztelték a Tudorka
mûhely foglalkozását.
Tarnóczi Erzsébet
intézményegység-vezetõ

A támogatásokból 37 ezer forint
gyûlt össze, amit a növendékek jutalmazására, versenyeztetésére fordítanak a pedagógusok, akik ezúton
is köszönetet mondanak az anyukák
és apukák támogatásáért, remélve,
hogy a késõbbiekben is számíthatnak rájuk, hiszen egy iskolában a jól
mûködõ szülõi összefogás építõ hátteret ad a nyugodt és kiegyensúlyozott oktatáshoz.

A szerencsi csoportok is sikerrel mutatkoztak be a gálán.

is vallom, mert tõlük kapom a legtöbb pozitív visszajelzést, ami sokat
jelent számomra – tette hozzá Annamária, aki az elmúlt évek alatt a
mazsorett-oktatói és a moderntánccsoportvezetõi képesítést is megszerezte.
– A rendszeres mozgásra minden
gyermeknek szüksége van, az, hogy
milyen formában teszi, szinte mellékes – fogalmaz Cini, akinek a legifjabb tanítványa mindössze három
esztendõs, és általában 20–24 éves
korukig tanulnak nála a fiatalok.
Az oktatótól megtudtuk azt is,
hogy az Örök mozgásban elnevezésû
elõadás ötlete elõször azért vetõdött
fel, hogy a szerencsi csoportok tevékenységét népszerûsítsék a városban. Napjainkra már igazi gálamûsorrá nõtte ki magát a rendezvény.
A csoportokban táncoló gyerekek
évente két alkalommal nagyszabású
program keretében mutatkoznak be
szüleik és a környezõ településekrõl
érkezõ vendégek elõtt. Talán kevesen tudják, de ritkán adódik olyan
esemény, amely ilyen nagyszámú érdeklõdõt vonz a szerencsi Kulcsár
Anita Sportcsarnokba. Így volt ez február 19-én is, amikor a két település
tíz csoportjának közel százötven fiatalja fantasztikus estét varázsolt a
küzdõtérre, zsúfolásig megtöltve a
nézõteret. A publikum a nyitó és záró
számokkal együtt összesen 36 produkciót láthatott. Talán a legkisebbek kapták a leghangosabb tapsot az
estén, hiszen õk most elõször szerepeltek közönség elõtt.
M. Z.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE A VÁROS
IDEI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL?

Gál András, az ügyrendi és oktatási bizottság
elnöke:
– Nehéz gazdasági év elé nézünk, de megnyugtató, hogy a város intézményeinek mûködõképessége biztosítottnak látszik és a kötelezõ,
valamint a vállalt feladatok korábbi szinten történõ ellátására törekszik Szerencs önkormányzata. Képviselõként megszavaztam a 2011. évi
pénzügyi tervet, amire szükség van a mûködéshez és nélküle pályázatokon sem szerepelhetne a város. Úgy látom, hogy komoly erõfeszítésekkel a hitelek kamatai visszafizethetõek,
de ehhez – többek között – az intézmények nagyfokú önmérsékletére és takarékosságára van szükség. Az elõzõ ciklusok beruházásait nem tartom haszontalannak, hiszen a település infrastruktúráját többmilliárdos értékkel növelték, és
azok hasznát Szerencs valamennyi lakosa élvezi. Az elõre nem látott gazdasági válság valamennyi hazai települést hátrányosan érintett, közülük több százan
kerültek súlyos helyzetbe. Ez Szerencs számára ugyan nem jelent vigaszt, de a
lakosság és a képviselõ-testület összefogásával, hatékony együttmûködésével kilábalhatunk a nehézségekbõl. A város bevételeinek növekedésére megoldást jelenthetnek az ide települõ és itt termelõ tevékenységet végzõ új vállalkozások,
beruházások és a város vezetésének a munkahelyteremtés érdekében kifejtett
törekvése.
Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság elnöke:
– Az elmúlt években a gazdasági világválság kedvezõtlen hatása hazánkat is súlyosan érintette.
A településeknek, különösen az ország hátrányos
helyzetû régióiban a munkanélküliség súlyosbodásával, vállalkozások nagyszámú megszûnésével és ezzel összefüggésben jelentõs bevételkieséssel kellett szembenézniük, ami napjainkban is érvényesül. Szerencset a cukorgyár
bezárása különösen súlyosan érintette, hasonlóan azokhoz a hazai településekhez – Kabától
Szolnokon át Hatvanig –, ahol az elmúlt években egy kivételével ugyancsak megszüntették az ilyen üzemeket. Ahelyett, hogy
felelõsöket keresünk, az összefogást kell elõtérbe helyezni, ami nélkül nem kerülhetünk ki a szorult helyzetbõl. A város vezetõinek, az intézményeket irányító szakemberek és a dolgozók közös erõfeszítésével sikerülhet csak a túlélés,
amely szinte bizonyosan áldozatvállalást is igényel. Szigorú takarékosság, megszorító intézkedések nélkül nem õrizhetõ meg Szerencs mûködõképessége. Sok
múlik azon is, hogy az elkövetkezõ idõszakban sikerül-e központi pénzügyi segítséget biztosítani a város számára. Az idei költségvetésünk egyik nagy kockázatát abban látom, hogy Szerencs eljutott a hitelképesség határáig, ami miatt a
tervezett banki kölcsönök felvétele nehezen lesz megvalósítható.
Fekete Tibor könyvvizsgáló:
A jogszabályi elõírásoknak megfelelõ, áttekinthetõ szerkezetben összeállított költségvetési rendelet részletesen bemutatja az idei esztendõre
tervezett kötelezõ és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósításának pénzügyi
igényeit, valamint a teljesítéshez számba vehetõ
bevételi forrásokat. A pénzügyi terv 6 milliárd
forint bevételi és kiadási fõösszeggel számol,
amelyben 1 milliárd 168 millió forint, mûködési
és beruházási célú hitelfelvétel szerepel a finanszírozhatóság biztosítására, míg a kiadások
között 79 millió forint kötvény-, valamint 836 millió forint hiteltörlesztési kötelezettség található. A költségvetési bevételek és kiadások között 470 millió forint eltérés mutatkozik. Az évente folyamatosan jelentkezõ forráshiány jelzi, hogy
az önkormányzat bevételei nem fedezik azt az összeget, amibõl a tervezett feladatok – külsõ forrás igénybe vétele nélkül – finanszírozhatók lennének. Az újabb
hitelek késõbb jelentkezõ visszafizetési kötelezettsége jelentõsen csökkenti majd
a gazdálkodás mozgásterét. A mûködési kiadások az elõzõ évhez képest lényegében
nem változtak. A város idei büdzséje a bevételek teljesülésének üteméhez igazodó kötelezettségvállalás, a tervezés során számításba vett bevételek teljesülése mellett is csak újabb banki kölcsönökkel biztosíthatja az önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények mûködését, a tervezett beruházások megvalósítását és az adósságszolgálat teljesítését.
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KÖZMUNKÁBA ÁLLNAK
Az elkövetkezõ hónapokban öszszesen száz ember négyórás foglalkoztatására nyílik lehetõség a most
elindult rövid távú közfoglalkoztatási program keretében Szerencsen
– tájékoztatta lapunkat Vámosné
Czili Adrienn. A polgármesteri hivatal szervezési és jogi osztályának
helyettes vezetõje beszámolt arról,
hogy a város önkormányzata pályázatot nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Szerencsi Kirendeltségére. A február 15. és jú-

szerek alkalmazását ajánlják. A hegybíró ismertette: február 15-tõl nyílt meg

nius 14-ig tartó program támogatása a bérek és járulékok 95%-ának
biztosítására vonatkozik, s fontos
szempont volt a kiválasztásánál,
hogy a munkavállalók csak a bérpótló juttatásra jogosultak körébõl
kerülhettek ki. A felvett dolgozók a
minimálbér felének megfelelõ, bruttó 39 ezer forintos fizetést kapják havonta.
A száz ember közül 62-en a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-nél,
15-en a Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft.-nél kaptak munkát. A

többiek az oktatási, valamint egészségügyi intézményekben és a polgármesteri hivatalban, fõleg portaszolgálati, karbantartói, takarítói,
konyhai kisegítõi munkakörökben
helyezkedtek el.
– Szerencs Város Önkormányzata a továbbiakban is törekszik arra,
hogy minden foglalkoztatási pályázatban sikeresen vegyen részt, ezáltal minél több állástalant tudjon
munkabérhez juttatni – emelte ki az
osztályvezetõ-helyettes.
M. Z.

HÍREK RÖVIDEN
TÛZOLTÓBÁL. A Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
és a Szerencs és Környéke Tûzvédelméért Alapítvány március 5-én a
szerencsi Bocskai István Gimnázium
aulájában rendezi meg a hagyományos tûzoltóbált. Program: 18 óra érkezés, 19 óra megnyitó, 19.20 óra
tánc-show, 20.30 óra vacsora, 24 óra
tombola. A zenét a Zeusz együttes
szolgáltatja.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A
Nyárutó Klub közhasznú civil szervezet 2011. február 3-án megtartott
beszámoló taggyûlésén az alábbi
közhasznúsági jelentést fogadta el:
a szervezet 2010-ben a tagdíjakból,
pályázatokból, az szja 1%-ából, önkormányzati és vállalkozói támogatásból 1 494 000 forint bevételre
tett szert. A szervezet 2010. évi
összes kiadása 1 099 000 forint volt.
A klubnak követelése, tartozása
nincs.
Fincziczki Istvánné,
a Nyárutó Klub elnöke
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS. A Szerencsi Horgász Egyesület (SZHE) február 27-én, vasárnap a Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében
rendezi meg idei közgyûlését. A
reggel nyolc órakor kezdõdõ eseményen a tagság meghallgathatja a
vezetõség elmúlt évi gazdasági beszámolóját.

Ezt követõen – mivel a szervezet
vezetõségének ötéves mandátuma lejárt – elnököt és tisztségviselõket választanak az SZHE tagjai.
INFLUENZA-HÍRADÓ. A szerencsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékességi területéhez február
második hetében 146 influenza-

Lapunk elõzõ számában adtunk hírt
arról, hogy a Norvég Alap támogatásával megvalósuló belvárosi mûemléképület-rekonstrukció keretében a
Rákóczi-vár és a Huszárvár út folyamatban lévõ felújítása mellett megkezdõdik a munka a református és a
római katolikus templomokban is. A
cikkben arról is szó esett, hogy a kivitelezési munkákat egy nyíregyházi
és egy debreceni székhelyû cég nyerte el. Az elmúlt napokban többen azzal keresték meg szerkesztõségünket,

a szerkezetátalakítási pályázat, aminek keretében
ültetvény-felújításra, illetve áttelepítésre, valamint
a támrendszer teljes cseréjére lehet a költségek
hetven százalékára támogatást igényelni. A Tokaj Kereskedõház Zrt. integrátori feladatának eleget téve, a rekonstrukcióhoz szükséges eszközöket kedvezményes áron
biztosítva segíti a vele szerzõdéses viszonyban álló termelõket.

szerû megbetegedést jelentettek az
orvosok. Ez kevesebb az elõzõ heti,
158 fertõzöttrõl szóló adatnál. Korcsoport tekintetében a helyzet változatlan, a kórban az óvodás és általános iskolások, valamint a 35–59
év közöttiek érintettek nagyobb
számban, de már szinte minden korcsoportban elôfordul fertôzés.

NYERTES ELÕFIZETÕK

Akciót hirdetett az elõfizetõk között a Szerencsi Híreket kiadó Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit
Kft. Azok, akik a 2011-es évre elõfizették a közéleti lapot, húsz darab feliratos bögrét, öt Fürdõ és Wellnesház belépõt és egy elõfizetésidíj-viszszatérítést nyerhettek. A Városi Nyugdíjas Klub február 18-ai foglalkozásán megtartott nyilvános sorsoláson
Szerencsi Hírek feliratos bögrét nyertek: Bódi Ferenc, Szerencs, Korvin
Ottó u. 2.; Orosz Róbert, Tállya, Bocskai u. 2.; Bodnár János, Szerencs, József A. u. 11.; Czink Zoltánné, Szerencs, Csalogány u. 22.; Boros Márta, Szerencs, Veres P. u. 14.; Borsodi Jenõ, Szerencs, Kossuth u. 6/B.;
Kristóf László, Szerencs, Dózsa Gy.
u. 9.; Csontos László, Szerencs, Csalogány u. 36/A.; Ducsai László, Szerencs, Felsõkert u. 37.; Czabányi Attila, Mezõzombor, Kinizsi u. 9.; Kállai Lászlóné, Mezõzombor, Rákóczi

HELYI KIVITELEZÕKET
SZORGALMAZNAK

METSZENEK A SZÕLÕSGAZDÁK
Február közepére a parcellák mintegy hatvan százalékán elvégezték a
szõlõ metszését a gazdák a szerencsi
ültetvényeket is magába foglaló Rátka Hegyközség területén. Bogacskó Józsefné hegybíró tájékoztatása szerint
a szõlõvesszõk közül sok, peronoszpórával és lisztharmattal fertõzött,
ezért a termelõk jellemzõen a csapra
vágást alkalmazzák. Ez a módszer alátámasztja a kutatóintézetek prognózisát, ami alapján idén kevés termés várható. Növényvédelmi szempontból
sem lesz könnyû esztendõ a 2011-es,
ami miatt a szakemberek felszívódó
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hogy a Szerencsen megvalósuló építkezésekhez miért nem találtak helyi
vállalkozást? Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõje érdeklõdésünkre arról tájékoztatott: a közbeszerzési törvény szigorúan meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek a kivitelezõnek meg kell felelnie. A Rákóczi-vár, a református és
a római katolikus templom esetében
többek között mûemléki referencia az
elõírás. A követelményeknek a projekt nagyságrendjére tekintettel fõvállalkozóként egyetlen helyi cég sem
tudott megfelelni, azonban a szerencsi önkormányzat azt várja el a nyertesektõl, hogy a kivitelezés során helyi vállalkozások jussanak munkához,
mint ahogy az a Rákóczi-vár esetében is történik.

u. 64.; Keller András, Szerencs,
Bajcsy-Zsilinszky u. 19.; Visi Ferenc,
Szerencs, Kossuth u. 4.; Bunda István, Szerencs, Rákóczi u. 50.; Boros
Gábor, Legyesbénye, Mátyás u. 4.;
Radó Béla, Mezõzombor, Rózsa Ferenc u. 14.; Dankó Attila, Szegi, Alkotmány u. 38.; Tarcaliné Takács Éva,
Szerencs, Malom u. 4.; Gál Balázs,
Mezõzombor, József A. u. 6.; Murányi Imre, Szerencs, Magyar utca 23.
Fürdõ és Wellnessház-belépõt
nyertek: Dombiné Tóth Emese, Szerencs, Ondi út 15/B.; Bakó Sándorné, Szerencs, Ondi út 8.; Zagyi Józsefné, Bekecs, Akácos u. 10.; Bosko Miklós, Prügy, Vörösmarty u. 1.;
Novák Béláné, Mezõzombor, Kölcsey
u. 40.
Szerencsi Hírek-elõfizetés árát
nyerte vissza: Galgóczi Imréné, Tálylya, Vörösmarty u. 50.
A nyeremények február 28-ától vehetõk át a Szerencsi Hírek szerkesztõségben.

KITÜNTETÉSI
JAVASLATOK

A szerencsi önkormányzat február 15-ei ülésén elfogadta a helyi kitüntetésrõl és elismerõ címrõl szóló
rendeletét. A Szerencs Város Díszpolgára cím, valamint a Pro Urbe
Szerencs elismerés adományozására vonatkozó javaslatokat a helyi
önkormányzati képviselõknek, szerencsi lakosoknak, intézményvezetõknek, civil szervezeteknek a polgármesterhez címezve március 10ig kell eljuttatniuk a polgármesteri hivatalba.
A díjakat a városnapi ünnepi képviselõ-testületi ülésen adják át. A kitüntetésrõl és elismerõ címrõl szóló
helyi rendelet megtalálható a város
honlapján (www.szerencs.hu), ahonnan a kitüntetési javaslat formanyomtatványa is letölthetõ.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Hajdú Zotmund, Mileff Adrienn, Kovács Luca, Gulyás Zétény.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Elhunytak: Nagy Gyula 61 éves, Báncs Katalin Zsófia 75 éves, Trestyánszki Sándorné (Juhász Teréz) 71 éves.
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AMERIKÁBÓL JÖTTEM:
PATRICK MCBRIAN
Ebben a tanévben két fiatal pedagógus segíti az angol anyanyelvi oktatást a város intézményekben. Egyikük Patrick Mcbrian (fotónkon), aki
az Amerikai Egyesült Államok északnyugati részén található Portlandbõl érkezett Szerencsre még az elmúlt év júliusában.
A fiatalember hazájában 2010-ben
fejezte be az egyetemi tanulmányait. Ottani professzorától szerzett tudomást arról, hogy egy nemzetközi
program keretében lehetõség van a
külföldi munkavállalásra. – Korábban
sokat olvastam Magyarországról, felkeltette az érdeklõdésemet az önök
nyelve és amikor meghallottam ezt a
lehetõséget, nagyon megörültem, és
hamarosan utaztam, hogy itt ismerkedjek meg közelebbrõl a kultúrával
és a magyar nyelvvel – fogalmazott
Patrick Mcbrian, aki elárulta, hogy az
egyetemi évei során is foglalkozott
nyelvészettel, már akkor megragad-

ta a magyar nyelv szerkezete, nyelvtana, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Hazánkba érkezése után
elsõ dolga volt, hogy beiratkozzon egy
kurzusra, ahol igyekezett minél többet tanulni ahhoz, hogy megérthesse a magyar beszédet. A pedagógusi

munkát szeptemberben Gyõrben
kezdte, januártól dolgozik a Szerencsi Általános Iskolában. Mint mondja, a település nagyon tetszik neki,
rendkívül kényelmesen érzi magát ebben a csendes, kisvárosi környezetben. Jelenleg idegen nyelvi lektorként
tart órákat, elsõ–nyolcadik osztályos
korú diákoknak.
Patrick Mcbrian barátnõje a Bocskai Gimnáziumban kapott munkát. A
fiatalember tervezi, hogy a következõ
évben is az országunkban marad, de
sokat gondolkodik a továbbtanuláson,
mert szeretne jelentkezni a doktori
képzésre.
Patrick szerint az USA-ban értékelik azt, ha valaki más országban szerez oktatási tapasztalatokat, különösen akkor, ha ezt Európában teszi.
Megtisztelõ számára, hogy itt dolgozhat, és sok kedves emberrel van
körülvéve, a diákok pedig meglepõen
fegyelmezettek és felkészültek a szerencsi iskolákban.
M. Z.

TEHETSÉGES SAKKOZÓ, KIVÁLÓ DIÁK

A Sakk Diákolimpia BorsodAbaúj-Zemplén
megyei döntõjét
rendezték meg
február
16-án
Tolcsván. Az általános iskolás korú
tanulókat felvonultató mezõnyben
Tóth Levente (fotónkon), a bekecsi
Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákja a negyedik korcsoportosok között aranyérmet szerzett, amivel kivívta a jogot az ország legjobbjai közötti szereplésre.
Tóth Levente az elmúlt hét esztendõs teljesítménye alapján kapott
meghívást a megyei fináléba, mivel
a körzeti bajnokság idején éppen egy
nemzetközi FIDE értékpontszerzõ
sakkversenyen vett részt Aggteleken. Mi sem természetesebb, mint
hogy a „B” csoport küzdelmei során
a felnõttek mezõnyében itt is gyõzelmet ért el. Levente nyolc éve ûzi a
szellemi sportot, naponta egy-két órát
sakkozik, ám ezen túl Sipos István
edzõvel ugyancsak heti rendszerességgel gyakorol.
A sakktábla mellett nyolc éve
kitûnõ tanuló, néptáncra, társastáncra jár, tagja az iskolai fut-

ballcsapatnak, rendszeresen vesz
részt szépkiejtési versenyeken, de
matematikában, kémiában is kiemelkedõ teljesítményre képes amellett, hogy kedveli az angol nyelvet
is.
A végzõs diák szeptembertõl a szerencsi Bocskai István gimnáziumban
folytatja tanulmányait. A pedagógusok véleménye szerint Levente szor-

NYELVVIZSGÁRÓL KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Nyíregyházi ILS
Nyelviskola és
Nyelvvizsga-központ tartott bemutatót január végén a Bocskai István Gimnáziumban. A program
elsõdleges célja
volt, hogy a pedagógusok és diákok betekintést
nyerjenek az angol és német középfokú nyelv- Diákok és pedagógusok érdeklõdtek a program iránt.
vizsgák folyamabizonyítvány megszerzéséhez szüktába. Tájékoztató hangzott el többek
között a pontozási szempontokról, a séges követelményekrõl.

FARSANGI BÖNGÉSZDE

Érdekes feladatokat oldottak meg a tanulók.
Könyvtárhasználati foglalkozást
szervezett február 17-én a szerencsi
Városi Kulturális Központ és Könyvtár. A rendhagyó program elsõdleges célja volt, hogy játékos feladatok segítségével ismerkedjenek meg
a diákok a farsanghoz kapcsolódó ha-

galma és tehetsége mellett elsõsorban a biztos, támogató szülõi háttérnek köszönhetõ, hogy ilyen kiváló teljesítményekre képes.
Tóth Levente a sakkban jelenleg
1843 élõ ponttal rendelkezik és terve, hogy idén elérheti az 1900-as
szintet. Élete egyik nagy célja a
nemzetközi nagymesteri cím megszerzése.
M. Z.

gyományokkal, népszokásokkal, jeles napokkal. A program helyszíne
a Szerencsi Általános Iskola Bolyai
épülete volt, ahol harmadik és negyedik osztályos tanulók vettek részt
a rejtvények, kirakók és keresõ feladatok megoldásában.

AKIKRE BÜSZKÉK
VAGYUNK
KISS BETTINA
A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületébe
járó, harmadik
osztályos Kiss Bettina (fotónkon) elsõsorban kitûnõ tanulmányi eredményével hívta fel
magára a pedagógusok figyelmét. A
kislány tehetséges muzsikuspalánta
is, hiszen két esztendeje zongorázik,
és hamarosan Sárospatakra utazik
egy zenei találkozóra, ahol kortársai
között mutatja majd be tudását.
– A testvérem is játszott ezen a
hangszeren és annyira megtetszett
nekem, hogy én is szerettem volna
megtanulni – fogalmazott Bettina, aki
otthon, szabadidejében is szívesen
gyakorol. A muzsikálás mellett néptáncra jár, tagja egy moderntánccsoportnak is, és a zenei alapok miatt rendszeresen vesz szolfézsórákat.
Mindez nem megy a tanulás rovására, hiszen félévkor kitûnõ volt a bizonyítványa és a tantárgyakkal is jó
barátságban van a harmadikos kisdiák. Kedvence a matematika,
amelybõl szintén gyakran vesz részt
különbözõ tanulmányi versenyeken.
Kiss Bettina nagyon kedveli az osztályközösséget, sok barátja van, szabadidejében szeret olvasni. Nemrég
fejezte be Fekete István: Vuk címû
kötetét, most pedig a Lulu és az igazságsüti címû könyv olvasásába kezdett.
Meglepõ módon, ifjú kora ellenére határozott szándéka, hogy egyszer
majd gyógyszerész lesz belõle. – Emlékszem, egyszer mentünk a patikába, és ott láttam, ahogy méregetik a
szereket, akkor döntöttem el, hogy
én is ezt szeretném csinálni.

IGNÁCZ ZSÓFIA
Az általános iskola negyedik évfolyamos tanulója
kedvenc foglalatosságát, az úszást
említi elsõként. A
városi sportegyesület tagjaként vett részt a közelmúltban Szerencsen megrendezett
úszó diákolimpia városkörzeti döntõjén, ahol a váltó csapattal továbbjutottak a megyei fordulóra, egyéniben mell- és gyorsúszásban pedig harmadik helyezést ért el.
Mi sem természetesebb annál, mint
hogy ismét egy kitûnõ tanulóról szólhatunk. Zsófinak a tantárgyak közül
az angol a kedvence. Emellett klarinétozik, néptáncra és népi énekre jár.
– A délelõtti tanítás után általában hatodik órában énekre, szolfézsra megyek, majd következik a néptánc, vagy
éppen az úszás – sorolja napi programját Zsófia. – Az elfoglaltságok közül a néptánc a kedvencem – folytatta –, egyrészt azért, mert az anyukám tartja az órákat, másrészt pedig
szerintem ügyes vagyok, és tetszik is.
A kitûnõ félévi bizonyítvány Zsófi
esetében is természetes dolog, s mint
mondja, az angol mellett a magyar
nyelvtan és az olvasás is a kedvencei közé tartozik. A matematikával
sincs gondja, bár ebbõl a tárgyból többet kell készülnie az órákra.
A kéttannyelvû osztályba járó negyedikesek a környezetismeretet már
idegen nyelven tanulják, amit Ignácz
Zsófia szintén nagyon megkedvelt az
utóbbi idõben. Szabadidejében a
délutáni tanulás és gyakorlás után szívesen játszik a testvérével, kedveli a
számítógépet, amely elõtt szintén otthonosan érzi magát.
M. Z.

IFJÚ MATEKOSOK
MEGYEI VETÉLKEDÕJE

AKKREDITÁLT
TEHETSÉGPONT
A Tehetségpontok II. Országos Konferenciáját rendezték meg február 5én Budapesten, ahol a Szerencsi Általános Iskola is megkapta a Géniusz
Program akkreditációjáról szóló oklevelet és dísztáblát.
A helyi alapfokú oktatási intézmény a közelmúltban regisztrálta magát a Géniusz Programba, amely az
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében nyert forrásokból indította
útjára többek között a Tehetségponthálózat kiépítését. Az akkreditáció –
amelynek fõ célja elismerni az eddig
elért eredményeket, meglévõ értékeiket, szakmai segítséget nyújtani a tehetségpontok mûködéséhez, további
fejlõdéséhez, és hozzájárulni azok tevékenységének minõségi fejlõdéséhez
– sikeres volt, így ezt a megtisztelõ címet három évig használhatja az oktatási intézmény. A hitelesítés elsõsorban a pályázatok elbírálásánál jelenthet majd elõnyt.

Munkában a verseny résztvevõi.
A Zrínyi Ilona és a Gordiusz matematika versenyek megyei fordulójának
egyik helyszíne volt február 18-án a
szerencsi általános iskola Bolyai épülete. A létesítmény aulájában Fábián
Ottóné fõigazgató köszöntõje után
Maczkóné Matlák Julianna szaktanár
többek között ismertette, hogy a megyében összesen 150 általános isko-

la közel háromezer diákja ül be a padokba, hogy számot adjon matematikai ismereteirõl. Szerencsen százan
mérik fel tudásukat. A bevezetõt követõen a pedagógus tájékoztatta a versenyzõket a legfontosabb tudnivalókról, majd az elõzetes csoportbeosztásnak megfelelõen vonultak a diákok
a kijelölt osztálytermekbe.

ESZKÖZBESZERZÉS ÉS BEIRATKOZÁS

A Szerencsi Általános Iskola az informatikai normatívából a közelmúltban vásárolta meg azt az interaktív táblát, amely hamarosan a Bolyai épületben segíti az oktatást. Az
új eszköz mellett három projektort,
öt hordozható és négy irodai számítógépet is sikerült beszerezni – tájékoztatta lapunkat Fábián Ottóné.

A fõigazgató arról is szólt, hogy az
elmúlt idõszakban téves hírek keltek
szárnyra az iskolai beiratkozásokról.
Mint megtudtuk, a korábbi évekhez hasonlóan idén sem lesznek korlátozások,
és idõben tájékoztatást kapnak a szülõk
arról, hogy mely épületben és idõpontokban írathatják be gyermekeiket
a nevelési és oktatási intézményekbe.

KÖZÉLET
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat február
15-ei ülésén az elsõ napirend keretében megtárgyalta a szerencsi központi
orvosi ügyelet mûködésérõl szóló beszámolót, majd elfogadta a város által fizetendõ új orvosi ügyeleti díjat.

út 51. szám alatt mûködõ központi orvosi ügyeleten.

A sürgõsségi ellátást szerzõdés alapján biztosító Acutmed 2001 Egészségügyi Kft. képviseletében Pap Tibor
ügyeletvezetõ arra hívta fel a figyelmet,
hogy a cég immár tíz esztendeje végzi ezt a munkát a társult települések
megelégedésére, amit a jövõben is szeretnének folytatni. Jogszabályi elõírás
miatt idén márciustól változás történik
a szolgálat szervezésében: míg korábban hétköznap 7–19 óra között négy
órában háziorvosok biztosították a
rendelési idõn túli készenlétet, addig
a jövõben ennek a központi orvosi
ügyelet keretében kell történnie. Ez a
cégnek többletköltséggel jár, aminek
a fedezetére az eddigi lakosonkénti 27
forintos hozzájárulás helyett 40 forintra lenne szükség, ami fedezetet biztosítana a többletmunkaidõ bérköltségére.
Bobkó Géza arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elmúlt idõszakban egyetlen feljelentés sem történt a betegek részérõl
az orvosi ügyelet mûködése miatt,
amit magas szakmai színvonal jellemez. Többségükben olyan orvosok végzik a sürgõsségi ellátást, akik kórházakban dolgoznak. A szerencsi önkormányzat az elmúlt idõszakban jelentõs figyelmet fordított az ügyelet fejlesztésére eszközbeszerzésekkel, a helyiségek felújításával. A cég pedig a gépjármû cseréjével, illetve a mûködéshez
szükséges berendezések megvásárlásával járult hozzá a költségekhez. Kiss
Attila alpolgármester ismertette: az
érintett kilenc település képviselõibõl
álló ügyeleti társulás elfogadásra javasolta a beszámolót és elégedettségének
adott hangot az ügyelet mûködésével
kapcsolatban. A hétköznapokon jelentkezõ napi plusz négy óra sürgõsségi ellátás fejében a lakosonkénti tizenhárom forintot reálisnak tartják,
amit az is indokol, hogy az Acutmed
Kft.-nek fizetendõ díjban az elmúlt három évben nem történt emelés. Ez a
módosítás Szerencs esetében 1,5 millió forint többletköltséget jelent. Az alpolgármester javasolta, az elõterjesztést egészítsék ki azzal, hogy az önkormányzat a vele szerzõdéses viszonyban álló háziorvosokat kötelezi
arra, hogy felkérésre nem utasíthatják
vissza a hétköznapi sürgõsségi ellátásban való részvételt. Bobkó Géza arra
hívta fel a figyelmet, hogy jelentõs változás lesz a helyi egészségügyi alapellátásban a hétköznapi ügyelet átszervezése miatt. A háziorvosoknak 7–
15 óra között rendelésekkel kell biztosítaniuk az ellátást. 15 órától pedig
már az orvosi ügyelethez kell fordulniuk a betegeknek. Koncz Ferenc polgármester kiemelte: ígéretet kapott
arra, hogy a háziorvosok egymás között egyeztetve hétfõtõl péntekig 7–15
óra között biztosítani fogják a rendelések folyamatosságát Szerencsen. Pap
Tibor ehhez hozzátette: az új rendszerben 15–19 óra között az eddiginél könnyebben lesz elérhetõ a sürgõsségi ellátás a városban a Rákóczi

A következõ napirendi pontként a budapesti székhelyû InterScreen Kft.-vel
való együttmûködési megállapodás
megkötésérõl határozott a testület.
Koncz Ferenc polgármester kiemelte,
hogy az önkormányzat legfontosabb
feladatai közé tartozik a munkahelyteremtés. Ennek érdekében írják alá a
dokumentumot a szerencsi származású ügyvezetõvel rendelkezõ gazdasági társasággal. Egeli Zsolt alpolgármester
ismertette, hogy a szerencsi önkormányzat a cég által elnyert ÉMOP-pályázat megvalósításában részt vállalva
százezer forint értékben szerezne üzletrészt az InterScreen Kft.-ben. A projekt révén rövid idõn belül munkahelyek létesülnének, illetve kisvállalatok
számára piacra jutási, technológiai
fejlesztési és finanszírozási területen kínálnak együttmûködést. A programban
Szerencs Sárospatakkal és Sajószentpéterrel partnerségben venne rész az
Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló pályázati célok kivitelezésében, hiszen kiemelt érdekük a foglalkoztatási helyzet javítása, a helyi adóbevételek növelése. Bobkó Géza elnök
ismertette, hogy a pénzügyi bizottság
támogatja az együttmûködési megállapodás megkötését. Heves János arra
volt kíváncsi, hogy miért van szüksége a cégnek arra, hogy egy önkormányzat százezer forint névértékben
üzletrészt szerezzen a vállalkozásban.
Az elnyert pályázatból hol és mi valósul meg? Árvay Zoltán, az InterScreen
Kft. ügyvezetõje az Új Széchenyi Terv
által kiemelt innovatív üzleti klaszter
létrehozásának és fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta, amelyhez inkubátor tevékenység is társulna. Az ezek
megvalósítására három település bevonásával létrejövõ holdingban Szerencs lenne a projektközpont. A cég
tervei szerint Szerencsen a volt cukorgyár területén 250–500 négyzetméteres épületet létesítene, amit pályázat segítségével tovább bõvítenének. Az elképzelések között szerepel mûködõ, valamint nemrég megszûnt vállalatok felmérése, termékeik piaci elhelyezése.
Kereskedelmi, infokommunikációs és
biotechnológiai tevékenységet kívánnak végezni, elõsegítve helyi kis- és középvállalkozások piacra jutását és finanszírozását. Mindhárom városnak
száz-százezer forint üzletrészt ajánlottak
fel. Koncz Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy a százezer forint megfizetésével nem vállalnak nagy kockázatot, ugyanakkor a munkahelyteremtésben eredményeket érhetnek el.
Az elnyert pályázatok konkrét fejlesztések megvalósulását segíthetik elô
Szerencsen, amihez a város partneri
együttmûködése szükséges. Nyíri Tibor
arra volt kíváncsi, hogy az elnyert pályázat milyen értékû és abból milyen
mértékben részesedik Szerencs. Heves
János szerint az inkubátorházaknak a
’90-es években volt a virágkora, napjainkra eljárt felettük az idõ. Az el-

PARTNERSÉG
A MUNKAHELYTEREMTÉSÉRT

EGY BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI UTÓÉLETE

Az önkormányzatnak március elejéig kell elvégeznie a Bajcsy-Zsilinszky út felújításának pénzügyi zárását. A beruházás ünnepélyes zárása tavaly szeptemberben volt, azonban a kivitelezõ-közremûködõk számláinak a kifizetése áthúzódott
az idei évre – tájékoztatta lapunkat Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõje. Az utófinanszírozás miatt a szükséges
pénz elõteremtése komoly kihívást jelent a város számára. A nehézségeket növeli, hogy a projekt teljes mûszaki tartalmából közel negyvenmillió forintot tesz
ki az a rész – fogyasztói elektromos hálózat és a távközlési kábelek földbe helyezése –, amit a pályázat nem támogatott.

hangzottak alapján nem igazán tudja,
mit is akarnak megvalósítani a városban, de ha csak egy munkahelyet is létrehoznak, támogatandó a kezdeményezés. Árvay Zoltán kiemelte: a klaszterek és az inkubátorházak illeszkednek az Új Széchenyi Terv prioritásaihoz. A már elnyert pályázatok pedig
biztosítják a pénzügyi hátteret Szerencsen a szükséges infrastruktúra
megteremtéséhez. A cég az eddigi piaci és finanszírozási tevékenységének
továbbvitelét és kiterjesztését tervezi,
ami Szerencs javát is szolgálja a jövõben. Gál András azt javasolta, hogy a
közel hétmilliárd forintos költségvetésbõl százezer forintot biztosítva adjanak zöld utat a programnak.

A VÁROS 2011. ÉVI
PÉNZÜGYI TERVE
Elfogadta az önkormányzat az idei
költségvetését. Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság elnöke a város nehéz
anyagi helyzetére hívta fel a figyelmet.
Kiemelte, hogy a pénzügyi tervben 478
millió forint mûködési hiány mutatkozik, s kérdés, hogy ezt mibõl fogják finanszírozni. Az országban sok település
van hasonló helyzetben. A bizottsági
elnök a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátását és a megkezdett beruházások befejezését tartotta a legfontosabbnak. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a tervezett ingatlaneladások
tavaly nem sikerültek. A városnak központi segítségre lenne szüksége. A
gazdálkodásban szigorú takarékosságnak kell érvényesülnie.
Gál András, az ügyrendi és oktatási
bizottság elnöke szerint a Szerencs elõtt
álló nehéz évben önmérséklet, takarékosság és nagyfokú óvatosság szükséges. Kiss Attila úgy vélte, hogy a pénzügyi terv hatmilliárd forintot meghaladó fõ összege azt mutatja, hogy az önkormányzat a mûködés mellett fejlesztéseket is megvalósít majd a 2011es esztendõben. A fizetõképesség megõrzése azonban komoly kihívás, hiszen
a 80 millió forintos nagyságrendû bérhitel havonkénti visszafizetése is gondot jelent a város számára. Különösen
március végén – április elején lesz kritikus a helyzet, amikor 328 millió forint kötelezettségnek kell eleget tenniük. Ugyanakkor a közeljövõben a
Bajcsy-Zsilinszky út fejlesztésének áthúzódó költségeire is több tízmillió forintot kell költeni a büdzsébõl. Az alpolgármester kiemelte: a pénzügyi
tervben bevételi oldalon 478 millió Ft
mûködési célú hitelfelvétel és 216
millió forintos ingatlaneladás szerepel.
Egeli Zsolt szerint kivitelezhetõség
szempontjából az idei az elmúlt húsz
év legrosszabb költségvetése a városnak. Az alpolgármester emlékeztetett:
2007-ben a képviselõcsoportjuk rendkívüli ülésen szeretett volna tájékozódni
többek között a város költekezésérõl
és eladósodottságáról, de erre az akkori többségtõl nem kaptak lehetõséget. Napjainkra kiderült: az egymilliárd forintos kötvénykibocsátás bevételébõl valójában csak 320 millió forintot használt fel beruházásokra Szerencs. A többi pénzt a meglévõ kötelezettségek teljesítésére, illetve a mûködési kiadásokra fordította az elõzõ
testület, amely az új önkormányzatra
közel kétszázmillió forintos adótartozás-kintlévõséget is örökül hagyott.
Nemhogy tartaléka nincs a városnak,
hanem – mint ahogy a könyvvizsgáló
fogalmazott –, a tervezett helyiadóbevételekkel is csínján kell bánniuk. Ebben a helyzetben szigorú takarékosságra van szükség minden területen,
nem véletlenül szerepel az elõterjesztésben a költségvetési intézmények ese-

tében az önkormányzati biztos kirendelésének lehetõsége. Heves János
szerint a város idei pénzügyi tervében
valójában a tavalyi büdzsé számai köszönnek vissza, csak a bevételeknél
több hitelfelvétel, és kisebb összegû ingatlanértékesítés szerepel. A hiány
nagyjából megegyezik a 2010-essel. Az
önkormányzatok normatív finanszírozása évrõl évre csökken, ami 2011-ben
is érvényesül. Az adóbevételek jelentõs részét pedig már elõre elköltötték,
így ebbõl a forrásból a tervezett 450
millió forint helyett csak 320 millió forintot használhatnak fel. A bevételek
növelésére nem lát törekvést és igazi
munkahelyteremtésnek sincs kézzelfogható jele. A közfoglalkoztatás kevés embernek biztosít megélhetést. A
képviselõ szerint, ha nem tud a város
plusz forrásokhoz jutni, annak beláthatatlan következményei lehetnek.
Koncz Ferenc emlékeztetett: kész lett
volna a korábbi egymilliárd forintos kötvénykibocsátás támogatására, ha az akkori városvezetés kimondja: a pénz
nagy részét a felhalmozott hiány pótlására kell költeni, a fennmaradó részt
pedig utolsó fillérig munkahelyteremtésre fordítják. Az akkori alpolgármester azonban akkor azt mondta, hogy a
munkahelyteremtés nem az önkormányzat feladata. Most érdekes módon megváltozott az álláspontja, amiben egyetértenek. Takács István szerint az év végére 800 millió forintos hiány prognosztizálható a büdzsében, ha
nem változtatnak a dolgokon. Az éves
helyiadó-bevételbõl 120 millió forintot már elköltöttek. A város az elmúlt
idõszakban kétszer hosszabbra nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ért.
Fontos volna, hogy a lakosság részletes tájékoztatást kapjon, mibõl áll
össze a hárommilliárd forintos adósságállomány és a költségvetés helyzetérõl akár havonta adjanak számot.
Nagy beruházó csak állami szerepvállalással kerülhet Szerencsre. A képviselõ szerint a testület képes arra, hogy
kivezesse a szorult helyzetbõl a várost.
Visi Ferenc szerint a költségvetésbõl az
intézmények számára is kiderül, hogy
milyen súlyos a pénzügyi helyzet.
Mindenkinek ott kell takarékoskodnia,
ahol tud, mert csak így élhetik túl az
évet. Kiss Attila fontosnak tartotta annak a tudatosítását, hogy az óvodai és
az iskolai ellátás, a kultúra is pénzébe
kerül a városnak. Az óvodáztatáshoz
gyerekenként 270 ezer forintot, az egyegy tanulóra jutó intézményi költséghez pedig éves szinten 195 ezer forintot
biztosít az önkormányzat a normatíván felül, a saját bevételeibõl. A Városi Kulturális Központ büdzséje 65 millió forint, a gimnáziumé pedig 51 millió forintos kiegészítésre szorul. Három
intézmény mûködését fedezi a központi
költségvetés: a rendelõintézetét, a tûzoltóságét és a pedagógiai szakszolgálatét. Megdöbbentõ, hogy az általános
iskolába járó 900 gyerek 34 százaléka nem szerencsi, akiknek közel 60 millió forint támogatást biztosít a város önkormányzata. Tavaly a Szerencsi Hírek egy-egy lapszámának 150 forintos
ára plusz ötszáz forintot, egy-egy fürdõ és wellnessház-belépõ 1500 forint
kiegészítést igényelt. Egeli Zsolt ismertette: a polgármesteri hivatal irattárában egy sort sem találtak a szalmatüzelésû erõmû, illetve a vasszerkezetgyártó üzem beruházójával kötött együttmûködésrõl, több kilónyi
sajtóanyagot viszont igen. Az ügyvédi
megbízási díjak felmondásával és a jogtanácsosi munkakör be nem töltésével
tizenegymillió forintot takarítottak meg
a tavalyi évhez képest. Az alpolgármester szerint a város szociális válságban is van, hiszen a lakosság egy

része támogatásokból kívánja fenntartani magát, amit az önkormányzat
egyre kevésbé tud finanszírozni. Ballók Istvánné szerint, ha nem sikerülnek az ingatlaneladások, akkor át kell
gondolni a beruházásokat. Koncz Ferenc polgármesteri összefoglalójában
felidézte: a választások után pénzügyi
szakemberek azt javasolták neki, hogy
kérjen a városra csõdvédelmet. Ehelyett
inkább vállalta a kihívást. A polgármester szerint az oktatási és nevelési
intézmények kiadásait vállalnia kell az
önkormányzatnak, mert az ifjúság jelenti a jövõt. Nem véletlen, hogy a középiskolát sem adták át mûködtetésre
a megyei közgyûlésnek. Az idei költségvetést javarészt hozott anyagból állították össze. Az önkormányzati biztos fogalmának bevezetése arra utal,
hogy további takarékossági intézkedéseket kíván hozni. Minden szerencsinek joga van tudni, hogyan került
ilyen helyzetbe a város. Koncz Ferenc
felidézte, hogy míg a 2002-es polgármesteri átadás-átvétel idõszakában
262 millió forint volt az önkormányzat pénzügyi kötelezettsége, addig
2010-ben 2,8 milliárd forintot tett ki ez
az összeg. A különbség mutatja, hogy
az elmúlt nyolc évben folyamatosan
hitelbõl mûködött az önkormányzat,
túlnyújtózva a takarón. Az idei büdzsébõl az alkalmazottak háromhavi
fizetésének megfelelõ összeg hiányzik.
Csodát kell tenniük, hogy ezt a bért elõ
tudják teremteni. Az elmúlt években
nem létesültek új munkahelyek Szerencsen, sõt, nagy leépítések történtek
minden komolyabb ellenállás nélkül
– gondoljunk csak a cukorgyár ügyére. Minimum ezer munkahely hiányzik. A napokban napvilágot látott
UNESCO-ICOMOS jelentés egyes
megállapításai az egész térséget hátrányosan érintik, inkább hátráltatják,
mint elõsegítik a fejlõdést. A megszületõ világörökségi törvényben ezt az álláspontjukat érvényre kell juttatni. Útépítések és a környezetbe illeszthetõ
iparfejlesztések nélkül nincs jövõ.
A város 2011. évi pénzügyi tervét Heves János tartózkodása mellett fogadta el a testület.

JÓVÁHAGYOTT ÜZLETI TERVEK
Jóváhagyta a testület a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. üzleti tervét.
Tóth István ügyvezetõ igazgató hangsúlyozta: a költségvetés összeállításánál a takarékosságot tartották szem elõtt.
A kiadásoknál nem számoltak az energiahordozók áremelkedésével, a cégnél három éve nem változtak a bérek.
Takács István kiemelte, hogy a társaság 109 millió forintos támogatását a
helyi adókból kell kigazdálkodni. Magasnak tartotta a központi irányításra
esõ kiadásokat, illetve túlzónak találta a személyenként éves szinten munkaruhára biztosított negyvenezer forintot és az ugyancsak egy évre szóló
80 ezer forintos cafeteria-juttatást. A
képviselõ szerint jobban járna a város,
ha a cég teljes tevékenységi körét bérbe adnák, ami meggyõzõdése szerint
a töredékébe kerülne az önkormányzatnak.
Heves János arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években sikerült
korszerû eszközparkkal felszerelni a
korábban ugyancsak szerény feltételek mellett mûködõ társaságot. Amenynyiben a cég által ellátott közfeladatokat külsõ vállalkozóval végeztetnék, az minimum a duplájába kerülne. Visi Ferenc azt kérte, hogy a kft.
jó gazda módjára hasznosítsa az önkormányzattól kapott több mint százmillió forintot.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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ÍGY LÁTJA A POLGÁRMESTER

Igazat mond, aki azt állítja, hogy a
város idei költségvetése sok kihívást tartogat. Nem vitakérdés számomra,
hogy sok bizonytalansági tényezõ szerepel a pénzügyi tervben, ugyanakkor
úgy gondolom: 2011-ben kellõ elszántsággal és szorgalommal sikerül
majd elindítanunk Szerencset azon az
úton, amely kivezet minket a nehézségek kátyújából – emelte ki lapunknak nyilatkozva Koncz Ferenc polgármester.
– Senki ne ringassa magát hamis illúziókba: a
város
súlyos
pénzügyi válságba került. A helyzet olyannyira
komoly, hogy az
elmúlt év õszén
az önkormányzati választások után több hozzáértõ
gazdasági szakember azt javasolta számomra, hogy az elsõ munkanapon
kérjünk csõdvédelmet – emelte ki a
polgármester. – Így elkerülhetjük,
hogy politikai értelemben a mi nyakunkba hull a felelõsség a megelõzõ
idõszak felelõtlen gazdálkodása miatt, illetve azért, hogy nyolc év alatt
néhány százmillió forintról nettó 2,8
milliárdra nõtt az önkormányzat hitelállománya.
Megvallom õszintén, volt néhány álmatlan éjszakám, ami után arra az elhatározásra jutottam, hogy nem adhatok fel egy mérkõzést anélkül, hogy
ringbe szállnék. Eddigi életem során
hozzászoktam, hogy nehézségeket kell
legyõznöm, sokszor olyanokat, amit
mások gördítettek elém. Nem a saját
érdekemért, hanem a közösségért,
amelyért felelõsséggel tartozom. Az is
eszembe jutott, hogy a „csõdbiztos” tevékenysége beláthatatlan következményekkel járna: bezárna a fürdõ és
wellnessház, kevesebb óvodai és iskolai
épület mûködne, nem a város lenne a
gimnázium és a középiskolai kollégium fenntartója, megszûnne a mûvészeti képzés, hogy csak néhányat említsek az elõre látható intézkedések közül. Számomra ez sem vállalható.
– Amikor versenybe szálltam a polgármesteri címért, tisztában voltam
vele, hogy nehéz feladatra vállalkozom
– folytatta Koncz Ferenc. – Azt azonban, hogy ennyire terhes lesz az örökség, nem gondoltam. A legutóbbi önkormányzati ülést megelõzõ informális megbeszélésen megrökönyödve
hallgattam az elõzõ önkormányzat alpolgármesterétõl, hogy szerinte a város pénzügyi terhe egymilliárd forinttal kevesebb, mint valójában. Ne feledjük: a választások elõtt több kampányújságban, sõt, egy polgármesteri
hírlevélben is arról olvashattunk, hogy
Szerencsnek egymilliárd forint körül van
az adósságállománya. A valóság – mint
már említettem – nettó 2,8 milliárd forint, amihez hozzáadódik többek között az egymilliárd forint névértékû kötvénykibocsátás kamatterhe, ami húsz
év alatt több mint kilencszázmillió forintra tehetõ. Ez pedig azt jelenti, hogy
az elmúlt nyolc évben a gyermekeink
és az unokáink számára is eladósították az önkormányzatot. Aki ezt tagadja,
az nincs tisztában a tényekkel, rosszindulat vezérli, vagy nem mond igazat.
– Minden városlakónak tisztában kell
lennie azzal is, hogy a fizetési nehézségek nem újkeletûek Szerencs életében – emelte ki a polgármester. Csak
példaként említem: tavaly a választások elõtti idõszakban azért döntött a
testület a város tulajdonában lévõ
ÉMÁSZ-részvények értékesítésérõl,
mert csak az így befolyt pénzt felhasználva tudták a dolgozók számlájára utalni a fizetéseket. Ez volt Sze-

rencs utolsó mobilizálható tartaléka,
amelynek eladásával az évenkénti osztaléktól is elesett az önkormányzat. Fizetés ugyan lett, de a beszállítók felé
fennálló több százmillió forintos adósság – volt, aki tavasztól nem jutott hozzá a pénzéhez – ugyancsak a mi vállunkra nehezedik, amibõl az elmúlt év
végén sikerült némi hátralékot törlesztenünk.
– A helyzet súlyos, de én optimistán tekintek a jövõbe – emelte ki Koncz
Ferenc. – A pénzügyi egyensúly megteremtésének irányába hatnak az elmúlt idõszakban megkezdett intézkedések, amelyek együttesen 100 millió
forint megtakarítást eredményeznek.
Nem kerülhetjük el a további megszorításokat, az esetenkénti súlyos áldozatokat, de csak így õrizhetjük meg
a település mûködõképességét. Az
önkormányzat idei költségvetésében
közel kétszázmillió forinttal kevesebb
saját bevétel szerepel, elsõsorban a gazdasági válság vállalkozásokat érintõ
kedvezõtlen hatása miatt. Ennek ellenére nem nõtt a hiány mértéke, tehát
a tervezett hitelfelvétel és a telekeladásokból várt pénz összege azonos a
tavalyival. Ez pedig azt mutatja, hogy
elmúlt néhány hónapban már sikerült
a terhes örökségen könnyíteni. Számon
lehet kérni rajtam a városközpontrehabilitációs pályázat elhalasztását, de kérdem én: hétszázmillió forintos mûködési forráshiánynál nem
lett volna ez túlzott teher? Nem fon-

tosabb-e a többségében látványberuházásokat tartalmazó projektnél az
óvodák felújítása, a csapadékvíz-elvezetés biztosítása – amire gyakorlatilag visszakaphatjuk a lemondott 800
millió forintos városközpont-rehabilitációs támogatást –, vagy éppen a Szerencs-patak töltésmagasítása? Szerintem igen. Egy dologra azonban nyugodt lelkiismerettel vennék fel hitelt,
ez pedig a munkahelyteremtés, amely
érdekében elõrehaladott tárgyalásokat
folytatok. Bízom benne, hogy hosszú
évtizedek óta sikerül végre egy olyan
beruházást megvalósítani a városban,
ami számottevõ javulást hoz a foglalkoztatásban. Ugyancsak asztalhoz
ülünk a nagy energiaszolgáltatókkal,
hogy a város ilyen költségeit is csökkentsük. Kezdeményezem az elõzõ
ciklusban kibocsátott kötvény-visszafizetések átütemezését, hogy lélegzethez jussunk. A közelmúltban folytattam beszélgetést egy közeli város vezetõjével, ahol Szerencshez hasonló
nagyságrendû fejlesztések történtek
anélkül, hogy súlyos adósságba taszították volna a települést. Ennek tükrében talán megértik Szerencs polgárai, miért kértem fel a jegyzõt arra, hogy
törvényes módon állapítsa meg: kit terhel a felelõsség a mostani súlyos állapotokért. Bízom benne, hogy megtaláljuk a kiutat, de nagy kár az anyagi
és erkölcsi áldozatokért, ami – emelte ki a polgármester – felelõs gazdálkodással elkerülhetõ lett volna.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
(Folytatás az 5. oldalról.)
Bobkó Géza arra hívta fel a figyelmet, hogy a cég az állandó dolgozók
mellett a közfoglalkoztatás keretében
95 embernek biztosít majd megélhetést. Ináncsi Tünde jegyzõ ismertette:
a cafeteria-juttatást a köztisztviselõk számára írja elõ a törvény. Amikor ezt egy
szerényebb összeggel minden városi
alkalmazottra kiterjesztették, azt vették
alapul, hogy valamennyien a településért dolgoznak. Tóth István ismertette: a cég kötelezõ önkormányzati feladatokat lát el. Csak a kátyúzásért és
a virágosításért a többszörösét fizetné
a város, ha azzal külsõ vállalkozást bíznának meg. A gépparkjukat sok település megirigyelhetné. Koncz Ferenc
szerint nem az emberek fizetése sok,
hanem a 109 millió forintos támogatás a nagy összeg.
A testület végül elfogadta a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. üzleti tervét. A cég könyvvizsgálójának Fekete
Tibort, a felügyelõbizottság tagjainak
Majoros Miklósnét, Marton Pétert és Kocsis Józsefet választották.
Ezt követõen Czakóné Szikszai Orsolya, a Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója ismertette, hogy a társaság idei üzleti terve a tavalyi tényszámokra épült, abban semmilyen árnövelõ hatást nem
érvényesítettek. Az igénybe vehetõ rehabilitációs támogatás csökkent összege
ennek ellenére megnöveli a támoga-

KÉPVISELÕI VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSRÕL

A város idei pénzügyi tervérõl és az
új önkormányzat munkájáról fogalmazta meg véleményét Heves János
február 18-án megtartott sajtótájékoztatóján. A képviselõ-testületi tag –
aki az elmúlt négyéves ciklusban Szerencs alpolgármestere volt – a költségvetésben szereplõ hitelfelvétel és
ingatlanértékesítés irreális voltára hívta fel a figyelmet és hiányolta a választási kampányban a polgármester
által beígért konkrét munkahelyteremtéseket.

– Néhány nappal ezelõtt fogadta el a képviselõtestület a város
2011. évi költségvetését. Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy
a mûködési kiadások fedezetére
478 millió forint hitelfelvétel és 215 milliós telekértékesítés is szerepel – emelte ki Heves János. – Ez azért meglepõ,
mert a polgármester és könyvvizsgálója az elmúlt év végén többek között
azzal indokolta a városközpont rehabilitációs pályázatának visszamondását, hogy az önerõ biztosításához jogszabályi elõírás miatt már nem lehet
banki kölcsönt igénybe venni a meglévõ hitelállomány magas törlesztési kötelezettsége miatt. Most úgy tûnik, a
napi kiadások fedezetére mégis beállítható egy közel félmilliárdos tétel,
amellett, hogy a telekértékesítéseknek
sincs reális esélye, tehát valójában csak
számokkal való bûvészkedés történt a
látszólagos pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében.
Ez az év egyébként is rosszul kezdõdött Szerencs számára – emelte ki Heves János. – Az idei adóbevételekbõl
közel százmillió forintot már tavaly felhasználtunk, 15 millió forint kölcsönt
kaptunk a rendelõintézettõl a dolgozók cafeteria-juttatásainak a kifizetésére
és az államtól érkezett 50 millió forintnak a felét is vissza kell fizetni. Nem
csoda, hogy február elején a megszokottnál több nappal késõbb kapták meg
a bérüket a dolgozók és a polgármes-

ter az intézményekben összehívott fórumokon arról beszélt, hogy a következõ hónapokban is bizonytalan a fizetések teljesítéséhez szükséges pénz
elõteremtése. A vállalkozásoktól többletbevételre nem lehet számítani, és halvány nyoma sincs azoknak a munkahelyteremtéseknek – szigetelõanyagot, LED-et, napkollektort gyártó üzemeknek – amelyekrõl az elmúlt idõszakban oly sokat hallottunk. Az elmúlt
önkormányzati ülésen ugyan felmerült
egy projekt ügye, amirõl azonban csak
az nem derült ki, hogy konkrétan
mirõl is lenne szó.
Heves János szerint a polgármester
által meghirdetett takarékossági programnak ellentmond, hogy a korábbi
egy helyett két társadalmi megbízatású alpolgármestere van a városnak,
akiknek a tiszteletdíja ugyancsak terheli az önkormányzat büdzséjét. Egyikük felveszi a meghatározott havi 200
ezer forintot, míg a másik a havi 150
ezer forintot járulékaival együtt személyes döntése alapján valamire felajánlja. Ugyanígy jár el a fizetésével
a polgármester is, aki így a saját nevében, valójában a város pénzével jótékonykodik. Heves János úgy gondolja, hogy ez mindennek nevezhetõ,
csak nem takarékoskodásnak, mint
ahogy nem szolgálja a költségek csökkentését az új személyi titkár, gondnok és titkárnõ felvétele sem a polgármesteri hivatalban.
– Sajnos, a város bevételei az elmúlt
idõszakban elapadtak – folytatta a
képviselõ. – Ebben a gazdasági válság
kedvezõtlen hatásai mellett különösen
a cukorgyár 2008-as bezárása játszott
szerepet, amiért politikai érdekektõl vezérelve lehet a felelõsöket helyben keresni –, de az ügy valójában a számos
más hazai cukorgyár sorsát is beteljesítõ európai uniós cukorrendtartási reform megszületésével, Brüsszelben
dõlt el. – Az elõzõ önkormányzat komoly erõfeszítéseket tett a szalmatüzelésû erõmû megépítésének elõsegítésére, amit ha a beruházás ellenzõinek nem sikerült volna meghiúsítaniuk, napjainkban már mûködne, embereket foglalkoztatna és adót fizetne
a városnak – emelte ki Heves János.

– Az UNESCO-ICOMOS jelentés alapján kisebb méretben és más helyszínen sincs létjogosultsága ennek a beruházásnak. Fejlõdött az ipari park, ahová kõvágó üzem is települt. Segítette
a város egy csökkent munkaképességûeket foglalkoztató üzem létrehozását és elindult az elõkészítése egy vasszerkezeteket elõkészítõ és megmunkáló egység Szerencsre telepítésének.
A cég a területre opciós szerzõdést kötött, az önkormányzat tavaly májusban
módosította a településrendezési tervét és elindult a beruházás engedélyeztetése. Vagyis nem blöffrõl volt szó,
hiába állítja ezt a mostani polgármester, aki valójában a saját kudarcát akarja leplezni amiatt, hogy máshol – tudomásom szerint Kiskunfélegyházán –
valósul meg az eredetileg Szerencsre
tervezett munkahelyteremtés.
Heves János hangsúlyozta: a korábbi
két ciklusban jelentõsen fejlõdött a város, mert az önkormányzat jól használta ki az európai uniós pályázatokban rejlõ, vissza nem térõ lehetõségeket. A beruházási tervek a városlakók javára születtek. Ezért is sajnálja
a városközpont-rehabilitációs projekt
közelmúltban történt visszamondását,
amiben ivóvízhálózat-felújítások és útépítések egyaránt szerepeltek. A képviselõ hozzátette: a megvalósításhoz
szükséges önerõt több év alatt kellett
volna biztosítani, ami elõteremthetõ
lett volna. A lemondó döntéssel az új
városvezetés valójában annak a kormányzati elvárásnak tett eleget, hogy
a visszaadott pénzt újraoszthassák és
így jusson többek között 11 milliárd
forint a debreceni stadionépítésre.
– Bejelentések és látszatintézkedések helyett konkrét lépéseket várok a
jelenlegi városvezetéstõl a munkahelyteremtésben és a pénzügyi helyzet menedzselésében, hiszen a választási szlogennek megfelelõen Szerencs nincs ellenzékben, így joggal számíthatnak központi támogatásra –
emelte ki Heves János, aki hozzátette:
a kormánypárti képviselõk az önkormányzatban – a parlamenthez hasonlóan – kétharmados többségben vannak, azonban ennek a város még nem
látta a hasznát.

tási igényüket. Takács István szerint a
takarítás 50 millió forintos összköltségét a cég helyett az egyes intézményeknél kellene szerepeltetni. Ennél a
kft.-nél reális a központi irányítás költsége. A közétkeztetés gyakorlatilag
nem kerül pénzébe a városnak. Heves
János szóvá tette, hogy tudomása szerint az ügyvezetõ igazgató a polgármesteri hivatalban is kapott megbízatást. Kérdés, hogy maradéktalanul el
tudja-e látni a két munkakört. A képviselõ szerint az adatok azt mutatják,
hogy a Szerencsi Hírek idén nemhogy
kevesebbe, hanem valójában többe kerül a városnak. Egeli Zsolt arra volt kíváncsi, hogy a felhalmozott beszállítói tartozásokra tekintettel meddig tartható fenn a közétkeztetés rendszere.
Bobkó Géza szerint a fürdõnek és a tanuszodának a Szerencs Kártya-kedvezmény növelésével javítható lenne
a látogatottsága. Czakóné Szikszai Orsolya kiemelte: a Szerencsi Hírek esetében 8–10 millió forint lesz éves szinten a megtakarítás. A beszállítók felé
92 millió forintot tesz ki a tartozás, két
cég esetében 20 millió forintot meghaladó az összeg. Koncz Ferenc ismertette: Czakóné Szikszai Orsolyának
a polgármesteri hivatalban való alkalmazása a jelenlegi pénzügyi osztályvezetõ jövõbeni nyugdíjba vonulásával függ össze. Kiss Attila kiemelte: tavaly 24 millió forint volt betervezve a
Szerencsi Hírek költségeire az idei 14,7
millió forinttal szemben.
A pénzügyi terv elfogadása után alkotta meg az önkormányzat a Pro Urbe
Szerencs és a Szerencs Város Díszpolgára kitüntetések adományozásáról
szóló rendeletét és törölték a Városi Kulturális Központ és Könyvtár alapító okiratából a múzeumi kiállítási tevékenység szakfeladatot, amit a jövõben
a város turisztikai létesítményeit üzemeltetõ Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft. lát el. Kiegészítette a testület a szociális igazgatásról és ellátásról
szóló helyi rendeletét. A jogszabályváltozások miatti módosítások között
szerepel, hogy a bérpótló juttatásban
részesülõknél a jogosultság egyik feltétele lett a lakókörnyezet rendben tartása. Az elõterjesztés a méltányossági
ápolási díj és közgyógyellátás megszüntetését is javasolta.
Bobkó Géza a pénzügyi bizottság elnökeként egyetértett azzal, hogy a helyi bérpótló juttatás folyósításának
egyik feltétele legyen az érintett lakókörnyezetének a rendben tartása. Az
önkormányzat által biztosított ápolási
díjnál és közgyógyellátásnál azonban
maradjon meg a méltányosság lehetõsége. Nem az elesetteken kellene takarékoskodni. Ilyen célra tavaly 7,5 millió forintot fizettek ki. Koncz Ferenc
egyetértett a bizottság álláspontjával,
ami az elõterjesztés testület elé került
végsõ változatából is kiderült.
A különfélék között Ináncsi Tünde
ismertette: a polgármesteri hivatal
adócsoport-vezetõje az elmúlt évekhez hasonlóan idén is levélben tájékoztatta a lakosságot a hatályos adófajtákról. Ezt sokan félreértettek, azt
gondolva, hogy telekadót és építményadót is mindenkinek kell fizetni, holott ez csak a vállalkozókra vonatkozik. A jegyzõ leszögezte: az önkormányzat az idei évre nem vezetett be
új adónemet. Koncz Ferenc bejelentette, hogy megbízást adott a város
jegyzõjének arra, hogy jogi eszközökkel tárja fel az okát a település jelenlegi helyzetének. A polgármester
ismertette: a munkahelyteremtés elõsegítése érdekében elõrehaladott tárgyalásokat folytatnak egy szigetelõanyag-gyár Szerencsre telepítésérõl,
ami azonban önmagában nem jelent
megoldást a nehézségekre.
Á. A.
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A POLGÁRMESTERSÉG NEM HATALOM, HANEM SZOLGÁLAT

Negyedik ciklusát kezdte meg Taktaharkány önkormányzatának élén
Varga László (fotónkon), akinek az elmúlt év õszén a választásra jogosultak több mint hetvenkét százaléka szavazott újra bizalmat. A mérnök-mûszaki tanár végzettségû településvezetõ
vallja: a polgármesterség nem hatalom,
hanem szolgálat.
– Hogyan emlékszik vissza arra az
idõszakra, amikor 1998-ban elõször lett
Taktaharkány polgármestere?
– Azzal kezdtem a munkát, hogy feltérképezzem, milyen vagyont tudunk
megszerezni az önkormányzat számára. A legnagyobb meglepetésemre
kiderült, hogy a helyi termelõszövetkezet felszámolása 1998 késõ õszén
még szerencsére nem fejezõdött be.
Azért mondom, hogy szerencsére,
mert egy gyors levéllel, némi határozottsággal és sok-sok szerencsével két
év alatt jelentõs földbirtokot szereztem
– a képviselõ-testület támogatásával –
nem magamnak, hanem a nagyközségnek. Ez úgy történt, hogy titokban
a nyilvántartásokból kigyûjtöttem azon
területeket, melyek még nem voltak privatizálva. A több száz helyrajzi számot
tartalmazó igénylõ levelemet elküldtem a köztársasági elnöknek, az akkori
miniszterelnöknek és a megyei közgyûlés elnökének. Azt azért tudni kell,
hogy ezekre a földekre sokan pályáztak akkoriban, s miután egyre többen
szereztek tudomást a terveimrõl, nem
történt meg az értékesítés. Másfél esztendõs huzavona után kaptam egy telefonhívást, majd az elsõ 208 hektáros területet 7 millióról lealkudtam 3,5
millió forintra. Szerencsére a településünknek volt pénze – mint ahogy most
is van –, és így jelentõs földvagyont sikerült vásárolni, amely számottevô
erdõs területeket is tartalmazott. Néhány
héttel késõbb ennek a 3,5 millió forintnak a többszörösét árultuk ki a vágásra megérett fákból. Azóta sikerült további földeket vásárolnunk, és boldog
vagyok, hogy ezt idõben tettük meg,
mert napjainkban már olyan magasra
emelkedtek az árak, hogy ez szinte lehetetlen lenne.

Tehát így kezdõdött az én polgármesteri pályafutásom. A megszerzett
földterületek lehetõséget teremtettek
az állattartás folytatására, újrakezdésére. Mi nemcsak aszfaltoztunk, iskolát
újítottunk fel – félre ne értse az olvasó, mert ezek is nagyon fontosak –, hanem anyagi bázist szereztünk a községnek, amire még hitelt is lehetne felvenni. Errôl azonban azt vallom: e tekintetben óriási a felelõsségem, mert én
nem hozhatok össze adósságot, tartozást, hiszen van forgalomképes vagyonunk.
– Alkalmas ez a vagyon munkahelyteremtésre is?
– Ha az elmúlt esztendõk közmunkaprogramjait vesszük alapul, akkor
igen, mert nálunk valóban létezett az
értékteremtõ foglalkoztatás, hiszen erdõket telepítünk, legelõket újítunk fel,
értelmes elfoglaltságot adva az embereknek. A legelõk után kapott földalapú támogatás összege biztonságosabbá teszi az önkormányzat mûködését, a helyi gazdák pedig ingyen hajthatják ki állataikat a füves területekre.
Ennek köszönhetõ, hogy nálunk a nehézségek ellenére sem szûnt meg például a szarvasmarhatartás.
– Honnan jött az ötlet, hogy az országban szinte egyedülálló módon
erdõgazdálkodóvá váljon az önkormányzat?
– Diákéveimben, majd késõbb kezdõ
tanárként Európa nagy részét kerék-

Farsangi hetet rendeztek az elmúlt
idõszakban a bekecsi Lurkóház óvodában. A gyerekek a délelõtti foglalkozások keretében az ünnepkörhöz

kodása biztonságos, hiteleink, tartozásaink nincsenek és nem is voltak az eltelt idõszakban. Önkormányzatunk az
elmúlt év végén 40 milliós lekötött betéttel és mintegy 23 millió forintos készpénzállománnyal rendelkezett úgy,
hogy nincsenek kifizetetlen, lejárt határidejû számláink, és minden dolgozónk idõben megkapta a bérét. A takarékosság azonban nem azt jelenti,
hogy nem történtek fejlesztések Taktaharkányban, hiszen csupán azzal, hogy
az intézményeink zavartalanul mûködnek, nem szeretnék dicsekedni. Szóljon az elismerés inkább annak, amit
ezen túl sikerül megvalósítanunk.
Elkészült a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat új székhelye, jelentõs pályázati forrásból megépült az idõsek
klubja, ahol a teljes külsõ és belsõ rekonstrukció tartalmazta az akadálymentesítést és az udvar díszburkolását
is. Ugyancsak pályázati pénzbõl valósult meg a napközi otthon felújítása,
amelynek épületére napkollektorokat
vásároltunk. Nagy szükség volt már az
általános iskolánk nyílászáróinak cseréjére, a homlokzat felújítására, a helyi mûvelõdési ház teljes rekonstrukciójára, térfigyelõ kamerarendszer kiépítésére, korszerû iskolai könyvtár kialakítására, hogy csak néhányat említsek a megvalósított beruházásainkból.
Idén adjuk át a 180 millió forint értékben felújított és kibõvített óvodánkat.
Talán ebbõl is látszik, hogy nem tét-

lenkedtünk, és a jövõre nézve is vannak komoly elképzeléseink: jelenleg két,
környezetvédelemmel kapcsolatos pályázat elõkészítésén dolgozunk. Az
egyik a szennyvíz-beruházási program, amit Taktaszadával közösen szeretnénk megvalósítani. Az elsõ fordulón már sikerrel túl vagyunk, elkészültek a tervek, megtörtént az engedélyeztetési eljárás. Megalakítottuk a víziközmû-társulatot és úgy tûnik, hogy
a hálózatra történõ csatlakozási hajlandóság több mint kilencven százalékos a településen. A szennyvízberuházással egy idõben kívánjuk megoldani a belterületi csapadékvíz-elvezetés problémáját, a leginkább érintett utcákban. Terveink szerint a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás
közremûködésével felszámoljuk és rekultiváljuk a település határában lévõ
– évek óta lezárt – szeméttelepet. Az
elkövetkezõ években is szeretnénk utakat, járdákat építeni, a régi elavult aszfaltburkolatokat kijavítani – csupán néhány példát megragadva azokból az elképzelésekbõl, melyek megvalósulásra várnak Taktaharkányban.
Végezetül pedig engedjen meg nekem egy Széchenyi István- idézetet,
amely a Hitel címû mûvében olvasható:
„Az ki practicus jó gazda hírében akar
állni, jövedelménél kevesebbet költsön.” E szerint szeretném folytatni a
munkát az elkövetkezõ években is.
M. Z.

VÁROSI RANGRA PÁLYÁZNAK

Négy esztendõvel ezelõtt lett polgármester Tiszalúcon Majdanics László (fotónkon), akit az elmúlt év õszén
a választók több mint 63 százaléka erõsített meg a tisztségében. A szerencsi
születésû településvezetõ jelentõs beruházások megvalósítása mellett a városi cím elnyerésével szeretné biztosítani a nagyközség további fejlõdését.
– Természetes volt az Ön számára,
hogy az elõzõ ciklus után újra jelölteti magát polgármesternek?

JELMEZBE BÚJTAK A BEKECSI ÓVODÁSOK

Télûzõ kiszebábégetés.

párral jártam be. Késõbb, a ’90-es évek
után autóval utazgattam, és nagyvárosok helyett inkább a kisebb településeket kerestem. Ekkor erõsödött meg
bennem a gondolat, hogy vidéken igenis lehet élni! Nézzük csak az elmúlt
hónapok híreit: szmog a nagyvárosokban, betegségek, környezetszenynyezés és még sorolhatnám a rossz példákat. Nálunk ez nem jellemzõ. S hogy
visszatérjek az Európában szerzett tapasztalataimra, említhetem például
Belgiumot, Luxemburgot, vagy bármely
nyugati országot, ahol a vidéki életet
mindennél értékesebbnek tartják az ottaniak. Ezt a szemléletet szerettem
volna áthozni szûkebb hazámba is, de
az elmúlt esztendõkben sok területen
meg volt kötve a kezünk. Gondoljunk
csak arra, hogy korábban nem volt lehetõsége arra, hogy az emberek zöldségféléket termeljenek a saját földjeinken és értékesítsék azt, illetve a tejet
és tejtermékeiket. Ma már szabad az
út, csakhogy alig akad ember, aki ehhez ért. A törvény ugyan engedi a gazdálkodást, de közben kiesett 20 év, és
nem volt folytonosság.
– Térjünk vissza a jelenbe. Mi a helyzet ma az Önök községében?
– Mint az talán az elõzõekbõl is kitûnik, más szemlélettel kezdtem a
munkát 12 évvel ezelõtt. Szükség volt
a takarékosságra és mértéktartásra,
amelynek eredményeként büszkén
mondhatom, hogy községünk gazdál-

kapcsolódó álarcokat, dísztárgyakat készítettek, énekeket tanultak,
játékos ügyességi vetélkedõkben vettek
részt. Miután a
hét utolsó napjára elkészültek a szebbnél
szebb jelmezek, a kicsik
fel vonulásra
indultak a község fõutcáján,
majd a polgármesteri hivatal elõtt elégették a kiszebábot, amely a néphagyomány szerint a hideg évszak elûzésének egyik eszköze.

– Megvallom õszintén, már csak a
korom miatt is sokat gondolkodtam
azon, hogy induljak-e a választáson.
Végül azért döntöttem a jelöltség mellett, mert kellõ energiát éreztem magamban arra, hogy folytassam az elõzõ
négy évben elvégzett munkát. Több,
fontos projektet is sikerült az elmúlt idõszakban elindítani, amelyeknek a megvalósítása komoly feladatot jelent. A tiszalúciak értékelték, ahogy négy éven
át polgármesterként a településért dolgoztam. Nehéz idõszak volt, hiszen a
testületben többségben voltak azok a
képviselõk, akik nem az én megválasztásomat támogatták. Ennek ellenére
eredményes évek vannak a hátam
mögött, amiben tavaly októberben a
nagyközség lakói is megerõsítettek. A
jelenlegi önkormányzat összetétele
pedig már biztosítja számomra, hogy
minden energiámat a település javára
fordíthassam.
– Milyen eredményeket ért el polgármesterként az elõzõ négy évben?
– 2006 õszén nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vettem át a község vezetését, ami miatt drasztikus takarékosságra kényszerültünk. Létszámleépítéseket kellett megvalósítanunk az
általános iskolában, az óvodában, a
polgármesteri hivatalban és az idõsek
otthonában egyaránt. Ezek az intézkedések akkoriban – érthetõen – nem
voltak népszerûek, de mint kiderült:
másként nem lehetett volna egyensúlyba hozni a költségvetésünket. A
gazdálkodásunkat azóta is visszafogottság jellemzi, jól meg kell néznünk
minden kifizetett forint helyét. Ez persze nem jelenti azt, hogy lemondtunk
volna a fejlesztésekrõl. Számos pályázatot készítettünk és nyújtottunk be,
amelyek közül többet támogatásra
méltónak találtak a bírálók. Így indulhatott el az általános iskola felújítása
és várhatóan még az idén augusztusban az óvoda rekonstrukciója is elkezdõdik.
Húsz éve várnak a tiszalúciak a
szennyvízhálózat kiépítésére, ami idén
nyáron szintén elkezdõdik. E kétmilliárd forint értékû program megvalósulása újabb jelentõs mérföldkõ lesz a település életében.

– Hogyan sikerült az elmúlt években megõrizni a település pénzügyi
egyensúlyát?
– Mint már említettem, nagyon komoly erõfeszítésekkel. A tavalyi költségvetésünk mintegy 30 millió forinttal kevesebb volt, mint a 2009-es. Az
idén újabb 30 millió forinttal szûkül
a büdzsé, elsõsorban a bevételek
csökkenése miatt. Tavaly már közel
jártunk ahhoz, hogy banki kölcsönhöz folyamodjunk, ezt azonban kellõ
odafigyeléssel még sikerült elkerülni.
Büszke vagyok arra, hogy azon kevés
önkormányzatok közé tartozunk az országban, akinek nincs hiteltartozása.
Az idei büdzsé tervezésekor 100 millió forintos hiánnyal indultunk, amit
napjainkra sikerült 32 millió forintra
lecsökkenteni.
– Ez jelentõs megtakarítás a költségeknél. Hogyan sikerült elérni?
– Az elmúlt tíz évre visszatekintve
sokszor elgondolkodom azon, hogy
akkoriban milyen jó anyagi kondíciók mellett mûködhettek az intézmények. Napjainkban az általános iskola a tíz évvel ezelõtti 260 millió forint helyett 200 millióból gazdálkodik.
Ez tavalyhoz képest is több mint 20
milliós csökkenést jelent anélkül, hogy
a drasztikus megoldásokra kényszerülnénk. Persze nem öröm, hogy el kell
vonni a túlórákat, helyettesítési pótlékokat, vagy éppen a munkaruhához
biztosított hozzájárulást, de úgy gondolom, hogy ezek vállalható áldozatok a munkahelyek megõrzéséért.
– Van-e elegendõ gyermek a tiszalúci óvodában és az iskolában?
– Napjainkban a helyi közösségben
is megfigyelhetõ egyfajta átrendezõdés, azonban az oktatási és a nevelési intézményeinkben nincs gond a
kapacitás kihasználásával. Egy évtizede 600 diák járt az általános iskolába, ahol napjainkban 590-en tanulnak. A 180 fõs óvodánk mellett külön büszkeséggel tölt el, hogy tavaly
egy bölcsõdei csoportot is sikerült beindítanunk 12-13 aprósággal. Idõközben – esti tagozaton – középiskolai képzés is indult a településen,
amely 60-70 diák számára biztosítja
a továbbtanulást. Erre az intézmény-

re is nagy szükség van a nagy álmom
beteljesüléséhez: az elkövetkezõ idõszak beruházásainak megvalósulása
után megpályázzuk a városi rangot,
amit a reményeim szerint sikerül is elnyernünk.
– A nagyobb beruházások mellett
milyen kisebb fejlesztéseket terveznek?
– Az útjaink egy része kifejezetten
rossz állapotban van, a szennyvízberuházás során ezen is szeretnénk változtatni. Parkok létesítését tervezzük
és komoly lehetõséget látunk a HoltTisza idegenforgalmi vonzerejében,
akár horgászat vagy kemping kialakításával, hogy csak néhány példát említsek. Emellett természetesen figyelemmel kísérjük a megjelenõ pályázatokat és kedvezõ alkalom esetén élni
fogunk a lehetõséggel, legyen szó bármilyen fejlesztésrõl is, ami a település javát szolgálja.
– A térségben szinte valamennyi településen gondot jelent a munkahelyek hiánya.
– Ez sajnos Tiszalúcon is így van.
A településen mintegy 5700-an laknak, akik közül 400-an élnek szociális segélybõl. A közmunkaprogram
változása miatt várhatóan kevesebb
embert tudunk átmenetileg foglalkoztatni, ami sok családnak jelent
majd nehézséget. Akiket alkalmazunk, azoknak pedig megpróbálunk
olyan tevékenységet biztosítani, ami
a nagyközség hasznára válik. Helyben
nagyon szûkösek az elhelyezkedési lehetõségek, a boltok mellett alig van
olyan vállalkozás, amely nagyobb
létszámban alkalmazna tiszalúci embereket. Nagy elõrelépést jelentene,
ha sikerülne valamilyen ipari üzemet
ide csalogatni, de erre nem látok túl
nagy esélyt. A lakosság jelentõs része
a korábbi idõszakban is Miskolcon,
Tiszaújvárosban és Szerencsen talált
megélhetést, amihez a közlekedési feltételek biztosítottak voltak. Abban bízom, hogy az országban elindul a gazdaság növekedése, a környezõ városokban munkahelyek létesülnek és az
kedvezõen hat a dolgozni akaró,
szorgalmas tiszalúci emberek jövedelmi viszonyaira is.
Á. A.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

HAJLÉKTALAN RABLÓ

Bejelentés érkezett február 5-én a
Szerencsi Rendõrkapitányságra arról, hogy egy ember fekszik a földön a település egyik utcájában.
Mint kiderült, a férfi rablás áldozata lett.
A kiérkezõ rendõrök megállapították, hogy egy hajléktalan férfi aznap Szerencs egyik kocsmájában
italozott, majd amikor elfogyott a
pénze, távozott. Az utcán utolérte a
sértettet, hátulról leütötte, majd a kabátját, mobiltelefonját, karóráját és
személyes iratait is elvette tõle. A tettes ideiglenes lakhelyén megtartott
házkutatás során a nyomozók megtalálták az ellopott holmit. Az elkövetõ a kihallgatás során elismerte a
cselekményt, akit a rendõrök õrizetbe vettek, majd a Szerencsi Városi
Bíróság elrendelte az elõzetes letartóztatását.

HURKOS RABSIC
Legyesbénye jegyzõje tett feljelentést a közelmúltban a Szerencsi
Rendõrkapitányságon, miszerint a
község határában található Fúló hegyen tizenöt, drótból készült hurokra bukkantak az önkormányzat dolgozói. A nyomozók az adatgyûjtés
során eljutottak a gyanúsítottakhoz,

akik beismerték, hogy õk helyezték
ki a csapdákat.
Az ügy egyik tanúja azt is elmondta: a korábbi idõszakban maga
is „rájárt” a hurkokra, amikor azokban már elpusztult, vagy éppen haláltusájukat vívó vadállatokat – fõleg
nyulakat – talált. A férfi közölte azt
is, hogy olyan kevés jövedelemmel
rendelkezik, hogy örült a kiegészítésnek, ezért nem szólt senkinek.
A hurok különösen nagy szenvedést okoz a vadaknak, ezért állatkínzás bûncselekményének elkövetéséért kell a rabsicoknak felelniük.
Amennyiben a bíróság úgy határoz,
akár három év letöltendõ szabadságvesztésre is ítélhetik õket.

A TETTEN ÉRT
„TÉVÉSZERELÕK”
Két tolvaj járt február 14-én egy
mezõzombori ingatlanban, ahonnan különbözõ használati tárgyakat
akartak ellopni. A hívatlan vendégek
éppen összepakolták a szekrényt, a
kiságyat és más eszközöket, a televíziót pedig – vélhetõen az abban
rejlõ színesfém-alkatrészek miatt –
szétbontották, amikor a szolgálatukat teljesítõ járõrök tetten érték õket.
A mezõzombori férfi és nõ ellen a
Szerencsi Rendõrkapitányság lopás
miatt indított eljárást.

JAVULÓ BÛNÜGYI MUTATÓK
Évértékelõ munkaértekezletet tartottak február 8-án a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányságon, ahol a tanácskozást követõ sajtótájékoztató keretében Vereckei Csaba megyei fõkapitány újságírók elõtt
ismertette a 2010-es évben végrehajtott fõbb feladatokat, illetve a megye
fontosabb bûnügyi-közbiztonsági mutatóit.
Mint elhangzott, országos összehasonlításban jó szakmai eredményt tudhat magáénak a megyei rendõr-fõkapitányság. A kiemelt bûncselekmények felderítésében negyedik, a nyomozati eredményességi mutató alapján
pedig a szintén elõkelõnek számító harmadik helyet foglalják el. A térségünkben ismertté vált bûncselekmények
száma 2009-ig folyamatosan csökkent,
2010-ben ugyan 9,6 százalékos növekedés volt tapasztalható, ám ez utóbbi statisztikai emelkedés, három kapitányságon sikeresen felderített sorozatbûncselekménynek köszönhetô. Ve-

A sajtótájékoztatón Vereckei Csaba (jobbra) ismertette az eredményeket. Mellette Gaskó Bertalan, a kommunikációs iroda vezetôje.
reckei Csaba azt is kiemelte, hogy az
ismertté vált bûnesetek több mint egyharmadát a Miskolci Rendõrkapitányság illetékességi területén követték el.
Az életellenes bûncselekmények száma jelentõsen csökkent, és elhangzott,
hogy 2010-ben – az elõzõ év adataihoz mérten – mintegy 25%-kal kevesebb rablás történt a megye területén.

A PÉNZÜGYÕRÖK BEVÉTELEI

HALÁLOS ÜTKÖZÉS

Tragikus kimenetelû közlekedési
baleset történt február 16-án délelõtt,
a 37-es számú fõúton, Szerencs közelében. Miskolc felõl haladt a város irányába egy furgon, amely a bekecsi nagyköz elõtti egyenes szakaszon egy pickup gépkocsi elõzésébe kezdett. A havas úton a furgon
megcsúszott és nekicsapódott a
pickup-nak. A vétlen jármûvezetõ el-

vesztette uralmát a
kocsi felett, ami ráfutott a szalagkorlátra, majd a szemközti oldalon egy
csatornán átrepülve
az autó a tetején
landolt. A furgon az
ütközés után ugyancsak felborult. A
pickup egyik utasa a helyszínen az
életét vesztette, a sofõrt és két további
utast – akiket a szerencsi tûzoltók szabadítottak ki szorult helyzetükbõl –
a mentõk súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A furgonban ketten
utaztak, akik nem szenvedtek sérülést. A baleset körülményeit a rendõrség igazságügyi szakértõ bevonásával vizsgálja.

POLGÁRÕR-HÍREK
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
Lemondott a szerencsi polgárõrkistérségi felelõsi tisztségérõl Bujdosó Ferenc (fotónkon), aki az elkövetkezõ idõszakban a megyei szövetség közlekedési és baleset-megelõzési munkabizottságában dolgozik tovább. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Polgárõr Szövetség
elnöksége Czimbalmos Gábor mádi
polgárõrt bízta meg a megüresedett
poszt ellátásával. A Mádi Tûzoltó és
Polgárõr Egyesület közgyûlése felmentette elnöki teendõi alól Czimbalmos Gábort. Új vezetõnek választották Révész Istvánt, aki korábban közel 15 évig irányította a civil szervezetet. Szintén új elnöke van
a Prügyi Polgárõr Egyesületnek is.
Molnár János lemondása után az
egyesület közgyûlése Lengyel Istvánt,
a település korábbi – jelenleg nyugállományban lévõ – körzeti megbízott
rendõrét választotta meg vezetõnek.

A KISTELEPÜLÉSEK
BIZTONSÁGÁÉRT
Az Országos Polgárõr Szövetség
(OPSZ) elnöksége ez év január végi
ülésén elfogadta a testület 2011. évi

fõ célkitûzéseit és az
elsõ féléves munkatervét. A civil szervezet idei törekvéseinek középpontjában
a kistelepülések biztonságának védelme,
a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása áll. Ennek megvalósulása érdekében a polgárõr-egyesületeknek hatékonyabb, koordináltabb,
elõre tervezett szolgálatokkal kell
védeni a településük közterületeit.
Nagyobb hangsúlyt kell kapnia a polgárõrök helyi karitatív tevékenységének, különösen az idõs, egyedül
élõ, beteg, bármely okból támogatásra
szoruló lakosok megsegítésében. Új
alapokra kell helyezni az egyesületek és önkormányzatok együttmûködését. A hatékonyabb, szakszerûbb
munkavégzés érdekében folytatni
kell az önkéntesek képzését. Az országos polgárõr-mozgalom 2011ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Kistérségünk számos egyesülete szintén két évtizede mûködik,
tõlük azt kéri az OPSZ elnöksége,
hogy a helyi lehetõségek szerint emlékezzenek meg az elmúlt húsz év
munkájáról, az elért eredményekrõl.
Bujdosó Ferenc

A közlekedésbiztonság területén pozitív változás, hogy a megye közútjain tavaly mintegy 8% -kal kevesebb személyi sérüléses közúti közlekedési baleset történt, mint egy évvel korábban.
A közutakon elhunytak száma sajnos
kettõvel emelkedett, azonban csökkent
a súlyos és könnyû sérüléssel járó ütközések száma.

Béndek József (jobbra): Idén az illegális fémkereskedôk felderítése az
egyik fontos feladat. A fotón balra: Erdély János regionális igazgató.
A gazdasági világválság és az árvízi
helyzet is kedvezõtlenül befolyásolta az
elmúlt évben a Vám- és Pénzügyõrség
bevételeit. A testület ennek ellenére
1216 milliárd forintot, a központi költségvetés közel 15 százalékát fizette be
az államkasszába – ismertette a február 10-én Miskolcon megtartott sajtótájékoztatón Béndek József, az idén január elsején létrejött Nemzeti Adó- és
Vámhivatal elnökhelyettese.
Az altábornagy kitért arra, hogy a
Vám- és Pénzügyõrség számos bizonytalansági tényezõ ellenére teljesíteni
tudta a tavalyi esztendõ reálisan kitûzött
elõirányzatait. Az összbevételeik összege
mintegy 49 milliárd forinttal maradt el

a 2009-es eredménytõl. A jövedéki
adóknál 95,9%-nál zártak, azonban a
vám esetében 117,3%-ot értek el. A regisztrációs adónál 2007 óta hatvan százalékos a visszaesés, ami a gépjármûkereskedelem súlyos válságát mutatja.
Az elnökhelyettes kiemelte, hogy a párlattörvény bevezetése nem okozott akkora kiesést, mint amit elõre prognosztizáltak, ugyanakkor a dohánygyárak közötti árversenynek forgalomnövelõ hatása volt, amit tovább erõsítettek a pénzügyõrök cigarettacsempészés elleni erõfeszítései. A szigorú ellenõrzéseknek köszöntõen az ukrán és a román határ mentén 15-20%-kal emelkedett a legálisan
értékesített dohányáru mennyisége. Az
altábornagy ismertette, hogy a fémke-

NYOMOZÓK AZ ÉJSZAKÁBAN
Az ifjúságvédelem, a bûnelkövetõvé,
vagy áldozattá válás megelõzése érdekében a Szerencsi Rendõrkapitányság nyomozói az elkövetkezõ idõszakban fokozott ellenõrzéseket hajtanak végre a város és környéke szórakozóhelyein.
Az elsõ ilyen portyát február 11-én
tartották, amelynek során az egyenruhások mellett ifjúságvédelmi, közegészségügyi és munkavédelmi szakemberek meglepetésszerûen jelentek
meg több szerencsi vendéglátóhelyen, ahol azt tapasztalták, hogy az ott
tartózkodók mintegy kilencven százaléka fiatalkorú, sõt néhány gyermekkorúval is találkoztak. A tizennégy
év alattiakat hazairányították a rendõrök, és azt is ellenõrizték, hogy fogyasztottak-e alkoholt.
Az elmúlt idõszakban megduplázódott a kapitányság illetékességi területén a 18 év alattiak elkövetõvé és ál-

dozattá válásának száma. Az éjszakai
életben, fõleg szeszesitalt fogyasztva hamarabb megtörténik a baj, arról nem
beszélve, hogy a gyermekkorúak szülõi felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a szórakozóhelyeken. Kérdés,
hogy az apukák és anyukák tisztában
vannak-e azzal, hogy gyermekük hol
múlatja az idejét. Az is köztudott, hogy
a vendéglátóhelyeken 18 év alattiakat
nem szabad alkohollal kiszolgálni,
amirõl a csaposok gyakran megfeledkeznek, mint ahogy a hivatalos nyitvatartási idõrõl is. Sokszor elõfordul,
hogy addig tart a „buli”, amíg vendég
van, holott régen zárórát kellett volna
tartani. A fiatalok pedig alkoholos befolyásoltság alatt verekedésekbe keverednek.
Az ilyen esetek elkerülése érdekében
egyre gyakoribb ellenõrzésekre kell számítani a szerencsi és környékbeli szórakozóhelyeken – tájékoztatta lapunkat a Szerencsi Rendõrkapitányság.

reskedelem ellenõrzése során 2009ben a bejelentett cégek felügyeletére helyezték a hangsúlyt, míg az idén az illegális forgalmazók kerülnek a célkeresztbe.
Béndek József kitért arra, hogy az
APEH-hal történt összevonás során
közel ötszázan távoztak a testülettõl.
Az év végén 230 fõ volt a létszámhiány, akiknek pótlásáról gondoskodniuk kell. Az altábornagy a további feladatok között említette az integráció
folytatására való felkészülést, a mélységi és az utóellenõrzések fokozását,
kiemelve az államot megilletõ bevételek teljesítését és az ügyfelekkel történõ párbeszédet.
Erdélyi János ezredes, regionális
igazgató ismertette, hogy a térségben az
országos tendenciától nem volt lényeges eltérés a testület eredményeiben. A
multinacionális cégek forgalmának köszönhetõen a tervezett vámbevételek teljesültek. Az üzemanyagok jövedéki
adójánál kétszázmillió forintot meghaladó lett a többlet, elsõsorban a mezõgazdaságot sújtó bel- és árvíz miatti gázolaj-adóvisszaigénylés nagyarányú csökkenése miatt.
Á. A.

MUNKÁBAN
A TÛZOLTÓK
* Az Ond és Rátka közötti Szerencspatak hídja mellett borult árokba egy
személygépkocsi február 7-én. A kocsiból egy gyermeket kellett kiszabadítaniuk a kiérkezõ tûzoltóknak.
* Úttestre borult akácfa akadályozta a közlekedést február 12-én Bodrogkeresztúr külterületén, a Szerencsi
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
kiérkezõ egysége motoros fûrész segítségével távolította el a fát.
* Kisebb lefolyású kéménytûzhöz,
Mezõzomborra riasztották február 12én az ügyeletes szolgálatot.
* A taktakenézi családi ház melléképületének tetõszerkezete gyulladt ki
február 13-án. A kiérkezõ tûzoltók eloltották a lángokat, azonban bûncselekmény gyanúja miatt tûzvizsgálat és
rendõrségi eljárás indult az ügyben.
* A szerencsi Huszárvár út felújításánál egy 10 méteres nyírfát február 16án motoros fûrésszel vágtak ki a szerencsi tûzoltók.
* Ugyancsak akadt dolga az egységeknek annál a súlyos közúti balesetnél, ami február 16-án történt a 37-es
számú fõúton, ahol egy kisteherautó és
egy terepjáró ütközött.

IRODALMI MELLÉKLET

IRODALMI
MELLÉKLET

H•A•T

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Hetényi György

TÉLI
UTAM
Úgy susog a téli erdõ,
Fölötte a szürke felhõ.
Szürke terhét majd kioldja,
Ha a havat széjjelszórja.
– Ha a havat széjjelszórja.

A H. A. T. HÍREI
 Január 19-én közös H.A.T.– MAIT küldöttség (Gaál Ernõ, Majorvári Szabó Sándor, Leskó Imre, Bari Gábor, Vida János) látogatta meg az erdõbényei Szeretetotthonban lábadozó Rambács Istvánné tarcali lakost. Nevezettet egyhangú döntéssel tiszteletbeli H.A.T. –
MAIT taggá fogadták.
 Február 10-én Miskolc Martin-Kertvárosban, a Tompa Mihály könyvtárban bemutattuk
a Megbecsült múlt címû antológiánkat. Ez már a megnevezett antológia harmadik bemutatója volt.

Arra jártam alkonyatkor,
Estefelé csend volt akkor.
Alig tudtam tovább menni,
Lovammal csak botladozni.
– Lovammal csak botladozni.

Sélley Attila

MÁRCIUS VOLT!
Égtek a kis rõzsetüzek
Szívek melege éltetett.
Új eszmét hozott az éledõ szél
A márciusi szél.

Kispej lovam nem hagyott ott!
Havas szélben hegynek tartott.
Úgy ért minket el a hajnal:
Hazaértünk fagyos jajjal.
– Hazaértünk fagyos jajjal.

Zászlót bontott a Magyar
Piros, fehér, zöld egyet akar.
Lengjen a zászlónk a szélben
S higgyünk egymás szívében.

A kedvesem borral várt rám,
Meleg szívvel a kis konyhán.
Majd melegben csókolgatott,
És utána elaltatott.
– És utána elaltatott.

Nem kell más, csak a szívetek
A szabadságban higgyetek.
Zengjen fületekben egy dal.
Talpra Magyar!

Távol maradt el az erdõ,
Álmaimban szürke felhõ.
Tél volt mégis, szép álmomban,
Úgy mentem a hóviharban.
– Úgy mentem a hóviharban.
Schlosserné Báthory Piroska rajza

Jeney András

SZERELEMKOLDUSOK
Nedves fehérnemû emitt,
amott dagadt az ágyék,
techno-zenébe kábuló
arcon fehér az árnyék.
Robot fekete gépzaja
pumpál erekbe mûvért,
olcsó fillér a testadó:
semmit kínál a táncért.
Vagy részeg utcasarkokon
kerget fuvarba férfit,
a nõ majd húsába harap,
s egymás nevét se kérdik.
Unott-szokottan múlik el,
sikolytalan az éjjel,
üres szemek üres falon –
ruhák se szerte-széjjel.
Csak ráng az óramutató,
míg várják, hogy sietne;
hervadtabb már a hajnaluk,
tudják, nem is lehetne.
Egymás tükrében önmaguk
bár látni volna képes,
vakon száll mégis, füst a nap,
s az este újra éhes.
Mondd, mért hogy lélektûz híján
szaggat gombot le kéjvágy;
fehérnemûn mért szenny a folt,
s a szív miért fehérmáj?
Tömegben árva egymaga,
pótlékra vár – hiába;
koldul, kiált, kapaszkodik
a kéz, s a szív magánya.

Viczai Henrietta

KÕTÁBLA
Összeáll az érzelem,
mint békalencse
szomorú vízen
mozdulatlan
inda a patakban.
Összeérnek arcodon
ráncok helyett az évek.
Kezedben ballagási csokor –
éjszakánként újra –
másikban lakat
valami,
mértékegység nélküli
akarat
összezárt bennünket
másfél szobányi múltba.

Éledjen a Kossuth szórta szép vetés
Fogjuk egymás kezét
Béke legyen kis hazánk felett
Jöjjön a dicsõ kikelet.
Most segítsd meg Én Istenem
Magyar Nemzetem!
Fogd meg a világban szétszórt
Magyarok kezét.
Nyisd fel bekötött szemét,
Hogy lássa tisztán.
Azt a sok-sok sebet
Mit ön önmaga testén égetett.
Kiáltsuk világgá: Hangosan!
Hogy a vert Magyar.
Valamit nagyon hisz,
Valamit nagyon akar!
Szép március, hozd az új szelet.
Kéz a kézben együtt a Magyar.
Világra szóló ünnepet akar.
Szép március, hozd az új szelet!

Majorvári Szabó Sándor

ÉBREDJ, ALVÓ NEMZETEM
Vörös hajnalra ébredt
a könnyes tekintetû nap,
az eltelt sok-sok év
szenvedéseit és imáit
hordozza hátán
a dühös tavaszi szél.

Közönybe fulladt
az elárvult lelkiismeret,
de még húznak az ökrök
ha gazda hentest kiált…
és zamatos az elrohadt szalma,
frissítõ a poshadt víz…

Ellopott pillanatok
szépülnek a múltba,
tolvajból lett hazaárulók
festik álmainkat zászlóikra…
forognak a díszes köpönyegek,
hullnak a csörgõ csontvázak…

Ébredj, alvó nemzetem!
Õseink elhullott vére
szebb jövõért kiált!
Rázd le súlyos jármodat –
„Akasszuk fel a királyokat!”
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HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.
Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358
(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

Bodnár Ildikó

A KISHITÛ
Azt tervezem, megváltom a világot
Csak így Egyszerûen. Úgy gondolom,
ez igazán szép volna tõlem.
Talán, egyszer még olyat teszek,
hogy a történelemben benne leszek.
De ha mégsem sikerülne tervem, mert
közben csendben elalszik lelkem,
hát ez álljon a keresztemen.
„Itt nyugszik a nyughatatlan,
ki áttévelygett egy életen
s kinek nevét így õrizzük:
TÖRT- ILDIKÓ- ÉNELEM”

K. Fekete István

ÁLMAIMBAN
MINDIG VÁRLAK
Álmaimban mindig várlak.
Nem látlak, s mégis csodállak.
Egy pillanat, mely megkapó,
Mi egy versben el nem mondható,
Mi örök, s mégis mulandó,
A csókod íze ajkamon.
Már nem viszek virágot,
Mely valaha arcodra csalt mosolyt.
Hervadnak a tegnapok,
S reményt keltõek a holnapok,
Pedig felõled hírt sem kapok.
Hideget lehel a Hold.
Még mindig úgy ragyognak a csillagok,
De már az emlék is kopott,
Jönnek új és új napok,
Szelek szárnyán születnek új dalok,
Csak a mi szerelmünk halott.
Álmaimban mindig várlak.
Nem látlak, s mégis csodállak.

Vengrinyák János

A CÉDA
MÚZSÁMHOZ
Verset írnék, ékeset,
de gondolat nem pereg.
Nem szólnak a dalnokok,
a Múzsám is csak ténfereg.
Mit teszel te hûtlen céda!
Elszegõdtél mellõlem!
A lelkem oly bús és méla,
ha nem vagy mindég mellettem!
Írhatnék szépet és lágyan,
ha visszajönnél az utadról
és csak itt lennél nálam.
Szívrepesve várlak, vágyok,
de ülök fél fenékkel
és szenvedem a kósza álmot
ölbe esett kézzel…
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A kutyák veszettség
elleni védõoltását ebben az évben az alábbi helyeken és idõpontokban végzik Szerencsen:

SZOLGÁLTATÁS

KÖTELEZÕ EBOLTÁS

– Városgazda Nonprofit Kft. telephelye
(Eperjes út 9.), fõoltás:
március 5. (szombat)
7.30–9.30 óráig. Pótoltás: március 12. (szombat) 7.30–9 óráig.
– Fecskés, Arany János utcai élelmiszerbolt mögötti üres telek,
fõoltás: március 5.
(szombat) 9.45–10.45 óráig. Pótoltás: március 12. (szombat) 9.15–
10.15 óráig.
– Ondi úti játszótér, fõoltás: március 5. (szombat) 11–13 óráig. Pótoltás: március 12. (szombat) 13–14
óráig.
– KRESZ-park, fõoltás: március 5.
(szombat) 14–16 óráig. Pótoltás:

március 12. (szombat) 10.30–12
óráig.
Ondon:
– Alsó buszmegálló, fõoltás: március 5. (szombat) 16.20–17.30 óráig. Pótoltás: március 12. (szombat)
14.15–16 óráig.
Az oltás díja ebenként 2800 Ft,
amit a helyszínen kell megfizetni. Az

összeg 20 kg testsúlyig a kötelezõ féreghajtás díját is magában foglalja. Az ennél nagyobb
súlyú jószág esetén a szükséges féreghajtó tabletta 100
Ft/10 kg áron az állatorvosnál,
a helyszínen megvásárolható.
Minden, három hónaposnál
idõsebb kutya vakcinázása kötelezõ. Az elõzõ évben kapott
oltási könyvet kérik, hogy mindenki vigye magával, mert új
iratot csak térítés ellenében állítanak ki.
A háznál és a rendelõben történõ oltás díja ebenként 3700
Ft. Ezt a tevékenységet március 13-án (vasárnap) 8–17 óráig végzik, bejelentkezni Boros László állatorvosnál a 20/323-6507-es, illetve a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-nél a 47/361-308-as telefonszámon lehet munkaidõben 7–
15.30 óráig.
Az oltatlan kutyák tulajdonosai
10 000–50 000 forintig terjedõ
pénzbüntetésre számíthatnak.

FALUGAZDÁSZ-HÍRADÓ

A szerencsi falugazdász iroda tájékoztatja a mezõgazdasági
termelõket az aktuális
tennivalókról:
* Õstermelõi igazolványok értékesítési betétlappal való ellátása: folyamatos, tételes adózást választók esetén a határidõ március 19. Az õstermelõi igazolványokhoz szükséges az
elõzõ évi adatnyilvántartó lap másolata, adóazonosító kártya, adószám.
Értékesítési betétlap kiadásának eljárási díja 1000 forint, új igazolvány kiállításának díja 2000 forint.

* A mezõgazdaságban felhasznált
gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése folyamatosan végezhetõ.
* Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség határideje február 15. –
március 15-ig.
Az adatszolgáltatási kötelezettség
kiterjed minden EMVA- és EHA-keret terhére támogatási határozattal
rendelkezõ ügyfélre (ÚMVP, HOP).
KAT, Natura 2000, AKG, szaktanácsadás, gazdaságátadás, fiatal mezõgazdasági termelõk, állattartó telepek
korszerûsítése, kertészeti gépek beszerzése, kertészet korszerûsítése,

növénytermesztés létesítményeinek
korszerûsítése, nem termelõ mezõgazdasági beruházások, mezõgazdasági területek erdõsítése és még
számtalan jogcímre, kivéve SAPS
(területalapú kérelmek).
* Területalapú kérelmek beadásának várható idõpontja: április 10. –
május 15-ig.
Körzeti iroda telefonszáma: 0647/364-201. Ügyfélfogadási idõ:
hétfõtõl csütörtökig 8–15.30 óráig,
pénteken 8–12 óráig.
Petromán István
körzetközpont vezetõ

EGYSZÁZALÉKOS ESÉLY A CIVIL SZERVEZETEKNEK
Az év elején a magánszemélyek
rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk egy + egy százalékának
felhasználásáról. Az alábbiakban közölt civil szervezetek és egyházak
adatainak ismertetésével szeretnénk
elõsegíteni olvasóink döntését.
* ADRA Adventista Fejlesztési és
Segély Alapítvány kiemelten közhasznú
szervezet.
Adószám:
19661414-142.
* Alapítvány az Interdiszciplináris
Kutatásokért. Adószám: 180616841-43.
* B.-A.-Z. Megyei Közlekedésbiztonsági Alapítvány. Adószám:
18407110-1-05.
* Balogh Sándor Emlékalapítvány.
Adószám: 19333683-1-05.
* Balu Cserkész, Ifjúságnevelõ Alapítvány. Adószám: 18401891-1-05.
* Beteg Gyermekekért Szerencsi
Alapítvány. Adószám: 18407048-105.
* Bocskai István Gimnázium Alapítvány, Szerencs. Adószám:
18412877-1-05.
* Bocskai István Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola Sport
és Játék Alapítványa. Adószám:18421600-1-05.
* Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bûnmegelõzési Alapítvány. Adószám: 19075518-1-05.
* Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Diabeteses és Endocrin Betegeiért
Alapítvány. Adószám: 18427211-105.
* Együtt a Sérült Emberekért Alapítvány. Adószám: 19333353-1-05.
* Fanfár Fiatal Fúvósok Egyesülete. Adószám: 18444848-1-05.
* Hajnal Kulturális Egyesület:
19333274-1-05.

* Hankó Zoltán Olvasókör. Adószám: 18423592-1-5.
* Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Adószám:
18403680-1-05.
* Hegyalja Közbiztonságáért és
Bûnmegelõzéséért Alapítvány. Adószám: 18421882-1-05.
* Hegyaljai Alkotók Társulása.
Adószám: 18419991-1-05
* Magyar Vöröskereszt. Adószám:
19002093-2-41.
* Merkúridiák Alapítvány. Adószám: 19334206-1-05
* Mezõzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány.
Adószám: 18418725-1-05.
* Mosoly Alapítvány az Oktatás Fejlesztéséért. Adószám: 18426430-105.
* Munkás Szent József Új Szerencsi Róm. Kat. Templomának Felépítéséért Alapítvány. Adószám:
18410992-1-05.
* Nyárutó Klub (3900 Szerencs,
Kossuth út 4.). Adószám: 184434591-05.
* Rákóczi Zsigmond Emlékére Alapítvány. Adószám: 18432820-1-05
* Rákóczi Zsigmond Iskolasegítõ
Alapítvány, Szerencs. Adószám:
18412303-1-05.
* Seance Renaissance Egyesület.
Adószám: 18438644-1-05.
* Sholtz Jenõ Alapítvány, Szerencsi Zeneiskola. Adószám: 184023352-05.
* Szerencs Számítástechnika Oktatásáért és Diáksportjáért Alapítvány. Adószám: 18416888-1-05.
* Szerencs Város Sportegyesülete.
Adószám: 18406906-1-05.
* Szerencs és Környéke Tûzvédelméért Alapítvány. Adószáma:
18436549-1-05.

* Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány. Adószám: 18425752-1-05.
* Szerencsi Diáksport Egyesület.
Adószám: 18411182-1-05.
*Szerencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány. Adószám: 18422292-2-05.
* Szerencsi Lurkó Alapítvány. Adószám: 18416675-1-05.
* Szerencsi Oázis Ifjúsági Egyesület. Adószám: 18430464-1-05
* Szerencsi Polgárõrség Bûnmegelõzési és Önvédelmi Egyesület. Adószám: 18425367-1-05.
* Szerencsi Rászorultakért Alapítvány. Adószám: 184434956-1-05
* Szerencsi Szakképzésért Alapítvány. Adószám: 18433546-1-05.
* Szerencsi Szociális és Egészségügyi
Alapítvány.
Adószám:
18412987-1-05.
* Szerencsi Tehetségekért Alapítvány. Adószám: 18412444-1-05.
* Sziget Alapítvány, Szerencs. Adószám: 18412884-1-05.
* Városi Kulturális Központ és
Könyvtár. Adószám: 15439103-205.

1% AZ EGYHÁZAKNAK
* A Magyar Katolikus Egyház technikai kódja: 0011.
* A Református Egyház technikai
kódja: 0066.
* Hetednapi Adventista Egyház
technikai kódja: 0248.
Amennyiben helyi civil szervezet
vagy a támogatásra jogosult intézmény kimaradt a felsorolásból, kérjük, hogy azt jelezzék szerkesztõségünknek, és a lap következõ számában számukra is biztosítjuk a
megjelenés lehetõségét. (A szerk.
megj.)

Egészségünkért

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!

A farsang a vízkereszttõl hamvazószerdáig tart. Ezt az idõszakot a
vidám lakomák, népünnepélyek jellemzik.

A farsang csúcspontja hagyományosan a „farsang farka”.
Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig
tartó utolsó három nap, ami valójában a télbúcsúztatás. Ekkor mulatságokkal kergetik el az ártó erõket,
a gonosz szellemet, akik el akarják
gyengíteni a napot.
A vidám pillanatok mellett a farsangnak jellegzetes ételei is vannak.
A kolbász, sonka, káposzta sokféleképpen való elkészítése mellett a kocsonya is tipikus téli-farsangi ennivaló, amit sokan készítenek ebben
az idõszakban. Alapjául jellemzõen
sertéshús szolgál, de akár csirkehús,
vagy vad is alkalmas az elkészítéséhez. A vegetáriánusok zöldségekbõl
is készíthetik, de hogy „kocsonya”
legyen, zselatint vagy agar-agart kell
használniuk.
A baromfihús és a kelt tészták is
kedveltek ebben az idõszakban. A
farsang alapvetõ étele a fánk vagy
más néven pampuska, aminek mágikus erõt is tulajdonítottak. Aki ezt
sütötte, nem vitte le a háza tetejét a
vihar, sõt, az elsõ kisült fánkot megszárították, porították és a beteg állatoknak gyógyszerként is adták. A
néphagyomány gasztronómiai vonatkozása a cibereleves, ami a közeli böjt elõhírnöke is volt. A cibere egy õsi savanyúleves, amit búzakorpából készítettek, megfûszerezve,
majd kenyérrel savanyították. Késõbb
már kásafélékbõl fõzték, gazdagították tojássárgájával, tejföllel habarásként, és reszelt tormát tálaltak
hozzá. Ma a ciberelevest aszalt szilvából is készítik, hasonlóan a gyümölcslevesekhez.
A farsangi fánk elmaradhatatlan az
asztalról egyes területeken, érdemes
kipróbálni az elkészítését.
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2-3 tojás sárgája, 3 dl tej, 3 dkg élesztõ, 6
dkg kristálycukor, (helyettesíthetõ
édesítõszerrel is), 5-6 dkg vaj, csipetnyi só, vaníliás cukor, reszelt cit-

rom vagy narancshéj, olaj a sütéshez, esetleg kevés rum, (de nem muszáj).
Elkészítés: A langyos tejben megfuttatjuk az élesztõt egy kevés cukorral, majd a liszthez adjuk a többi összetevõvel együtt. Megdagasztjuk, hogy hólyagos legyen a tészta,
vagy kelesztõ tálban dolgozzuk öszsze, és nem kell annyi ideig dagasztani. Kb. 45 percig kelesztjük,
majd kelesztés után a lisztezett gyúrótáblára tesszük. 3-4 cm-re nyújtjuk, de inkább kézzel húzzuk szét a
tésztát és fánkszaggatóval kiszúrjuk. Ezután 15 percig letakarva tovább hagyjuk pihenni, majd forró
olajban kisütjük. A közepébe mélyedést nyomunk, majd ezzel a felével tesszük a forró olajba (fejjel lefelé). Fedõ alatt sütjük, majd a fordítás után már fedõ nélkül. Így lesz
szalagos.
Lehet gazdagítani úgy, hogy két kiszúrt, kicsit vékonyabbra nyújtott lap
közé pudingot vagy almát teszünk,
a széleit összenyomjuk, és így sütjük ki. Lehet középen kiszúrva, lukas, kerek formában is. Tetejét megszórhatjuk porcukorral, de csokivagy cukormázzal is gazdagíthatjuk,
díszíthetjük.
Kalóriatartalma magas, íze, élvezeti értéke viszont nagyon jó!
Sokan úgy gondolják, hogy elkészítése nagyon bonyolult, idõigényes,
de legalább farsang idején tegyünk
vele próbát!
Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben legközelebb március 4-én Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában, lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL
FEBRUÁR
Demokratikus jogok gyakorlását
segítõ kompetenciák fejlesztése
(TÁMOP-3.2.3 pályázat) hátrányos helyzetû célcsoportok számára. Kiscsoportos foglalkozások
20 alkalommal 160 fõ részvételével. Helyszín: Szerencs, Rákóczi út
87. (Városi Kulturális Központ és
Könyvtár ideiglenes székhelyén,
ÉMÁSZ-épület).
Március 4. (péntek) 16 óra: Városi Nyugdíjas Klub farsangi mulatsága. Helyszín: Népház.

MÁRCIUS
Érdek- és jogvédõ intézmények
felkeresése (TÁMOP-3.2.4. pályázat) hátrányos helyzetû célcsoportok részvételével (8 alkalommal, 240 fõvel). Helyszínek:
Budapest, Parlament, Miniszterelnöki Hivatal, Országgyûlési Biztos Hivatala.
Március 8–11-ig: Könyvkiállítás
a nemzetközi nõnap alkalmából.

Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár
felnõtt könyvtári részleg.
Március 15. (kedd): 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 163.,
Petõfi Sándor születésének 189. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség. Helyszín: Kossuth
tér, 48-as emlékmû.
Március 15–31-ig: Könyvkiállítás 1848/49-es szabadságharc eseményeirõl. Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár felnõtt könyvtári részleg.
Március 10. (csütörtök) 14 óra:
1848-as történelmi totó. Helyszín:
Szerencs, Rákóczi-vár gyermekkönyvtári részleg.
Március 25. (péntek) 15 óra: II.
Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem
emléktáblájának megkoszorúzása. Helyszín: Rákóczi-vár déli kapuja.
Március 31.(csütörtök) 16 óra:
Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal (TÁMOP-3.2.4 ). Helyszín:
Rákóczi-vár, lovagterem.
A rendezvényeink helyszínei a
Rákóczi-vár átadásának idõpontjától függnek.
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TRA!
JELENTKEZZEN HALLÁSVIZSGÁLA

Pavilon
Édességbolt

CIKLÁMEN
Szerencs, Rákóczi út 97.
Telefon: 47/362-546

Ha szeretne mindent egy helyen
megvásárolni, nézzen be hozzánk!
Kínálatunk:
 Zárak, zárbetétek, kilincsek, lakatok
 Vágókorongok, tisztítókorongok, csiszolókorongok

Szerencs,
Rákóczi út 126.
Tel.: 47/567-609

 Szögek, csavarok, tiplik
 Elektródák, munkavédelmi kesztyûk
 Kül- és beltéri falfestékek, nemesvakolatok, zománcok,

lazúrok, díszlécek, rozetták, bordûrök, ecsetek
 Gipszek, glettelõgipszek, csemperagasztók, fugázók
 Háztartási vegyi áruk

A Szerencs Kártyával rendelkezõknek
5% kedvezményt biztosítunk. Fizethet bankkártyával is!
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Teasüteményakció
550 Ft/400 g
(1375 Ft/kg)
helyett

250 Ft/400 g
(625 Ft/kg)

3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

Az akció a készlet
erejéig érvényes!

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

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

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ,
42 m2, 37-es főút mellett,
Gyár út 28. sz. alatt.
Érd.: 06-30/371-4995, vagy a helyszínen.

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

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja

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

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

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

22 000 Ft-tól
14 000 Ft-tól
28 000 Ft-tól
40 000 Ft-tól
26 000 Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA
 EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS
 BIZTOSÍTÓS
KÁRÜGYINTÉZÉSEK
 EREDETISÉGVIZSGÁLAT

MINDENT
EGY HELYEN

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

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN

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

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

Szerencsi AUTÓ Kft. 3900
Szerencs, Gyár út 11.
(A benzinkutak mellett.)
Tel.: 47/563-201, 47/563-202.
Mobil: 30/9982-077

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«

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

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.

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

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu
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üzemanyagtöltô
állomás
KÍNÁLATUNK:

 E95 benzin – akció szombatonként –5 Ft/l
 Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG)  Autógáz  Kenôolajok
 Bankkártyás fizetés  Elektronikus MOBIL egyenlegfeltöltés
Cím: 3903 Bekecs,
Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es
közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban

A Spar Áruház mellett
60 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ SZERENCSEN.
Telefon: 20/430-9420.
Megnyílt
az Eperjesi Iparcikk
mellett
a ZÖLDSÉGES-

Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton
MEGJELENTEK
A 2011-ES NYÁRI KATALÓGUSOK!
Óriási elôfoglalási kedvezmények 2011. március 15-ig
Irodánk üdülésicsekk-elfogadóhely!
Valutavétel és -eladás kedvezô árfolyamon!
Vásároljon irodánkban TOLMÁCSKÁRTYÁT
(magyar–angol, angol–magyar nyelven)!
A Tolmácskártya minden területen
nagyobb biztonságot és további szabadságot
nyújt a tulajdonosának !

GYÜMÖLCSÖS!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Minden nap friss áru!
Nyitva tartás:
hétfõ-péntek
7.30 órától 16.30 óráig,
szombaton 7.00 órától 12 óráig.

SZERENCSI
VASUDVAR
 Idomacélok, acéláru,

széles választékban
 Álmennyezetek
 Tapéták, tapétaszegõk, stukkók
 Mûanyag hullámlemezek,
kertészeti és tófóliák
 Flexkorongok, elektródák, kötözõdrótok
 Alu-, horganyzott, normál
és mini csatornák
 Elektromos kisgépek, szerszámok,
csavarok

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2
Tel.: 06-30/336-1290
Nyitva: h–p 8–16.30 óra, sz 8–12 óra

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

Eng.sz.: R-1787/1998

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

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT
Szerencs, Kisvásártér 1.
(a piac mellett)
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Kedvezményes
vetõmagvásár
(Konyhakerti növények, fûszergyógynövények, virágmagvak,
virághagymák, dughagyma,
hibridkukorica.)

Nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek 5% engedmény!

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
LEMOSÓ PERMETSZEREK,
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Szerencs, Rákóczi út 54. (a háziorvosi rendelôvel szemben)

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.

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

E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu
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EREDMÉNYES
TAVASZRA KÉSZÜLNEK
Nehéz õszi idény áll a tállyai labdarúgócsapat mögött. A megyei I.
osztályban szereplõ együttes a nyolcadik helyrõl várja a folytatást a tizennyolc gárdát felvonultató
mezõnyben, de a szakosztály vezetõi és a játékosok is jobb folytatást
ígérnek.
– A szurkolóink,
de mi sem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a
tabella közepén
szerepeljünk –
emelte ki lapunknak nyilatkozva
Budányi Árpád szakosztályvezetõ –,
hiszen az elmúlt két évben, az erõs
mezõny ellenére mindig sikerült a dobogón végeznünk. Sajnos, az elmúlt
idõszakban sérülések tizedelték a
csapatot, ami miatt öt kezdõ játékosunkat kellett nélkülöznünk. A mérkõzések során bírói kiállítások is nehezítették a dolgunkat. Az õszi fordulókban nyolc alkalommal értünk
el gyõzelmet, miközben három döntetlen mellett hétszer szenvedtünk vereséget. Úgy gondolom, hogy ezt egy
kitûnõ tavaszi teljesítménnyel kellene elfeledtetni. Egyelõre nincs túl
nagy baj, hiszen a második helyezettõl kilenc, a harmadiktól pedig hét
ponttal vagyunk lemaradva, ami
nem behozhatatlan, de már nem szabad sokat hibáznunk.
– Szerencsére biztos hátteret tudhatunk magunk mögött – emelte ki

Budányi Árpád, amit elsõsorban fõ
támogatóinknak, az Osika József
polgármester által vezetett községi
önkormányzatnak és Braun Miklósnak, a Nektár Kft. tulajdonosának köszönhetünk. Mellettük számos kisebb
vállalkozó is segíti a helyi labdarúgócsapatot és köszönettel tartozunk
az alkalmanként szurkoló több száz
nézõnek is, akik a hazai mérkõzéseken a belépõjegy megváltásával járulnak hozzá a bevételekhez. Jólesõ
érzés, hogy nemcsak Tállyáról, hanem a környezõ településekrõl – Szerencsrõl, Mádról, Abaújszántóról,
Golopról és Rátkáról is sok futballbarát látogatja ezeket a találkozókat.
Az átigazolási idõszakról szólva a
szakosztályvezetõ kiemelte: négy játékossal sikerült megerõsíteniük az
egyébként rendkívül egységes keretet, miközben hárman máshol kezdik meg a tavaszi idényt.
Reméljük, hogy valamennyi, pályára lépõ labdarúgónk átérzi azt a
felelõsséget, amit a célként kitûzött
dobogós helyezés elérése jelent a
csapat számára. Bizakodásra ad okot,
hogy az elmúlt idõszakban két teremlabdarúgó-tornán is kiemelkedõen szerepelt a gárda. Annak érdekében, hogy a folyamatos jó teljesítményt biztosítani tudjuk, kiemelt
figyelmet fordítunk az utánpótlásnevelésre, amiben Réti István és
Tóth Alex vállal fontos szerepet,
hogy a jövõben minél több helyi fiatal ölthesse magára a községi labdarúgócsapat mezét.

EMLÉKEZÉS
A SZERENCSI SPORTEMBERRE
Fájó szívvel emlékezünk arra a
napra, amikor öt
évvel ezelõtt, 53
éves
korában
örökre itt hagyott
bennünket Juhász
Tibor, a Szerencs
Városi Sportlétesítmények igazgatója, testnevelés – földrajz szakos tanár, Szerencs Város Sportegyesületének volt elnöke.
Életét a sport iránti imádata töltötte
ki. Erõsen kötõdött Abaújszántóhoz,
ahol gyermek- és fiatalkorát töltötte
és barátaival együtt hódoltak hobbijuknak, a sportnak. Ifjú korától
kezdve a kézilabda és labdarúgás rajongója volt. Már húszévesen a sport
szeretetére nevelt Szerencs város általános és középiskoláiban. Késõbb
a sportfelügyelõi tevékenységet kellõ
szakmai tapasztalattal, megfelelõ tudás birtokában végezte. Fiatalos lendülettel, jó szervezõkészséggel, nagy
elhivatottsággal igyekezett a térség
sportéletét felvirágoztatni. Eközben
õ maga is aktív sportoló volt. 1981ben a megyei II. osztály legeredményesebb kézilabdázója címet kapta.
Edzõként tehetségeket nevelt, ifjú
sportolók életét egyengette.
Munkáját 1986-ban az Országos
Testnevelés és Sporthivatal „Kiváló
munkáért” kitüntetéssel ismerte el.
1993-tól Szerencs város sportéletének meghatározó személyisége lett.
A város érdekében végzett kimagasló
munkájának elismeréseként 2000ben „Szerencs Város Sportjáért” kitüntetésben részesítette a helyi képviselõtestület.
Továbbra is töretlen hittel, szorgalommal végezte munkáját, így a

Tatay Zoltán Sporttelep létrehozásában, a Városi Tanuszoda építésében, a különbözõ szakosztályok
szervezésében.
A Magyar Kézilabda Szövetség és
Szervezõ Bizottsága levélben mondott neki köszönetet a hazánkban
megrendezett 15. Férfi Junior Kézilabda Világbajnokság szervezésében és lebonyolításában végzett
eredményes munkájáért.
Tibor teljes emberként, a város és
kistérség érdekében odaadással, elkötelezettséggel végezte munkáját.
Tiszteletére minden év januárjában
emléktornát rendez Soltész Zoltán,
Abaújszántó volt polgármestere, a
sportegyesület elnöke. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani érte.
Juhász Tiborné és gyermekei

TÁRSULÁSBAN A KISTÉRSÉG

(Folytatás az 1. oldalról.)
2010-ben a finanszírozáson túl fejlesztésre is nyertünk pénzt, amibõl
jelzõkészülékek pótlására nyílt lehetõség, a támogató szolgáltatásnál
a dolgozók munkafeltételeit javítandó eszközöket szereztünk be.
2010-ben Rátka is csatlakozott a
mozgókönyvtári feladatellátáshoz,
így már 11 helységben tudtunk hozzájárulni a könyvtár felújításához, állományfejlesztéshez. A pedagógiai
szakszolgálat Szerencsen, illetve a
tagtelepüléseken biztosít logopédiai,
nevelési tanácsadási, korai fejlesztési
és gyógytestnevelési szolgáltatást.
Régi hagyomány az oktatási intézmények kistérségi versenyeinek megrendezése, amelyeket a jövõben is
szeretnénk a lehetõségekhez mérten
támogatni. Megtörtént az SZTCKT,
mint tehetségpont akkreditációja.
Az elmúlt nyáron tehetségfejlesztõ
mûvészeti tábort rendeztünk a szerencsi középiskolai kollégiumban,
majd októbertõl mûhelymunka keretében foglalkoznak a pedagógusok
a kivételes képességû gyerekekkel.
Fontos megemlítenem, hogy 2013tól a tehetségfejlesztés már kötelezõ
feladatként jelenik meg az általános
iskolákban.
– Hogyan indult az új esztendõ?

Milyen költségvetést sikerült elfogadnia a tanácsnak?
– A társulási tanács már január 4én megkezdte a munkát, az akkori
ülésen döntöttek a közmunkaprogramban való résztvételrôl. A február 11-ei ülésén tárgyalta és fogadta
el az idei pénzügyi tervét, elhangzott, hogy a feladatok ellátásánál továbbra is törekedni kell a takarékoskodásra és a mûködés fenntartására. A vállalt teendõk többsége államilag finanszírozott, a normatívában a tavalyi évhez képest csökkenés nem volt, így feladatainkat a már
megszokott színvonalon tudjuk ellátni.
– Hogyan látja az oktatás, nevelés, valamint az alapellátási szolgáltatások jövõjét?
– Az ország 2011-es költségvetése alapján ismertté vált, hogy idén
milyen feladatokat, milyen formában
és támogatással kell ellátnunk. Az
azonban még nem tisztázódott, hogy
a kistérségeknek az elkövetkezõ
években mi lesz a szerepe. Ismert
azonban, hogy a január elsején létrehozott megyei kormányhivatalok
után 2013-tól megnyílnak a járási
kormányablakok is. Ez a folyamat
elõkészítés alatt áll, így nem tudjuk,
hogy a korábbi járási székhelyeket

állítják-e vissza, vagy a már meglévõ
társulásokra épül az új rendszer.
Tény, hogy a települések egyre nehezebben képesek ellátni a törvény
által elõírt kötelezõ feladataikat, beleértve az oktatást és a szociális ellátórendszer mûködtetését. Mindent
egybevetve, az idei évet a közös pályázati lehetõségek kihasználására kívánjuk fordítani, a közszolgáltatási
kör bõvítésére nem törekszünk.
– Mint említette, a költségvetést
már elfogadta a tanács, melyek a legfontosabb teendõk az év további részében?
– Az elmúlt években az ország teljes területén 168 helyen alakultak
meg a kistérségi társulások, hiszen bizonyos feladatok ellátása ilyen szervezeteken belül gazdaságosabb,
mintha a település maga végezné
azokat. Idén már elkezdõdött egy kistérségi közmunkaprogram: 38 fõ két
hónapon át történõ foglalkoztatására nyílt lehetõség. A szabályok változásával arra számítunk, hogy 2011ben továbbra is nagy számban tudunk majd az állástalanoknak megélhetést biztosítani. Gazdálkodásunkat úgy folytatjuk, hogy legyen lehetõségünk az utófinanszírozott programokat zökkenõmentesen megvalósítani.
M. Z.

LEZÁRULT A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSI PROJEKT

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül 2008
õszén a szerencsi kistérség hét települése nyújtott be pályázatot
könyvtárak fejlesztésére, elsõsorban a fogyatékkal élõk könyvtárhasználatát segítõ eszközök beszerzésére és kisebb léptékû belsõ
felújítási munkákra. Az elnyert,
közel 70 millió forint összegû támogatásból Szerencsen, Legyesbényén, Mádon, Megyaszón, Taktaharkányban, Taktaszadán és Tiszalúcon valósultak meg a vállalt
feladatok.
Mádon akadálymentes vizesblokkot alakítottak ki a könyvtár épületében, Megyaszón a könyvtár mellett egy, a mozgássérültek számára
is megközelíthetõ új szolgáltató helyiséget adtak át, míg a szerencsi Rákóczi-várban a könyvtár földszintjén
található helyiséget alakították át a
fogyatékkal élõk igényeit is kielégítõ
helyiséggé. A projekt során összesen
37 új számítógépet szereztek be,
amelybõl kilenc munkaállomásként
az intézményi dolgozók tevékenységét segíti, 28 gép pedig a könyvtárlátogatók rendelkezésére áll. Minden könyvtárban 2-2 új színes, multifunkcionális nyomtatót üzemeltek

A hónap minden második keddjén,
legközelebb március 8-án és 22-én
minden termék árából

20% engedmény
a Bowling klub udvarában lévô kínai üzletben!

Szerencs, Rákóczi út 95.

be, amely így szolgáltatásbõvítést
eredményezett. Új eszközök beszerzésével valamennyi könyvtárban megteremtették a vonalkódos
kölcsönzés alapjait. A fogyatékkal
élõket segítõ eszközök listájára felkerültek a képernyõ-felolvasók, nagyító egerek, a hallássérültek számára
hurkos erõsítõket szereztek be. A
konzorciumvezetõ szerencsi Városi
Kulturális Központ és Könyvtárban
Braille-nyomtatót és billentyûzetet

üzemeltek be. A projekt megvalósítói bíznak benne, hogy a létrejött fejlesztések hatására a könyvtárak látogatottsága növekedni fog, és a
közgyûjtemények képessé válnak a
XXI. századi olvasó elvárásainak
megfelelõ szolgáltatásokat nyújtani.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult
meg.
K. J.

DÍJMENTES KÉPZÉS,
A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZÉSÉBEN
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

– Eladó Szerencsen egy 89 m2-es, teljeskörûen felújított,
gáz-központi fûtéses társasházi lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron. Érd.: 20/966-9748. (4)

ÜGYFÉLFOGADÁS

– Szerencs, Dózsa Gy. u. 9. szám alatt kertes, összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 47/362-788. (4-5)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó.
Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Képek:
www.keptar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576,
20/491-4918. (4)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Garázs, kis
konyhakert van. Irányár: 6,3 millió forint. Érd.: 47/364635, vagy 70/308-2020, Szabadosné, Kilián tér 7/6. (4-

– Taktaharkány központi helyén lévõ 2 szoba-konyhás,
gázos családi ház melléképületekkel, rendezett telekkel, reális áron eladó. Érd.: 30/960-6616, 20/446-4662. (4)

MEZÕGAZDASÁG
– Vendégfogadásra alkalmas pince Szerencsen eladó. Érd.:
20/9856-000. (4-5)
– 3843 m2 szántó, szõlõ eladó vagy bérbe adó. Érd.:
47/361-524. (4)

KIADÓ
– Szerencs központjában kétszobás, összkomfortos lakás
hosszú távra kiadó. Érd.: 47/364-355, 20/522-0818. (4-5)

VEGYES
– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését olcsón
vállalom. Érd.: 47/363-891. (4-5)
– Cam Brevetta járóka újszerû állapotban eladó. Érd.:
70/340-0374. (4-5)
– Jawa Babetta segédmotor kitûnõ, hibátlan állapotban
eladó vagy cserélhetõ Simsonra értékegyeztetéssel. Ár:
35 000 Ft. Érd.: 14 óra után 30/688-6201. (4)

5)
– 56 m2-es társasházi lakás eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.: 20/5008761. (4-5)
– Eladó Szerencsen egy 70 m2-es, összkomfortos családi ház
alacsony rezsivel. Érd.: 20/588-0393 (4-5)
– Tállyán a Széchenyi u. 15. szám alatt családi ház eladó.
Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 30/915-6885. (4-5)
– Szerencs központjában felújított, kétszintes családi ház

Koncz Ferenc, a 11. számú egyéni választókerület országgyûlési képviselõje minden hónap második hetének csütörtökjén – legközelebb
március 10-én – 14 és 17 óra között
várja a személyesen hozzá fordulókat. A fogadóóra helyszíne a Huszárvár út 14. szám alatti országgyûlési képviselõi iroda.

– Tokaj, Jókai u. 5. 3/2. szám alatti garzonlakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 70/457-0962. (4)
– Szerencsen a Bethlen G. út 15. szám alatti családi ház
eladó. Közlekedõ, fürdõszoba, nappali, étkezõ, konyha,
spájz, két szoba helyiségekkel, 90 m2-en gázkonvektorfûtéssel. Ár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/953-6728. (4)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó külön
bejáratú, két család részére kialakított családi ház. Kisebb

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

cserét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662. (4)

Minden páratlan héten szerdán 10–
13 óra között. Legközelebb március
2-án. Tel.: 47/565-200.

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.
Tel.: 47/361-630, 362-941.

KUJI ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

Édesanyja és gyermekei

Elnök: csütörtök 9–11 óráig.
Végrehajtási ügyintézõ, polgári és
büntetõ iroda, valamint pénztár csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080.

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy
drága jó édesanyánk,

TISZAI JÁNOSNÉ
február 8-án, 85 éves korában elhunyt.

Gyászolják gyermekei,
unokái, dédunokái, menye, veje

HAO YUN kínai áruház

ÓRIÁSI
CIPÕVÁSÁR

30%, 50%,
70%
árengedménnyel!
A Bowling Club udvarában

VÉRADÁS

MÁRCIUS:
16. (szerda): Tiszaladány.
17. (csütörtök): Mezôzombor.
22. (kedd): Abaújszántó.
24. (csütörtök): Legyesbénye.
29. (kedd): Monok.
31. (csütörtök):
Megyaszó – Újcsanálos.

Koncz Ferenc polgármester: minden hónap elsõ csütörtökjén, legközelebb március 3-án 13–16 óráig.
Tel.: 47/565-202.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb március 21-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legközelebb március 9-én 9–12 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb
március 9-én 8–16 óráig. Tel.:
47/565-202.
Az ügyfélfogadások elõzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ

azonnali beköltözéssel eladó. Érd.: 30/915-6885. (4-5)

„Mikor már nem bírtam,
Mert nagyon fájt minden,
Akkor szép csendben,
Átölelt az Isten.”

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.
Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb március 7-én 9-12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb március 7-én 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfôn és szerdán 8–
15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Február 21–27.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Február 28. – március 6.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–19 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.
Március 7–13.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, 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/ 560302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET
Telefonszám: 47/364-300.

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

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

KISTÉRSÉGI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel:
47/561-025.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház).
Tel.: 47/361-864. Hétfõ, szerda és
csütörtök, 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. március 4-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

március 11., március 25.

$

INGATLAN
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SZABADIDÔ

ZSUGA
Vízszintes:
1. Oscar Wilde idézetének elsõ része. 13. Idegen férfinév. 14. Átvert.
15. Keserû ital. 17. Teleki Péter. 18.
… Anikó, az MTA kandidátusa. 19.
Ikra része! 20. Nem magáz! 23. Park
Prágában. 25. Több mint kell. 26.
Él. 28. Középen nyit! 29. A végein
zöld! 30. Haszonnövény. 31. Nátrium. 32. Részben néma! 34. Középázsiai ország. 36. Indiánok szívták!
39. Aktív. 41. Gombafajta. 42. Idõs
hölgyek. 44. Személyed. 45. Jód, kén,
nitrogén. 46. Kenyeret vág. 48. Állam Dél-Afrika nyugati részén. 51.

Kettõzve: városunk. 52. Kevert ÉTA!
53. Kötõszó. 54. Illinois állam röviden. 55. Fej van rajta. 57. Húros hangszer. 59. Készpénz röviden. 60. Részben nyom! 61. A szerelem görög istene. 62. Darab. 64. Fogunk vele (névelõvel). 66. Rag, az -en, -ön párja.
Függõleges:
2. Hüllõ. 3. Elektronjától fosztott
atom. 4. Ajtót kitár. 5. Körülbelül röviden. 6. Kacag. 7. Ittrium, szén. 8.
Délutánt követi. 9. Hiszti. 10. Õ. P.
11. Afroázsiai nyelv. 12. Település
Heves megyében. 15. Az idézet má-

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ
MÛSORA
25. (péntek) 17 óra:

FEBRUÁR
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Laborfalvi ifj. bérlet

MÁRCIUS
1. (kedd) 19 óra:
PORTUGÁL Bérletszünet
2. (szerda) 19 óra:
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
3. (csütörtök) 18 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Schiller bérlet
4. (péntek) 19 óra:
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Upor bérlet
5. (szombat) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Egressy bérlet
10. (csütörtök) 19 óra: KÉPZELT BETEG Nyilvános fõpróba
11. (péntek) 19 óra: KÉPZELT BETEG Bemutató elõadás

sodik, befejezõ része.
16. Amerre a nap felkel!
21. DNS része. 22. Est
jelzõje lehet. 24. Ilyen
módon. 27. Gõzmozdony teheti. 30. Postai
küldemény. 33. Római
1003. 35. Olasz divatmárka. 37. Magasba helyez. 38. Csomagküldõ
szolgálat. 40. Indonéz
sziget. 43. Kálium, nitrogén. 47. A Kongói
Demokratikus Köztársaság korábbi neve. 49.
Törést rögzítik vele. 50.
Az egyik szülõ. 53. Vér
folyik benne. 56. …
Ono, Lennon felesége.
58. Á. S. J. 59. Vágóeszköz. 62. Cégforma.
63. Kettõzve: cukorka.
65. Személyem.
Sz. A.
A február 11-ei keresztrejtvény helyes megfejtése: Az a barátság,
amelynek csak a bor a komája, hamar elenyészik.
A helyes megfejtést beküldõk közül Vasas Istvánné, Szerencs, Lõcse
út 4. szám alatti lakos, valamint a

megfejtést SMS-ben beküldõk közül
a 30/427-3021-es telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs, Népház)

Z
ENEALATTJÁRÓ
ZENEALATTJÁRÓ

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

avagy könnyûzene mindenkinek
Sera, 9. No Te Miento, 10. Basta Ya,
11. The Best Thing About Me Is You,
12. Shine, 13. Frio (feat Wisin & Yandel) (MarioSoDeJesus remix version).
(forrás: sonymusic.hu)

FEMME FATALE

MUSICA +
ALMA + SEXO
Várhatóan február 7-én jelenik
meg Európában a Grammy és Latin
Grammy-díjas Ricky Martin legújabb, várva várt kilencedik stúdióalbuma, a „Musica + Alma + Sexo”,
mely a 2005-ös „Life” címû albumot
követi a sorban. A lemezen tíz vadonatúj spanyol nyelvû felvétel, két
angol nyelvû verzió és egy remix
hallható majd. Az album elsõ kislemezdala a „The Best Thing About
Me Is You / Lo Mejor De Mi Vida
Eres Tu”, mely már 1. helyezést ért
el a Billboard Latin Pop Airplay listáján Amerikában. A dalhoz már a
videoklip is elkészült Carlos Perez
Puerto Rico-i rendezõ munkája nyomán. Az album megjelenése után,
március 25-én a „Maria”, „The Cup
Of Life” és „Livin’ La Vida Loca”
címû slágereket is jegyzõ, a latin
zene egyik legsikeresebb elõadója,
Ricky Martin világkörüli turnéra indul, melynek elsõ állomása hazájában, Puerto Ricóban lesz, Európában pedig a nyár folyamán lesz látható a tervek szerint. A dallista: 1.
Mas, 2. Frio, 3. Lo Mejor De Mi Vida
Eres Tu (feat. Natalia Jimenez), 4. Te
Vas, 5. Tu Y Yo, 6. Cantame Tu Vida,
7. Te Busco Y Te Alcanzo, 8. Sera

Britney Spears nagyon várt hetedik stúdióalbuma március 28-án kerül a boltok polcaira. A világsztár
címválasztása azt sugallja, hogy az
új album egy erõteljes, határozott,
magabiztos, dögös, flörtölõs és szórakoztató korong lesz. Nincs mögötte
elõre kitalált koncepció, Spears csak
hagyta, hogy a zene önmagáért
szóljon. Két éven át keményen dolgozott rajta, és úgy tartja: ez a valaha készült legjobb albuma, és
nemcsak magánéletileg, de szakmailag is most van karrierje csúcsán.
A „Femme Fatale” executive producerei Max Martin és Dr. Luke voltak, de a dalok producerei között
olyan régi slágergyárosokat is megtalálunk többek közt, mint Rodney
Jerkins, Stargate, Fraser T. Smith,
vagy a Bloodshy & Avant.
Britney 12 éves karrierje során öt
olyan albumot készített, amely elsõ
helyen debütált a Billboard Top
200-as listán, és 24 slágert adott a
Billboard Mainstream Top 40-es lis-

tának. Összességében Britney Spears az elmúlt évtized egyik legnagyobb lemezeladásokat produkáló
énekesnõje, aki minden lemezével
uralta a toplistákat, és több mint 67
millió korongot adott el világszerte.
Korábbi albumai: Baby One More
Time (1999); Oops!... I Did It Again (2000); Britney (2001); In The
Zone (2003); Blackout (2007); Circus (2008); és a The Singles Collection (2009). (forrás: sonymusic.hu)

NOMINEES
A Recording Academy (www.
grammy.com) által mûködtetett
GRAMMY Recordings a Sony Music együttmûködésével jelenteti meg
a „2011 GRAMMY Nominees” címû
albumot, amely az 53. Grammy-díjátadó elõadóit és dalait helyezi elõtérbe. A 19 dalt felvonultató kiadvány január 24-én kerül a boltok polcaira, és a lemezeladásokból származó bevétel egy részét a MusiCares Foundation (www.musicares.
com) és a GRAMMY Foundation
(www.grammyfoundation. com) javára ajánlják fel – két olyan jótékonysági intézmény számára, melyet
a The Recording Academy hozott létre. További információ a jelöltek albumáról itt található: www.
2011grammycd.com.
– A felvételek kivételes keveréke
az idei évi tehetséges Grammy-díjra jelöltek felejthetetlen és utánozhatatlan mûveit tartalmazza, nagyon különleges a dallista – mondta Neil Portnow, a The Recording
Academy elnöke. – 19 különbözõ
dallal ez a kiadvány minden zenei
rajongó számára minõségi felvételeket kínál. Büszkék vagyunk arra és
örömmel tölt el bennünket, hogy
most elõször a Jive Records csapatával dolgozhattunk együtt ezen a
projekten, és már alig várjuk a kö-

vehetik át. A február 25-ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési
határideje: március 4. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/9402066 számra.

vetkezõ sikeres, toplistás GRAMMYalbumot.
– A „2011 GRAMMY Nominees”
album az év legjobb mûvészeit és dalait vonultatja fel minden korosztályból, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a The Recording Academy csapatának partnerei lehetünk,
és az elmúlt év legmeghatározóbb dalainak gyûjteményét jelentethetjük
meg” – mondta Ivan Gavin, az
RCA/Jive Label Group operációs
igazgatója. – Ráadásul azzal, hogy
ilyen nagyszerû zenéket válogattunk
össze, a zenei rajongóknak is adtunk
egy lehetõséget, hogy támogassák a
MusiCarest és a GRAMMY Foundationt – két olyan jótékonysági szervezetet, amely a mûvészek közösségéért létezik – tette hozzá.
Az albumon olyan dalok kaptak
helyet, melyeket a leginkább ismert
kategóriákban jelöltek Grammy-díjra, így a 19 szám a következõ kategóriák jelöltjeit tartalmazza: Az év
felvétele, Az év albuma, Az év dala,
Legjobb férfi pop vokál elõadás, Legjobb popelõadás duóban vagy csoportosan vokállal. Az album anyaga a nagyobb lemezkiadó cégekkel
közösen került kiválasztásra, és évrõl
évre váltakoznak a labelek is.
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HOROSZKÓP
A LABDARÚGÓK ÚJ ELNÖKE

Ismét van elnöke Szerencs Város
Sportegyesülete
labdarúgó-szakosztályának. Február 1-jétõl Májer
István (fotónkon) tölti be a tisztséget.

Az új sportvezetõ ifjúkorában, a
szülõfalujában, Rátkán focizott. 1975ben jelentõs szerepe volt a falusi csapat újjáélesztésében, késõbb éveken át
a helyi klub irányítását is magára vállalta. Az elmúlt években folyamatosan
figyelemmel kísérte a szerencsi labdarúgó-szakosztály mûködését, alig volt
olyan hazai mérkõzés, amelyen szurkolóként ne buzdította volna a csapatot. – Az õszi idényben a pálya használhatatlansága miatt egy kivételével
valamennyi találkozóját idegenben
játszotta az együttes – emelte ki Májer István. – Ennek ellenére egy dön-

tetlen mellett nyolc mérkõzésbõl hetet megnyerve, 22 ponttal vezetjük a
tabellát. A második Taktaszadával
szemben négypontos az elõnyünk.
Több mérkõzésen is nagy különbségû
gyõzelem született, ami biztató a jövõre nézve. Úgy gondolom, hogy a tavasz végeztével az egyetlen elfogadható eredmény a bajnoki cím megszerzése, majd ez után lehet a folytatásról beszélni.
Májer István szerint jó képességû fiatalok alkotják a jelenlegi felnõtt és ifjúsági gárdákat, a keretet várhatóan
több új igazolással sikerül megerõsíteni. A jövõben pedig szeretné, ha sikerülne azt az elvet érvényre juttatni,
hogy a Szerencsen dolgozó labdarúgók a városi csapatban szerepeljenek,
amivel az edzések látogatottságán is javítani lehetne. – Fontos lenne, hogy a
feltörekvõ generációk ne a környezõ
települések egyesületeit erõsítsék, ha-

nem mi is tudjunk perspektívát biztosítani a számukra – fogalmazott az elnök. – Az elmúlt idõszakban szót váltottunk a jövõre vonatkozó elképzelésekrõl a két edzõvel, Tóth Istvánnal és
Lukács Bertalannal, és a játékoskeretnek is bemutatkoztam. A szakosztálynál heti két tréninggel már megkezdtük az alapozást, azonban a foglalkozások látogatottsága még hagy kívánnivalót maga után. Remélem, ebben
változás lesz.
– Mindenkinek számítok a munkájára, aki tud és akar tenni a szerencsi
labdarúgásért, ami csak összefogással
emelhetõ magasabb szintre. Szeretném,
ha az egyesület elnöke felkérné intézõnek a nagy tapasztalattal rendelkezõ
Kistamás Ferencet, és mindenkinek kérem a segítségét, aki szponzorként, vagy
akár pályafelügyelõként, rendezõként
segíteni tudja a szerencsi labdarúgószakosztályt.
Á. A.

CSAPATVERSENYEKEN BIZONYÍTOTTAK

Az elmúlt idõszakban több versenyen vettek részt Szerencs Város
Sportegyesülete (SZVSE) birkózó szakosztályának fiataljai.

Farsangi Kupa néven rendeztek csapatbajnokságot február 5-én Gyöngyösön. A régió 14 együttesét felvonultató mezõnyben összesen 140 résztvevõ lépett szõnyegre. Az SZVSE birkózóit 11 fiatal képviselte a Farsangi
Kupán, ahol a csapatok között végül
a nyolcadik helyet szerezték meg.
Egyéni küzdelemben az alábbi eredmények születtek:
Óvodás korosztály: Mezõsi Kende
(18 kg) 5. hely. Gyermek korosztály:
Nagy Kristóf (26 kg) 5. hely, Suhaly
Trisztán (+45 kg) 3. hely. Diák II-es korosztály: Sztankovics Attila (32 kg) 5.
hely, Balázs Petra egy gyõzelem után
sérülés miatt visszalépett, Baumel Már-

ton (46 kg) 3. hely. Diák I. korosztály:
Golopi Gergõ (46 kg) 3. hely. Serdülõ
korosztály: Illésy Márton (50 kg) 3. hely,
Golopi József (69 kg) 3. hely, Koncz
Bence (69 kg) 1. hely.
Meghívásos kupát rendeztek február 12-én Bökönyben, ahol 13 csapat,
összesen 60 versenyzõje lépett
szõnyegre. A serdülõ korosztályban Illésy Márton az 50 kg-osok között harmadik helyezést ért el, Balázsfalvi József 54 kilogrammos súlycsoportban
ötödik lett, míg a 63 kilogrammos Golopi József aranyérmet szerzett.
Diák szabadfogású csapatbajnokságot rendeztek ugyancsak február 12-én
Budapesten. A ferencvárosi birkózó
csarnokban megtartott viadalon a 22
együttest felvonultató mezõnyben a
DVTK és az SZVSE (Sztankovics András, Sztankovics Attila, Kecskés Marcell)
közös csapattal vett részt, akik a cso-

ÚJABB KOSÁRLABDA-GYÕZELMEK

Februárban is folytatódott a város férfi kosárlabdacsapatának sikersorozata.
Az NB II Keleti csoportjában szereplõ
együttesünk a hónap elsõ két szombatján mindkét ellenfelét legyõzte a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

A február 5-ei találkozóra nagy elszántsággal érkeztek a békési vendégek,
akiknek gyõzelemre lett volna szükségük ahhoz, hogy megõrizzék dobogós
esélyüket. A szerencsiek jó teljesítményének köszönhetõen ez a remény rövid idõn belül szertefoszlott.
SZVSE: Jakab L. (33), Birk L. (8/6), Takács K. (10/3), Kovács S. (23), Endrész
T. (12). Csere: Takács P., Homoky T.
(3), Marton P. (1), Kovács Á. (4), Szárnya G. (11/3). Edzõ: Gulyás László. A
negyedek eredményei: I. 26–18, II. 30–
22, III. 29–29, IV. 20–29.
A rangadót jó játékkal kezdõ házigazdák viszonylag hamar megnyugtató elõnyre tettek szert. A szerencsi támadások szinte kivétel nélkül pontszerzéssel végzõdtek, azonban a védekezésre nem fordítottak kellõ figyelmet a játékosok, így a félidõben 56–40
volt a találkozó állása. A második 20
percben tovább javult Gulyás László
játékosainak teljesítménye, a 15-20
pont körüli elõny azonban túlságosan
megnyugtatta a csapatot. A fiúk továbbra
is sok kosarat dobtak, de védekezésben
messze az idény leggyengébb teljesít-

ményét produkálták. A rutinos békésiek pedig ezt igyekeztek minél jobban
kihasználni. A vendégek küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak. A találkozó
vége néhány hatalmas egyéni szerencsi hiba és az összpontosítás hiánya miatt szorosra sikeredett. Összességében
a közönség számára szórakoztató, jó
mérkõzésen megérdemelten nyert 105–
95 arányban egy jó csapat ellen a hazai gárda.
***
A következõ, február 12-ei Gyula elleni találkozóra nem teljes csapattal érkeztek a vendégek, így a házigazdák
gyõzelme egy pillanatra sem volt kétséges.
SZVSE: Jakab L. (4), Takács P. (6), Birk
L. (28/15), Kovács S. (7/3), Endrész T.
(30). Csere: Pallai Á., Homoky T. (6),
Marton P. (2), Molnár K. (7/3), Kovács
Á.(7), Szárnya G. (2), Takács K. (16/6).
Edzõ: Gulyás László. A negyedek eredményei: I. 29–14, II. 21–9, III. 25–17,
IV. 40–21.
A hiányos játékoskeretû vendégek
miatt nem alakulhatott ki komoly küzdelem a pályán. Ez valójában egyik
csapatnak sem volt jó. A 115–61 arányú végeredmény önmagáért beszél.
Gulyás László edzõ sok cserével
igyekezett a következõ találkozóra felkészíteni együttesét és megfelelõ szórakozást biztosítani a szépszámú és
lelkes szurkolóknak.

porton belüli küzdelmek során a szegedieket és az abonyiakat legyõzve, 22
gárdából a 12. helyen végeztek.

SPORTHÍREK
DIÁKOLIMPIAI
ÚSZÓEREDMÉNYEK
Több mint száz résztvevõvel rendezték meg február 10-én Ózdon az úszó
diákolimpia I–II. korcsoportos megyei
döntõjét. Az amatõr és profi versenyzõket
együtt felvonultató mezõnyben a szerencsi fiataloknak ez alkalommal nem sikerült a továbbjutás. Az értékes helyezések
azonban jól jelzik a helyi úszó szakosztályban elvégzett komoly felkészítõ munkát. Eredmények: II. korcsoport: Tamás
Ádám 50 m hát II. helyezés, 50 m gyors
III. helyezés. Képes Panna 50 m hát III.
helyezés, 50 m gyors IV. helyezés. Török Balázs 50 m mell IV. helyezés. Pálinkás Péter 50 m mell VI. helyezés. Fiú
váltó (Bénó Kristóf, Bénó Gergõ, Török
Balázs, Tamás Ádám) V. helyezés. I. korcsoport: Képes Petra 50 m gyors VI. helyezés, Aszú Ábel 50 m gyors IX. helyezés, Hernádi Panna 50 m mell IX. helyezés, Szabó Eszter 50 m hát IV. helyezés, Fige Bálint 50 m hát VIII. helyezés.

A SAKKSZAKOSZTÁLY HÍREI
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztályú sakk-csapatbajnokság ötödik fordulójában február 13-án a szerencsi
együttes Edelényben vendégszerepelt. A
találkozó 7–5 arányú hazai sikert hozott,
amiben közrejátszott, hogy a mieink tartalékosan ültek asztalhoz. Ennek tükrében
a kis különbségû vereség elfogadható eredmény. Gyõztek: Ág Norbert, Újházi Dávid. Döntetlent értek el: ifj. Balogh Imre,
Balogh László, Balogh Imre, Mészáros Tamás, Jakab János és Csider Andor.
A B.-A.-Z. megyei egyéni sakk-diákolimpiai döntõt február 16-án rendezték meg Tolcsván. A viadalon Szerencset három játékos képviselte. A második korcsoportban 17 indulóból Tóth Adrián ötödik lett, a harmadik korcsoportban Zakar Adrián 19 induló közül a hatodik helyezést ért el. A negyedik korcsoport szép szerencsi sikert hozott, hiszen Tóth Levente a 18 fõs mezõnyben
az élen végzett, amivel bejutott az országos döntõbe.

február 25. – március 11.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Érthetetlen az aggodalma, amivel a februárnak indul, hiszen most
sincs több probléma, mint eddig
volt. Az akadályok azért vannak,
hogy leküzdjük õket. Eddig mindig
így gondolta, és most akaraterejével és szellemi fölényével be is bizonyíthatja, hogy nem ismer lehetetlent. A Jupiter és a Mars támogatását is élvezheti,
ami azt jelenti, hogy a szerencse és a lelkesedés
sem hagyja el. Rég nem látott barátja váratlanul betoppan. A múltidézés során olyasmi is elõkerül
Önök között, ami igencsak elgondolkodtatja.
Lehet, hogy a hallottak után átértékeli a múlt történéseit. Az idõ kerekét visszaforgatni nem akarja,
de szíve megnyugszik. Ha egyedül él, a februári
újhold és a vele kapcsolatba kerülõ Mars kedvezõ
körülményeket teremt az ismerkedéshez. Ám
abban már nem sokáig segítenek a bolygók, hogy
meg is tudja tartani...
Bika (IV. 21. – V. 20.)
Ha tanul, olyan eredményeket
produkál, amin önmaga is elámul. Ha a pénzkeresetet tekinti
most az elsõdleges célnak, ugyancsak szép sikerekre számíthat.
Csak a családi konfliktusokat lesz nehéz elkerülni. De talán nem is kerülgetni kell, inkább tisztázni kell a félreértéseket. Ha még magányos,
akkor a február eleji társasági meghívásokat feltétlenül fogadja el, és rátalál az igazira. A Vénusz
minden téren új lehetõségeket kínál, hatására
nemcsak a munkában vág neki egy bizonytalan
kimenetelû feladatnak, hanem a magánéletben is
kipróbálja az erejét, pontosabban a vonzerejét.
Bár sikert ér el, az eredménnyel csöppet sem lesz
elégedett! Ugyanis nem annak sikerül elcsavarni
a fejét, akit kiszemelt magának.
Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
A véletlenek folytán olyan információkhoz jut, melyeket jól
hasznosítva jelentõs elõnyre tehet
szert a vetélytársaival szemben.
Ám ha elbízza magát, akkor
könnyen elveszítheti ezeket az elõnyöket. Ha
vannak külföldi kapcsolatai, vagy külfölddel kapcsolatos tervei, akkor most kedvezõen alakulnak
és sok hasznot hoznak. De az is lehet, hogy a
szerelem érkezik a határokon túlról… Általában
könnyen köt kompromisszumot, hamar alkalmazkodik az új helyzetekhez, ám a hónap közepétõl (különösen a telihold idején) nem hajlandó
megalkudni. Ha csak a negatívumokat látja párjában, jobb, ha pontot tesz a kapcsolat végére.
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Szinte egyik napról a másikra
fordul meg minden, méghozzá
épp az ellenkezõ irányba. De szerencsére pozitív változások sorozata várható. Február végéig a
siker reményében kezdhet bármilyen vállalkozásba, csak arra kell vigyáznia, hogy ne hajtsa túl
magát, pihenésre mindig jusson elegendõ idõ.
Mert Fortuna csak a munkában és a szerelemben
kíséri, az egészségére saját magának kell vigyáznia! Sokat ígérõ idõszak köszönt Önre. Most gyökeresen megváltoztathatja az emberekhez
fûzõdõ viszonyait. Végre a saját érdekeit érvényesítheti – és sikerrel. S amikor már elég magabiztosnak érzi magát a hétköznapokban,
észrevétlenül belopakodik a szerelem az életébe.
Ha már megtalálta a párját, egy kellemes családi
esemény szervezése köti le napjait.
Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
A legfontosabb a kapcsolatok
ápolása. Ez vonatkozik a szûkebb
környezetére, a házasságára, szerelmi életére, de a szakmai, sõt, a
társadalmi kapcsolataira is. Most
mindenhonnan kaphat segítséget, de ne legyen
önzõ. Amire nincs szüksége, adja tovább másoknak. Segítsen ön is. Ha még magányos, mindent elkövet, hogy partnert találjon. De épp ezzel
a nagy „akarásával” ijeszti el a rajongókat. Vidám
társaság, kellemes utazás, érdekes találkozások
teszik mozgalmassá napjait a hónap elsõ felében.
Teliholdkor veszekedéssel, lázadással – bármilyen nemes is a célja –, nem old meg semmit. Ha
dühös, vonuljon vissza. A harag által diktált döntéseit már napok múlva szívesen visszavonná –
de akkor már késõ.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Sok emberrel meggyûlik a
baja. De hát azért ingerültebbek a
környezetében élõk, mert folyamatosan kritizálja õket. Semmi
nem jó, amit tesznek, mindenben
hibát keres, és persze aki nagyon keres, az talál
is. Elsõsorban a munkahelyén van most veszélyben, a mostani nagy átszervezési hullámban nem
az számít, hogy nagyszerû munkaerõ, hanem
hogy mennyire tud kijönni a többiekkel. Álarc
mögé bújik, és megpróbálja elrejteni még a vágyait is a párja elõl. Mert olyan gondolatok cikáznak a fejében, amibe belepirul. Sosem hitte
volna, hogy ennyire hatalmába kerítheti a vágy.
De miért baj ez? Lehet, hogy most ismerte meg
azt, aki feltüzeli a fantáziáját.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Igaza van, ha úgy érzi, hogy
megkeserítik az életét. Testvére,
rokonai, családtagjai olyan igényeket támasztanak, amiknek nem
lehet eleget tenni. Ha a béke érdekében mégis megpróbálja, lehet, hogy kudarcot
vall. Álljon a sarkára és ha nehezére esik is, de
védje saját érdekeit, és mondjon nemet. A következõ hetekben több emberrel is megszakítja a
kapcsolatot, mindegy, milyen szálakkal kötõdnek.
Az utóbbi idõben sokat vállalt magára, kevesebbet foglalkozott a szerelemmel. Most pótolhatja.
Az újhold a magányos Mérlegeknek új szerelmet
ígér, a tartós kapcsolatban élõk pedig egyre inkább
azt érzik, hogy talán már a gyermek tervezése is
idõszerû volna.
Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Elsõsorban munkahelyi problémáktól kell tartania, de otthon is elõfordulhatnak
kisebb-nagyobb
viták. Sok idejét elrabolja egy hivatalos ügy intézése, a bürokrácia útvesztõiben talán egyedül nem is nagyon boldogul.
Ne hagyjon semmit az utolsó pillanatra, számítsa
be, hogy mindenhez legalább „két forduló” kell. És
ez igaz az érzelmi ügyeire is. Elsõ nekifutásra sem a
békülés, sem egy új kapcsolat indítása nem fog sikerülni. Egyéniségéhez az illik, hogy alaposan átgondoljon mindent, nem dönt az elsõ benyomásai
alapján. Ezúttal a párkapcsolatában volna szükség
erre a megfontoltságra. Se a szakítást ne hamarkodja
el, se az új kapcsolatba ne ugorjon fejest, fõleg
egyéjszakás kalandba ne keveredjen, mert már másnapra megbánná.
Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Nemcsak önnek vannak anyagi
gondjai. Bármerre néz, tapasztalnia
kell, hogy mások sincsenek jobb
helyzetben. Ez nem vigasztalja. A
pénz hiánya rányomja bélyegét
nemcsak a hangulatára, de a kapcsolataira is. Semminek nem tud igazán örülni, és a párjával, családjával is sokkal többet zsörtölõdik. Az önsajnálat
sehová nem vezet. A szerelemben keres vigaszt, de
meggondolatlan, és is csalódás érheti. Nem hitte
volna, hogy eddig jut a kapcsolata, s fõleg azt nem,
hogy ön lesz, aki a szakítást fontolgatja. A Mars
helyzete nem kedvez a vitáknak, bármirõl van szó,
alulmarad. S csak mérgesedik a helyzet. Azért még
nincs minden veszve. Telihold környékén tényleg
többet veszekednek majd, mint máskor, de ha a
szép emlékek közül több is elõjön egy ilyen kiadós
vita után, akkor van remény, hogy újra egymásra találjanak.
Bak (XII. 22. – I. 20.)
Sokkal borongósabb most a hangulata, mint amilyet a helyzete, körülményei indokolnának. Talán a tél
már teljesen kimerítette nemcsak a
szervezete vitamintartalékait, de a
lelkesedését is. Apróságokon felhúzza magát, egyegy félreértett mozdulatból, félmondatból egész öszszeesküvés-elméletet szõ. Pedig nincs igaza. A
következõ hetekben a szerencse és a szerelem folyamatosan ott ólálkodik a Bakok körül, csak az ajtót
kellene kinyitni elõttük. A felemás helyzeteket roszszul tûri. Vagy igen vagy nem, vagy fekete vagy
fehér – csak így tud gondolkodni. Február második
felében akkor jár jól, ha nem állítja döntéshelyzet
elé a kedvesét, mert biztos, hogy a válasza egy bizonytalan „talán”, esetleg egy „nem tudom” lesz. S
ezzel alaposan felbosszantja.
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Mindig is vállalkozó szellemû
volt. Azonban a következõ hetekben túltesz még önmagán is. Születésnapja környékén ugyanis
nemcsak a barátaitól kap ajándékot, hanem a Sorstól is. Bátran kockáztathat, most
van itt az ideje mindenféle újítás, változtatás bevezetésének. Minden lehetõséget ragadjon meg, idõbeosztással akár meg is duplázhatja a szerencséjét.
A bolygók mostani kedvezõ állása egyébként a magánéletére, szerelmi kapcsolatára is hatással lesz. A
bolygók felszínre hozhatnak néhány korábbi vitát,
de mert az irányítás lehetõsége még mindig önnél
van, úgy tudja alakítani a dolgokat, hogy a végén
gyõztesen kerülhet ki az érzelmi csatából (akkor is,
ha a kirobbanás pillanatában épp ön volt a hunyó).
Halak (II. 20. – III. 20.)
Nagyon sok munka várja ebben
az idõszakban, újabb és újabb feladatot kénytelen megoldani – ráadásul nem a saját munkája, hanem
a kollégái hanyagsága vagy hiányzása miatt. Ez a magánéleti gondokról ugyan eltereli
majd a figyelmét, de közben egy jó lehetõség mellett is elmegy anélkül, hogy észrevenné, mit szalasztott el. Ha magányos, akkor fogadja el a barátai
meghívását, szakítson idõt a társasági életre, nehogy
elszalassza a „nagy találkozást”. A Mars félreérthetõ
helyzeteket teremt. Nem szabad az elsõ benyomás
alapján döntenie. Különösen a telihold környékén
túlságosan érzékeny, a bolhából is elefántot csinál.
S ha elkezdene kutakodni a párja dolgai után, vagy
féltékeny kérdésekkel bombázni, akkor bizony csak
saját magának ártana.

SZERENCSI TÜKÖR

ÁLLAPOTJELENTÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRÕL

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
közzétette azt a jelentést, amit Magyarország készített a Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi helyszín állapotáról.

A dokumentációt a
magyar államnak
2011. január 31-ig
kellett benyújtania az UNESCO Világörökség Központjához. A jelentés középpontjában a térségben megvalósítani tervezett szalmatüzelésû erõmû, illetve annak az egyetemes védelem alatt
álló kultúrtájra gyakorolt valószínû hatása áll.
Az írás megállapítja: a Világörökségi Bizottság tavaly nyáron Sevillában
megtartott ülése óta, a tokaji világörökség puffezónájában, azaz Szerencs határába tervezett erõmûépítéssel
kapcsolatos helyzet – a helyszín kiemelkedõ értékeire való tekintettel – nem
súlyosbodott, nem romlott. A beruházó nem folytatta a létesítmény, felszín
rendezésével alig megkezdett építését.

Bár az államnak jelenleg csekély és csak
közvetett beavatkozási lehetõsége van
a projekt leállítására, a civil szervezetek fellépése, a velük való együttmûködés révén a projekt gyakorlatilag felfüggesztett állapotba került, elsõsorban
a megvalósításhoz szükséges anyagi források hiánya – a korábbi befektetõi partnerek, bankok visszalépése – miatt. Az
erõmû használatbavételi engedélyének
elsõ kötelezõ felülvizsgálatának a határideje 2012. április 30-a, az építési
engedély 2012 júliusában jár le. A jelentés tartalmazza, hogy a magyar állam a környezethasználati engedély felülvizsgálata során komolyan fontolóra fogja venni az UNESCO és az ICO-

MOS közös tanácsadói missziójának
megállapításait, amelyek között szerepel,
hogy az erõmûvet
nem szabad a Szerencstõl keletre esõ
területre telepíteni,
mert súlyos negatív
hatást gyakorolhat a
vidék kiemelkedõ
egyetemes értéket
hordozó számos jellegzetességére. A szalma begyûjtése pedig nem történhet a világörökségi helyszínen és annak védõzónájában, a Bodrogköz és a Taktaköz árterületein, valamint ott, ahonnan a begyûjtési útvonalak ezeken a területeken haladnak át.
A jelentésben többek között szerepel az is, hogy a várhatóan 2011-ben
megszületõ világörökségi törvény
megfelelõ garanciákat nyújt majd
arra, hogy az országos és helyi terület- és településrendezési tervekben
megfelelõen tükrözõdjenek a kiemelkedõ egyetemes értéket hordozó
sajátosságok fenntartására irányuló
célkitûzések.

VAN-E HÉVÍZ SZERENCSEN A FÖLD MÉLYÉN?

Szerencs történetében sokszor vetõdött fel a hévízkutatás kérdése. Az elmúlt években többször hallhattunk
olyan elképzelésekrõl, melyek a város
határában, a föld mélyén húzódó melegvizes források kihasználásán alapuló
új fejlesztésekben gondolkodnak.
Van-e termálforrás a környékünkön? Eddig még senki sem tudta biztonsággal megmondani, így a pontosabb válasz reményében felkerestük
Szûcs Pétert, a Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Karának tanszékvezetõ tanárát.
A professzor a közelmúltban több helyen tartott elõadást azokról a földtani
kutatási eredményekrõl, melyek az
1950-es, ’60-as években kezdõdtek
Szerencsen és környékén.
A Szerencsi Hírek kérdésére Szûcs
Péter többek között hangsúlyozta,
hogy termálvizes projekt soha nem volt
ezen a vidéken, az elvégzett fúrások

más ipari tevékenységek – például a
kaolinbányászat – miatt történtek. Néhány mélyebb feltárás során azonban
olyan jelekre bukkantak, melyek alapján valószínûsíteni lehet, hogy van a
föld mélyén termálvíz. A professzor
hozzátette: a kutatást az is befolyásolja, hogy e vidéken bonyolult földtani
közegrõl van szó, mivel az Alföld és
az Északi-középhegység találkozásánál
helyezkedik el Szerencs.
A sikeres továbblépéshez alapos, célzott földtani, hidrogeológiai felmérésekre lenne szükség. Ilyen területeken
szeizmikus, geofizikai módszerrel érdemes vizsgálatot végezni, ami önmagában mintegy 20-30 milliós költséget jelentene, azonban ekkor lehet
csak megnyugtató választ kapni arra a
kérdésre: valóban van-e Szerencs alatt
hévíz?
A professzor szerint az új Széchenyi
Terv hét programja közül az egyik foglalkozik ásvány-, gyógy- és hévizekkel,

talán ez megteremthetné a lehetõséget a kutatási költségek pályázati úton
való elnyerésére.
– A Miskolci Egyetemen mûködik a
hidrogeológus mesterképzés – emelte
ki Szûcs Péter. – Kezdeményezésemre az egyik hallgatónk diplomatervet
készít Szerencs hévíz-, vagy melegvízpotenciáljáról. Ennek keretében rendezettebbé válnának a jelenleg rendelkezésre álló adatok, ismeretek, illetve néhány olcsóbb – akár a tanszék,
vagy a helyi önkormányzat által finanszírozott – vizsgálat után reményeink szerint több információ állhat
rendelkezésünkre.
Lapunk kérdésére válaszolva az
egyetemi tanszékvezetõ hangsúlyozta,
hogy ez a diplomaterv akár egy majdani pályázat, vagy késõbbi program
szakmai alapjául is szolgálhat, de elsõsorban az alapkérdés eldöntésében
nyújt segítséget: van-e hévíz a föld mélyén?
M. Z.

SÚLYEMELÕ-ÉREMESÕ A MINÔSÍTÔ VERSENYEN

Népes mezõnnyel képviseltette magát a szerencsi
súlyemelõ szakosztály a február 12-én Tiszaújvárosban
megrendezett területi minõsítõ diákolimpiai selejtezõ
versenyen, ami egyben a
magyar csapatbajnokság elsõ
fordulója is volt. A viadalon
Fekete László, Fekete Diána és Morvai Zoltán tanítványai nyolc arany-, öt ezüstés három bronzérmet szereztek.

A negyvenhat indulóból álló mezõny
közel felét adták az SZVSE fiataljai, akik
közül ez alkalommal 22-en léptek dobogóra, többen életük elsõ versenyén.
Egyéniben kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott Bárány Gergõ, aki a fiú korcsoportos versenyzõk között maximális 90 pontot szerzett, így megkapta a
legjobbnak járó különdíjat. A serdülõk
mezõnyében Runda Tamás eredménye
is figyelemreméltó volt, így a sinclair
pontok alapján elnyerte a legjobb serdülõ versenyzõnek járó elismerést. Az
ifjúsági korúak +94 kilogrammos súlycsoportjában Pajger Ádám a tavalyi legjobb összeredményét 17 kilogrammal

túlszárnyalva a dobogó legfelsõ fokára állhatott, ami arra is elegendõ volt,
hogy a sinclair pontversenyben is az
elsõ helyen zárjon. Így minden korcsoportban, ahol indult szerencsi versenyzõ, az SZVSE fiatal tehetségei
hozták el a legjobbnak járó díjat.
A csapatbajnokságban indulók közül mindenki a tõle elvárt teljesítményt nyújtotta, de közülük is kiemelkedõ Gáspár Pál és Balla Dávid
eredménye. Az elõbbi 15 kilogrammot,
míg az utóbbi 9 kilogrammot javított
elõzõ összetett teljesítményén. Molnár
Péter ugyan súlyban nem javított, de
miután alacsonyabb súlycsoportban indult, a sinclair pontja magasabb lett a
tavalyinál. A csapatot erõsítette a más-

fél évet kihagyó Árvay Balázs,
aki a Magyar Egyetemisták és
Fõiskolások Országos Bajnokságára készül, és szintén
versenybe szállt az edzõként
tevékenykedõ Morvai Zoltán
is. A szerencsi csapat összesítésben a harmadik helyen
végzett: Gáspár Pál Dávid
(140 kg), Molnár Péter (175
kg), Balla Dávid (194 kg),
Árvay Balázs (200 kg), Morvai Zoltán (205 kg).
Fiú korcsoport, 36 kg: I. Vida József
(88 pont). 40 kg: II. Takács Viktor (84
pont). 45 kg: I. Monyók Gergõ (88
pont), 69 kg: I. Kovács Gergely (89
pont), II. Sztahura István (87 pont). +77
kg: I. Bárány Gergõ (90 pont), II. Szabó Bence (69 pont).
Serdülõ korcsoport, 56 kg: I. Runda
Tamás (120 kg), III. Takács János (90
kg). 69 kg: II. Keresztesi Márton (105
kg), III. Balla Zsolt (59 kg). 85 kg: I. Szilágyi Dávid (82 kg). +85 kg: I. Balogh
Tibor (112 kg).
Ifjúsági korcsoport: +94 kg: I. Pajger
Ádám (162 kg), II. Sztankovics József
(137 kg), III. Ollócki István (130 kg).
IV. Monyók Zoltán (127 kg).
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
ÉLÕHELY- ÉS ÁRVÍZVÉDELEM

A Szerencsi Cukorgyár bezárása után az egykori üzem helye egyelõre kihasználatlanul várja a beruházókat. Eleinte úgy tûnt, hogy a cukorgyártáshoz elengedhetetlen hûtõtavak sorsa is kérdéses, azonban a terület az Aggteleki Nemzeti Park kezelésébe került. A Szerencs-patak partján a Rákóczi
úttal párhuzamos részen az egykor mesterségesen kialakított állóvizek környékét az új fenntartó az elmúlt évben rendbe tette. Megtörtént a mederkotrás, a vízpartot munkagépekkel tisztították meg. Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy értékes vizes élõhely alakult ki az elmúlt esztendõk során a ma már nem használt területeken. A nemzeti park ezt szeretné megõrizni a jövõ számára. Veress
Balázs arról is tájékoztatott, hogy az Aggteleki Nemzeti Park és Szerencs
Város Önkormányzata hamarosan együttmûködési megállapodást köt egymással, amelynek a Szerencs-patak belterületi szakaszán lévõ zsilip áll a
középpontjában. Mint megtudtuk, a város engedélyt kap arra, hogy árvízhelyzet, vagy egyéb indokolt esetben kezelje a mûtárgyat. Az igazsághoz
tartozik, hogy a zsilip leromlott mûszaki állapota miatt felújításra szorul a
jövõben.

KIDÕLT A BEHAJTANI TILOS! TÁBLA

A Széchenyi út és Széchenyi köz sarkán, a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt.
irodaháza mögött találtuk kidöntve a közelmúltban a Behajtani tilos! táblát. A fotó még idejében készült, hiszen néhány nap elteltével az illetékesek is észlelték a problémát és a jelzés visszakerült a helyére.

KÓBOR KUTYÁK A KÖZTERÜLETEKEN

Az utóbbi idõben ismét elszaporodtak a kóbor kutyák a város területén.
Az elmúlt évben lapunkban többször beszámoltunk arról, hogy a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. végzi a gazdátlan állatok befogását. A cég alkalmazásában lévõ mezõõr a közterületen csatangoló kutyát altató lövedékkel kábítja el, majd bekerülnek a társaság telephelyén kialakított kennelekbe, ahol kétnapos megfigyelés vár rájuk, ez idõ alatt a gazdák 15 ezer
forint befizetésével és az oltási papírok bemutatásával kiválthatják kedvenceiket.
A napokban látott, utcán csatangoló ebekrõl egyelõre nem tudni, hogy
valóban kóbor jószágok, vagy csak a gazdi volt figyelmetlen. Azonban az
biztos, hogy a Rákóczi Zsigmond tér környékén csapatokban ugrándozó
kutyákkal érdemes óvatosan bánni, különösen, ha arra gondolunk, hogy
fõleg az iskola környékén tûnnek fel rendszeresen.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. március 11-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben.
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HIRDETÉS

PANZIÓ

AJÁNDÉKUTALVÁNY
NÔNAPRA!

Szerencs, Gyár út 13.

Lepje meg hölgyismerõseit, szeretteit a Szerencsi
Fürdõ és Wellnessház egy alkalomra szóló ajándékutalványával, mely 2011. március 10-ig akciós áron,
1500 Ft-ért vásárolható meg a fürdõ recepcióján.

(A Mol-kút mellett)

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

Tel.: 30/3700-382
Rákóczi út 94. Tel.: 47/560-250.

MÛSZAKI VIZSGA, SZGK., TGK.

A TÉRSÉG LEGOLCSÓBB VIZSGABÁZISA.*

Corsó
Angol használtruha-kereskedés
Szerencs, KOssuth tér 4.

Bálabontás
március 3.

AKÁR 1 NAP ALATT, AKÁR JAVÍTÁSSAL IS, AKÁR SZÁLLÍTÁSSAL IS.
(HÁZTÓL HÁZIG)
EREDETISÉGVIZSGÁLAT, BIZTOSÍTÓS
KÁRRENDEZÉS.
MÁRKAFÜGGETLEN
GÉPJÁRMÛJAVÍTÁS
(SZGK., TGK.)
ÚJ ÉS HASZNÁLT
SUZUKIK GARANCIÁVAL

(csütörtök)

tavaszi–nyári gyermekruhák,
kiegészítôk darabáron

Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.

Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.**
* Részletek a márkakereskedésnél. ** Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

Igniker Kft.

Egy kis
hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos hosszúkaraj
Rövidkaraj
Comb csont nélkül

1059 Ft/kg Szendvicssonka
1149 Ft/kg Parasztkolbász
959 Ft/kg Májas hurka

999 Ft/kg
939 Ft/kg
599 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:

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

A Szerencsi Hírek
következô száma
2011. március 11-én
jelenik meg.
Lapzárta:
március 4.,
10 óra.

Parasztmájas
829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával
1429 Ft/kg
Csontos tarja
939 Ft/kg
Lapocka csont nélkül
989 Ft/kg
Dagadó
909 Ft/kg
Oldalas
799 Ft/kg
Juhbeles virsli
899 Ft/kg
Nyári turista
799 Ft/kg
Rakott fej
729 Ft/kg
Cserkészkolbász
1399 Ft/kg
Lángolt kolbász
799 Ft/kg
Vastagkolbász
1399 Ft/kg

Sütnivaló kolbász
859
Füstölt sertéskolbász
604
Füstölt sertésfej
539
Füstölt tarja csont nélkül 1049
Füstölt csülök
699
Füstölt, darabolt comb 1499
Füstölt húsos csont
499
Füstölt láb
429
Erdélyi szalonna
799
Császárszalonna
899
Kenyérszalonna
699
Sertészsír
429
Sertéstepertõ
1429

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

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

Termelõi tej magas
zsírtartalommal
170 Ft/liter

Az akció 2011. február 25-étôl a módosításig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

