
A Miskolci Nyomozó Ügyészség
lezárta a vizsgálatot azoknak a lakás-
építésekhez jogosulatlanul igényelt
szociálpolitikai támogatásoknak az
ügyében, amelyeknek a felderítését
2007-ben kezdte meg a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság. Az ügyészség 2009. április 23-
án befejezte a nyomozást, a 464 ol-
dalas vádiratot és a 24 ezer oldalas
nyomozati anyagot július 23-án meg-
küldte a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Bíróságnak. Összesen 202 ember
kap majd idézést vádlottként a tár-
gyalásra, köztük a szerencsi polgár-
mesteri hivatal korábbi építésügyi és
városfejlesztési osztályvezetõje, akit
2008. június 29-én vettek bûnügyi õri-
zetbe, majd elrendelték az elõzetes le-
tartóztatását, ami többszöri hosszab-
bítás után jelenleg is tart.

Két évvel ezelõtt figyeltek fel a ha-
tóságok arra, hogy megszaporodtak az
ún. szocpolos lakásépítések a Takta-
közben, amihez az akkori jogszabá-
lyok alapján akár másfél millió forint
vissza nem térítendõ állami támoga-
tás volt igényelhetõ. A teljes összeg-
hez csak azt követõen juthattak hoz-
zá a jogosultak, ha rendelkeztek az
építésügyi hatóság által kiállított hasz-
nálatbavételi engedéllyel. Taktake-
nézen, Monokon, Taktaharkányban,
Mezõzomboron, Tiszalúcon, Megya-
szón és Tiszatardoson azonban fel sem
épült, vagy éppen lakhatatlan házak-
ra adta ki a hatóság a valótlan tartal-
mú igazolásokat. Az állami támoga-
tás megszerzését követõen csupán pár
százezer forintot tettek zsebre a tá-
mogatást igénylõk, az összeg na-
gyobb része az ügyletben közremû -

ködõkhöz, közvetítõkhöz, uzsorá-
sokhoz került.

Az elmúlt években a pénzszerzés-
nek e törvénytelen formája az ország
különbözõ területein szinte általános-
sá vált, azonban egyedülállónak te-
kinthetõ a „taktaközi szocpolcsalá-
sok” néven ismertté vált ügy, aminek
a vizsgálatát a Miskolci Nyomozó
Ügyészség végezte.  

– Azért vettük át egy évvel ezelõtt
a nyomozást a rendõrségtõl, mert adat
merült fel arra, hogy az ügyben hiva-
talos személy megvesztegetése történt,
és ilyenkor a büntetõeljárási törvény
alapján a vizsgálat kizárólag az ügyész-
ség hatáskörébe tartozik – válaszolta
lapunk kérdésére Friedmanszky Zol-
tán (fotónkon), a Miskolci Nyomozó
Ügyészség vezetõ ügyésze. – Már ak-
kor nyilvánvaló volt számunkra, hogy
egy rendkívül bonyolult és szövevé-
nyes esetrõl van szó, amelynek a fel-
göngyölítésére hat-hét hónap állt ren-
delkezésünkre, hiszen a rendõrség
már 2007-ben megkezdte az eljárást,
aminek a befejezésére a jogszabály két
évet biztosít az elsõ gyanúsítotti ki-
hallgatástól számítva. Hatfõs nyomo-
zócsoportot alakítottunk, aminek a
munkájában négy ügyész és a megyei
rendõr-fõkapitányság két tisztje vett
részt. A vizsgálat során a jogosulatla-
nul igénybe vett szociálpolitikai tá-
mogatásokkal összefüggésben 43 da-
rab társasházra derült fény, amelyek-
nél 2-4 négy lakás építésére igényel-
tek állami támogatásokat. Így összesen
több mint száz helyszíni szemlét tar-
tottunk, igazságügyi szakértõi véle-
ményeket szereztünk be, közel há-
romszáz volt a gyanúsítottak, tanúk ki-
hallgatásának, valamint a szembesí-
téseknek a száma. A nyomozati anyag
24 ezer oldal, aminek a rendezéséhez
52 iratgyûjtõre volt szükség. A 464 ol-
dalas vádiratban, 200 oldalon kizáró-
lag a bizonyítékok szerepelnek. A
vádlottak száma 202 fõ, akik között
megtalálhatók köztisztviselõk, banki al-
kalmazottak, földmérõk, építészmér-
nökök, mûszaki ellenõrök, építési vál-
lalkozók és maguk az építtetõk is, akik
igényelték a pénzintézetektõl a szoci-
álpolitikai támogatásokat. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Talán segített nekik a gólyatábor, ahol
még az anya közelében fedezhették fel
a rájuk váró színes világot, talán öröm-
mel vették kezükbe az ajándék ceruzát
és boldogan kötötték fel az iskolai kö-
zösséghez tartozást jelképezõ nyak-
kendõt a tanévnyitó ünnepségen, s így
az elsõ tanítási nap sem találkoztak a ta-

nító nénik pityergõ, szomorkodó kis-
gyermekekkel.

A szerencsi és ondi 115 elsõs az or-
szág 99 ezer kisdiákjai közül számunk-
ra a legfontosabbak! Vártuk, szeretjük és
bátorítjuk, egyúttal segítjük is õket a tu-
dás megszerzésének útján.

De hogyan is kezdõdött? Bizony úgy,
hogy tavaly még õk is kicsi óvodások vol-
tak! Most õket követi 305 kisgyermek,
akik Ondon, a Csalogány, a Gyárkerti és
a Napsugár óvodákban kezdik meg a ne-
velési évet, hogy szüleik nyugodtan dol-
gozhassanak úgy, hogy gyermeküket
biztonságban tudhatják. A kicsik eköz-
ben felkészülnek arra, hogy jövõre, vagy
azután beüljenek az iskolapadba.

S hogy az óvodába kik járhatnak? Kik
azok, akik a színes, vidám foglalkozá-
sokon részt vehetnek? Hát azok, akik
édesanyjuk óvó „szárnyai” alól kikerül-
vén vagy a bölcsõdében eltöltött gond-
talan idõszak után „megértek” arra, hogy
elkezdjék az iskolai életre való felké-
szülést.

Boldogan számoljuk a piciket, hiszen
a 2009/2010-es nevelési évben az eddi-
gi három közösség mellett egy egész új
csoportra való apróság kopogtatott az in-
tézmény ajtaján. Õket reményeink sze-
rint október 1-jétõl üdvözölhetjük a
bölcsõdében. Persze, a kisgyermekbõl kis-
diák, a kisdiákból pedig gimnazista lesz.

(Folytatás a 4. oldalon.)

A város rendelõintézete a folyama-
tosan bõvülõ egészségügyi szolgáltatá-
saival három kistérség 31 településén élõ
58 ezer fõs lakosság járóbeteg-ellátását
biztosítja.

– Az egészségügyi intézmény szak-
mai tevékenységének bõvítése, maga-
sabb szintre emelése a célja szerencsi
önkormányzat által benyújtott sikeres pá-
lyázat megvalósításának – tájékoztatta
lapunkat Bobkó Géza igazgató fõorvos.
Az Észak-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében finanszírozott projekt a
rendelõintézet épületének átalakítását,
felújítását, új szakellátások bevezetését,

a gyógyítást szolgáló kapacitás növelé-
sét, valamint az eszköz- és mûszerállo-
mány jelentõs bõvítését és minõségi cse-
réjét biztosítja. A 837 millió forintos kor-
szerûsítés mérföldkõ az intézmény  éle -
tében.

A projekt legjelentõsebb eredményei
az egynapos sebészet, valamint a kú-
raszerû ellátás bevezetése, aminek a fel-
tételeit a meglévõ épületben a szak-
rendelõk és egyéb helyiségek teljes át-
alakításával teremtik meg. A szemészeti
és sebészeti mûtõk, valamint a kúra-
szerû ellátások az elsõ emeleten a fõbe-
járat felett és a jobb oldali épület-
szárnyban lesznek. Az épület átalakí-
tása, felújítása kiterjed a homlokzat
hõszigetelésére, a nyílászárók cseréjé-
re, az épületgépészeti rendszerek kor-
szerûsítésére, valamint a teljes körû aka-
dálymentesítésre is. A projekten belül
az építési munkák tervezett költsége
450 millió forint. 

– A mûszerállomány bõvítésére az el-
avult eszközök cseréjére elõirányzott
összeg 300 millió forint – ismertette Bob-
kó Géza. – Ebbõl csaknem minden szak-
rendelõ részesül: jelentõs fejlesztés lesz
a kardiológiai eszközök, a gasztroente-

rológia, a tüdõgondozó, a röntgen és a
fizioterápia területén, és természetesen
az eszközbeszerzésen belül jelentõs té-
telt képvisel az új ellátásokat nyújtó rész-
legek felszerelése. A fentieken túl a mi -
nõségi betegellátást szolgálja az infor-
matikai fejlesztés is. A projekt megva-
lósítása a kiviteli tervek készítésével kezd-

õdik. Várhatóan 2009 novemberében
kiírásra kerül a kivitelezõ kiválasztásá-
ra vonatkozó közbeszerzési eljárás,
amelynek a lezárását követõen 2010. év
elején kezdõdhetnek a munkák a Sze-
rencsi Kistérségi Szakorvosi Ellátó Köz-
pontban.

S. L.

Azok a hatévesek, akik  éle -
tében óriási változás az iskolá-
ba lépés, bizonyára szorongva,
ám remélhetõleg kíváncsian és
várakozással telve lépték át a
Szerencsi Általános Iskola ka-
puját. 

A szerencsi egészségügyi központban több mint nyolcszázmillió
forintos fejlesztés valósul meg.    

VÁDEMELÉS 
„SZOCPOLCSALÁSOS” ÜGYBEN 

Szerencs Város Önkormányza-
ta nevében Rónavölgyi Endréné
polgármester és Bíró László
fõjegyzõ augusztus 4-én aláírta a
közel 800 millió forintról szóló tá-
mogatási szerzõdést a rendelõin-
tézet korszerûsítésére. A szakem-
ber szerint a 2010-ben megvaló-
suló, nagy jelentõségû fejlesztés az
egészségügyi intézmény éppen
húsz évvel ezelõtti megépítéséhez
hasonlítható.

MÉRFÖLDKÔ A RENDELÕINTÉZET TÖRTÉNETÉBEN

AZ ÚJ TANÉV KEZDETÉN

Szerencsen az idén szeptemberben 114 általános iskolás elsõs ült be az iskolapadba.  
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Az idén augusztus 29-én tartották
az ünnepélyes tanévnyitót a Sze-
rencsi Általános Iskolában, 31-én pe-
dig a Bocskai gimnáziumban. 

A városi sportcsarnok küzdõterén
sorakoztak fel az alsó és felsõ tago-
zatos osztályok, míg a nézõteret a
szülõk és hozzátartozók népesítették
be. A középen elhelyezett padokon
foglaltak helyet a legkisebb diákok,
akik közül többen versek elmondá-
sára is vállalkoztak. Fábián Ottóné be-
szédében kiemelte, hogy a nyári hó-
napokban számos tábor várta a fia-
talokat és a szünet végére elvégez-
ték a szükséges felújításokat, javítá-
sokat az intézményekben. A fõigaz-
gató arra kérte a diákok szüleit, hogy
az új tanévben is ápoljanak napi mun-
kakapcsolatot a pedagógusokkal, ami
a tanárok és tanítók sikeres oktató-
nevelõ tevékenységének az egyik
záloga. Az ünnepség végén az osz-
tályfõnökök immár hagyományosan
felkötötték az új elsõsök nyakába az
iskola nyakkendõjét. 

A Bocskai gimnáziumban augusz-
tus 31-én reggel nyolc órakor volt a

tanévnyitó. Több mint ezer diák so-
rakozott fel az intézmény aulájában,
a folyosókon és a lépcsõkön. Gál And-
rás ismertette, hogy a középiskola tör-
ténetének ötvenötödik tanévében is
szorgalmas munkát várnak a diákok-
tól. A fõigazgató kitért arra, hogy a
2008/2009-es oktatási esztendõben a
gimnázium tanulmányi átlaga meg-

haladta a négy egészet, ami a tanu-
lók szorgalmas közremûködésével
tovább javítható. Az ünnepség végén
az osztályok termeikbe vonultak. A
legfiatalabbakat a szülõk is elkísértek
az évnyitóra, akik az osztályfõnökkel
váltott néhány szó után távoztak,
majd megkezdõdött az elsõ tanítási
nap a Bocskai gimnáziumban. 

BÚCSÚ 
ÉS CSALÁDOK NAPJA

A hagyományos
római katolikus
templombúcsút
követõen vidám,
s z ó r a k o z t a t ó
programok várták
Szerencs és a kör-
nyezõ települések
lakóit szeptember
6-án a Rákóczi-
várban. 

A helyi egyház-
közösség délelõtt
ünnepelte a bel-
városi templom
védõszentje, Szûz
Mária születésé-
nek évfordulóját. A közelmúltban kí-
vülrõl megújult Isten háza Jézus
Krisztus édesanyjáról kapta a Kis-
boldogasszony nevet. Ebbõl az al-
kalomból Szûz Mária szeptember 8-
ai születésnapjához legközelebb esõ
vasárnapon minden esztendõben
búcsút rendeznek. A 11 órakor
kezdõdõ szentmisén Orosz István be-
kecsi görög katolikus parochus ve-
zette a szertartást, hangsúlyozva,
hogy Mária Jákob lajtorjájához ha-
sonlóan kapcsolatot teremtett az ég
és a föld között. Az ünnep végén a
hagyományoknak megfelelõen az
udvarra vonultak a hívek, ahol kez-
detét vette a templomi körmenet.

Délután a Rákóczi-vár északi ka-
pujánál ajándék- és édességárusok
sátrai fogadták a Szerencsi Búcsú –

Családok Napja programjaira ér-
kezõket. A 17 órakor kezdõdõ ren-
dezvénysorozat elsõ produkciója-
ként Balássy Betty és Varga Feri
népszerû slágerei szórakoztatták a
várudvaron összegyûlt népes kö-
zönséget. 

A produkciót követõen Rónavölgyi
Endréné köszöntötte az egybegyûlte-
ket, hangsúlyozva, hogy Szerencsen
nem csak ez az egyetlen nap szól a
helybéli családokról. A polgármester
friss fánkra invitálta a nézõtéren he-
lyet foglalókat. Az ízes falatok elfo-
gyasztása után a János vitéz kétrészes
daljátékot tekintette meg a publikum.
Este rockkoncertet tartottak a törté-
nelmi falak között. Fellépett az idei sze-
rencsi rockpárbaj gyõztese, a Killer
Surprise, valamint a Miskolci Mûvek. 

KETTÔEZER DIÁK A PADOKBAN
Szeptember 1-jén a szerencsi ok-

tatási és nevelési intézményekben is
elkezdõdött az új tanév. A helyi ön-
kormányzat által fenntartott általá-
nos iskolában és gimnáziumban
2009/2010-ben közel kétezer diák
folytat tanulmányokat. 

A városban az alapfokú oktatást a
Szerencsi Általános Iskola biztosítja
a Bolyai és Rákóczi épületekben, míg
a középiskolai képzés színtere a
Bocskai István Gimnázium. A böl -
csõ dés és óvodás korú gyermekek ne-
velése a Gyárkerti, a Napsugár, a Csa-
logány és az ondi Csillagfény Gyer-
meksziget óvodában történik, a
bölcsõdések a gyárkerti intézmény-
ben az életkoruknak megfelelõ szak-
ellátásban részesülnek. A körzeti
nevelési tanácsadó és pedagógiai
szakszolgálat nem csupán helyben,
hanem a szerencsi kistérség telepü-

lésein látja el speciális feladatait, se-
gítséget nyújtva a minél eredmé-
nyesebb nevelõ, oktató munkához.
Az elmúlt évek felújításainak kö-
szönhetõen az iskolák korszerûen fel-

szereltek, a sze-
mélyi feltételek
biztosítottak a si-
keres tanévkez-
déshez az intéz-
ményekben. Talán
ennek is köszön-
hetõ, hogy az or-
szágosan jellemzõ
gyermeklétszám-
csökkenés itt nem
érzékelhetõ a be-
iratkozottak szá-
mában: az általá-
nos iskolába 940-
en, a gimnázium-
ban 1021-en kez-
dik meg, vagy

folytatják a tanulmányaikat. A Bocs-
kaiban az ötödik évfolyammal együtt
nyolc új osztályban összesen 286-
an járnak, az általános iskolában 114
az elsõsök száma. A középiskolai kol-
légiumba 148-an igényeltek férõhe-
lyet, az óvodába 305 gyereket írat-
tak be a szülõk, míg a bölcsõdében
a korábbi három helyett négy cso-
portot indítanak.

JÓKEDV, VIGASSÁG A VÁRBAN
Idén is megrendezte a hagyomá-

nyos Szegfû party-t az MSZP 11. szá-
mú választókerületi koordinációs
tanácsa, Rónavölgyi Endréné pol-
gármester, valamint a párt szeren-
csi szervezete és önkormányzati
képviselõi.

Az augusztus 29-ei eseményre ér-
kezõ vendégek a Rákóczi-vár udva-
rán gyülekeztek, ahol a szabadtéri
színpadon táncosok léptek fel. Több
produkcióval mutatkoztak be a tar-
cali Harlekin Táncsport Egyesület nö-
vendékei és a szerencsi Cini-Mini
Tánciskola fiatal tehetségei. Megle-
petésként az Éjjel az omnibusz tete-
jén címû operettslágert hallhatta a kö-
zönség Rónavölgyi Anna tolmácso-
lásában. Sikert aratott a szerencsi

Nyárutó Klub tagjaiból verbuválódott
táncegyüttes Egy szoknya egy nad-
rág címû produkciója. A rendezvény
résztvevõit Rónavölgyi Endréné kö-
szöntötte, majd Szabó György or-
szággyûlési képviselô kívánt jó szó-
rakozást a jelenlévõknek. A szer-
vezõk ajándékokkal lepték meg a kö-
zelmúltban megházasodott Ficsor
Ádámot, akinek kendõvel a progra-
mon is bekötötték a fejét. A polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irá-
nyító tárca nélküli miniszter kö-
szöntõjében azokra a kormányzati
 erõ feszítésekre hívta fel a figyelmet,
amelyek Magyarország válságból
történõ kivezetését szolgálják. Ficsor
Ádám fontosnak tartotta, hogy a la-
kosság lássa és értse a hazánk  jö -
võbeni fejlõdését megalapozó in-

tézkedéseket.  Idõ -
közben az üstökben
rotyogott az ízletes
gulyás, majd a szín-
padon az MSZP sze-
rencsi önkormányza-
ti képviselõi és bará-
taik bajor táncra pen-
derültek. A nap sztár-
vendégeként Matyi
és a hegedûs lépett
színpadra, majd a
Classic zenekar szó-
rakoztatta a publiku-
mot. 

A tavaly õsszel jelentkezõ pénzpi-
aci, majd gazdasági világválság ked-
vezõtlen hatásai Szerencsen és kör-
nyékén is jelentkeznek. Nagymértékû
létszámleépítés ugyan nem történt a
térségben, azonban mérséklõdött a
szezonális foglalkoztatás és a kisvál-
lalkozások alkalmazottak helyett csa-
ládtagok foglalkoztatásával ellensú-
lyozzák a kereslet-csökkenésbõl adó-
dó bevételkiesésüket.

A régió sok más településéhez ha-
sonlóan az elmúlt két évtizedben Sze-
rencset és környékét is elkerülték a
nagyszámú új munkahelyet létreho-
zó multinacionális befektetõk. A vá-
ros két nagy élelmiszeripari gyára a
privatizációt követõen ugyan meg-
maradt, de az üzemek a létszámle-
építések következtében évrõl évre
egyre kevesebb embernek biztosí-
tottak megélhetési lehetõséget. Tavaly
pedig a cukorgyár végleg bezárta a
kapuit. Míg a térségben az álláske-
resõknek az aktív korúakhoz viszo-
nyított aránya 26 százalék körül ala-
kul, addig ez a szám Szerencsen épp-
hogy meghaladja a 10 százalékot. 

– Az idén a szociális törvény válto-

zásának köszönhe-
tõen jelentõsen
emelkedett a re-
gisztrált álláske-
resõk száma – tájé-
koztatta lapunkat
Karády István (fo-
tónkon), az Észak-

magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ szerencsi kirendeltség-veze -
tõje. Ezek az emberek korábban az ön-
kormányzatokkal együttmûködve ré-
szesültek rendszeres szociális segély-
ben, most azonban kötelesek  együttmû -
ködni velünk és részt venni az „Út a
munkához” program keretén belül a
közcélú munkavégzésben. Ugyanak-
kor a szezonális foglalkoztatásnál visz-
szaesést tapasztaltunk. Ezek együttes
hatásaként mintegy hétszáz fõvel bõvült
az elhelyezkedni nem tudók száma. A
kirendeltségvezetõ kiemelte, hogy az
ügyfeleik 90 százaléka rendelkezik
alkalmi munkavállalói könyvvel, amit
a kedvezõ járulékterhek miatt elõsze-
retettel fogadnak a foglalkoztatók. 

Az „Út a munkához” program ke-
retében a folyósított ellátásért az ál-
láskeresõnek minimum kilencven na-
pot közfoglalkoztatás keretében kell

dolgoznia – emelte ki Karády István.
Az önkormányzatok ehhez jelentõs,
95 százalékos támogatást kapnak.
Nem véletlen, hogy a térség telepü-
lésein 1500 ember kapcsolódott be
a programba, közülük 162-en Sze-
rencsen. 

Az idén a helyi munkaügyi kiren-
deltség a decentralizált foglalkoztatá-
si alapból több mint 250 millió forintot
fordíthat arra, hogy elõsegítse az ál-
láskeresõk elhelyezkedését. Ebbõl a
pénzügyi keretbõl az elsõ  fél évben töb-
bek között 93 személyt iskoláztak be
különbözõ tanfolyamra, valamint 98
fõ munkába állásához nyújtottak tá-
mogatást. A Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében eddig 147
álláskeresõ szakmaszerzését patro-
nálták, akik közül 45-en száz száza-
lékos bér- és járuléktámogatással, to-
vábbi 21-en pedig a szabad munka-
erõpiacon helyezkedtek el. A program
2009 júniusában elindult második
szakaszába és 2010-ben további 154
millió forintot fordíthat a kirendeltség
képzésekre, keresetpótló- és bértá-
mogatásokra, amelyek összesen 250
álláskeresõ munkába állásához nyúj-
tanak majd pénzügyi segítséget.  

TANÉVNYITÓK AZ ISKOLÁKBAN

A legkisebbek számára érdekes, új világot jelent az iskola.

A templombúcsú hagyományos eseménye a kör menet.

Balássy Betty és Varga Feri nagy sikert aratott. 

KISTÉRSÉGI MUNKAERÕ-PIACI HELYZETKÉP

Változatos programok szórakoztatták a közön-
séget.

Több mint ezer diák kezdte meg a tanévet a Bocs -
kai gimnáziumban.



TÁNCOK ÉS DALOK A SZÍNPA-
DON. A „Szerencsi Nyár – Szerencs
egy édes város” programsorozat kere-
tében augusztus 22-én társastánc-pro-
dukciókat láthatott a közönség a Rá-
kóczi-várban.  Szombaton este az
1990-ben megalapított debreceni Val-
cer Táncstúdió elõadásában standard
és latin-amerikai táncok szerepeltek. Ezt
követõen Homonnay Zsolt és Polyák
Lilla lépett színpadra. Az Operettszín-
ház népszerû musicalszínész házas-
párjának közös produkciója különle-
ges zenei élményt jelentett, mert a két
mûvész teljesen különbözõ zenei hang-
zást képvisel: Zsolt inkább a klasszi-
kus vonalat, míg Lilla a jazz-pop
irányt. A két stílus találkozása, érde-
kes egyvelege méltán nyerte el a kö-
zönség tetszését.   

TEMPLOMBÚCSÚ. Ünnep volt au-
gusztus 23-án a szerencsi görög kato-
likus templomban. A hagyományok
szerint az épület 1792-es felszentelé-
sének évfordulója alkalmából rendez-
nek minden esztendõben búcsút az egy-
házközség tagjai. Az idei szent liturgi-
át a térségbõl érkezett öt parókus ce-
lebrálta a híveknek. 

HATÁRIDÕS HELYI ADÓK. Köze-
ledik szeptember 15-e, a második fél-
évi helyi adók, valamint a gépjármû -
adó megfizetésének határideje. Az

érintett egyéni és társas vállalkozások,
valamint magánszemélyek kötelezett-
ségeiket teljesíthetik átutalással a város
honlapjáról letölthetõ számlaszámokon,
vagy a helyi adóhatóság által a közel-
múltban postázott csekkeken. 

Azok a jogosultak, akik az idén még
nem nyújtották be a kommunálisadó-
mentesség iránti kérelmüket, de elmúl-
tak 70 évesek, vagy az egy fõre esõ jö-
vedelmük nem éri el a 42 750 Ft-ot, még
pótolhatják a mulasztásukat. Akik ezt
megteszik, idõarányosan mentesülnek
a kommunális adó megfizetése alól.

RUHAGYÛJTÉS RÁSZORULÓK-
NAK. Iskolakezdés elõtti ruha- és tan-
szergyûjtést rendezett a rászoruló csa-
ládok javára augusztus 24–25-én az
MSZP szerencsi nõtagozata. A hagyo-
mányos kétnapos akció során összesen
20 zsáknyi adomány érkezett a párt Kos-
suth utcai irodájába. A felajánlók által
behozott nõi, férfi- és gyermek ruha-
nemûket, valamint a cipõket augusz-
tus 31-én a helyi családsegítõ szolgá-
lat munkatársainak adták át az aktivis-
ták. Ez a szervezet gondoskodik majd
arról, hogy az adományok a leginkább
rászoruló családokhoz jussanak.

EGYETEMISTÁK, FÕISKOLÁSOK
TÁMOGATÁSA. Az idén õsszel is ju-
talmazza a felsõoktatási intézmények-
ben kiváló eredményt elért hallgatókat

a helyi önkormányzat. A minimum 10
ezer és legfeljebb 20 ezer forintos jut-
tatásra az egyetemek és fõiskolák álla-
milag finanszírozott nappali és levelezõ
tagozatokon elsõ diplomájuk meg-
szerzésére tanulmányokat folytató, hall-
gatói jogviszonnyal rendelkezõ diákok
jogosultak. Feltétel, hogy életvitelsze-
rûen Szerencsen éljenek. Elõírás, hogy
a hallgatók tanulmányi átlaga a meg-
elõzõ félévben meghaladja a 4,5-öt. Ki-
záró körülmény, ha valaki köztársasá-
gi ösztöndíjban részesül, és a család-
ban az egy fõre jutó jövedelem meg-
haladja az öregségi nyugdíjminimum
200 százalékát, azaz 57 000 forintot.
A jegyzettámogatási igényeket a szük-
séges mellékletekkel szeptember 30-ig
kell benyújtani az erre a célra készült
nyomtatványon a polgármesteri hiva-
tal oktatási, közmûvelõdési és város-
marketing osztályán. 

RUHAOSZTÁS MOZGÁSKORLÁ-
TOZOTTAKNAK. A „Hegyalja Kapu-
ja” Mozgáskorlátozottak Egyesülete ru-
haosztást tart, szerencsi és ondi tagjai -
nak szeptember 15-én  9–15 óráig Sze-
rencsen, a Rákóczi út 99. szám alatt
(volt „R” épület, a Ciklámen háztartá-
si bolt mellett). Bejárat a Rákóczi út-
ról, gépkocsival a Zrínyi u. felõl. Az ese-
ményre a civil szervezet tagjainak az
érvényes tagsági igazolványukat ma-
gukkal kell vinniük. 
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MILYEN VOLT 
AZ IDEI TANÉVKEZDÉS?

Fábián Ottóné fõigazgató, Szerencsi Általá-
nos Iskola:
– A mostani tanévkezdés nyugodtabb a ta-
valyinál, mert nem volt annyi törvényi vál-
tozás. Ez a pedagógusok dolgát megköny-
nyítette. A szerencsi alapfokú oktatási és ne-
velési intézményekben a dolgozói és a gye-
reklétszám is elegendõ az eredményes mun-
kavégzéshez. Az iskolákban és az óvodák-
ban minden, eddig meglévõ tanórai és tan -
órán kívüli foglalkozást biztosítunk az új tan-
évben. A nem szakrendszerû oktatás kibõvült,
aminek köszönhetõen a hatodik osztályosok
is kaphatnak délutáni segítséget az eredményes tanuláshoz. Külön öröm szá-
momra, hogy a képviselõ-testület döntése alapján várhatóan októbertõl újabb
bölcsõdei csoport indítására nyílik lehetõségünk. Nagy várakozással tekin-
tünk a közeljövõben megvalósuló óvodai beruházások elé. 

Gál András fõigazgató, Bocskai István Gim-
názium:
– Idén is nagy létszámmal, 32 osztállyal, 1021
tanulóval kezdtük meg az új tanévet. Öröm-
mel mondhatom, hogy továbbra is jelentõs
az érdeklõdés a gimnázium képzései iránt,
amit bizonyít, hogy nyolc elsõ osztályt in-
dítottunk szeptemberben. Ugyancsak jó hír,
hogy száz százalékos a szakos ellátottságunk,
tehát szakképzett pedagógusok tanítanak az
intézményben. Az érkezõ elsõ osztályok fel-
újított, kifestett termekben kezdték meg az
évet. Azt szeretnénk, ha a tavalyihoz hasonló,

jó színvonalú érettségi vizsgát tennének idén is a diákjaink. A hozzánk be-
érkezett visszajelzések alapján elmondhatom, hogy a Bocskai gimnázium-
ból ballagott fiatalok nyolcvan százaléka egyetemen, fõiskolán folytatja ta-
nulmányait. Ilyen eredménnyel idén is elégedett lennék. Ehhez járul hozzá
a tehetséges, fiatal tanári kollektíva, akik mindent megtesznek azért, hogy is-
kolánk a jövõben is kiváló, sikeres diákokat bocsásson útjára.

Harkályné Kovács Katalin intézményegység-
vezetõ, mûvészeti alapiskola:
– Az idei tanévben a hagyományoknak meg-
felelõen szeptember második hetében indí-
tottuk el a mûvészeti képzést, amikor a gye-
rekek a szünidõ után kicsit már visszará-
zódtak az iskolai életbe. Továbbra is négy
tanszakot – zeneoktatást, néptáncot, képzõ -
mû vészetet és színjátékot – mûködtetünk. Túl
vagyunk a pótbeiratkozáson, valamint az
egyéni és csoportos órák felosztásán is, ami
azért fontos, mert a diákok egy jelentõs ré-
sze több foglalkozást is látogat. Létszámunk
közel azonos a tavalyival, a kisebb elmaradás a térítési díj emelkedésébõl
és szülõk rosszabb anyagi helyzetébõl adódik. Ennek ellenére bizakodó va-
gyok, hogy a tehetséges gyerekek a felkészült pedagógusokkal együtt idén
is szép sikereket érnek el, tovább öregbítve a szerencsi mûvészeti képzés jó
hírnevét.  

Tarnóczi Erzsébet intézményegység-vezetõ,
bölcsõde és óvoda:
– A 2009/2010-es nevelési év négy óvodai
és egy bölcsõdei épületben indult, melyek-
ben a nyári szünidõben elvégeztük a szük-
séges javítási munkálatokat és tisztasági fes-
téseket. Idén 314 gyermeket írattak be a
szülõk a 13 óvodai csoportba. A három böl -
csõ dei csoportban megüresedett 21 férõ helyre
idén 37-en jelentkeztek. Ezt figyelembe véve
a város önkormányzata engedélyezte a cso-
portok számának emelését. A szükséges en-
gedélyek beszerzése és a helyiség felújítása,

berendezése után reményeink szerint október 1-jétõl már négy csoporttal
mûködhet a bölcsõde. Nagy várakozással állunk az idei nevelési év elõtt, hi-
szen hamarosan megkezdõdik az épületek felújítása és komoly feladatot je-
lent majd számunkra is, hogy a gyermekek nevelését, fejlesztését az építke-
zés ne befolyásolja. Szívesen állunk az ilyen kihívások elé, hiszen a vég-
eredmény jelentõs minõségi javulást hoz majd az óvodai nevelésben.

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

Az idei tanévben is jelentõs ked-
vezményekkel segíti a település ön-
kormányzata az óvodába és iskolába
járó gyerekeket. 

Ezek közül kiemelkedõ a gyermek-
védelmi törvény hatálya alá tartozó,
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultság elbírálása, ami
alapján a rászorulók a tanév megkez-
dése elõtt 5800 forint pénzbeli jutta-
tást kaptak. A helyi önkormányzat a
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre jogosult 464 gyermek (ebbõl
18 éven felüli 56 fõ) közül 372 fõ (ebbõl
18 éven felüli 54 fõ) részére egyszeri
gyermekvédelmi támogatást folyósított,
összesen 2 157 600 Ft összegben. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre november 1-jén jogosultak
ugyancsak fejenként 5800 forint kész-
pénzben részesülnek.

Az általános iskolában 177, a gim-
náziumban és a kollégiumban 45, ked-
vezményes étkeztetésre jogosult di-
áknak egyáltalán nem kell a napkö-

ziben, illetve a menzán térítési díjat
fizetnie, az óvodában 90-en, a  böl csõ -
dében 8-an élveznek teljes körû men-
tességet. Ötven százalékos támoga-
tásban 139 általános és középiskolás
tanuló, 44 óvodás és 5  böl csõ dés ré-
szesül. 

A szerencsi általános és középisko-
lás fiatalok közül az idei tanév elején
összesen 865-en voltak jogosultak in-
gyenes tankönyvekre. Erre a célra a vá-
ros több mint tízmillió forint állami tá-
mogatást fordított.  

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSOK

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Trembeczki Dorottya, Brevák Ruben, Váchi Péter Martin.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Szabó Katalin – Szoták János, Petró Melinda –

Csorba Zoltán Attila, Kecskés Angelika – Dr. Bódi Zoltán, Antal Re-
náta – Kiss Gábor, Tirk Angéla – Németh Viktor, Horváth Edit – Var-
ga Zsolt, Mucsi Erika – Kiss Zsolt, Bencz Veronika – Nagy Richárd Ló-
ránt, Sárossi Anikó – Petõcz Balázs Attila, Szabó Erika – Stöckl Attila
Péter, Tóth Henrietta – Marafko Marián.

Elhunytak: Iski Béla 60 éves, Bodnár Jánosné (Forrai Piroska) 82 éves.

Elsõ alkalommal rendez triatlon-
versenyt szeptember 27-én (vasár-
nap) a városi sportegyesület és a he-
lyi önkormányzat. A jótékonysági
célú viadal nevezési díjai és a fel-
ajánlások a kimagasló sport- és ta-
nulmányi eredményeket elérõ helyi
fiatalokat jutalmazó Kulcsár Anita
Alapítvány támogatására szolgálnak. 

A szervezõk három távot határoz-
tak meg, amelyekben különbözõ kor-
csoportokban indulhatnak a jelent-
kezõk:  

Újonc táv (1998. és késõbb szüle-
tettek, 1993–1997 közötti születé-
sûek, 1986–1992 közötti születésûek,
1985-ben (vagy korábban születettek):
150 méter úszás, 4 kilométer kerék-
pározás, 1 kilométer futás. 

Haladó táv (1986-ban és késõbb
születettek, 1985-ben és korábban szü-
letettek): 500 méter úszás, 12 kilométer
kerékpározás, 3 kilométer futás. 

Vasember táv (nyílt korcsoport):
750 méter úszás, 22 kilométer ke-
rékpározás, 10 kilométer futás. 

A versenyben a nõket és a férfiakat
külön, korcsoportonként értékelik.
Nevezési díj elõnevezés esetén részt-
vevõnként 500 forint, a verseny nap-
ján 8.30–9 óra között 1000 forint. Ne-
vezési helyszín: a városi tanuszoda re-
cepciója. A versenyt a szerencsi és a
város térségben élõ gyermek, ifjúsági
korú és felnõtt amatõr sportolóinak hir-
dették meg a szervezõk. 

Program:
8.30–9 óra (tanuszoda): helyszíni

nevezések, rajtszámok kiosztása.
9–9.30 óra (gimnázium sportudva-

ra): depó elfoglalása.
9.30–9.50 óra (uszoda és sportud-

var): Bemelegítés.
9.50–10 óra (sportudvar): megnyi-

tó.
10 óra (uszoda): újonc táv férfi rajt-

ja. 
10.05 óra (uszoda): újonc táv nõi

rajtja
10.10 óra (uszoda): haladó és vas-

ember táv rajtja. 
13.30 óra (sportudvar): eredmény-

hirdetés.
14 óra (sportudvar): depó kiüríté-

se.   
Versenyszámok szervezése:
Az úszás indítása – pályasorsolást

követõen – a vízbõl történik.
Úszás utáni útvonal a depóig (kb.

150 méter): medencetér – recepció –
Ondi úti fõbejárat – nevelési tanácsadó
Ondi úti nagykapuja (fakapu) – gim-
názium sportudvara.

Depó helye: a gimnázium sport-
udvarának aszfaltozott pályája (itt
lesznek elhelyezve a cipõk, kerékpá-

rok, fejvédõk). Kerékpározásnál fej-
védõ használata kötelezõ!

Depó kijárat: a gimnázium Kossuth
utcai nagykapuja. 

Kerékpárpálya útvonala: Kossuth
út – Ondi út – Ond helységnévtábla
(Újonc táv, fordító) – Ond – Rátka ben-
zinkút (Haladó táv, fordító) – Tállya
Rákóczi út – Tállya, megkerülõ út (Vas-
ember táv, fordító), majd vissza a depó
bejáratáig.

Depó bejárata: a gimnázium Kos-
suth utcai nagykapuja.

Futás: depó déli kijárat (fakapu) –
Ondi út – Rákóczi út, Népház (Újonc
táv, fordító) – Bekecsi út, rendõrség
(Haladó táv, fordító) – Bekecs, Hon-
véd út – Bekecs, „Gémes kút” ben-
zinkút (Vasember táv, fordító), majd
vissza a célterületre.

Célterület: a gimnázium sportudvara
(befutás a fakapun keresztül)

A rendezvényhez kispályás mûfü-
ves labdarúgó torna, valamint kerék-
páros ügyességi verseny és kosárlab-
dadobó-verseny kapcsolódik.  

A verseny résztvevõinek a szervezõk
oktatást és részletes tájékoztatót tar-
tanak a sportág szabályairól, valamint
kulisszatitkairól szeptember 21-én
(hétfõ) 17 órától, majd szeptember 25-
én (péntek) 17 órától a Városi Tanu-
szodában.

További információ a tanuszoda re-
cepcióján, valamint a 20/584-0464-es te-
lefonszámon, vagy a cseppelyjanos@fre-
email.hu internetes címen kérhetõ.

I. SZERENCS TRIATLON
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Szeptemberben közel ezer középis-

kolás kezdte meg a Bocskaiban négy,
illetve hat évig tartó tanulmányait, hogy
komoly tudással felvértezve dönthes-
senek arról, milyen pályát válasszanak.
Akik pedig nem a városunkban élnek,
a középiskolai kollégium szeretetteljes
légkört biztosító pedagógusai igyekez-
nek megteremteni a családias hangu-
latot.

Kedves gyerekek, kedves diákok!
Szeretettel köszöntünk mindenkit az

új tanév kezdetén! Ilyentájt azt szokták
kérni a felnõttek, hogy sok piros pon-
tot, jó jegyet és dicséretet szerezzetek
a mindennapokban. Emellett most azt
is kívánjuk, hogy a szorgos, kitartó mun-

ka után legyen részetek sok vidám,
örömteli programban, pihenjetek sokat
és jusson idõ hasznos, kulturált szóra-
kozásra is!

Tisztelt szülõk, kedves pedagógusok!
Reméljük, sok örömet szereznek gyer-

mekeik, diákjaik a tanévben azzal,
hogy szorgalmasan tanulnak és sikeres
felnõtté válva igazolják azt, hogy szü-
lõi odaadásuk és pedagógiai, szakmai
munkájuk meghozta a gyümölcsét!

Ehhez kívánok kitartást és eredményes
munkát, az iskolában elterjedt szeptem-
beri köszöntéssel: Boldog új (tan)évet!

Bodnárné Göndör Magdolna
osztályvezetõ

Szerencs Város 
Polgármesteri Hivatala

AZ ÚJ TANÉV KEZDETÉNTANTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK
A Bocskai gimnáziumban augusz-

tus 28-án tantestületi értekezleten tá-
jékoztatta az intézmény dolgozóit a
fõigazgató az új tanév feladatairól.
Gál András ismertette, hogy a
2009/2010-es tanévben a középis-
kolában 32 tanulócsoportban több
mint ezer diák gyarapítja majd az is-
mereteit. A tizenharmadik évfolya-
mon az idén is elindítják a reklám-
és marketing-ügyintézõ képzést. A
gimnáziumban az idén 77-en, a ne-
velési tanácsadóban 16-an, míg a kol-
légiumban 14-en dolgoznak. A kö-
zépiskola nevelõtestületébõl ketten –
Laczkó Tihamérné és Vaszil Erzsébet
lettek Prémium éves nyugdíjasok, Ko-
vács Enikõ, Puskásné Hegedûs Tímea
és Szilágyi István máshol találtak
munkát, Tóth Boglárka pedig egyé-

ves fizetés nélküli szabadságot vett
ki. Három új pedagógus érkezett a
Bocskaiba: Ónodi Katalin angol–tör-
ténelem, Nagy Attila ének és Takács
Attila angol szakos kollégák, anya-
nyelvi tanárként az új-zélandi Janis
Bruges tevékenykedik majd a gim-
náziumban. A kollégium állomá-
nyából került át a gimnáziumba Ta-
kács Attila és Vojtonovszki Gábor,
gyesrõl visszatért Pálné Bodnár Ce-
cília. 

Az elmúlt idõszak eseményei közé
tartozik, hogy Gál Andrásnak a nyír-
egyházi fõiskola szenátusa május 5-
én címzetes fõiskolai docens címet
adományozott.     

Az általános iskola október 28-ai
tanévindító értekezletén a Rákóczi
épület konferenciatermében Fábián

Ottóné bejelentette, hogy a pótvizs-
gák értékelése után augusztus 26-án
zárult le hivatalosan a 2008/2009-es
oktatási esztendõ. A fõigazgató is-
mertette, hogy az iskolában szep-
tember 1-jén 38 osztállyal, 12 nap-
közis csoporttal kezdõdik meg az ok-
tatás. Fábián Ottóné bejelentette, hogy
Lászlóné Takács Valéria igénybe ve-
szi a Prémium évek program lehe -
tõségét, Ványai Boglárka pedig új an-
gol szakos pedagógusként került a tan-
testületbe. 

Az értekezleten az is elhangzott,
hogy a 455 alsó tagozatos, illetve 485
felsõ tagozatba beiratkozott diákkal
együttesen 940 fõvel indul el a tanév
a Szerencsi Általános Iskolában.

Két táborban is jártak a nyáron a Sze-
rencsi Általános Iskola diákjai. A kesz-
nyéteni hagyományõrzõ és kézmûves
táborban a részt vevõ alsó tagozatos ta-
nulók egy élménydús hetet tölthettek
a Tiszatáj Tájvédelmi Körzet szívében.
Már a helyszín megközelítése is ka-
landos utazás volt, hiszen vonattal és
kerékpárral érték el úti céljukat, az ud-
varházat. Távol mindentõl, a puszta kö-
zepén csak õk, vendégként a növény-
és állatvilág csodálatos közösségében.
A fiatalok gyalogos és kerékpáros tú-
rákon szereztek tapasztalatot az ott élõ
állat- és növényvilágról. A tábor köz-
vetlenül egy tanya mellett volt, így le-
hetõség nyílt az ottani élet, a gazdál-
kodás tanulmányozására is. Örömmel
ismerkedtek meg a kisgidával, a szür-
kemarha-csordával, a lovakkal, bárá-
nyokkal, bivalyokkal. Bõvítették isme-
reteiket a régi idõk életmódjával, népi
hagyományokkal egyaránt. 

A sok újdonság meg-
elevenedhetett a fiatalok
kézmûves alkotásaiban.
Nemezeltek, agyagból
népi használati eszközö-
ket készítettek, ytongot
faragtak, a táj szépségét
fémdomborításokban is
megjelenítették. Népi ha-
gyományõrzõ játékokkal,
vetélkedõkkel, szóhábo-
rúkkal, bálagurító ver-
sennyel, népi ételek fõzé-
sével, kincskereséssel, Ki

mit tud?-dal, környezetvédelmi elõ -
adással tették a hetet még tartalmasabbá
a szervezõ pedagógusok. 

A sárospataki tájvédelmi és  képzõ mû -
vész tábor keretében július elején a Ten-
gerszem kempingbe költözött lelkes kis
csapat rendkívül tartalmas hetet hagyott
maga mögött. A szó szoros értelmében
nagy kihívásoknak tettek eleget. A
képzõmûvészet terén kõszobrokat fa-
ragtak több napos munkával, sok ter-
vezés, elõkészület után. A nagyméretû,
konkrét, illetve nonfiguratív alkotások-
ból reményeink szerint park létesül is-
kolánkban. A szobrászatot a „papír ol-
daláról” megismerték és megszerették.
Olyan térszobrok készültek ebbõl az
alapanyagból drótváz segítségével, me-
lyek a légtérbe lógatva mutatják meg a
három dimenzió adta játékosságot, le-
hetõséget. Olyan feladatokkal birkóz-
tak meg, amelyek nem férnek bele egy
tanterem és a tanórák szûkösségébe. Iga-

zi alkotói folyamatokat tapasztalhattak
meg, amelyek a nagy mûvészek min-
dennapjait is jellemzik. 

Emellett széphalmi kerékpártúrán
vettek részt diákjaink. Megnézték a Ma-
gyar Nyelv Múzeumát és egy tatár kori
kiállítást. Gyalogtúrát tettek a tenger-
szemhez, útközben megismerve a táj
növényvilágát, domborzatát. A város-
nézés során Sárospatak minden jeles
épületét bejárták. A várnál belecsöp-
pentek egy ásatás munkálataiba is. Az
ott dolgozó szakemberek szívesen tá-
jékoztatták õket a kutatás eddigi ered-
ményeirõl. A kemping úszómedencé-
jében pihenhették ki naponta magukat,
frissülhettek fel a meleg nyári napokon.
Kötélveréssel, körmönfonással, hen-
názással, vetélkedõkkel, szalonnasü-
téssel és sok-sok vidámsággal hamar el-
szaladt az együtt töltött hét. Köszönet
szponzorainknak, akik lehetõvé tették,
hogy minél több gyermek részt tudjon
venni a táborok programjaiban.

Örömünkre szolgált, hogy nem csak
iskolánk tanulóit vonzotta programunk,
hanem a szerencsi kistérség más tele-
püléseirõl is voltak ,,vendégdiákok”.
Szeretnénk hagyományt teremtve  jö võ -
re is megszervezni a táborokat, ezzel
is segítve a szülõknek gyermekük  szün -
idejének hasznos és tartalmas meg-
szervezését. A két tábor képanyaga
megtekinthetõ és letölthetõ a http://al-
tisk.szerencs.hu internetes oldalról. 

A szervezõ pedagógusok: 
Derda Péterné és Varkoly Erika

Az új tanévben négy elsõ osztályt in-
dít a Szerencsi Általános Iskola. Az in-
tézmény a hagyományok szerint az idei
nyári szünidõ végén is gólyatábort szer-
vezett azoknak a gyerekeknek, akik
szeptemberben elsõ alkalommal ülnek
be a tanulópadokba. 

A program iránt az iskola mindkét
épületében nagy volt az érdeklõdés. A
kicsik szüleikkel együtt érkeztek az ese-
ményre, hogy ismerkedjenek a peda-
gógusokkal, a tantermekkel. A 35 per-
ces foglalkozások keretében betekin-

tést nyertek a gyermekek a mûvészeti
képzés alapjaiba, játékos számítógé-
pes, rajz és angol nyelvi órán vettek
részt és nem maradt el a testnevelés
sem, ahol szaktanárok irányítása mel-
lett teljesítették a játékos feladatokat. 

A pedagógusok szerint a gólyatábor
megkönnyíti a kisdiákoknak az isko-
lakezdés elsõ pillanatait, amire fel kell
készülniük, hiszen szeptember 1-jén
háromnegyed nyolckor csengõszóra tá-
rult ki az elsõ osztályosok elõtt a tu-
dás kapuja.

Tanszercsomagokat osztottak a te-
lepülésen élõ roma tanulóknak au-
gusztus 26–27-én a Rákóczi-várban

a Szerencsi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat tagjai. A városi önkor-
mányzat támogatásával megvalósí-

tott akció keretében
az idén 142 diák ju-
tott összesen több
mint 270 ezer forint
értékû támogatáshoz.
A szeptemberi iskola-
kezdésre való felké-
szülés jegyében ösz-
szesen öt felsõoktatá-
si intézménybe járó
roma fiatal húszezer
forintos egyszeri jut-
tatásban részesült.

A Szerencsi Általános Iskola elsõ osz-
tályosai:

Rákóczi épület:
Asszú Ábel, Balogh Lili, Bari Dzse-

nifer Ivett, Blum Zsófia, Busku Norbert,
Búza Balázs, Csalavári Krisztián, Cse-
resznye Zita, Fige Bálint, Fige Lili, Fo-
garasi Gergõ, Földi Gergõ, Héring Fe-
renc, Hernádi Panna Karola, Janasóczki
Ábel, Juhász Zalán, Kalmár Máté, Ka-
tona Ádám, Keller Enikõ, Kicsi Marcell,
Koncsol László, Kovács Boglárka Haj-
nalka, Kovács Gergõ, Kovács Péter, Ko-
zár Eszter, Lapis Zsanett, Lengyel Ben-
ce, Lesó Anna, Maczek Regina, Ma-
darász Rebeka, Mizsó Vanda, Molnár
Márió, Nagy Kristóf, Nagy Márk, No-
votnik László, Ónodi Jázmin, Orosz Vik-
tória, Orsovszki Mátyás, Pocsai Sándor,
Poncsák Réka Orsolya, Rákóczi Betti-
na, Rontó Dzsenifer, Sándor Máté, Sá-
rosi Ferenc, Sógor Csenge, Suga Levente,
Szabó Luca, Takács Bence, Tóth Eve-
lin, Tóth Laura, Tóth Lilla, Tóth Márton
István, Török Zsófia, Váczi Kíra Dori-
na, Vámos Eszter, Visóczki Panna.

Bolyai épület:
Ádám Orsolya, Ajtai Janka, Bagdi Dá-

vid, Bajcsy Bettina, Béni Roland, Bensz-
ki Levente Tamás, Bertalan Balázs, Bor-
bély Zoltán, Bukszár Áron, Buzsik
Boglárka, Dobi Dorottya, Dóczi Péter,

Földi Vanessza, Fülöp
Levente Vilmos, Ga-
csályi Napsugár, Ger-
gely Kata, Halász
Ivett, Havriló Dániel,
Horváth Martin, Jacz-
kó Zalán Kristóf, Jäger
Máté, Jámbor Luca,
Katona Petra, Kele-
men Angelika, Képes
Petra, Kiss Gábor, Ku-
csinka Áron, Lakatos
Anasztázia, Lakatos
Franciska, Lakatos Le-
vente Zoltán, Lipták
Leila, Mészáros Fe-
renc Márk, Motkó Bence Soma, Mu-
róczki Csenge, Nagy Kristóf, Nagy Re-
náta, Ocsenás Adrián, Pál Mihály,
Poczkodi Zalán, Pongrácz Máté, Ra-
bócz Vivien, Suhaj Trisztán Zoltán, Sze-
gedi Dániel, Takács Hanga Tícia, Ta-
más Korina, Timku Eszter, Tóth Zoltán

Balázs, Trikó Márk, Ugrai Gergõ,  Vár -
aljai István Gyõzõ, Varga Rebeka, Var-
ga Réka, Varga Zita, Vavrek Renáta Mó-
nika, Veszeczky Ede.

Ond:
Szabó Norbert, Kendi Hajnalka,

Csikja Bettina.

A SZERENCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSÔSEI

Négy új osztály indult az általános iskolában. 

GÓLYÁK A TANTERMEKBEN 

A gyurmázás a mûvészeti képzésbõl adott ízelítõt. 

A NYÁRI SZÜNET KALANDOS TÁBORAI

Ismerkedés a kisgidával.  

A 2009/2010-es tanév néhány vál-
tozást hozott a helyi oktatási intéz-
mények tantestületeiben.

A Bocskai István
Gimnáziumban
kezdte meg pálya-
futását Ónodi Ka-
talin. A fiatal pe-
dagógus az elõzõ
évben végzett a
Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karának angol–
történelem szakán. Az ugyancsak an-
gol szakos Takács Attila már nagyobb

tapasztalattal ren-
delkezik, hiszen
egyetemi tanulmá-
nyai után részt vett
az International
Camp Counselor
P r o g r a m b a n ,
amelynek köszön-

hetõen dolgozott az Amerikai Egye-
sült Államokban, majd Miskolcon, az

Avasi Nyelviskola Windsor Nyelv-
stúdiójában helyezkedett el. 

Nagy Attila a nyír-
egyházi fõiskolán
ének-zene tanári,
karvezetés szakon
szerzett diplomát. A
korábbi évek ben
Taktakenézen, majd
a rátkai általános is-
kolában tanított, míg az elmúlt három
tanévet Miskolcon, a Szemere Bertalan
Szakközépiskolában töltötte.

A Szerencsi Ál-
talános Iskola tan-
testületének új tag-
ja az encsi Bányai
Boglárka. Az angol
szakos pedagógus
az egri Eszterházy
Károly Fõiskolán

szerzett diplomát, és az idén szep-
tembertõl Szerencsen végzi a peda-
gógusi munkáját.

TANÁROK A KATEDRÁN

FÜZETCSOMAG 
CIGÁNY TANULÓKNAK



A Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi-épületében hagyomány, hogy a
nyolcadikosok ballagási ünnepségén a
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diá-
kok mellett egy kiváló munkát végzõ
pedagógus is átveheti a Rákóczi-pla-
kettet. Ebben az eszten dõben Kitta Jó-
zsefné (képünkön) érdemelte ki a dí-
jat. Vele beszélgettünk életérõl, mun-
kájáról. 

– Abaújkéren születtem, Sárospata-
kon végeztem a középiskolát és onnan
jelentkeztem a Comenius Tanítóképzõ
Fõiskolára, ahol 1974-ben végeztem –
kezdte visszaemlékezését a tanárnõ. –
Elsõ munkahelyem Göncruszkán volt,
ahol közel tíz évig dolgoztam. A fér-
jemnek Szerencsen volt a munkahelye,
így késõbb ide költöztünk. Ez akkor tör-
tént, amikor megszületett a második
gyermekem is. 

– Tehát a család Szerencsre költözött,
így került Ön is a helyi általános isko-
lába?

– Igen. A rövid ideig tartó gyes után
1987-ben kezdtem el munkát keresni,
majd decemberben Sári Laci bácsi ki-
nevezéssel fogadott a Hunyadi iskolá-
ban. Az intézmény megszûnésekor a
Rákóczi iskolában szerettem volna el-
helyezkedni, ami végül sikerült. Szí-
vesen jöttem ide dolgozni, úgy érez-
tem, hogy befogadtak a rendkívül köz-
vetlen és kedves kollégák. Azóta is na-
gyon jól érzem magam. 

Érkezésem után másfél évig nap-
közis nevelõ voltam, majd kaptam
osztályt. Azóta alsó tagozatban taní-
tok. Munkám során lehetõségem volt

arra, hogy jelentkezzek a debreceni
Kölcsey Ferenc Református Tanító-
képzõ Fõiskolára, ahol angol mûvelt-
ségi területet végeztem. Immár 2002-
tõl oktatok angolt az általános isko-
lásoknak. Szeretem a munkámat, imá-
dom tanítani az angol nyelvet. Vala-
hogy úgy érzem, minden nap egy-egy
új élményt jelent számomra, még
soha nem tartottam unalmasnak a hét-
köznapokat. Tudok örülni a gyer-
mekek sikerének, amikor a verse-
nyen jó eredményeket érnek el. Ta-
nítványaim indulnak a helyi, körzeti
és megyei tanulmányi versenyeken. 

– Napjainkban a kéttannyelvû osz-
tályokban is tanít.

– Leginkább csak õket, az angol ta-
gozatosokat tanítom. Szeretek a picik-
kel dolgozni. Õk roppant kedvesek, ra-
gaszkodóak. Én pedagógusként pedig
igyekszem a legjobbat nyújtani nekik. 

– Beszélgetésünk apropója, hogy az

elmúlt tanév végén átvehette az isko-
la Rákóczi plakettjét. Hogyan fogadta
az elismerést?

– Nagyon váratlanul ért, eszembe
sem jutott, hogy én kaphatom meg a
kitüntetést. Szerintem a kollégáim kö-
zül sokan tudták, de bármennyire is hi-
hetetlen, én semmit sem sejtettem az
egészrõl. Koromra való tekintettel nem
szoktam a ballagásokat végigállni és mi-
vel osztályfõnök sem vagyok, általában
leülök a vendégek közé. A kollégák
azon izgultak, nehogy valami közbe-
jöjjön, mert senki sem hívta fel a fi-
gyelmemet arra, hogy ott kell lennem
az ünnepségen. Majd szólítottak, én pe-
dig meghatódtam és nagyon örültem
az elismerésnek. Ezáltal is érzem a meg-
becsülést, ami arra inspirál, hogy ezért
még a jövõben is tennem kell, hogy rá-
szolgáltam a kitüntetésre. 

– Említette, hogy remek légkör és kol-
légák fogadták, amikor a Rákóczi is-
kolában kezdett dolgozni. Mi a hely-
zet napjainkban?

– Én most is szeretek itt dolgozni. Az
eltelt idõszakban a kollégák egy része
cserélõdött. Én már inkább az idõsebb
korosztályhoz tartozom, de nem érzem
azt, hogy ezt éreztetnék velem a fiata-
labbak. Nincs haragosom, jól érzem
magam, szívesen jövök dolgozni. Ez pe-
dig manapság komoly érték! Hiába
ugyanaz a könyv és a tananyag, még-
sem taníthatok egyformán két külön-
bözõ osztályban, ahol a gyerekek is tel-
jesen mások. Ezért mondtam azt, hogy
nekem minden nap új, és minden nap
más feladatot, kihívást jelent.

M. Z.

Roadshow keretében népszerûsítették
a digitális középiskolát augusztus 31-én
a szerencsi Bocskai gimnáziumban. A
program résztvevõi az internetes köz-
szolgáltatás lehetõségeivel is megis-
merkedhettek. Az idén hat esztendeje an-

nak, hogy a gimnáziumi, vagy szakkö-
zépiskolai végzettséggel nem rendelkezõ
felnõtt korú lakosság körében az érett-
ségi vizsga megszerzésének elõsegítésére
útjára indult Magyarországon a digitá-
lis középiskola esélyegyenlõségi prog-
ram, amelybe a szerencsi Bocskai gim-
názium is bekapcsolódott. Az elmúlt  idõ -
szak sikereire alapozva most az e-Ma-
gyarország program keretében a felnõttek
idõrendjéhez igazodó képzési formáról
tájékozódhattak az oktatási intézmény-
ben az érdeklõdõk. Péterné Czakó Edit,
az Innocenter Közhasznú Nonprofit Kft.
oktatási igazgatója ismertette, hogy a Mi-
niszterelnöki Hivatal által meghirdetett
NET-re Kész 2008 pályázat keretében
szervezték a bemutatót a digitális kö-
zépiskoláról, ami 2003-tól mûködik
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ez

idõ alatt az alternatív oktatási forma ke-
retében több mint százhúsz, többségé-
ben hátrányos helyzetû felnõtt szerzett
érettségi bizonyítványt. A modulszerû,
számítógép segítségével az interneten ke-
resztül megvalósuló képzés igazodik a
felnõttek egyéni életviteléhez, munká-
jához, családi elfoglaltságaihoz. A prog-
ramhoz konzultációs órák is kapcso-
lódnak, amelyeket a térségben a sze-
rencsi gimnáziumban tartanak. A road -
show keretében az érdeklõdõk húszórás
ingyenes képzésre is jelentkezhettek, ahol
a számítógép mûködésével és az inter-
net használatával ismerkednek. Külön
szerepelnek a tananyagban a magyar-
ország.hu portálon elérhetõ szolgáltatá-
sok, amelyek az elektronikus világhálón
történõ ügyintézéshez nyújtanak hasz-
nos segítséget.  

Közleményt adott ki a Nemzeti Di-
verzifikációs Program egyes jogcí-
meinek indítási ütemezésérõl az Új

Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram irányító hatósága. A hazai cu-
korgyárak bezárását követõ káreny-
hítést szolgáló pénzügyi keret nyúj-
totta lehetõségekrõl a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
képviselõi az elmúlt idõszakban
többször tájékoztatták a térségben
lévõ önkormányzatokat és gazdál-
kodókat. A most megjelent tájékoz-
tatás alapján a jogosultak mezõgaz-
dasági üzemek korszerûsítésére, ag-
rártermékek értéknövelésére, falu-
megújításra és -fejlesztésre, mikro-
vállalkozások létrehozására és fej-
lesztésére, turisztikai tevékenységek
ösztönzésére, valamint a vidéki örök-
ség megôrzésére és fenntartható fej-
lesztésére 2009 októberében nyújt-
hatják be a támogatási kérelmeket.
A diverzifikációs program keretében
Szerencs térségében mintegy 3,2
milliárd forint áll majd rendelkezés-
re. A majdani nyertes pályázatokban
foglalt fejlesztéseket 2011 szeptem-
beréig kell megvalósítaniuk az
igénylõknek.
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VÁDEMELÉS 
„SZOCPOLCSALÁSOS” ÜGYBEN 
(Folytatás az 1. oldalról.)
A nyomozás adatai szerint

a vádlottak összesen 443
millió forint állami támoga-
tásból – az igazságügyi szak-
értõ szerint – maximum 80
millió forint értéket képviselõ
lakásokat, házakat építettek,
amelyek közül egyik sem
volt beköltözhetõ állapot-
ban. Az ügy elsõrendû vád-
lottja Csanádi Béla, a sze-
rencsi polgármesteri hivatal
volt osztályvezetõje, akit ve-
zetõ beosztású hivatalos sze-
mély által kötelességszegés-
sel elkövetett vesztegetéssel,
különösen nagy kárt okozó
csalással, hivatali visszaélés-
sel és közokirat-hamisítá-
sokkal vádol az ügyészség.
Az õ folyamatos elõzetes le-
tartóztatását azért tartotta
szükségesnek a vádhatóság,
mert kezdetben nem tett be-
ismerõ vallomást, tehát jó
ideig felmerült annak a lehetõsége és
veszélye, hogy befolyásolja a tanúkat.
Most pedig az esetében a kiszabható
büntetés súlyossága miatt indokolt a
kényszerintézkedés, mert a vádban sze-
replõ bûncselekményekért halmazati
büntetésként 5–15 évig terjedõ sza-
badságvesztés szabható ki, így fennáll
a szökés, elrejtõzés veszélye. Meg-
jegyzem, hogy az ügyészség indítvá-
nyát a bíróság minden esetben meg-
alapozottnak találta. Az ügy további
vádlottjai közül is vannak olyanok, akik
elõzetes letartóztatásban vagy éppen
lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt
várják a bírósági eljárást – közölte a
vezetõ ügyész. Kérdésünkre válaszol-
va Friedmanszky Zoltán megerõsítet-
te: a vizsgálat során nem találtak ada-
tot arra, hogy a szerencsi polgármes-
teri hivatalban a volt építésügyi és vá-

rosfejlesztési osztályvezetõn kívül más
személy is részt vett volna a bûncse-
lekmények elkövetésében. 

– Csanádi Béla elõzetes letartózta-
tása 2009. szeptember 2-án lejárt,
amit meghosszabbított az ügyben el-
járó bíróság – válaszolta kérdésünkre
Szabó József, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróság sajtószóvi -
võ je. A személyes szabadságot korlá-
tozó kényszerintézkedés a bíróság elsõ
fokú ügydöntõ határozatának a kihir-
detésig – de maximum három évig –
alkalmazható. A szóvivõ közölte: a bí-
róság várhatóan a jövõ év elején tûzi
ki az elsõ tárgyalás idõpontját. Az óri-
ási mennyiségû peranyagot és a 202
vádlott számát is figyelembe véve a bi-
zonyítási eljárás akár évekig is eltart-
hat.

Sárkány László

RÁKÓCZI-PLAKETT A PEDAGÓGUSNAK

Felavatták Magyarország elsõ zöld-
mezõs beruházásban épült bioerõ -
mûvét augusztus 27-én a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Szakolyon.

Gráf József földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter a létesítmény
átadásán példaértékûnek nevezte a 14
milliárd forintos költségbõl épült, 20
megawatt teljesítményû üzem létreho-
zását, kiemelve, hogy a fejlesztés az
energetikai és környezetvédelmi célok
mellett a mezõgazdaság szerkezetát-
alakítását is elõsegíti.

Az 55 dolgozót foglalkoztató bio-
erõmûvet faaprítékkal, fûrészüzemi és
mezõgazdasági hulladékokkal fûtik, s
az energianövények termesztésével
mintegy 200 agrárvállalkozónak te-
remtenek munkahelyet. Emellett az
úgynevezett hulladékhõ hasznosításá-
ra 35 hektáros kertészetet hoznak majd
létre, további 250 környékbeli lakos-
nak biztosítva rendszeres foglalkozta-
tást.

A szakolyi bioerõmûvet a Dél-Nyír-
ségi Bioenergia Mûvek (DBM) Zrt.
mûködteti, amelynek fõ tulajdonosa 62
százalékos arányban – mint fejlesztõ
társaság is – a magántõkébõl alapított
Liget Kft. Résztulajdonos továbbá a To-
hoku Epco, Japán egyik legnagyobb
áramszolgáltatója, valamint a Gea Egi
Zrt., a magyar energetika egyik legis-
mertebb mérnöki intézménye, és a Vis
Zrt. Az utóbbi két cég az építési mun-
kák fõvállalkozója is volt.

A 14 milliárd forintos beruházás fi-
nanszírozását a Magyar Fejlesztési
Bank és a K&H Bank szindikált hitele
biztosította, 50-50 százalékos kocká-

zatvállalással. A kormány a munka-
helyteremtéshez 200 millió forint,
vissza nem térítendõ támogatást nyúj-
tott.

Az erõmû tüzelõanyagának elõállí-
tására a térségben megalakult a Tisza
Szövetkezet, amely 7000 hektáron te-
lepít energianövényeket. Derzsi Mihály,
a szövetkezet elnöke a Magyar Távirati
Irodának elmondta: 500 hektáron már
megtörtént a telepítés, amelyet – sze-
rinte – a létesítmény mostani avatása
felgyorsít a régióban. Hozzátette: nem-
csak Szakoly körzetében, hanem a ma-
gyar–román határon túl, Érmellék és
Szatmár környékén is telepíteni szán-
dékoznak fûz- és nyárfaerdõket.

Az elnök arról is szólt, hogy az üzem-
ben 5000 tonna biohamu is keletke-
zik, amelynek hasznosítására most ké-
szülnek a tervek, a mezõgazdasági te-
rületekre szeretnék kijuttatni, táp-
anyagként a humuszképzõdés elõse-
gítésére.

Derzsi Mihály tájékoztatott arról is,
hogy a 35 hektáros, az erõmû hõjét
hasznosító kertészet létrehozására kü-
lön vállalkozói csoport alakul. Az
üvegházas kertészetben zöldségfélét
termesztenek majd, ami már most biz-
tos piaci megrendelésekkel rendel-
kezik. A kertészetben mintegy 250 em-
ber foglalkoztatását tervezik a jövõ
évtõl. 

A Tokaji borvidék más térségeihez
hasonlóan a szerencsi ültetvényeket
is magában foglaló Rátka Hegyköz-
ség mûködési területén is nehéz szü-
ret elé néznek a gazdák. Az idõjárás-
nak és a gondos mûvelésnek kö-
szönhetõen a tavalyi évvel ellentétben
a parcellákban alig ütötte fel a fejét
lisztharmat- vagy peronoszpóra-fer -
tõzés. A növények egészségesek, a
szõlõ érettségi állapota mintegy két-
hetes elõnyben van a megszokotthoz
képest. Bogacskó Józsefné hegybíró
szerint valószínûsíthetõ, hogy szep-
tember vége felé elkezdõdik a furmint,
hárslevelû fajták szüretje is. Az érté-
kesítéssel kapcsolatban azonban nin-
csenek jó hírek. Az itteni termelõk kö-
zül kevesen állnak szerzõdésben a To-
kaj Kereskedõházzal. Többségük Aba-

újszántóra és Tállyára adta el a ter-
mését. Ezeknek a gazdáknak a tava-
lyi szõlõnek eddig csak a harminc szá-
zalékát fizették ki – emelte ki Bogacskó
Józsefné. A hegybíró hozzátette: mind-

két cég ígéretet tett arra, hogy a kö-
zeljövõben a teljes összeget megkap-
ják a termelõk, akiktõl ha nem is a ta-
valyi mennyiségben, de az idén is sze-
retnének boralapanyagot felvásárolni. 

Az ügy nyomozati anyaga 24 ezer oldal. 

BIOERÕMÛVET AVATTAK A SZOMSZÉDBAN

ÉRIK A SZÕLÕ, FELEMÁS KILÁTÁSOK

Az idén szépnek mutatkozik a termés. 

DIVERZIFIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK 

ÉRETTSÉGI A DIGITÁLIS KÖZÉPISKOLÁBAN
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy innen elszármazott városla-
kókat mutatunk be, akiknek eddi-
gi pályafutása tanulságul szolgálhat
az utánuk következõ generációk-
nak. 

Az ondi származású Farkas Ágnes
(fotónkon) életének valamennyi fon-
tos állomása Szerencshez kötõdik.
A városban született, itt volt általá-
nos iskolás, a Bocskai gimnázium-
ban érettségizett és néhány évig dol-
gozott is a településen. 

– Az alsó tagozat két évfolyamát
Ondon jártam ki, majd a Hunyadi
János Általános Iskola diákja lettem
– idézi fel Farkas Ágnes. – Pedagó-
gusainknak köszönhetõen ebben
az idõszakban számos kellemes él-
ményt szereztem. Farsangok, Ki mit
tud?-ok, szüreti mulatságok és a nép-
táncos fellépések jutnak az eszem-
be, ha az alsó tagozat idõszakára
gondolok. Szerettem iskolába járni,
mert jó közösségbe kerültem. Akkori
emlékeim nem annyira szorgalmas
tanulásról, hanem inkább a szövõdõ
baráti kapcsolatokról és a gondta-
lan gyerekkorról szólnak. A Bocs-
kai István Gimnázium az általános
iskolához képest óriási változást
hozott, mert egy erõs évfolyamon
kellett helytállnom.  

Nagyok voltak az elvárások ve-
lünk szemben, fõleg a humán tan-
tárgyakból, amit kemény munkával
teljesítettünk. Hatalmas motiváló
erõ volt az osztályunkban a ver-
sengés, egymást húztuk elõre négy
éven keresztül, aminek meg is lett
az eredménye: könnyen vettük az
akadályokat az érettségi és a felvé-
teli vizsgákon egyaránt. Azzal a tu-
dással, amit magyarból, történe-
lembõl és angolból szereztünk a kö-
zépiskolai évek alatt, könnyedén be-
jutottunk a Comenius Tanítóképzõ
Fõiskolára két barátnõmmel együtt.
Sárospatakon akkor indult a négyé-
ves képzés, amikor mindenkinek egy
mûveltségi területet kellett felvennie
az általános iskolai tanítói szak
mellé. Az, hogy akkor az angol nyel-
vet választottam, késõbb nagyon jó
döntésnek bizonyult, ami megha-
tározta a jövõmet, hiszen idegen
nyelvet oktató pedagógusként az át-
lagosnál sokkal könnyebben el le-
hetett helyezkedni az iskolákban. A
tanítási gyakorlatok során kiderült,
hogy „pedagógus vénám” van, a dip-
lomám megszerzése után mégis úgy
gondoltam, hogy anyagilag sokkal
jövedelmezõbb, ha más területen
próbálok szerencsét. Egy borászati
cégnél találtam állást, de hamar rá-
jöttem, hogy az irodai élet nem ne-
kem való. Hiányzott a nyüzsgés.
Tóth Boglárka akkoriban keresett  fia -
tal, lelkes munkatársakat a szeren-
csi nyelvi stúdiójába. Ezzel nagy le-
hetõség hullott az ölembe. Jó tár-
sasággal dolgozhattam együtt két
éven keresztül, ami a kollégákra és
a diákokra egyaránt érvényes. A
nyelviskola mellett – ami fõleg esti
elfoglaltságot jelentett – egy évig Go-
lopon voltam óraadó, majd Me-
gyaszóra kerültem egy kis idõre ta-
nítani.

– A 2000-es évek elején – amikor
Magyarország még nem volt tagja
az Európai Uniónak – fõleg az USA
és Kanada volt a célpontja azoknak
a fiataloknak, akik külföldön akar-
ták megalapozni a jövõjüket – foly-
tatta Farkas Ágnes. – A párommal
mi is szerettük volna az életünket
könnyebbé tenni, ezért úgy gon-
doltuk, hogy egy-két évet eltöltünk
külföldön. Az, hogy éppen az Ame-

rikai Egyesült Államok-beli Floridá-
ba kerültünk, igazából csak a vé-
letlen mûve. Egy ismerõs telefon-
számával a zsebünkben indultunk
el a nagyvilágba, bízva a vaksze-
rencsében. Jelenleg Daytona Beach-
en élünk immár másodszor, mivel
itteni tartózkodásunkat megszakí-
tottuk egy otthoni és egyéves ang-
liai kitérõvel. Ez a város teljesen a
turisztikára épül, mivel szinte egész
évben tombol a nyár. Az óceánpart,
a Nascar autóverseny, a Harley Da-
vidson-os motoros találkozó és a kö-
zeli orlandói élményparkok (Disney

World, Universal) több millió em-
bert vonzanak ide, megélhetést biz-
tosítva ezzel a helybelieknek. Sok
floridai lakoshoz hasonlóan én is
több munkából szerzem a jövedel-
mem. Ezek egyike a vendéglátás,
ezen belül sikerült a szakmámhoz
közelálló kiegészítõ elfoglaltságokat
találnom: kreatív foglalkozásokat
szervezek az itt nyaraló gyerekek-
nek, valamint egy 56-os emigráns
barátunk ingatlanközvetítõ irodájá-
ban segédkezek. Szeretek itt élni, de
nem vagyok elfogult az országgal
szemben. Tapasztalatból tudom,
hogy milyen téves képet is festünk
mi otthon a külföldi életrõl, gon-
dolván, hogy ott minden sokkal
könnyebb. Amerikának is megvan-
nak ugyanúgy a jó és a rossz olda-
lai, pl. olcsó az üzemanyag, az élel-
miszer és a ruházati cikk, ugyan-
akkor az egészségügyi ellátás és az
oktatás megfizethetetlenül drága. A
gazdasági válság itt is nagyon erõsen
érezteti a hatását: rengeteg ember
vált munkanélkülivé az utóbbi egy
évben, aminek következtében nem
tudják törleszteni az adósságaikat. 

Itt a hétköznapok ugyanúgy mun-
kával telnek, mint bárhol, de utá-
na az angolokhoz hasonlóan az
amerikaiak is szeretik egy bárban
vagy otthon néhány sörrel levezet-
ni a napjukat – tette hozzá Farkas
Ágnes.

(Folytatás a 10. oldalon.)

Megalapításának huszadik
évfordulójára emlékeztek
szeptember 4-én a szerencsi
cukormúzeum bejáratánál.
A jubileum alkalmából fel-
avatott bronz emléktábla õrzi
a jövõ nemzedékek számára
a gyûj temény létrehozójá-
nak és két évtizedes gondo-
zójának a nevét.

Az ünnepségen a Mátra Cu-
kor Zrt. képviseletében Kormos
László beszédében kiemelte, hogy a be-
zárt gyár egykori dolgozói keresték az
alkalmat arra, hogy kifejezzék: bárho-
gyan is rendelkezett a sors, õk nem fe-
ledik el az intézményt. Erre most, a cu-
kormúzeum fennállásának két évtize-
des jubileumán nyílt lehetõségük. Mun-
kavállalói kezdeményezésre a Mátra Cu-
kor Zrt. elkészíttette Ekker Róbert helyi
szobrásszal a bronz emléktáblát, ame-
lyen Pál György nyugalmazott vezér-
igazgató és Salánki István nyugalmazott
fõmérnök neve szerepel, akik megha-
tározó szerepet vállaltak a gyûjtemény
létrejöttében és fennmaradásában. Kor-
mos László emlékeztetett, hogy a Sze-
rencsi Cukorgyár fennállásának száza-
dik évfordulóján, 1989-ben az üzem tel-
jes kollektívája kivette a részét az ad-
dig lakásként használt épület múze-
ummá alakításában, aminek a további
fenntartását a gyár késõbbi vezetõi, Pal-
lai Miklós és Soltész József is fontosnak
tartották. Ma az egykori finánclaktanya

az önkormányzat tulajdona. Kormos
László reményét fejezte ki, hogy a min-
denkori településvezetés szívén viseli
majd ezt a Magyarországon egyedülálló
gyûjteményt, amibõl Európában is
mindössze két hasonló található.   

Szerencs polgármestere arra hívta fel
a figyelmet, hogy a város lakóinak  éle -
tével összefonódott a cukorgyár. Ró-
navölgyi Endréné szerint talán nincs is
olyan család a településen, akinek ne
dolgozott volna hozzátartozója a nagy
múltú üzemben, ami sokuknak bizto-
sított megélhetést, közösséget teremtett
és a szellemi élet színtere volt. A gyár
bezárása után a helyi önkormányzat az
elsõk között vette át a múzeumot üze-
meltetésre, hogy az itt felhalmozott ér-
tékeket megõrizzék az utókornak. A pol-
gármester ezt követõen emléktárgyat
adományozott Pál Györgynek és Salánki
Istvánnak, majd Kormos Lászlóval le-
leplezték a jubileumi bronz emléktáb-
lát a múzeum bejárata mellett. 

A helyi gyûjtõszenvedély már létre-
hozott egy európai hírû képeslapmú-
zeumot, és erre alapozva a cukorgyár
vezetõsége és dolgozói egy nemzetközi
cukorgyûjtemény kialakításába kezd-
tek. A megbecsülést érdemlõ múlt in-
dította a gyár kollektíváját arra, hogy
a még megmaradt emlékek feldolgo-
zásával és felhasználásával állandó
gyártörténeti kiállítást rendezzenek. 

A cukorgyár megalapítása óta szol-
gálta a település fejlõdését, a város vi-
rilistája volt: kórházat tartott fenn, sport-
intézményeket mûködtetett, kulturális te-
vékenységet támogatott, nyomdát üze-
meltetett. Rangot jelentett az üzem dol-
gozójának lenni, hiszen számukra la-
kást, tüzelõt, világítást, cukrot, tejet jut-
tatott. Szerencs nem hiába volt büszke
gyárára, hiszen Európa akkori legna-
gyobb cukorgyára és finomítója 700 ton-
na répafeldolgozó- és 100 tonna fino-
mítottcukor-elõállító képességgel 8 hó-
nap alatt épült fel és 1889. december
10-én indult be.

A szakgyûjtemény alapját Farkas Ist-
ván gondnok gyûjtõmunkája képezte,
aki sokat foglalkozott a cukorgyár tör-
ténetével és szerepével a helyi közé-
letben. Már a gyáralapítás 75. évfor-
dulójára kiállítást akart készíteni, de mi-
vel a Magyar Cukoripari Rt. iratanyaga
1945-ben megsemmisült, nem volt
kellõ dokumentum hozzá. Ez ösztö-
nözte õt arra, hogy foglalkozzon az
üzem történeti anyagának felkutatásá-
val. Fényképekért, adatokért felkereste
a gyár dolgozóit, és a begyûjtött anya-
gokat a gyár vasszekrényében õrizte.

1982-tõl Pál György akkori igazgató
megbízásából folytatódott a kutató-
munka, mely hat év siker után hiteles
történelmi dokumentumokat eredmé-
nyezett. A gyûjtemény elhelyezésére a
gyárral egyidõs „finánclaktanyát” jelöl-
ték ki. Az épületet 1948-tól lakásként
használták, s az ott lakók korszerûbb
otthonokba költöztetése után, 1988-ban
elkezdték a pénzügyõri laktanya felújí-
tását. 

A múzeumot 1989. au-
gusztus 17-én, a hivatalosan
bejegyzett gyár fennállásának
100 éves jubileumán nyitot-
ták meg. Igazgatója, Salánki
István nyugalmazott fõmér-
nök, a MÉTE Tudományos és
Technikatörténeti Szakosz-
tálya vezetõje lett, aki szív-
ügyének tekintette a késõbbi-
ekben is a gyûjtemény gya-
rapítását, az ide látogatók tár-
latvezetését. Az 1900-as évek
elején létesített berlini, majd
a Siegendorfból áthelyezett
tullini cukormúzeum után Eu-
rópában harmadikként alapí-
tották a szerencsit.

A múzeumkertbe lépõt bal
oldalon Tessedik-emlékmû
köszönti, s ezzel az elõtt az
ember elõtt tiszteleghet, aki ha-
zánkban elõször készített ré-
pából cukrot. A fehér kõbõl fa-
ragott, nagy cukorkristályt jelképezõ
obeliszken Tessedik Sámuel, a répa ásó
asszony és cukorrakodó munkás bronz
plakettjei Takács Erzsébet Munkácsy-
díjas szobrászmûvész alkotásai.

Az épület két szintjéig magasodó fo-
lyosót a gyár látképei, Hubay Miklós és
Tenkács Tibor festõmûvészek alkotásai,
és nemzeti, gyári vonatkozású lobogók
díszítik. A gyûjteménynek két nagy
egységébõl a nemzetközi cukorgyûjte-
mény rögtön a földszinten található, ahol
a világ kisegységû cukorcsomagolási
kultúrája tárul a látogató elé. Mintáit
1987-tõl a laboratórium dolgozói Ma-
joros Zoltán vezetésével kezdték el
gyûjteni. Öt világrész 50 országából, 110
cukorgyárának 800 cukormintáját he-
lyezték a tárlókba. A mintaküldõ gyá-
rak névsorát tablókon olvashatják a lá-
togatók, és helyüket a világtérképen be-
kapcsolható jelzõlámpák mutatják. Ér-
dekesség a kávéházi cukortasakok leg-
különfélébb motívumai: népviseletek,
állatok, autók, hajók, székesegyházak
képeinek felsorakoztatása. Évrõl évre
bõvült e gyûjtemény, például 1999-ben

egy Indonéziából hozott különleges
cukormintával. A francia tulajdonosok
részérõl Guy Dupire szinte rendszere-
sen gyarapította ritkaságokkal a kollek-
ciót, míg mások, mint például Szeme-
re Endre egykori gyárigazgató családja
cukortémájú bélyeggyûjteményt ado-
mányozott a múzeumnak.

Szintén a földszinten alakították ki az
elõadótermet, falát a gyár kitüntetései,
oklevelei díszítik. Az 50 személyes he-
lyiségben nézhetik meg az érdeklõdõk
a gyárlátogatást helyettesítõ 20 perces
filmet az üzem technológiájáról, három
nyelven szinkronizálva. Az elõadóterem
továbbképzésekre, nyelvtanfolyamok-
ra is alkalmas.

A múzeum másik nagy egységét ké-
pezik, és az emeleten nyert elhelyezést
a gyár idõrendi történetét, fõleg mûsza-
ki fejlõdését bemutató szakgyûjtemény.
Dokumentumok, tárgyak, fényképek
segítségével nyomon követhetõ itt a sze-
rencsi cukorgyártás évszázados törté-
nete, látható az 1966-ig használt lényerõ
berendezés modellje, régi mûszerek, iro-
dai számológépek. Az emeleti rész

másik szárnyán körbe haladva
a gyári élet hétköznapjai és ün-
nepeinek históriája követhetõ.
A gyárhoz való kötõdés meg-
nyilvánulása, hogy a kiállítás
tárlóit a dolgozók saját gyûjtésû
anyagaikkal kiegészítve ren-
dezték be Mezei Zsófia és Be-
reck Béláné dekoratõrök irá-
nyításával. Itt állítottak emléket
a cukorgyári tûzoltóságnak,
amely szervezet a város életé -
ben gyakran riadalmat okozó
tûzesetek megfékezésében
 elsõ rendû szerepet vállalt. A ki-
állítást több helyen eredeti cím-
kével ellátott nagy cukorsüve-
gek díszítik. 

A cukorgyárat 1991-ben pri-
vatizálták, de az új és a késõb-
bi tulajdonosai a múzeumot to-
vábbra is fenntartották, sõt gya-
rapították. 1992-ben Kossuth
Lajos születésének 190. évfor-

dulója alkalmából a cukorgyárat „ál-
dozatos hagyományápoló munkájáért”
Kossuth-emlékéremmel tüntették ki.
„Az év múzeuma 1997” pályázaton, a
Szerencsi Cukorgyár Rt. Üzemtörténe-
ti Kiállítása és Nemzetközi Cukorgyûj-
teménye, kiemelkedõ teljesítményével
az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága
Különdíját nyerte el.

Az évek során a cukormúzeum láto-
gatóinak száma folyamatosan nõtt, el-
érte az évi ötezer fõt. A Szerencsi Cu-
korgyár bezárása miatt a tulajdonos Mát-
ra Cukor Zrt. egy forint jelképes össze-
gért eladta a szerencsi önkormányzat-
nak a közgyûjteményt.

A cukorgyár és -gyártás történetét be-
mutató kiállítás alapítói nem feltételez-
ték, hogy ilyen rövid idõn belül bebi-
zonyosodik a múzeum alapításának jo-
gosultsága, hiszen napjainkban már
csak az intézmény elõadótermében le-
vetített, a Szerencsi Televízió által ké-
szített filmbõl ismerheti meg az utókor
a szerencsi cukor elõállításának tech-
nológiáját, minõségét és hírnevét. 

O. Z. M.

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban 

FARKAS ÁGNES 
EMLÉKTÁBLA

AZ ALAPÍTÓKNAK

HÚSZÉVES A SZERENCSI CUKORMÚZEUM

A cukormúzeum nemzetközi jelentõségû ipar -
történeti gyûjtemény. 
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A szerencsi önkormányzat au-
gusztus 27-ei ülésén megvitatták a
képviselõk a város foglalkoztatási
helyzetérõl készített tájékoztatót. 

Egeli Zsolt arra hívta fel a figyel-
met, hogy a hazai foglalkoztatás
várhatóan az idén õsszel éri el a
mélypontot, vagyis további munka-
helyek megszûnése valószínûsíthetõ.

Megkérdezte, hogy a szerencsi
 bio massza-erõmû beruházói nyúj-
tottak-e be igényt dolgozókra, vagy
bizonyos szakmák képzésére a he-
lyi munkaügyi kirendeltséghez. Ma-
rosvölgyi János arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a tájékoztató átfogóan
mutatja be a helyi foglalkoztatás
helyzetét és lehetõségeit. A helyi
munkaügyi központnak egyre
bõvülõ feladatokat kell ellátnia,
aminek eleget tesznek. Korondi Klá-
ra arra volt kíváncsi, hogy az or-
szágos munkaerõ-piaci tendenciák
mennyire érvényesülnek Szeren-
csen és térségében. Vaszily Miklós
kiemelte, hogy az elõterjesztésbõl
kiderült, a munkanélküliség elsõ -
sorban a nõk körében emelkedett.
A helyi munkaügyi központ mun-
katársai pontosan és rugalmasan lát-
ják el a feladataikat. Sipos Attila a
képzések eredményességérõl ér-
deklõdött, mert a kimutatás szerint
az oktatásban részesülõk 50 szá-
zaléka tud elhelyezkedni. Koncz Fe-
renc arra hívta fel a figyelmet, hogy
egy év alatt több mint hétszázzal
nõtt a térségben az álláskeresõk szá-
ma. Karádi István, a helyi munka-
ügyi kirendeltség vezetõje ismer-
tette: Az országos tendenciák Sze-
rencsen és környékén is érvénye-
sülnek, de a nagyfokú munkanél-
küliség itt nem számít újdonságnak.
Nagy létszámleépítések a térségben
nem történtek. A képzéseket igye-
keznek a gazdaság igényeihez iga-
zítani, így indul a közeljövõben he-
gesztõi tanfolyam. Az uniós pro-
jekteknél ugyanakkor szigorú kö-
töttségek vannak a résztvevõk ki-
választásánál – pályakezdõ, hátrá-
nyos helyzetû, roma származású,
alacsony iskolai végzettség, stb. –
ami megnehezíti a beiskolázást.
Karády István kiemelte: az erõmû
építõi nem jelentettek be munkaer-
õigényt, de ezt a dolgozók felvéte-
le elõtt néhány héttel is megtehe-
tik. Rónavölgyi Endréné szerint egy
település megtartó erejét jelentik a
munkahelyek. A negatív gazdasági
hatások nem álltak meg a város ha-
tárában, a cukorgyár bezárása pe-
dig tovább súlyosbította a helyze-
tet. A Nestlé helyi üzemében vég-
rehajtott korszerûsítések miatt ke-
vesebb kézi munkásra van szükség
és a kisvállalkozások is elsõsorban
az alkalmazottak elbocsátásával
igyekeznek enyhíteni a pénzügyi ne-
hézségeiken. A polgármester hoz-
zátette: az önkormányzat az ipari
park fejlesztésével segíti elõ a mun-
kahelyteremtést. Ennek köszönhe-
tõen költözött Szerencsre a kõvágó
üzem és további érdeklõdõk is van-
nak a terület iránt. Ugyanakkor, ha
a szalmatüzelésû erõmû már
mûködne, akkor kevésbé lenne ne-
héz helyzetben a város, hiszen a lé-
tesítményben és a szomszédságába
tervezett kertészetben több százan
dolgozhatnának. A város a foglal-
koztatásban csak akkor tud elõre
lépni, ha vállalkozásbarát a kör-
nyezet és különbözõ csoportok sa-
játos érdekeik miatt nem riasztják
el a potenciális befektetõket. Ró-
navölgyi Endréné megjegyezte: az
elkövetkezõ idõszakban az elnyert

pályázatoknak köszönhetõen 3,5
milliárd forint értékû beruházás va-
lósul meg Szerencsen, a munkák je-
lentõs számú helyi szakembernek
biztosítanak majd jövedelmet. A
képviselõk a tájékoztatót tudomá-
sul vették.        

Ezt követõen az önkormányzat el-
fogadta a város költségvetésének idei
elsõ féléves teljesítésérõl készített
beszámolót és módosították a pénz-
ügyi tervet. Egeli Zsolt szóvá tette,
hogy a közelmúltban tíz szerencsi
önkormányzati képviselõ által jegy-
zett írás szerint a „polgári összefo-
gás” csoport tagjai azzal, hogy évrõl
évre nem szavazzák meg a város
költségvetését, a munkahelyeket és
a város fejlõdését veszélyeztetik. Õk
azonban valójában gondolatokat, ja-
vaslatokat fogalmaznak meg, ame-
lyeket a többségi oldal nem támo-
gat. Danyi László megjegyezte,
hogy a 2010/2011-re tervezett be-
ruházások között nem szerepel az
ondi faluközpont kialakítása, ami-
nek a terve elkészült és tudomása
szerint pályázati lehetõségre várnak.
Visi Ferenc szerint valójában a hi-
telfelvételek fogják veszélybe sorolni
a pedagógusi bérkifizetéseket. Ró-
navölgyi Endréné szerint nem  helyt -
álló úgy nyilatkozni, mintha az
Egeli Zsolt által említett írás minden
elõzmény nélküli lenne. Ennek tük-
rében pedig a megállapítások más
megítélés alá esnek, amit szintén
nem volna szabad figyelmen kívül
hagyni.   

NAGYÍTÓ ALATT
A HELYI TURIZMUS 

Következõ napirendi pontként a
város idegenforgalmáról készített
tájékoztatót vitatták meg az önkor-
mányzat tagjai. Az írásos elõter-
jesztés szóbeli kiegészítéseként Ki-
rály Judit közmûvelõdési szakrefe-
rens arra hívta fel a figyelmet, hogy
minden forint beszedett idegenfor-
galmi adóhoz a központi költség-
vetés két forint támogatást biztosít.
Korondi Klára szerint a tájékozta-
tóból is látni, hogy milyen sok tör-
ténelmi emlék van Szerencsen. Ja-
vaslatként megfogalmazta, hogy a
református templom kertjében az el-
következõ 10-15 évben érdemes
volna régészeti feltárást végezni. Gál
András ismertette, hogy a helyi
gimnázium a konferenciaturizmus
jegyében rendszeresen szervez or-
szágos tanácskozásokat. Az intéz-
ményhez tartozó középiskolai kol-
légium a nyári idegenforgalomból
több mint hétmillió forint bevétel-
re tett szert. Visi Ferenc szerint a he-
lyi nevezetességek bemutatásába –
rozsnyói mintára – a szerencsi fia-
talokat is be kellene vonni. Egeli
Zsolt érdeklõdött, hogy az egykori
Hotel Huszárvárból lesz-e újra szál-
loda és a városkapu mikor tölti majd
be valódi idegenforgalmi funkció-
ját? Danyi László fontosnak tartot-
ta a bor- és a kerékpáros turizmus-
ban rejlõ lehetõségeket. Az Árpád-
hegy ez irányú hasznosítását is cél-
szerû lenne elõtérbe helyezni.
Koncz Ferenc szerint a csokoládé-
fesztivált Nyitott pincék programmal
lehetne összekapcsolni. Heves Já-
nos arra hívta fel a figyelmet, hogy
Szerencsen jelenleg a konferencia-
turizmushoz nincs megfelelõ inf-
rastruktúra. Erre a célra a cukorgyár
területén lehetne megfelelõ létesít-
ményt kialakítani. 

Király Judit ismertette, hogy a vá-
rosban a középiskolai kollégium a
legnagyobb szállásadó. A város

Norvég Alap pályázata a várbeli ho-
tel felújítását és diákszállóként tör-
ténõ hasznosítását is tartalmazza.
A városkapu valódi idegenforgalmi
információs helyszínként mûködik
majd. Uray Attiláné kiemelte: a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyv-
tár több országos és regionális
programot szervez. Ezek között fér-
fikari találkozó, képzõ- és nép mûvé-
szeti tárlatok egyaránt szerepel-
nek. Rónavölgyi Endréné szerint
Szerencs sokat tett a turizmusban
rejlõ lehetõségek kiaknázásáért, de
ezen a területen még számos a fel-
adat. Az elmúlt idõszakban sokat
szépült a város, több felújítás tör-
tént, amelyek az elkövetkezõ idõ -
szakban a református templom és
kertje, a római katolikus templom-
belsõ és a Rákóczi-vár tetõszerke-
zetének a rekonstrukciójával foly-
tatódnak. Az önkormányzat átvet-
te mûködtetésre a cukormúzeu-
mot, a városkapu információs jel-
legét tovább erõsítik. 

EREDMÉNYESEN DOLGOZÓ
KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT 
Külön napirend keretében tár-

gyalták a képviselõk a helyi cigány
kisebbségi önkormányzat munká-
járól szóló tájékoztatót. Marosvöl-
gyi János elnök hangsúlyozta, hogy
a tevékenységükhöz sok segítséget
kapnak a városi testülettõl, a pol-
gármesteri hivataltól és az intéz-
ményektõl. A közeljövõben kötnek
együttmûködési megállapodást a
gimnáziummal, az általános isko-
lával, valamint a városgazda és a vá-
rosüzemeltetõ kft.-vel. Gál András
elnök az ügyrendi és oktatási bi-
zottság nevében elismeréssel szólt
a kisebbségi önkormányzat tevé-
kenységérõl. Korondi Klára arra
hívta fel a figyelmet, hogy a helyi
református egyházban tevékenyke-
dik cigány presbiter és a gyüleke-
zeti kórusnak is van roma tagja.
Ugyanakkor a képviselõ érdek -
lõdött: hogyan kell értelmezni a tá-
jékoztató azon mondatát, hogy a
nem cigány pedagógusok és a ci-
gány gyerekek közötti kommuni-
kációs szakadék sok esetben válik
a sikeres oktatás gátjává? Gál And-
rás kiemelte: a Bocskai gimnázi-
umban mindig helyük van a jól ta-
nuló, szorgalmas roma diákoknak.
A digitális középiskolai program
keretében az elmúlt idõszakban
több hátrányos helyzetû, 18. élet-
évét betöltött  fia tal szerzett érettsé-
gi bizonyítványt. Visi Ferenc szerint,
miközben a kommunikáció felzár-
kóztatásról és esélyegyenlõségrõl
szól, addig a nehéz sorsú emberek
szociális segélyekbõl és gyermek-
vállalásból igyekeznek megélni.
Ezek helyett valóban önfenntartóvá
kellene tenni a családokat. Egeli
Zsolt szerint a tájékoztatóból a fe-
lelõsségvállalás tükrözõdik. A ci-
gányságnak egy szûk, de hangos ré-
tege kelti rossz hírét. Sipos Attila azt
emelte ki, hogy az „Út a munkához”
program keretében olyan emberek
is beálltak dolgozni, akiknek ko-
rábban ez eszébe se jutott. Van
ugyanakkor Szerencsen egy kis lét-
számú csoport, akik hangoskodás-
sal zavarják az utca nyugalmát.
Bíró István kifogásolta: az egyébként
kitûnõ tájékoztató nem foglalkozik
azzal, hogy a kisebbségi önkor-
mányzat mit tett a cigányok által el-
követett bûncselekmények  meg  elõ -
zé séért. Koncz Ferenc szerint a vá-

rosban a helyi cigány közösség ren-
dezetten él. Ez azonban a térség te-
lepüléseinek a többségére sajnos
már nem igaz. A problémákra a
megoldást a tanulás és a munka je-
lentheti. Marosvölgyi János szerint
a szociális törvény módosítására len-
ne szükség, hogy minden család
annyi gyereket vállaljon, amennyit
tisztességesen fel tud nevelni. Vé-
leményük szerint több roma peda-
gógusra lenne szükség, akik jobban
szót értenek a cigány fiatalokkal. Az
oktatás és a foglalkoztatás szorosan
összefügg egymással, amihez talán
az „Út a munkához” program jó ala-
pot jelenthet. Szerencsen a cigány
kisebbség körében bûnügyi szem-
pontból nincs probléma. Rónavöl-
gyi Endréné szerint Szerencs az or-
szágos hangulatot tekintve a béke
szigete, ahol a roma népesség
aránya 5-6 százalék körül alakul és
a mindenkori városvezetés töreke-
dett arra, hogy ne alakuljanak ki el-
különült cigánytelepek, leszakadó
településrészek. Most azonban már
a helyi romák körében is felnõtt egy
generáció, amelynek a tagjai közül
többen nem látták dolgozni a szüle-
iket. Fontos, hogy a cigány gyerekek
óvodába, iskolába járjanak és  lehetõ -
ség szerint minél többen tanuljanak
tovább közülük. A polgármester ki-
emelte, a helyi roma közösség tag-
jai közül sokan vesznek részt a köz-
hasznú foglalkoztatásban – értéket te-
remtve. Ugyanakkor a Szerencsi
Szakképzõ Iskolában mûködõ 9–10.
osztályba sok roma fiatal jár a kör-
nyezõ településekrõl a városba, és se-
gélyosztáskor is nagyobb számban je-
lennek meg Szerencsen a környezõ
településekrõl a roma lakosok, akik-
nek a viselkedése olykor megbot-
ránkozást kelt a helyben élõkben. A
tájékoztatót az önkormányzat tagjai
tudomásul vették.

HITELEK
A BERUHÁZÁSOKHOZ 

Ezt követõen ellenszavazatok és
tartózkodások mellett összesen 102
millió forint támogatás-megelõle-
gezési és 113 millió forint célhitel
felvételérõl döntött az önkormány-
zat, amelyek az elmúlt idõszak
nyertes pályázatainak a megvaló-
sítását szolgálják. Ballók Istvánné,
a polgármesteri hivatal városgaz-
dasági osztályvezetõje ismertette,
hogy a banki kölcsönök részben az
utófinanszírozás miatt megítélt ösz-
szegek megérkezéséig a számlák ki-
fizetésére, illetve az önrész bizto-
sítására szolgálnak. Bíró István el-
nök ismertette, hogy a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság elfoga-
dásra javasolja az elõterjesztést. Hi-
degkúti Ákos arra volt kíváncsi,
hogy hol van a kötvénybõl a pá-
lyázati saját erõre félretett három-
százmillió forint? Egeli Zsolt meg-
kérdezte, hogy a legjobb feltételek
alapján történt-e a kölcsönöket biz-
tosító pénzintézet kiválasztása. Visi
Ferenc szerint el kell majd gondol-
kodniuk azon, hogy a város milyen
vagyontárgyát adja el, mert e nél-
kül a hiteleket nem tudják majd visz-
szafizetni. Ballók Istvánné kiemel-
te: a támogatás-megelõlegezési hi-
telre az elnyert beruházási pénz
nyújt fedezetet. A célhitelre pedig
azért van szükség, mert az ingat-
lanértékesítésbõl a tervezettnél ke-
vesebb bevétele volt eddig a vá-
rosnak. A félrerakott 300 millió fo-
rint a nagyberuházások saját erejé-
nek a biztosítására szolgál. A köl-
csönkondíciók az egyes pénzinté-

zeteknél hellyel-közzel ugyanazok
voltak. Koncz Ferenc arra hívta fel
a figyelmet, hogy a beruházások
csak addig jelentenek munkalehet-
õséget, míg tartanak az építkezések.
Szerencsnek egyre szebb az össz-
képe, azonban a munkahelyterem-
tésben katasztrofális a helyzet.
Olyan fejlesztéseket kellene meg-
valósítani, amelyek hosszú távon jö-
vedelmet biztosítanak az emberek-
nek. Véleménye szerint az egymil-
liárd forintos kötvénykibocsátás
nem bizonyult elegendõnek, ezért
most újabb hiteleket vesznek fel. Hi-
degkúti Ákos azt javasolta, hogy a
megvalósulás elõtt álló beruházások
egy részét halasszák késõbbre. Bíró
István szerint nem lennének gondok
a városban, ha egyesek nem aka-
dályozták volna a szalmatüzelésû
erõmû megvalósítását. A pályáza-
tokat nem szabad átütemezni, mert
még egyszer nem lesz ilyen  lehetõ -
ség a település fejlesztésére. Heves
János alpolgármester véleménye
szerint az európai uniós pénzügyi
források többsége az infrastrukturális
beruházásokat preferálja, csak egy
kis rész szolgálja közvetlenül a gaz-
daság fejlesztését. A szerencsi ön-
kormányzat 4-5 év múlva megteheti,
hogy a helyi bevételeket ne beru-
házásokra, hanem mûködési kia-
dásokra, illetve hiteltörlesztésre for-
dítsa.  Egeli Zsolt szerint Szerencsen
aggasztóan magas az egy lakosra
jutó tartozás mértéke. Visi Ferenc
szerint a város a jelen sikereiért a
 jövõ jét költi el. Kalina Lajos a fe-
lelõs településvezetés fontosságát
hangsúlyozta, ami nyomon követ-
hetõ a szerencsi önkormányzat
munkájában, a település fejleszté-
sében. Hidegkúti Ákos kiemelte:
olyan egészségügyi felújítási pá-
lyázatot nem tud támogatni, ahol a
bekerülési költség felveti a hûtlen
kezelés gyanúját. Rónavölgyi End-
réné emlékeztetett: a szerencsi ön-
kormányzat mindig fontosnak tar-
totta a település fejlesztését és si-
került kilábalnia a nehéz helyze-
tekbõl. Az infrastrukturális beruhá-
zások a munkahelyteremtés szem-
pontjából is fontosak, mint történt
az a tanuszoda és a fürdõ esetében.
Az óvoda-beruházásokkal pedig
csökkennek a mûködési kiadások,
a vonzóbb környezet miatt több a
beiratkozó gyerek, ami a pedagó-
gusok létszámát is befolyásolja. A
hitelek visszafizetésére garancia-
ként szolgálhat a Vörösmarty-dél te-
rületen meglévõ, 700 millió forint
értékû telek és több értékesíthetõ in-
gatlan és terület. Mindezek alapján
csekély kockázat mellett felvállal-
hatók a megvalósuló fejlesztések,
amelyek révén jelentõsen gyarapo-
dik majd a város vagyona. Új pá-
lyázatokra pedig egy ideig nem lesz
lehetõség. A cukorgyári kémények
magántulajdonban vannak, azok ál-
lagmegóvásának a költsége nem a
várost terheli.

Döntött az önkormányzat a meg-
üresedõ jegyzõi álláshely meghir-
detésérõl, a város intézményeiben
alkalmazott térítési díjak módosí-
tásáról, ami megegyezik az áfa-
emelkedés mértékével. Hozzájá-
rultak a képviselõk a városban egy
újabb bölcsõdei csoport indításá-
hoz, ami a plusz normatívák alap-
ján nem jelent többletköltséget.
Újra meghirdeti az önkormányzat
értékesítésre az „R” épületet, ame-
lyet ez alkalommal a szomszéd te-
lektõl függetlenül, önállóan adna el
a város.  

Á. A.–S. L.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
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RENDÔRSÉGI HÍREK
LEFÜLELT FAVÁGÓK

Az egyik mezõgazdasági rész-
vénytársaságnak okoztak gondot
azok a fatolvajok, akik Megyaszó kül-
területén rendszeresen irtották az
akácost. A lopások felfedezése után
a Szerencsi Rendõrkapitányság Köz-
rendvédelmi Osztályának munka-
társai figyelõszolgálatot láttak el a te-
rületen, majd egyik éjjel egy vadõr
jelezte a figyelõ rendõröknek, hogy
néhány kilométerre ismét megjelen-
tek az elkövetõk.

A mezõgazdasági cég alkalma-
zottja és a rendõrök a helyszínre in-
dultak, ám ezt észrevették a tolva-
jok, akik megpróbáltak sietve távozni
a helyszínrõl. Menekülés közben a
teherautó nekicsapódott egy kerí-
tésnek és fennakadt a kidõlt oszlo-
pokon. Az elfogott miskolci szemé-
lyeket elõállították a Szerencsi Rend-
õrkapitányságra, akik a kihallgatásuk
során mindketten tagadták a közel
500 ezer forint kárértékû bûncse-
lekmény elkövetését. Leginkább azt
fájlalták, hogy a rendõrség azonnal
lefoglalta a náluk lévõ motoros fû-
részt és a szállításhoz használt gép-
jármûvet.

ELÕZETESBEN
AZ UZSORÁS

Több éve annak, hogy a karcsai fér-
fi uzsorakamatra adott kölcsönt, és
az irreálisan magas hozadékot sok-
szor erõszakkal hajtotta be. A kö-
zelmúltban érkezett bejelentés a
rendõrségre az ügyben.

A Sátoraljaújhelyi Rendõrkapi-
tányság a rendelkezésére álló bizo-
nyítékok alapján indítványozta B. A.
46 éves karcsai férfi elõzetes letar-
tóztatását, aki a felmerült információk
szerint már 10 éve foglalkozik uzso-
rakölcsönökkel. A tanúvallomások
mellett a házkutatások során a rend-
õrség lefoglalt olyan füzeteket, ame-
lyekben nevek, tartozások és kifize-
tések szerepeltek. A gyanúsított szin-
te minden esetben a sértetteket meg-
fenyegette, ha nem fizetik ki az ir-
reálisan magas kamatokat. Több
esetben durva erõszakot alkalmaz-
va semmizte ki „áldozatait”. Az
uzsoraügyletekre jellemzõ, hogy pél-
dául az ötezer forintos kölcsön egy
hónap alatt – B. A. sajátos kamat-
számítása szerint – 30 ezer forintra
növekedett. A gyanúsított eddig több
alkalommal volt büntetve testi sér-
tésért, garázdaságért, közokirat-ha-
misításért, erõszakos közösülésért,

személyes szabadság megsértéséért,
illetve lopásért.

RENDÕRKÉZEN
A TRÜKKÖS TOLVAJOK

Egyikük kitervelte, a másik kettõ
végrehajtotta, a miskolci rendõrök
pedig elfogták õket. Ez a rövid tör-
ténete annak a bûncselekménynek,
amelyben a trükkös tolvajok négy sér-
tettõl több mint 300 ezer forintot lop-
tak el.

Ez év augusztusában három mis-
kolci és egy hernádnémeti családi
házba azzal az ürüggyel jutottak be
az elkövetõk, hogy õk egy közüze-
mi szolgáltató alkalmazottjai. A
„sztori” minden alkalommal az volt,
hogy ellenõrizniük kell a készülé-
keket, majd elterelték a sértettek fi-
gyelmét, és egy alkalmas pillanatban
ellopták a gyanútlan házigazdák
készpénzét. 

A Miskolci Rendõrkapitányság
nyomozóinak mindössze néhány
nap leforgása alatt sikerült elfogni-
uk az elkövetõket. A munkameg-
osztás szerint egyikük adta a címe-
ket, és felkészítette társait, hogy hol
mit és hogyan kell mondaniuk, a má-
sik két elkövetõ pedig végrehajtotta
az utasításokat. A Miskolci Rendõr-
kapitányság lopás miatt indított el-
járást két sajóbábonyi és egy bold-
vai férfival szemben.

A Szerencsi Rendõrkapitányság a ko-
rábbi évekhez hasonlóan a 2009/2010-
es tanévben is megtartja bûnmegelõ -
zési és áldozatvédelmi elõadásait a kör-
zet általános és középiskoláiban.

A rendõrség eddigi tapasztalatai sze-
rint a diákok sokszor nincsenek tisztá-
ban azzal, hogy egy-egy, jó mókának
induló helyzetbõl akár bûncselekmény
származhat, s az milyen büntetést von
maga után. Ezért is fontos, hogy a fia-
talok megismerjék a korosztályukban
leginkább elõforduló bûncselekmény-
fajtákat: a lopást, a garázdaságot, a tes-
ti sértést és a rongálást.

Ugyancsak kiemelt figyelmet érde-
melnek a kisebb falvak esetében jel-
lemzõ bûncselekményfajták, mint pél-
dául a Taktaszada – Taktaharkány – Ti-
szalúc vasúti vonalon gyakran elõfor-
duló, úgynevezett „vonatdobálásos”
esetek, illetve azok sajnálatos követ-
kezményei.

A sértetté válás elkerülése érdeké-
ben figyelembe kell venni azokat az
élethelyzeteket, melyekkel a diákok na-
ponta találkoznak. Szólni kell a biz-
tonságos utazásról, mivel több száz ta-
nuló érkezik vonattal, autóbusszal a
szerencsi oktatási intézményekbe. Is-
mert, hogy a tömegközlekedési esz-
közt igénybe vevõk gyakrabban vál-
nak rablás, vagy testi sértés áldozatá-
vá. Így mindenképpen érdemes felhívni
a tizenévesek figyelmét arra, hogyan

kerülhetik el a nem kívánatos esemé-
nyeket. 

Nem szabad megfeledkezni a nyol-
cadikosokról sem, akik tavaszra már be-
töltik 14. életévüket és ezzel büntet-
hetõvé válnak, s kortársaik negatív be-
folyásának hatására gyakrabban ke-
rülhetnek a bûncselekmények közép-
pontjába. 

A tapasztalatok szerint a fiatalok 13–
15 éves korukban fogyasztanak elõször
alkoholt, rosszabb esetben kábítószert.
Az önmagában is sajnálatos cselek-
mény további hozadéka lehet, hogy a
fiatalok sok esetben nem gondolnak
arra, hogy egy-egy pohár ital elfo-
gyasztása után, megváltozott tudatál-
lapotban bûncselekmények elköve-
tõivé, vagy sértettjeivé válhatnak. Nem
mehet el szó nélkül a rendõrség a nap-
jainkra annyira jellemzõ diszkóbal-
esetek mellett sem, mivel a 17 éves ta-
nulók szülõi beleegyezéssel már ren-
delkezhetnek gépjármûvezetõi enge-
déllyel. A Szerencsi Rendõrkapitány-
ság tervezett elõadásait úgy állítja
össze, hogy az felkeltse a különbözõ
korosztályok érdeklõdését. Az  ismeret -
átadáson túl a szakemberek olyan
bûnmegelõzési, kriminálpedagógia
módszerekkel ismertetik meg a fiata-
lokat, melyek segítséget nyújthatnak a
személyiségfejlesztés, a konfliktuske-
zelés területén. 

A tanévkezdés idõszakában a köz-
úti közlekedés fokozott biztosítása, a
gyermekek védelme kiemelt feladata
a rendõrségnek. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság az
új tanév megkezdése elõtt elemzést vég-

zett az általános iskolák környezetének
baleseti helyzetérõl, felmérték a tan-
intézetekhez vezetõ útvonalak lehet-
séges veszélyforrásait, különös tekin-
tettel a tanítási napok kezdetének és
befejezésének idõszakára. A vizsgálat
eredményeként szeptemberben kiemelt
rendõri jelenlétet biztosítanak az álta-
lános iskolák környékén. Az egyenru-
hások segítik a gyermekek biztonságos
közlekedését, úttesten való áthaladá-
sát, s fokozott figyelmet fordítanak a
gépjármûvezetõk jogkövetõ magatar-
tásának ellenõrzésére, a kijelölt gya-
logos-átkelõhelyek megközelítésére,
továbbá a biztonsági öv és gyermek-
ülés kötelezõ használatára.

Immár egy éve annak, hogy a
rendõrség meghirdette „Az iskola rend-
õre” programot, mely nagymértékben
segítette a hatóság által a gyermekek
védelmére irányuló átfogó bûn- és bal-
eset-megelõzési tevékenységet. A prog-
ram egyik célja, hogy a rendõrség kö-
zelebb kerüljön az ifjúsághoz és ez-
által „pozitív rendõrkép” alakuljon ki
a gyermekekben, szülõkben és peda-
gógusokban. A program ebben az év-
ben folytatódik, mert a rendõrség szá-
mos pozitív visszajelzést kapott a ta-
nároktól és tanítóktól, valamint a diá-
koktól. 

Az elsõ év eredményeit és tapaszta-
latait értékelve kiderült, hogy a rendõr-
ség által kezdeményezett program-
mal, azok céljaival az iskolák jelentõs
része egyetértett, azt szívesen fogad-
ták, és együttmûködésükrõl biztosítot-
ták az iskola rendõreit.

Szerencsi Rendõrkapitányság

ISKOLAI BÛN- ÉS BALESET-MEGELÕZÉS 

Hat bála szalma vált a lángok mar-
talékává szeptember 2-án délután
Monokon. A település szomszédsá-
gában lévõ mezõgazdasági üzemben
pulykanevelésre készítették elõ a
korábban istálló céljára szolgáló
épületet a munkások, amikor a szal-
ma szétterítésére használt traktortól

felgyulladt az alom. A gyorsan ter-
jedõ lángokat a szerencsi tûzoltók fé-
kezték meg. A hõtõl a mezõgazda-
sági gép elsõ abroncsai leolvadtak.

SZALMALÁNG MONOKON

Közúti baleset történt augusztus 31-én délelõtt a 37-es számú fõút gesz-
telyi és újharangodi elágazások közötti szakaszán. A Renault Clio vezetõje
Miskolc felõl tartott Szerencs irányába, amikor észrevette a szembõl érkezõ
és elõzésbe kezdõ kisteherautót. A sofõr megijedt, félrerántotta a kormányt,
majd autója megpördült az úttesten. A kisteherautó sértetlenül tovább ha-
ladt, azonban a Clio nekiütközött az ugyancsak szembõl, szabályosan ér-
kezõ Daewoo-nak. Az elsõdleges információk szerint a Renault vezetõjét
nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel szállították kórházba.

Negyedik alkalommal rendeztek
taktaközi polgárõrnapot augusztus
29-én Prügyön. A találkozóra a térség
nyolc településérõl érkeztek önkén-
tesek. 

A község sportpályáján a kondé-
rokban rotyogó finomságok ínycsik-
landozó illata fogadta a vendégeket.
A szervezõk a hivatalos események
mellett fõzõversenyt is hirdettek a
résztvevõknek. A program megnyi-
tóján Boros-Leskó Géza, a házigaz-
da település polgármestere, Csóra
György, a megyei polgárõr-szövet-
ség alelnöke, Szatmári Gyula, a szer-
vezet országos elnökhelyettese üd-
vözölte a jelenlévõ önkénteseket,
akik önzetlen munkájukkal hozzá-
járulnak a települések rendjének
megõrzéséhez. Mint elhangzott, a
polgárõr szervezetek eredményes
mûködéséhez szükség van az ön-
kormányzatok támogatására és a
rendõrséggel való hatékony együtt -
mûködésre. Ez utóbbiért a közel-
múltban dandártábornokká elõ -
léptetett Vereckei Csaba megyei
rendõrfõkapitány mondott köszöne-
tet azoknak, akik rendszeres szol-

gálatellátással segítik a bûnüldözõk
munkáját. A köszöntõk után jutalo-
mátadások következtek. A szerencsi
polgárõrök közül a megyei szövet-
ség elnöke tárgyjutalomban részesí-
tette Palcsó Istvánt. Taktaharkányból
Vojdi Zoltán és Gáspár István,
Prügyrõl Die Miklós, Taktakenézrõl
Molnár László, Tiszalúcról Lako-
mecz Sándor, Taktaszadáról Varga
György, Mezõ zomborról Gergely
József, Csobajról Debreczeni Zoltán
részesült ebben az elismerésben. 

A város önkormányzata nevében Si-
pos Attila képviselõ Bujdosó Ferencet,
Szabó Ildikót, Szabó Sándort, Palcsó
Istvánt, Fekete Ferencet, Lovász Sán-
dort és Juhász Bélát jutalmazta. A
fõzõversenybe bekapcsolódó szeren-
csiek tárcsában húst sütöttek, ami
ugyancsak zamatos falatnak bizonyult.
A fõzõversenyt végül a mezõzombo-
ri polgárõrök nyerték meg, míg a szak-
mai tesztlap kitöltésében a tiszalúci ön-
kéntesek jeleskedtek, mögöttük a sze-
rencsi és a taktakenézi csoport végzett.

A POLGÁRÕRÖK KÖZÖS ÜNNEPE

A találkozón a szerencsi polgárõrök (középen, világos felsôkben) is
képviseltették magukat.

ÁROKBA SODRÓDOTT

A vetélkedôk is a helyes közlekedésre nevelnek. 
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Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt te-
szünk közzé lapunkban. Vállalko-
zó kedvû olvasóinktól most arra ké-
rünk választ, hogy hol készült a
fotó? A megfejtéseket szeptember
18-ig várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85.) vagy SMS-
ben a 20/940-2066-os számra. A
helyes választ beküldõk között
2000 forintos vásárlási utalványt
sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Várkert. A szerencse ez al-

kalommal Nagy Istvánné, Szerencs,
Fürst S. út 29. szám alatti olva-
sónknak és 20/261-1270-es tele-
fonszámról SMS-t küldõ játékosnak
kedvezett. Nyereményüket szep-
tember 15–18. között, munkaidõ -
ben vehetik át a szerkesztõségben.

A játék folytatásához továbbra is
várjuk olvasóinktól a több évtized-
del ezelõtt Szerencsen készült fény-
képeket, amelyeket sértetlenül visz-
szajuttatunk a tulajdonosának. Ele-
venítsünk fel együtt településünkbõl
egy-egy régi pillanatot!

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Településünk elsõ privilégiumát
Bocskai Istvántól kapta, mely több-
ször megerõsítést nyert, de a késõb-
bi századok harcai és hatalmi pár-
bajai megcsonkították azt. A XIX.
század végére ismét a gyarapodás
útjára lépett, amit elsõsorban köz-
ponti funkciója kialakulásának, majd
tovább bõvülésének köszönhetett.

Ennek a hangsúlyozása adta az
alapját a várostörténeti kiállításnak,
melyet a Rákóczi
Borút Egyesület,
Szerencs Város
Önkormányzata és
a Zempléni Múze-
um közösen ren-
dezett a Rákóczi-
vár kisgalériájában.
A tárlat felvázolja
az 1984 elõtti álla-
potot és az újra vá-
rosi rangra emel-
kedett település
vívmányait.  

Szerencs társa-
dalmi, gazdasági
fejlõdésében a vas-
út megjelenése nyi-
tott új korszakot. A Pest – Nyíregy-
háza – Miskolc vasútvonal 1859-ben
a várost, mint vásárközpontot be-
kapcsolta az ország fogyasztói há-
lózatába. A Sátoraljaújhely, illetve
Hidasnémeti irányába lefektetett

szárnyvonallal alakult vasúti cso-
móponttá. A meglévõ és jól mûködõ
vasúti hálózatának köszönhette a te-
lepülés, hogy ide telepítették a cu-
korgyárat, ezzel ipari központi sze-
repe is figyelmet kapott. Mezõgaz-
dasági funkciója addig is elsõrangú
helyet képviselt a város életében, de
a növekedõ igényekkel bõvült ka-
pacitása.

Külön tárlóban kapott helyet az
egészségügy, elemezve, hogyan vált

a század elején községi orvossal és
bábával, valamint két gyógyszertár-
ral rendelkezõ város a század végé-
re az Egészséges Városok európai
mozgalom tagjává. A közigazgatási,
oktatási, kulturális és kereskedelmi

funkciók is külön tárlóban elhelye-
zett helyi vonatkozású tárgyakkal, il-
letve tablókon láttatják a városiaso-
dás lépéseit. Nyomon követhetõ,
hogyan alakult járási székhelybõl a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás központjává, az évszázados
harc nyomán a Tokaj-Hegyalja kul-
túrtáj elemévé, a Tokaji Történelmi
Borvidék Világörökség részévé. A vá-
ros vezetése a határon túl is kereste
a mûvészeti-mûvelõdési értékeket,

amelybõl építkezni,
gyarapodni tudtak
az itt élõk. Így épí-
tette ki a testvérvá-
rosokkal a kapcso-
latot. Malchin,  Gei -
senheim, Rozsnyó,
Hesperange, Nyá-
 rádszereda külön
tablón mutatkoznak
be. Központi sze-
repkörének tovább
bõ vülése révén a
XX. század harma-
dik negyedére Sze-
rencs újra kiérde-
melte a városi ran-
got, majd az azt kö-

vetõ évtizedekben az újabb felada-
tok felvállalását, lehetõségek ki-
használását tette lehetõvé.

A kiállítás ez év decemberéig in-
gyenesen látogatható.

O. Z. M.

1993 nyarán Sirokról indulva Put-
nokot vettük célba. Ez kicsivel több,
mint 70 kilométer három napra.
Késõbb egy nagyobb csoporttal
 Szarvas kõn vonatra ültünk és Egerbe
utaztunk, ahol a város nevezetessé-
geivel ismerkedtünk, fürödtünk, majd
haza vonatoztunk.

Most, áthaladva a két hegységet el-
választó Eger-patak hídján, a szarvas-
kõi vár lábánál találtuk magunkat. Itt
egy lépcsõs meredek várt ránk. Ezen
a várhegyre lehet feljutni, mely már a
Bükk hegység része. A tetõrõl letekintve
alattunk a település és az eger–putnoki
vasút, közút volt látható. A szarvaskõi
várat 1295-ben említi elõször írás. Az
egri püspökséghez tartozott a várhegy
lábánál kialakult településsel együtt,
amely késõbb vámhely lett. Az erõs-
ség az úgynevezett „tarisznyavárak”
közé tartozott. Az õrség tagjai tarisz-
nyában kapták egyheti élelmüket.
Fennállása idején sorsa szorosan kap-
csolódott az egri várral. Eger eleste után
az õrség megfutamodott, a vár török
kézre került egészen1687-ig, majd
újra az egri püspökség tulajdona lett.
Itt tartották fogva Telekessy István egri
püspököt 1710-tõl, aki részt vett a trón-
fosztó 1707-es ónodi országgyûlésen.
Itt írta meg védõiratát, melynek ered-
ményeként a pápa visszaadta fõpapi
székét.

Folytatva utunkat, hamar elértük a
Gilitka kápolnát. Itt egy csapat gyerek
hancúrozott. Leültünk a gyepre kicsit
pihenni, nézni a fiatalok játékát. Rö-
videsen figyelmeztetett útitársam, hogy
kullancsok mászkálnak rajtunk. Ennyi

élõsködõt együtt még soha nem lát-
tam! Leporoltuk magunkat, figyel-
meztettük a gyerekeket is, majd foly-
tattuk utunkat. Az éjszakát egy ma-
gánháznál töltöttük Bélapátfalván. Tár-
sam jelezte reggel, hogy viszket. A teg-
napi vérszívókból egy beleragadt. Egy-
szerûen kikapartam a bõrébõl és sze-
rencsére a feje sem szakadt bele.
Megegyeztünk, hogy a sebet egy ide-
ig gyakran ellenõrizni kell. Ezen a na-
pon értük el a szebb idõszakot is meg-
élt turistaházat Bánkúton. Nem tudom,
hogy a megyénk határán lévõ épület
hogy áll-e még. Mostanában a síház
az ismertebb és emlegetettebb, fõleg,
ha nagy hó esik télen. Korainak talál-
tuk, hogy ott aludjunk, így tovább bal-
lagtunk. Hamar Mályinkába értünk.
Gyerekkoromban volt alkalmi szálló-
vendégünk egy távolsági busz kalau-
za. Neve Mihály Orvos József. Még ma
is laknak itt ilyen nevû emberek, de
sajnos, az én ismerõsöm már nem volt
az élõk sorában. A kocsmában ér-
deklõdtünk, hogy nem tudnak-e va-
lakit, aki szállást szokott adni turis -
ták nak. Éppen egy kitüntetését ünneplõ
buszsofõrrel kerültünk össze, aki meg-
hívott lakásába. Még ünnepeltünk
egy kicsit, majd nála töltöttük az éj-
szakát.

Reggel gyorsan követték egymást a
helységek és a látnivalók. Dédesta-
polcsány után a Lázbérci víztároló
mellett sétáltunk végig, és az Uppo-
nyi-szoroson érkeztünk meg a falu-
ba… Innen az utolsó szakasz végén
már ott volt Putnok, utunk akkori cél-
pontja.

Szádváry Gyula

Unokáink nem láthatják a zsina-
gógát, a Nagy szállodát, hétközna-
pi nevén Duhajt, sõt lassan már a
cukorgyárat sem. A képeslapok fény-
kora ezeket az épületek, esemé-
nyeket hivatottak megõrizni, így
küldtek a szerencsi cserkészek ké-
peslapokat a gödöllõi dzsemboriról
1933-ban.

A XIX–XX. század fontos doku-
mentumai ezek az aprónyomtatvá-
nyok, és gyakran olyan pillanatot örö-
kítettek meg, amelyek megismétel-
hetetlenek voltak. Ilyen közlekedés-
történeti látnivalót rögzített az a lap,
amelyen Louis Blériot 1909. július
25-én saját tervezésû, egyfedelû gé-
pével fél óránál is kevesebb idõ alatt
átrepülte a 33 km-es csatornát. Ca-
lais közelébõl a reggeli szürkületben
indult Doverbe, s amikor a levegõbe
emelkedett, motorja túlmelegedett,
de szerencséjére az eleredõ esõ le -
hûtötte a szerkezetet és az kitartott
az út végéig. Lelkes angolok ezrei fo-
gadták a leszállás alkalmával, a Fran-
cia Köztársaság elnöke pedig a Be-
csületrend lovagjává nevezte ki.

Blériot sikeres légi útjával az em-
beriség történetének egy új korsza-
ka kezdõdött, melyrõl Juhász Gyu-
la Jubileum címû versében 1929-ben
így ír:

„Húsz éve repült Blériot elõször,
Húsz éve zuhantam le a magas-

ból.
Húsz éve Blériot egekbe szállt,
Húsz éve a pokolba buktam én.
Húsz éve tart ez örökkévalóság.”
Városunkban a Nagy szálloda

nagytermében mozgófényképes  elõ -
adásokat mutattak be a híres francia
aviatikus csatornán történt átkelé-
sérõl, melyek a kor nézõi számára
szebbnél szebb képek voltak.

A Zempléni Múzeum gyûjtemé-
nyében fellelhetõk e ritka pillanatnak
emléket állító képeslapok. Az egyi-
ken a repülõgép szerkezete és a pi-
lóta fényképe látható, a másik angol
kiadású lap Blériot monoplánját a
csatorna feletti repülés közben áb-
rázolja.

Blériot a világhírt ügyesen kihasz-
nálva repülõiskolát nyitott és bemu-
tató repüléseket tartott. Így jutott el
1909. október 17-én Magyarország-

ra is. Ez volt az elsõ alkalom, hogy
hazánkban repülõgép szállt fel.  Mint -
egy 300 ezer ember volt tanúja a Bu-
dapest melletti eseménynek. A cso-
damadár gépezetének kattogása,
szárnyainak suhogó lebbenése töl-
tötte be a Rákos mezei bemutatót.
Az akkor mesterséges madaraknak,
aeroplánoknak elnevezett szerkeze-
tet a korabeli újságok úgy magya-
rázták meg, hogy „Blériot repülõgé-
pének legfeltûnõbb alkotórésze a ki-
terjesztett, mozdulatlan madárszárny,
az elöl berregõ propellerkerék pedig
az összecsapó, mozgó szárny.” A tö-
meg ámulattal nézte a levegõ urát,
a jövõ perspektíváját. Amit évtize-
dekkel ezelõtt lehetetlennek tartot-
tak, amin gúnyos mosollyal siklottak
tova, s ami csupán a gyermekek és
regényírók fantáziájában élt, íme
megvalósult.

Errõl a hazai repüléstörténeti pil-
lanatról is készült képeslap, melyen
a rákosmezei tömeg és a repülõgép
látható, s melyet egy héttel a be-
mutató után adtak postára Szabad-
kára, a közös budapesti utazás em-
lékére. Egy másik budapesti lap, me-
lyen Blériot gépe, fotója és aláírása
is rajta van, attól válik dokumentum
értékûvé, amit ráírtak: „Remek idõ
van, és a fölszállás is pompásan si-
került”

Ezek a képeslapok bizonyítékai an-
nak a törekvésnek, hogy a kiadónak
érdekében állt az események után
minél hamarabb megjelentetni az al-
kalmat ábrázoló, országos szenzá-
ciónak számító lapokat. Az utókor
feladata, hogy megõrizze azokat,
hiszen a két, tudományossá terebé-
lyesedett mûgyûjtés, a filatélia és a
numizmatika mellett lassan a tudo-
mánnyá fejlõdõ képeslapgyûjtés is a
történelem segédtudományává válik.

O. Z. M.

25 éve újra város Szerencs 

VÁROSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

A település múltját idézi fel a tárlat.

Kéktúra XXVII.

SZARVASKÕ

Múlt idõk tanúja: egy különleges képeslap

A LA MANCHE CSATORNÁT
100 ÉVE REPÜLTÉK ÁT ELÕSZÖR

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébôl.



2009. SZEPTEMBER 11. MOZAIK10

A legutóbbi önkormányzati ülésen
is számos olyan képviselõi hozzá-
szólás és vélemény hangzott el, ami
méltán tart igény közérdeklõdésre. 

Rónavölgyi Endréné ismertette,
hogy a város oktatási és nevelési in-
tézményei felkészültek a tanévkez-
désre, a személyi és tárgyi feltételek
egyaránt biztosítottak az eredményes
munkavégzéshez. Danyi László szó-
vá tette, hogy az ondi Fõ út aszfal-
tozása után a település alsó részén
a kivitelezõ elvégezte a bejárók
használhatóvá tételét, de a felsõ sza-
kaszon ez elmaradt. A patak hídja
rossz állapotban van, ami beavat-
kozást igényel. A képviselõ megkö-
szönte az idõsek klubja tetõszerke-
zetének a felújítását, azonban szó-
vá tette, hogy a munka a cserepek
részbeni kicserélése miatt felemásra
sikeredett. Bíró István nehezmé-

nyezte a városban helyenként ismét
érezhetõ bûzt, az elgazosodott pa-
takpartot és köszönetet mondott a
fecskési családi nap megszervezését
támogatóknak. Fekete József arra
hívta fel a figyelmet, hogy az idén
húszéves a cukormúzeum, aminek
az alkalmából a városnak elismerést
kellene adnia a gyûjtemény létre-
hozójának és gondozójának. A kép-
viselõ megemlítette, hogy cukor-
gyári bontásból származó törmelék
töltési anyagként a  patakpartra ke-
rül. Hidegkúti Ákos fontosnak tartotta,
hogy a megmaradó cukorgyári ké-
ményekre kapjon fenntartási költsé-
get a város. A településen idõszerû
lenne egy Rákóczi-szobornak a fel-
állítása. A Széchenyi utcában az óvo-
da környékén forgalomlassítót épít-
senek az úttestbe. Heves János is-
mertette: már jelezte, hogy az al-
polgármesteri tiszteletdíjából a Ko-

vács cukrászdával szembeni parkban
szeretne egy Rákóczi-szobrot ké-
szíttettni. Vaszily Miklós szorgal-
mazta, hogy a volt Digép ingatlan el-
gazosodott, Hámán Kató úti részét
kaszáltassa le a tulajdonos. Visi Fe-
renc köszönetet mondott a Széche-
nyi utcában elvégzett felújításáért an-
nak reményében, hogy a további sza-
kaszon folytatódik majd a beruházás.
Koncz Ferenc ismertette, hogy a
megyei szövetség hibájából kétsé-
gessé vált a szerencsi kosárlab-
dacsapat NB II-es szereplése. A na-
pokban eldõlt, hogy az együttes
mégis indulhat a magasabb osztály-
ban, amihez a sportcsarnok elektro-
mos eredményjelzõjét meg kellene
javíttatni. Sipos Attila kiemelte: az
ondi idõsek klubjánál az elmúlt  idõ -
szakban több idõszerû felújítás tör-
tént képviselõi felajánlásból és a
gondozási központ költségvetésébõl.
A tetõ rekonstrukciójára egymillió fo-
rint állt rendelkezésre, ebbõl végez-
ték el, amit tudtak annak érdekében,
hogy ne ázzon be az épület. Kalina
Lajos örömmel nyugtázta a Hunya-
di köz burkolat-felújítását, amivel
párhuzamosan aszfaltozták a járdát
is. Ez utóbbinál a református kö-
zösségi ház pincebejárójánál mûsza-
ki megoldást kellene találni az ajtó
nyithatóságára. A képviselõ kér-
désként fogalmazta meg, hogy sze-
dett-e valaki helypénzt a közterüle-
tek használatáért az árusoktól a cso-
koládéfesztiválon? Válaszként Hi-
degkúti Ákos, a rendezvény fõszer-
vezõje közölte, hogy a Kiss Attila Ala-
pítvány nem helypénzt, hanem tá-
mogatást szedett a vendéglátóegy-
ségek tulajdonosaitól, amirõl szám-
lát állított ki. A bevétel a fesztivál költ-
ségvetésébe volt betervezve. 

Rónavölgyi Endréné hangsúlyozta:
az elmaradt ondi bitumenezés, a pa-
tak hídja, a bûz és a gazos patakpart
ügyében egyaránt intézkedniük kell
a polgármesteri hivatal munkatársa-
inak. A cukormúzeum létrehozója és
gondozója egyaránt megérdemli,
hogy a jubileum alkalmából emlék-
tárgyat adjon részükre az önkor-
mányzat. A volt Digép-ingatlanon kö-
telezni kell a tulajdonost, hogy tart-
son rendet. A Széchenyi utcai forga-
lomlassító esetleges kiépítését pedig
megfontolásra kezdeményezte a pol-
gármester, majd felhívta a figyelmet
arra, hogy a csokoládéfesztivál ta-
pasztalatait a szervezõk összegezzék,
mert a kiváló ötlet mellett a szerve-
zésben komoly hiányosságok voltak.

Az elmúlt idõszakban két új mun-
katárs állt munkába a szerencsi pol-
gármesteri hivatalban.

Barva Attila 
A szabálysérté-

si elõadó Hajdú
Zsuzsanna helyé -
re érkezett, aki a
Szerencsi Több-
célú Kistérségi
Társulás munka-
szervezetének a

vezetõje lett. Barva Attila 2001-ben
végzett a Miskolci Egyetem Állam-
és Jogtudományi Karán. Friss jo-
gászdoktori diplomával a zsebé-
ben, nyelvismeret birtokában Né-
metországban, Bad Sobernheim te-
lepülés önkormányzatához került és
sikeresen felvételizett a speyeri köz-
igazgatás-tudományi fõiskolára, ahol
egy évig európai uniós szakjogot
hallgatott. 2003-ban másfél hóna-
pig volt tapasztalatszerzésen a
main zi szövetségi tartományi bel-
ügyminisztériumban, majd két hó-
napig az Európai Parlamentben gya-
kornokoskodott, amikor Magyaror-
szág még nem volt tagja a Közös-
ségnek. Külföldrõl hazatérve a mis-
kolci önkormányzatnál helyezkedett
el, ahol jogi feladatok mellett elsõ -
sorban európai uniós ügyekkel és
pályázatokkal foglalkozott. Az utób-
bi négy évben tevékenységi körében
kiemelt jelentõsége volt a szociális
ügyeknek, szerzõdéskötéseknek,
rendelet- és határozatalkotással ösz-
szefüggõ jogi kérdéseknek, amely-
ben alapos jártasságra tett szert. Bar-
va Attila immár harmadik éve szak-
értõként vesz részt a Megyei Jogú
Városok Szövetségének törvény-,
illetve rendelet-elõkészítéssel ösz-
szefüggõ munkájában. A 33 éves

szakember szerint Szerencs kiváló
lehetõséget jelent a szakmai to-
vábbfejlõdésre, ami az elmúlt egy
hónapban bebizonyosodott számá-
ra.  

Jelenleg szabálysértési, birtokvé-
delmi és egyéb igazgatási ügyekkel
foglalkozik, de közremûködik ren-
delettervezetek kialakításában és
részt vesz az önkormányzatot érintõ
bírósági tárgyalásokon. A jövõben a
képviselõ-testületi munka elõkészí-
tésében is szerepet vállal. A felsõfokú
német nyelvvizsgával rendelkezõ
szakember hobbija a sakk. FIDE-
mesterként Kazincbarcika NB I-es
csapatának tagja, de a jövõben ven-
dégjátékosként Szerencs megyei I.
osztályú sakkcsapatát is erõsíti. 

Pere Attila 
A polgármesteri

hivatal építésügyi
ügyintézõje június
10-e óta dolgozik
Szerencsen. Pere
Attila korábban
megbízott munka-
társként lakóhe-

lyén, Tiszavasváriban ugyanebben a
munkakörben szerzett jártasságot a
hatósági feladatok ellátásában. A te-
lepülésmérnöki diplomával rendel-
kezõ, 24 éves fiatalember pályázat
útján nyerte el új álláshelyét. Ez a
legjobbkor jött számára, hiszen a
szülõvárosának polgármesteri hiva-
talában néhány héttel korábban fel-
mondtak a szerzõdéses munkatár -
saknak. Jelenleg albérletben lakik
Szerencsen. Úgy érzi, az eltelt rö-
vid idõ alatt sikerült beilleszkednie
az építésügyi és városfejlesztési osz-
tály kollektívájába, ahol több mint
húsz település építésügyi ügyeinek
az intézését végzi.   

A Bursa Hungarica felsõoktatási
ösztöndíjpályázat nyilvánosságával
kapcsolatban fordult szerkesztõsé-
günk az adatvédelmi biztoshoz.

Azt kifogásoltuk, hogy míg koráb-
ban a nyertesek és azok iskoláinak
a nevét a polgármesteri hivatal tájé-
koztatása alapján nyilvánosságra
hoztuk, addig tavaly és az idén – a
szaktárca által meghatározott  szerzõ -
dési feltételekre hivatkozva – elzár-
kózott a polgármesteri hivatal az in-
formációk közlésétõl. Indoklásként
elhangzott, hogy a megállapodás a
helyi önkormányzatoknak csak olyan
adatok nyilvánosságra hozatalát en-
gedi, amelyek nem alkalmasak a tá-
mogatásban részesítettek, illetve a pá-
lyázók személyének azonosítására.
Lapunk álláspontja szerint a nyertes
pályázók közpénzekbõl részesülnek
támogatásban – ami közérdekû adat
– ezért a kedvezményezettek azo-
nosítható módon való nyilvános-
ságra hozatala a közvélemény tájé-
koztatása érdekében kötelessége a
pályázatot kiírónak. 

Az ügyben az adatvédelmi biztos
eljárása megállapította, hogy az ösz-
töndíjban részesülõk neve, vagy pél-
dául a szociális rászorultságuk ténye
személyes adat, tehát ahhoz, hogy
az megismerhetõ legyen, vagy az
érintett hozzájárulására, vagy pedig
törvényi felhatalmazásra van szük-
ség. Errõl a Bursa Hungarica ösz-
töndíj esetében az ûrlapon nem nyi-
latkoznak a pályázók, a hozzájáru-
lásuk arra nem terjed ki, hogy róluk
bárki megtudhassa, hogy ebben a tá-
mogatásban részesülnek.

Az adatvédelmi biztos hosszú  idõ -
re visszanyúló gyakorlata szerint a
szociális jellegû juttatások kapcsán
a személyes adatok védelme elsõbb-
séget élvez a nyilvánossággal szem-
ben, vagyis az, hogy ki és milyen szo-
ciális juttatásban, támogatásban ré-
szesül, illetve, hogy részesül-e egyál-
talán, védendõ személyes adat. A
Bursa-ösztöndíjat pedig mind a régi,
mind pedig a jelenleg hatályban
lévõ szabályok szerint kizárólag a pá-
lyázó szociális rászorultsága alapján
lehet megítélni.

Ugyanakkor ez az ösztöndíj nem
automatikusan jár, hanem pályáza-
tot kell benyújtani elnyeréséhez. A
pályázatokkal kapcsolatos biztosi
gyakorlat szerint – fõleg ha közpénz
felhasználásáról van szó, mint a je-
len esetben is az ösztöndíj önkor-
mányzati része – minimum elvárás,
hogy a sikeres pályázó személye –
például neve alapján – azonosítha-
tó legyen. 

Az adatvédelmi biztos hivatala ál-
tal a szerkesztõségünkhöz eljuttatott
állásfoglalás megállapítása szerint a
jelenleg hatályos jogszabályi ren-
delkezések alapján nem lehet egyér-
telmûen állást foglalni a lapunk ál-
tal felvetett kérdésben. Ezért a jogi
ellentmondások tisztázása és a szük-
séges változtatások érdekében az
adatvédelmi biztos megkereste az ok-
tatási és kulturális minisztert, hogy
kezdeményezze a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendõ egyes téríté-
sekrõl szóló kormányrendelet, illet-
ve a felsõoktatásról szóló törvény mó-
dosítását.

KÉPVISELÕI HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK

JEGYZÕI PÁLYÁZAT 
Szerencs Város Önkormányzata pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére.

Jelentkezési feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, bün-
tetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább ötéves közigazgatási gya-
korlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a részletes szakmai tevékenységet
is magában foglaló önéletrajzot, három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítványt, az iskolai végzettséget és a pályázati feltételeknek
való megfelelést tanúsító dokumentumok hiteles másolatát, adatke-
zelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés, legalább ötéves – körzetközponti feladatokat is ellátó
önkormányzatnál szerzett – vezetõi gyakorlat.

A munkakörhöz tartozó feladatok: a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. tv. 36. §-ában foglaltak szerint, valamint a Ktv. 45.
§. (6) bekezdésében hivatkozott körzetközponti jegyzõi feladat- és ha-
táskör ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezé-
sei az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 15. Mód-
ja: postai úton, Szerencs Város polgármesteréhez címezve, Szerencs
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történõ megkül-
déssel (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a mun-
kakör megnevezését. 

Elbírálási határidõ: 2009. szeptember 24.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2009. október 15.

A pályázó a munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szerencs.hu honlapon szerezhet.

FIATAL SZAKEMBEREK
A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN

(Folytatás a 6. oldalról.)
– A kényelem alapvetõen hozzá-

tartozik az életükhöz, az utak úgy van-
nak kialakítva, hogy minden keresz-
tezõdésben található egy bank, pos-
ta, gyorsétterem és bevásárlóköz-
pont, szinte az autóból sem kell ki-
szállniuk ahhoz, hogy mindent el tud-
janak intézni. Egyébként is hozzá van-
nak szokva, hogy nem kell sietniük,
minden üzlet legalább este nyolcig
nyitva tart, de a legtöbbjük 24 órás
szolgáltatást nyújt. Érdekesnek talál-
tam, hogy bár az amerikaiak nyitott
és barátkozó típusúak, mégsem jel-
lemzõ rájuk, hogy szoros kapcsola-
tokat tartanának fent más emberek-
kel. Mindenki nyilvános helyen éli a
társasági életet, a saját otthonukba rit-
kán hívják a barátaikat, a szomszé-
dok csak köszönõ viszonyban vannak
egymással. Mivel itt a világ minden
tájáról származó emberek megfor-
dulnak, a lakosság nagyon elfogadó
a külföldiekkel szemben. Udvariasak,
érdeklõdõek, de igazság szerint leg-
többjüknek fogalma sincs róla, hogy
milyen az élet Amerikán kívül. Ami
nagyon tetszik és példaértékû, az a
kiszolgálás színvonala. Itt minden a
vásárló, az ügyfél, a vendég körül fo-
rog. Sehol nem lehet mogorva, leke-
zelõ alkalmazottakkal találkozni, akik
igyekeznek lerázni az embert. Aki ezt
a pályát választja, tudja, hogy melyek
vele szemben az elvárások, és az ál-
lását kockáztatja, ha nem igyekszik
annak megfelelni. Itt egyetlen cél
van: hogy az emberek elégedetten tá-
vozzanak mindenhonnan.

– A terveink folyamatosan változ-
nak – emelte ki Farkas Ágnes –, aho-
gyan a helyzet is alakul világszerte.
Nem könnyû a döntés. Itt az élet-
színvonal még a jelenlegi helyzetben
is jobb, mint otthon, viszont azt lá-
tom, hogy a Magyarországról több
mint 50 éve elkerült emberek még
mindig a honfitársaik társaságát ke-
resik, magyarul beszélnek, hazai új-
ságokat olvasnak az interneten és tra-
dicionális magyar ételeket fõznek.
Keresik a gyökereiket. Család és va-
lódi barátok nélkül nem könnyû
élni, ezt jól tudja, aki már megpró-
bálta. 

Három év után az elsõ utam – ami
Szerencsen keresztül vezetett – tele
volt meglepetéssel – idézte fel Far-
kas Ágnes. – Külsõleg nagyon szem-
betûnõ volt a változás, az új épüle-
tek, virágos parkok sokat emelnek a
város arculatán. Persze nekem is,
mint mindenkinek, aki elkerült már
innen egy ideje, a régi helyek a ked-
vesebbek, mert azok hordozzák az
emlékeket. Mint például a várkert,
ahol rengeteg kulturális és szabadidõs
rendezvényen voltam gyerekko-
romtól kezdve, vagy a cukrászdák,
ahol kellemes környezetben lehetett
beszélgetni az élet nagy dolgairól!
A változásokhoz azonban azt is hoz-
zá kell tennem, hogy nagyon elszo-
morított, hogy a Szerencsi Cukor-
gyárnak – ami annyi embernek adott
munkát – be kellett zárni a kapuit.
Ez is, mint a csokoládégyár, so-
kunknak szorosan összefonódott a
város nevével és büszkék voltunk rá.

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban 

FARKAS ÁGNES 

NÉVTELEN BURSA-NYERTESEK
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Hazai és határon túli kulturális cso-
portok részvételével tartották meg
szeptember 5-én, Rátkán a XVI. Nem-
zetközi Nemzetiségi Fesztivált. 

A sváb ajkú település évente vissza-
térõ kulturális seregszemléjén lengyel-
országi, szlovákiai és romániai kül-
döttségek mellett Megyaszó, Golop,
Ceglédbercel, Füzér és Károlyfalva, va-
lamint a házigazda község képviseltet-
te magát. Kora délután immár hagyo-
mányosan a mûvelõdési ház mögötti ut-
cában sorakoztak a nemzetiségi feszti-
válon résztvevõ együttesek, akik zenés
felvonulással csalogatták a község la-
kóit a kulturális bemutatóra. 

Az ünnepélyes megnyitón Németh
Erika kiemelte, hogy Rátka immár ha-
gyományosan rendezi meg a nemzeti-

ségi fesztivált, ahová az országhatáron
belülrõl és azon túlról egyaránt érkez-
nek vendégek. A Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fõosz-
tályának fõigazgatója hangsúlyozta,
hogy a mostani alkalomra köszönettel
vette a község tavaly a Kisebbségekért
díjjal kitüntetett polgármesterének, Hé-
ring Istvánnénak a meghívását. A ran-
gos programon több ország nemzeti-
ségei találkoznak, régen nem látott is-
merõsök köszöntik egymást, erõsítve a
közép-európai államokban élõ ember-
ek közötti együtt mûködést.   

A kora délutántól késõ estig tartó ese-
ményen a fesztiválon résztvevõ ha-
gyományõrzõ csoportok után fellépett
a Cairo együttes, zenés játék, musical-
varázs és lézershow egyaránt szerepelt
a kínálatban.

Tizedik alkalommal rendeztek falu-
napot szeptember 5-én Taktakenézen.
A jubileumi rendezvény idõseknek és
fiataloknak egyaránt kikapcsolódási le-
hetõséget biztosított. 

A borongós idõjárás miatt sátort ál-
lítottak fel a közönségnek a szervezõk
a település sportpályáján. A
fedett szabadtéri színpadon
Rónavölgyi Endréné kö-
szöntötte az alkalomra ösz-
szegyûlt vendégeket, akik
között a község szlovákiai
testvértelepülésének, Bod-
rogszögnek a küldöttsége is
jelen volt. A Szerencsi Kis-
térségi Társulás elnöke be-
szédében kiemelte, hogy
Taktakenéz az elmúlt idõ -
szakban kihasználta a falu
fejlesztésére adódó lehetõ -
ségeket. Pályázati támoga-
tással felújították az óvodát
és az iskolát, utakat építet-
tek. A közeljövõben megvalósul a
mûvelõdési ház rekonstrukciója, a
 Lea der-program keretében pedig fa-
luközpontot alakítanak ki. Rónavöl-
gyi Endréné példamutatónak nevez-
te, ahogy a helyi önkormányzat a köz-
ség idõs lakóiról gondoskodik és a fa-
lunapon külön is megemlékeznek a
nyugdíjasokról.

Burkus Bernadett református lelki-
pásztor és Tóth László római katolikus
plébános imájában és áldásában a sze-
retet fontosságát hangsúlyozta, aminek
az Istenbe vetett hitnek közösségteremtõ
ereje van.   

A jubileumi eseményen Molnár
Tibor polgármester elismeréseket adott

át azoknak a helyi polgároknak, akik
az elmúlt idõszakban elévülhetetlen
érdemeket szereztek a község kö-
zösségi életének szervezésében, a te-
lepülés fejlesztésében. A  közmûvelõ -
dés és a közoktatás területén végzett
áldozatos munkájáért posztumusz
Közoktatásért díjban Lakner Istvánné
részesült. Taktakenéz Községért díjat

posztumusz Petrik Bertalan, valamint
id. Sike Lajos kapott.  Taktakenéz
Sportéletéért díjjal posztumusz Erdei
Károly munkásságát ismerték el. A
Taktakenéz Közbiztonságáért plaket-
tel Molnár László polgárõr tevékeny-
ségét jutalmazták. Az önkormányzat
ez alkalommal is ajándékkal lepte

meg a nyugdíjasokat, a község le-
gidõsebb lakóiként a polgármester
Csizmár Ferencnét és Simon Károlyt
köszöntötte. 

A délutánt kulturális mûsorok szí-
nesítették: többek között felléptek a he-
lyi óvodások és iskolások, a taktake-
nézi énekkar Tisza-parti nótákat adott
elõ. A program tûzijátékkal zárult. 

Kilencedik alkalommal rendeztek
falunapot augusztus 29-én Prügyön.
A rossz idõjárás miatt a programok
többségét ugyan a tervezett szabad
tér helyett a település mûvelõdési há-
zában tartották meg a szervezõk, ez
azonban nem rontotta el a rendez-
vénysorozat jó hangulatát.

A kora délutáni órákban a falunap
résztvevõi népesítették be a sportpá-
lyát, ahol a Bocskai István Gépesített
Lövészdandár felderítõi látványos ele-
mekkel, fegyverropogással színesített
akciókkal kápráztatták el a közönsé-
get. Idõközben eleredt az esõ és a szél
is feltámadt, így a falunapi események
zárt falak között folytatódtak. A köz-
ség mûvelõdési házának elõterében
népi kézmûves mesterséggel ismer-
kedhettek meg az érdeklõdõk. A nagy-
teremben Boros-Leskó Géza köszön-
tötte az egybegyûlteket, köztük a
szlovákiai Zemplín testvértelepülés
küldöttségének a tagjait. A polgár-
mester fontosnak tartotta, hogy be-
mutassák: a faluban is vannak tehet-
séges és okos gyerekek, akik remé-
nyeik szerint többre viszik majd a szü-
leiknél. Az idén a „Prügy községért”
elismerésben a Szerencsen élõ Csáky
Gábor részesült, aki több évtizeden
át lelkiismeretesen látta el az állat-
orvosi feladatokat a településen. A
színpadon felléptek többek között a

helyi óvoda csöppségei, az általános
iskolások és a községi népdalkör
mûsora is elnyerte a publikum tet-
szését. Bemutatkoztak táncosok, a

Prügyi Cigánykerék Együttes és a szol-
fézscsoport. A nap Lévai Joli mû -
vésznõ és társulatának szórakoztató
elõadásával zárult.

Harmadszor mutatják be szep-
tember 19-én 10 órától a település
kulturális örökségének egy újabb
részletét Mezõzomboron. Ezúttal a
falu határában, a Bálvány-dombon
1958-ban talált honfoglaláskori le-
leteket láthatja a közönség.

A miskolci Herman Ottó Múzeum
által õrzött ezüst kincsek – karkötõk,
ruhadíszek – díszítõmotívumaik alap-
ján párját ritkító leleteknek számíta-
nak, a múzeum féltett darabjai. Eze-
ket az ékszereket most Mezõzom-
boron is megtekinthetik az ér-
deklõdõk a Kulturális Örökség Nap-
ja alkalmából korhû „díszletek” kö-
zött. A kincsmásolatok fel is próbál-
hatók, csakúgy, mint ahogy a IX-X.
századi Bálvány-dombi hangulatból
is ízelítõt kaphatnak a vendégek az

Õskultúra Alapítvány jóvoltából. A
„mai honfoglalók” eredeti jurtát ál-
lítanak fel a faluban, amely rekonst-
ruált berendezésével bemutatja ele-
ink lakáskultúráját, életmódját. A
korhû ruhába öltözött „honfogla-
lók” íjászbemutatót is tartanak, a gye-
rekek pedig kézmûves foglalkozáson
is részt vehetnek. És hogy mi is hon-
szerzésünk történeti háttere? Mi is az
a hosszú folyamat, amelynek tárgyi
hagyatéka többek között ez a  Mezõ -
zomboron elõkerült sírlelet? Erre is
választ kaphatnak az érdeklõdõk
egy régészeti elõadásból.

Az egész napos programról, annak
pontos helyszínérõl információ a
www. oroksegnapok.hu-n olvasha-
tó, vagy a szervezõ Maczó Balázs-
tól kérhetõ a 70/313-1723-as tele-
fonszámon.

– Megyaszó történetének egyik
legjelentõsebb, összesen négy pá-
lyázatot magába foglaló komplex be-
ruházása indult el a közelmúltban
– hangzott el azon az ünnepélyes
projektmegnyitó eseményen, amit
augusztus 27-én rendeztek a község
mûvelõdési házában. Csáki Barna-
bás polgármester köszöntõjében ki-
emelte, hogy több sikeres pályázat-
nak köszönhetõen teljes egészében

megújul a helyi Mészáros Lõrinc Ál-
talános Iskola, ahol ugyancsak pá-
lyázati forrásból a tantermeket új esz-
közökkel, számítógépekkel, inter-
aktív táblákkal szerelik fel. Mind-
ehhez társult harmadik nyertes pro-
jektként a konyhai eszközfejlesztés,
illetve a képzési program, amelynek
keretében a helyi tanintézet peda-
gógusai tanfolyamokon vehetnek
részt a jövõben.

A normatív állami támogatásokról
való lemondás, illetve a benyújtott pót-
igénylések, valamint az idei elsõ fél-
évi keresetkiegészítés miatt módosította
2009. évi költségvetését a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa.

A testület augusztus 25-ei ülésének
határozata a pénzügyi terv bevételi és
kiadási fõösszegét 264 millió forintban
állapította meg. Ezt követõen elfogad-
ta a társulás a szervezet költségveté-
sének elsõ félévi teljesítésérõl készített
tájékoztatót. Külön napirend keretében

tárgyalta meg a tanács a szociális, va-
lamint gyermekjóléti szolgáltatásokról
készített elõterjesztést. A szociális bi-
zottság véleménye szerint a házi se-
gítségnyújtás területén minden tele-
pülésen hozzá kell igazítani a gon-
dozók létszámát az ellátottakhoz,
mert van, ahol túl sok szakembert al-
kalmaznak, máshol pedig az önkor-
mányzatoknak kell kiegészítõ finan-
szírozást nyújtaniuk, hogy minden jo-
gosult megkapja az ellátását. A ta-
nácskozás végén a leghátrányosabb
helyzetû kistérségeknek kiírt pályázat

keretében rendelkezésre álló szabad
keret felhasználásáról tájékozódtak a
tanács tagjai. Mint elhangzott, funk-
cióbõvítõ településfejlesztésre, vala-
mint szennyvízi és csapadékvíz-elve-
zetéssel összefüggõ beruházásokra
790 millió forint áll a szerencsi kis-
térség rendelkezésére. Oktatási és
kulturális projektekre 15 és 25 millió
forint közötti a keretösszeg, míg hu-
mán fejlesztésekre140 millió forint
költhetõ. A projektlistát október 15-
ig kell a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
séghez benyújtani.

Taktakenéz

KITÜNTETÉSEK A JUBILEUMI FALUNAPON

A taktakenézi énekkar elsõ alkalommal mutatkozott be a nagyközönség elõtt.

Rátka 

NEMZETISÉGI FESZTIVÁL 

A felvonuló menetben a helyi
hagyományõrzõk is csalogat-

ták a bemutatóra a közönséget.

Prügy

FELDERÍTÔK A SPORTPÁLYÁN 

A katonai felderítõk látványos bemutatóval járultak hozzá a falunap
sikeréhez. 

Mezõzombor 

AZ ÖRÖKSÉG NAPJA 

MÓDOSÍTOTT KISTÉRSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

Megyaszó

TÁJÉKOZTATÓ
A BERUHÁZÁSOKRÓL

A községben megvalósuló jelentõs fejlesztésekrõl tájékozódtak a
projektindító program résztvevõi. 
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

minden hónap elsõ szerdáján, leg-
közelebb október 1-jén 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb szeptember 16-án.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb szep-
tember 23-án.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

SZERENCSI
VÁROSI BÍRÓSÁG

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

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

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb október 5-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb október 5-én
9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hét-
fõn és csütörtökön 8–15.30 óráig Pa-
lik Zsuzsanna fõhadnagy, enge-
délyügyi fõelõadónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Szeptember 7–13.: Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombaton 8–12 órá-
ig. Szerencs (ügyeletes): hétfõ–szom-
bat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 órá-
ig.

Szeptember 14–20.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig.
Oroszlán: hétfõ–péntek 8–16 óráig.
Alba:hétfõ–péntek 8–17 óráig, szom-
bat 8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–

szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Szeptember 21–27: Centrum: hét-
fõ–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Szerencs: hétfõ–szom-
bat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 órá-
ig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi 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. Sze-
rencs gyógyszertár: Tesco áruház.
Tel.: 47/560-302, 560-303.

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI INTÉZETE 
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,

péntek: 10–12 óráig. Kedden és csü-
törtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, vala-
mint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csü-
törtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.)  Hétfõ

8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök
8–12 óra, péntek 8–11 óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. 
Tel.: Fekete Diána 20/802-0391.

Király Judit 20/484-1013.
Nyitva tartás hétfõtõl péntekig 12–

18 óráig, szombaton 14–16 óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától
kezdi meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszü-
neti napok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az
öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18
óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõs-
ségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:

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

Szeptember 11.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203. 
Szeptember 18.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Szeptember 25.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

A gyermekeink alkalmazkodó ké-
pessége meglepõen jó, így hát rajtunk
is múlik, hogy hogyan kezdõdik szá-
mukra az iskola!

A fiatalok nyáron sokat pihentek, kü-
lönbözõ módon töltötték a számukra
gondtalan órákat, napokat, esetleg ké-
nyeztetés gyanánt több édességet és ételt
is fogyasztottak. Most viszont meg-
kezdõdött számukra is a teendõk so-
rozata, a reggeli korán kelés, a tanulás,
mely kötelesség és szervezetük számára
is megterhelést jelent. A rendszeres-
séggel, a megfelelõ mennyiségû alvás-
sal, a helyes és egészséges táplálko-
zással, a mozgással és a naponta
folytatott beszélgetéssel sokat te-
hetünk gyermekeink kiegyensú-
lyozott iskolakezdéséért, a nehéz-
ségek átvészeléséért! Ne azzal vi-
gasztaljuk a gyerekeket, hogy egy-
egy plusz csokoládét adunk szá-
mukra a táskába, vagy több alka-
lommal visszük el a gyorsétterem-
be, hanem próbáljuk meg saját ér-
dekében következetességgel, törõ -
déssel könnyebbé tenni ezt az  idõ -
szakot! Megfelelõ táplálkozással, a
rendszeres napi mozgással egész-
ségesebben élhetik csemetéink a min-
dennapokat. Számos riasztó adat lát
napvilágot arról, hogy a gyermekkor-
ban elõforduló túlsúlyproblémák és el-
hízások száma jelentõsen emelkedik.
A túlsúly hátterében sokszor genetikai
tényezõk állnak, azaz a kövérségre haj-
lamosító családi adottságok, de nagyon
sok esetben a helytelen táplálkozási for-
mák, a mozgásszegény életmód a fe-
lelõs. A gyermekkor az élet legfogéko-
nyabb idõszaka, az ekkor bevezetett
szokások az egész életre kihatással le-
hetnek. A táplálkozás minõsége hosszú
távú befektetés. A gyermekkori elhízást
könnyebb megelõzni, mint kezelni. So-
kan a kövérséget nem tekintik beteg-
ségnek, csupán esztétikai problémának,
pedig a plusz teher viselése többlet-
munkát jelent a szervezetnek. A test-
súlyfelesleg, az elhízás egy ördögi kör,
hiszen a kövér gyermek ügyetlenebbül
mozog, ezért sokszor társai céltáblájá-
vá válhat, ennek következményeként

még inkább visszahúzódó, kevesebbet
mozgó lesz. Megbomlik az energiafel-
vétel és -leadás közötti egyensúly is, ami
a testsúly további növekedéséhez ve-
zet. Sok esetben kíséri a gyermekkori
kövérséget magas vérnyomás, a cu-
koranyagcsere zavara, ami késõbb a cu-
korbetegség kialakulásához vezethet, de
károsodhat a zsíranyagcsere is, ami a
felnõttkori szív- és érrendszeri beteg-
ségek kockázatát növeli. Emellett az ízü-
letekre is jóval nagyobb teher hárul.
Amennyiben a túlsúlynak nincs egész-
ségügyi háttere (betegség), akkor a
szülõ teheti a legtöbbet gyermeke ér-
dekében. Nem marad más, mint a fo-

gyókúrás diéta, illetve a mozgás meg-
felelõ beiktatása a napi tevékenységbe.
Az orvos mellett a táplálkozási szak-
ember, a dietetikus is segít, ha a szülõ
tanácsot kér arról, miként lehet sikeres
a testsúlycsökkentés. 

Néhány tanács, ami a diéta indítá-
sához szükséges lehet. Ne kezdjük a
fogyókúrát nagyon szigorú módon,
mert nem lesz eredményes! Ne tiltsuk
el a gyermeket teljesen az édességtõl,
inkább ritkán, ünnepnapokon kapjon,
kis mennyiséget. A gyorséttermi étke-
zések számát ritkítsuk. A kenyér és  pék -
áru legyen korpás készítmény, ne cuk-
rozott péksütemény. A cukros üdítõk
helyett legyen ásványvíz, tea, frissen fa-
csart gyümölcslé. Próbáljuk bevonni a
gyermeket a vásárlásba, így irányítva õt
az egészséges nyersanyagok felé. Az ott-
honi ételkészítés során a konyhatech-
nikai módok megválogatása, zsírsze-
gény ételkészítési technikák alkalma-
zása eredményt hozhat. A zöldségeket

nyersen, salátáknak vagy párolva ké-
szítsük el, a fõzelékeket hintéssel, vagy
kevés habarással. A húsok, felvágottak
legyenek zsírszegények, megfelelõ
konyhatechnikával készítve. A tej és tej-
termékek ne maradjanak ki a napi ét-
kezés során! Zsírszegény sajtok, jog-
hurtok fontosak a gyermekek táplálko-
zásában. Gyümölcsök közül az alma,
narancs, banán kerüljenek fõként az asz-
talra. A helyesen megválasztott nyers-
anyagok, ételek mellett a mozgás sze-
repe legalább ennyire fontos! A sport
egyfajta családösszetartó szociális te-
vékenységként is felfogható. A közös
kirándulások, az úszás, biciklizés, a napi

séták – és közben jó beszélgetések
– energiavesztést eredményezhet-
nek. Gépkocsival történõ szállítás he-
lyett menjen a gyerek gyalog az is-
kolába! Törekedjünk azonban arra,
hogy a megfelelõ arányú tápanyagok
(fehérjék, zsírok, szénhidrátok) mel-
lett a szükséges vitaminokat és ás-
ványi anyagokat is biztosítsuk a gyer-
mekek szervezete számára. 

A táplálkozástudomány mai ál-
láspontja szerint a naponta elfo-
gyasztott ételmennyiség összetétele
fejlõdésben lévõ fiatalok számára ak-

kor ideális, ha 15-20% fehérjébõl,
55% szénhidrátból, 25-30% növényi
zsiradékból áll. Igyekezzünk ezt az
arányt betartani gyermekeink mostani
és jövõbeni egészsége érdekében ott-
hon és a  köz étkeztetésben!

Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb szeptember 21-én) a szeren-
csi rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott di-
éta kiválasztásában, lehetõség van a fel-
vetõdõ problémák egyéni megbeszé-
lésére. A rendelés beutaló nélkül is
igénybe vehetõ, társadalombiztosítási
igazolványra azonban szükség van, és
a várakozás elkerülése érdekében cél-
szerû idõpontot egyeztetni.

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

VÉRADÁS
SZEPTEMBER 

15. (kedd): Mád. 
17. (csütörtök): Abaújszántó.

22. (kedd): Mezõzombor.
29. (kedd): Bekecs.

Egészségünkért 

JÓ TANÁCSOK ISKOLAKEZDÉSRE

Az APEH stratégiai célki -
tûzései között szerepelnek az
adókötelezettségek teljesíté-
sét támogató, egyben az ad-
minisztrációs terheket csök-
kentõ, minél kényelmesebb
ügyfélkapcsolati megoldá-
sok – hangzott el szeptem-
ber 2-án, a Miskolcon meg-
tartott sajtótájékoztatón.
Tompa Krisztián szakigaz-
gató ismertette, hogy szep-
tember 1-jétõl a kistérségi
ügyfélkapcsolatok bõvülnek,
Szerencsen és Encsen az
adóhatóság kirendeltségein is várják
az adózókat. Csõsz József ügyfél-
kapcsolati és tájékoztatási fõosz-
tályvezetõ az elektronikus ügyinté-
zésrõl szólva felhívta a figyelmet arra,
hogy az adóhatóság a már több éve
mûködõ általános telefonos tájé-
koztató rendszerét (call center) egy
újabb, konkrét ügyekben informáci-
ót biztosító szolgáltatással (contact
center) bõvítette. Itt az adózók olyan
ügyeket is intézhetnek telefonon, il-
letve olyan kérdésekre kaphatnak vá-
laszt, melyekhez a személyes azo-
nosításuk szükséges, de a jelenlétük
nem. 

Az új rendszerbe az alábbi ügyek
tartoznak:

– Adóalany-nyilvántartással, adó-
zói törzsadatokkal és ezek változá-

sával kapcsolatos ügyintézés és tá-
jékoztatás.

– Folyószámlával, folyószámla-
kivonattal kapcsolatos tájékoztatás,
adónemek közötti átvezetés kezde-
ményezése.

– Bevallási adatokkal, hibás be-
vallással kapcsolatos tájékoztatás,
papíralapú bevallás javítása az ügyfél
személyes jelenlétét nem igénylõ
hiba esetén.

– Meggyõzõdés közösségi adó-
számok érvényességérõl.

– Meggyõzõdés az ellenõrzést
végzõk személyazonosságáról és
megbízásuk érvényességérõl. Az új
szolgáltató rendszerhez történõ csat-
lakozás feltétele az egyedi azonosí-
tó kód, melyet az APEH regionális
igazgatóságai biztosítanak a 09UK30

számú nyomtatványon
benyújtott adózói igények
alapján. A nyomtatvány
elérhetõ az APEH hon-
lapján (www.apeh.hu) és
benyújtható papíralapon
a szerencsi kirendeltsé-
gen, vagy elektronikus
úton. Az ügyfél-azonosí-
tót az adózók egy speci-
álisan erre kialakított bo-
rítékban, postai úton kap-
ják meg. A kód birtoká-
ban – a fent említett ka-
tegóriákban – a késõbbi-

ekben keletkezõ adóügyek azonna-
li intézésére nyílik lehetõség. Az
APEH telefonos ügyintézési rend-
szere belföldrõl helyi tarifával hív-
ható a 06-40/20-21-22 telefonszá-
mon, de külföldön tartózkodva is el-
érhetõ a 36-1/441-96-00 telefon-
számon.

A telefonos ügyintézõ szolgáltatás
munkanapokon, munkaidõben
hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig,
pénteken 8.30–13.30-ig vehetõ
igénybe. A telefonbeszélgetést az
érintettek munkaidõn kívül 30 napig
visszahallgathatják. Az új szolgálta-
tásról további információk a
www.apeh.hu honlapon, a 09UK30
számú nyomtatvány kitöltési útmu-
tatójában, továbbá az APEH ügyfél-
szolgálatain kaphatók.

ADÓÜGYINTÉZÉS KÉNYELMESEN, TELEFONON

A hívásokat Miskolcon fogadják.
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A Spar Áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

Vasudvar
� Álmennyezetek,

stukkók, rozetták
AKCIÓS ÁRON!!!

� Zártszelvények, szög-, 
kör-, lapos-, négyzet-, 
betonacélok

� Hegesztett hálók, kerítés-
fonatok, kötözõdrótok

� Alu és horganyzott 
csatornák, lemezek

� Kisgépek, szerszámok, 
csavarok

� Tapéták, tapétaszegõk, 
ragasztók

� Kertészeti és takarófóliák

� Csúszdák, hinták

Szerencs, Bekecsi út 2.
Tel.: 06-30/336-1290

AK CIÓ!

Szeptember 14-ig még akciós áron kaphatók 
szerencsi COOP üzleteinkben!

Kaiser alpesi kolbász, Alpesi-kalocsai mix 75 g 299 Ft
Egységár: 3987 Ft/kg

Pick nosztalgia marhapárizsi 1 kg 1529 Ft/kg
Pick vadász felvágott 1 kg 1049 Ft/kg
COOP 8 tojásos száraztészták 200 g 
(cérna-szélesmetélt, kiskocka, csiga, eperlevél) 159 Ft

Egységár: 759 Ft/kg
Favorit ecetsav eszencia 1 l 20% 159 Ft
Milli Mia tejpuding 4 x 125 g 299 Ft

Egységár: 598 Ft/kg
COOP Kidney vörösbab 240 g 159 Ft

Egységár: 663 Ft/kg
Sport szelet 25 g 55 Ft
Vienetta jégkrém 650 ml 559 Ft

Egységár: 860 Ft/l
Completa kávékrémpor utt. 200 g 339 Ft

Egységár: 1695 Ft/kg
Coca-Cola, Coca Light, Zero duopack 2 x 2 l + ajándék pohár 638 Ft/cs.

Egységár: 160 Ft/l  
COOP, MAXI, SZUPERMARKETBEN:

Lillafüredi ásványvíz 2 l (szeptember 30-ig) 99 Ft
Egységár: 49,50 Ft/l

Keresse településein a legközelebbi COOP áruházunkat!

Várjuk ügyfeleinket 
a MOL-benzinkút

melletti 

AUTÓ-
MOSÓBAN, 

ahol a mosás 
mellett 

belsõ takarítás,
kárpittisztítás,

pasztázás, 
polírozás is
igényelhetõ. 

A várakozást kulturált
környezet teszi

kellemessé 
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA

Szerencs, 
Gyár út 13. 

Tel.: 30/3700-382.

Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között: 47/361-758/22 mellék, Somogyvári Zsoltné. 
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA. 

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

HHAALLLLÁÁSSÁÁTT!!
• szakorvosi tanácsadás
• 16 év gyártási és hallásgondozási tapasztalat
• korszerű szervizháttér
• több nemzetközi hallókészülék-gyártó 

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

Zsalukõ 20-as 190 Ft/db + áfa
Zsalukõ 25-ös 200 Ft/db + áfa
Zsalukõ 30-as 230 Ft/db + áfa
Zsalukõ 40-es 290 Ft/db + áfa
Béléstest EB 60/19 200 Ft/db + áfa

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

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

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

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

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

Az Abaújszántói Mezôgazdasági Szakképzô Iskola és Kollégium 

Aranykalászos tanfolyamot
indít 2009. október 16-tól.

Jelentkezési határidô: 2009. szeptember 24. 

A tanfolyam költsége: 155 000 Ft, mely a tanfolyam sikeres 
elvégzése esetén 100 %-ban visszaigényelhetô.

Jelentkezni az iskola titkáránál 
47/330-075-ös telefonszámon lehet.  

� Bicskakulcsos központi zár
� Méretpontos üléshuzatok
� Üléstakarók
� Dísztárcsák (darabra is) 
� Csomagtértálcák (méretpontos is) 
� Trikó jellegû huzatok elsô és hátsó ülésre is 
� Szemöldökök új Swiftre és Opel Astra F-re
� LED-sorok, helyzetjelzô LED-ek

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

CSERÉLJEN OLAJAT úgy, hogy az 
OLAJSZÛRÔ ÁRÁNAK

CSAK A FELÉT FIZETI!!!
(részletek a boltban)

AUTÓÁPOLÁSI és TISZTÍTÓSZEREK!!!
(Rovaroldó, waxos sampon, polírok, gumiápoló)

GYÁRI ALKATRÉSZEK:
VW, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, 

Citroën, Ford, Nissan

Bereczk Autósbolt

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.

FF iiggaarroo  bbaabbaabbooll tt
AAKKCCIIÓÓ!!

SSzzeerreennccss,,   JJóókkaaii   uu..   2244..   ((aa  SSppaarr--ppaarrkkoollóóvvaall   sszzeemmbbeenn))
NNyyiittvvaa::   HH––PP.. ::   99––1177  óórrááiigg,,   sszzoo.. ::   88––1122  óórrááiigg..

�� TToopp  RRiiddeerr  bbaabbaakkooccssii  2233  990000  FFtt  hheellyyeetttt  1177  990000  FFtt
�� TToopp  RRiiddeerr  kkééttsszziinntteess  uuttaazzóóáággyy  1188  990000  FFtt  hheellyyeetttt  1111  990000  FFtt
�� GGrraaccoo  JJuunniioorr  MMaaxxii  aauuttóóssüüllééss  1177  550000  FFtt  hheellyyeetttt  1133  990000  FFtt

FFoollyyaammaattoossaann  éérrkkeezzôô  ôôsszzii--ttééllii  áárruukk  ((rruuhháákk,,  cciippôôkk))
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Minden, ami lemez!
ÉPÍTKEZÕK, LAKÁSFELÚJÍTÓK!
Rendelje meg a bádogosipari termékeket a gyártótól! 

Szegélyek, párkányok, küszöbök…
Mindenféle lemezbõl (hozottból is): alumínium, 

színes alumínium, horganyzott, Lindab, Stamina, Prefa, Inox, stb. 

MIELÕTT VÁSÁROLNA, KÉRJE AJÁNLATOMAT! 
Szviatkovszky József – bádogos

Telefon: 30/476-4876. 

AKKUMULÁTOROK 
LEG… 

LEG… 
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

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

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

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

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

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

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

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

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

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Eng.sz.: R-1787/1998

UTAZZON 
A ZEMPLÉN TOURISTTAL ÔSSZEL IS!

szerencsi indulással

KÁRPÁTALJAI UTAZÁS
2009. október 23-24 

Részvételi díj: 14 900 Ft/fô 

ADVENT POZSONYBAN
2009. december 5.
Részvételi díj: 9500 Ft/fô

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

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

Honlap: www.zemplentourist.hu



KÁRTYA VÁNDORÚTON
Reggel kelünk, este fekszünk a

szociális kártyáról szóló mûsorokkal.
Az újságokat kinyitva pedig Monok
polgármestere huncutkásan mosolyog
ránk: „No, már megint beszélnek ró-
lam”. 

Újabb ötlete, a szociális kártya be-
vezetése: Monokon húsz segélyezett-
rõl van szó (a tévémûsorban a polgár-
mester által ismertetett adat), akiknek
a felére sem vonatkozik az, hogy nem
oda viszi a segély összegét, ahová kell.
Ezután majd oda fogja? Meggyõzõdé-
sem, hogy nem! A következõk miatt:
a tanácsrendszer vége felé Monokon
már próbálkoztunk csendben, hírverés
nélkül hasonló természetbeni segé-
lyezéssel. Tetõtõl talpig felöltöztettük
az érintett családok gyermekeit. Az ak-
kori óvónõk és bölcsõdei gondozónõk
jelezték, hogy más gyereken vannak a
ruhák. Ezután az élelmiszerboltban a
segély összegéig bevásároltunk tartós
élelmiszert a családnak. Tapasztaltuk,
hogy a családfõ a hóna alatt az aznapra
biztosított kenyérrel már úgy jött ki
egyes házakból, hogy nem volt nála a
kenyér – „átalakult hangulatjavítóvá”.
Aztán volt tejjegy-rendszer is, ahol a
tej változatlanul folyékony maradt, de
szesztartalma lett. Rá kellett jönnünk,
hogy amíg a fejekben nem lesz rend,
addig hiába próbáljuk mi beosztani a
család pénzét. 

Nézzük az érem másik oldalát. A
családok, akik próbálják jól beoszta-
ni a segély összegét (közüzemi szám-
lák, élelem, ruha, stb.). között van olyan
is, ahol az ingyen utazó idõs nagy-
mama verejtékes homlokkal cipeli
Szerencsrõl a multiknál televásárolt
szatyrokat és boldogan újságolja, hogy
a gyereke családjának négy üveg olaj-
jal, vagy két kiló hússal többet tudott
venni. Télen is gémberedett öreg ke-
zével kapaszkodik fel a busz lépcsõ-
jén minden bevásárláskor. Ott van az
anyuka is, aki egyedül neveli gyere-
keit, és a „turiban”, vagy a nyíregyházi
piacon öltözteti fel õket, mert nem te-
lik másra. És váltóruhát is tud venni.
Ezeket az embereket miért kötjük rög-
höz, miért kényszerítjük arra, hogy itt
költse el a kevéske pénzét? 

Ha országosan bevezetésre kerül-
ne a szociális kártya, egyvalaki biz-
tosan jól jár: a kártya gyártója. Az örök
igazságokat tartalmazó Bibliában azt
olvashatjuk, hogy ami épít, az csend-
ben épít, ami rombol, az mindig za-
jos. Ez igaz a természetre és igaz a  szü -
lõfalum mindennapjaira is.

Kovács Béláné
Monok 

HOVA FOLYIK A VÍZ? 
Örömmel láttam, hogy a Zrínyi

utca szép aszfaltburkolatot kapott.
Negyven éve élek Szerencsen, és
mindig gidres-gödrös kép elevenedett
fel, ha erre az utcára gondoltam. El
is kerültem. Az új aszfaltburkolat lát-
tán felébredt a vágy, hogy végig-
menjek rajta. Így is tettem. 

Gondoltam, megnézem a vízel-
vezetõ árkot is, mert a mádi fel-
hõszakadás után lényeges, hogy van-
e ilyen. Bizony nem láttam sehol.
Gondoltam, valahol lesz egy víz-
nyelõ akna. Nos, azt sem fedeztem
fel. Ellenben, ami feltûnõ: az összes
ház csatornája az utcára vezeti a vi-
zet. Ezek után felmerült bennem a
kérdés, mi történik egy nagyobb
 esõ kor. A víz vagy megáll az utca kö-
zepén lévõ legmélyebb ponton, be-
folyik az élelmiszerüzlet raktárába,
vagy egy másik ingatlanra. 

Laczkó Attila, Szerencs
***

A felvetéssel kapcsolatban meg-
kerestük az polgármesteri hivatal
építésügyi és városfejlesztési osz-
tályát, ahol azt a tájékoztatást kap-
tuk, hogy a Zrínyi utcában az Ondi
úti keresztezõdéstõl a Halász cuk-
rászda irányába folyik el a csapa-
dékvíz a kétoldali szegélykövek kö-
zött. A forgalmi pályán kívül esõ fe-
lületek az úttest felé lejtenek. A Ha-
lász cukrászda elõl a víz az áruház
oldalánál húzódó folyókán keresz-
tül, az épület Rákóczi utcai sarkán
lévõ víznyelõn át a Rákóczi utcai csa-
padékvíz-elvezetõ csatornába folyik.
Az út átadása óta volt már jelentõs
mennyiségû esô és az elvezetõ rend-
szer mûködött.

HARMINCÉVES 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

1979-ben huszonhárom gyerek
elballagott a legyesbényei általános
iskolából, és elindult, hogy megta-
lálja a helyét a nagybetûs életben.
Idén augusztus 8-án újra összefu-
tottak a szálak és együtt töltöttünk né-
hány kedves órát.

Az eseményen jelen volt osztály-
fõnökünk, Dávidházi Ferencné, aki
szintén változatos utat járt be, majd
négy éve a bekecsi általános iskola
igazgatójaként ment nyugdíjba. Saj-
nos, egy osztálytársunk, Ficsor Ma-
rika néhány hónapja elhunyt, de em-
léke velünk maradt.

Mi, többiek, éljük a boldog 44 éve-
sek életét, nevelgetjük, vagy már fel-
neveltük gyermekeinket, dolgozunk,
vagyunk itt, a 21. században.

Egy társunk a messzi Kaliforniából,
egy másik Németországból érkezett
haza közénk, van, aki az ország túl-
só végében, Zalaegerszegen él, a
többségünk Legyesbényén, Beke-
csen és Szerencsen telepedett le. A

régi iskola falai barátságosan, is-
merõsen fogadtak maguk közé:
mennyi emlék, nevetés, sírás, izga-
lom, tervek és álmok – csodás gyer-
mekévek!

Sajnos, régi tanáraink közül sokan
már nincsenek közöttünk – Isten áld-
ja emléküket! De Kovács Józsefné,
Sárika néni – akitõl az írást-olvasást,
a számok világát ismertük meg – szin-
tén eljött, és együtt emlékeztünk a
kezdetekre. Végül, de nem utolsó-
sorban szeretnék köszönetet mon-
dani szüleinknek a szeretetért, gon-
doskodásért, azért, hogy élünk.

Álljon itt az osztálynévsor búcsú-
zóul: Bodnár Ilona, Orosz Klára, Put-
noki Margó, Harkály Csilla, Ficsor
Mária, Siróczki Mária, Tassi Mária,
Tóth Mária, Török István, Orosz Já-
nos, Rimán Róbert, Tóth Csaba, Föl-
di László, Zavodnyik András, Nagy
Attila, Petruska László, Sentei Péter,
Karóczkai János, Budai Sándor, Kiss
Zsolt, Toronya János, Kerekes István,
Szegedi Sándor.

Találkozunk öt év múlva!
Kiss Lászlóné Tóth Mária

Az idén a község szüreti napjával
egy idõpontban rendezik meg a
XIII. Zempléni Településszövetség
Napját Mádon. 

Szeptember 18.
14–15.30 óra: Ünnepi közgyûlés

– 15 éves a Zempléni Településszö-
vetség – az elmúlt másfél évtized ér-
tékelése. Elõadások a Kulturális Örök-
ség Napjai jegyében. Helyszín: zsi-
nagóga. Szüreti elõmulatság a ren-
dezvénytéren.

17 óra: Zemplén Gála I. rész.
18.45 óra: Cairo együttes mûsora.
19.30 óra: Matyi és a hegedûs.
20.30 óra: 25 év után a nagy visz-

szatérés: a vajdasági 3+2 zenekar élõ
koncertje.  

Szeptember 19.
8 óra: Fúvószenés ébresztõ a te-

lepülés utcáin. 
Programok a rendezvény téren:
9 óra: Ökumenikus istentisztelet.
10 óra: Zemplén Gála II. rész. A

tagtelepülések amatõr mûvészeti cso-
portjainak bemutatója.

13 óra: Zenés szüreti felvonulás a
Rákóczi úton a tagtelepülések rész-
vételével.

14 óra: Ünnepélyes megnyitó. Kö-
szöntõt mond: Galambosi Imre, Mád
község polgármestere. A rendez-
vényt megnyitja: Májer József, a

Zempléni Településszövetség elnö-
ke. Vándorzászló, illetve „Zemplé-
nért” kitüntetõ cím átadása.

14.30 óra: Meglepetés-sztárvendég
mûsora az ÚMVP támogatásával.

15 óra: Zemplén Gála III. rész. A
tagtelepülések, valamint a szlovákiai
Bodrogmenti Falvak és Városok Szö-
vetsége és Mád testvértelepülése
(Vranov) amatõr mûvészeti csoport-
jainak bemutatója.

19.30 óra: „Slágerek mindenkinek”
„Modern Hungária és Mulatós-show”
Bodnár Attilával és Papp Ritával. 

20.30 óra: Zemplén Gála IV.
21 óra: Bródy János élõ mûsora.
22 óra: Tûzijáték. 
22.30 óra: Szüreti bál hajnalig a

szlovák Omykron táncegyüttes köz-
remûködésével.

Kísérõ rendezvények: fõzõverseny
a tagtelepülések részvételével a
„Zempléni Nagy Fakanál” díjért.
Mindkét nap: kirakodóvásár, mes-
terségek bemutatója, vidámpark, bor-
kóstoló, változatos gasztronómiai
kínálat.
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Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos le-
veleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is
várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL
IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
KOSSUTH U. 19/B 2. emelet 3. ajtó: 1 szoba, 2 félszoba, ét-
kezõvel egybenyitott konyha helyiséges (71 m2) társasházi
lakás, üvegredõnyös loggiával, hõtárolóskályha-fûtéssel, tá-
rolóval. Parketta, vízóra, redõnyök, telefon, parabolaan-
tenna. Beszámítanak szerencsi, kizárólag földszinti lakást.
Irányár: 9 900 000 Ft. Tel.: 30/466- 4430.         
RÁKÓCZI U. 109.: fõutcai, jó forgalmú, 258 m2, összkomfor-
tos, világos, tágas üzlethelyiség raktár-folyosó, vizesblokk és
kazánház helyiségekkel, jó mûszaki állapotban, bérleti jog-
viszonnyal együtt vagy anélkül. Nagy kirakatok, hõszigetelt
fa nyílászárók, új burkolatok, kifogástalan tetõszerkezet csa-
tornával, villámhárítóval. Az utcafront elõtt parkolók. Vállal-
kozók, kereskedõk és befektetõk figyelmébe is  ajánljuk! A
tulajdonos gazdasági társaság az értékesítéshez minden ész-
szerû megoldási javaslatra nyitott. Irányára: 65 000 000 Ft
+ áfa. Tel.: 20/ 370-83 67.                  
JÓZSEF ATTILA UTCA 40.: Kocsis ingatlan. A Fecskésen, 672 m2

telken, karbantartott szoba, konyha, kamra, veranda helyi-
séges, komfort nélküli (44 m2) családi ház nyári konyhával,
tárolókkal, gazdasági épületekkel, berendezéssel együtt.
Olajkályha és hagyományos fûtés, redõnyök, ásott kút, gyü-
mölcsfák. Buszmegálló az utca végén. Irányára: 3 800 000
Ft. Tel.: 70/593-9914, 70/381-5434.        
LANDLER J. U. 38.: kertvárosban, jó lakókörnyezetben, a
70-es években igényesen megépített, jó karbantartott, nap-
pali, 3 szoba, veranda, konyha, kamra, fürdõszoba helyi-
séges, komfortos családi ház. Külön bejáratú szobák,
redõnyök. Teljesen alápincézett, garázs és tárolók. Hangu-
latos, dús növényzetû kert a zempléni hegyek panorámájá-
val. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 14 500 000 Ft. Telefon:
20/980-6350.
KOSSUTH TÉR 2.: Kereskedõk, befektetõk figyelmébe! Jó for-
galmú helyen, a felújított Eperjesi vegyesiparcikk- és fürdõ -
szobafelszerelés-üzlet piac felé esõ, 60 m2 területû része 30
nap alatti leválasztásával (önálló közüzemi csatlakozások,
egyedi központi fûtés, melegvíz-ellátás) kialakítandó üzlet-
helyiség, raktár, kézmosó és WC helyiségekkel, 2 nagyméretû
kirakat. Irányára: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, mun-
kahely: 47/362-702.        
VERES PÉTER UTCA 1.:  Eperjesi ingatlan. 1110 m2 saroktel-
ken, emeletén: külön bejáratú 3,5 szoba, fürdõszoba, elõ -
tér, 2 loggia, földszintjén: nappali-étkezõ, konyha, kamra,
elõszoba, fürdõszoba, terasz, szuterénjében: 2 kocsibeállású
garázs, kazánház, közlekedõ, borospince és elõtér helyisé-
ges (130 m2), összkomfortos, dupla fûtési rendszerû, te-
hermentes, panorámás családi ház. Exkluzív belsõ kialakítás,
 re dõnyök, reluxák, parkosított kert. Az ingatlan kereske-
delmi szálláshely, panzió vagy vendéglátás céljára is kivá-
lóan alkalmas (a horgásztóhoz közel). Befektetõk vagy
összeköltözõ, többgenerációs családok figyelmébe is ajánl-
juk! Megfelelõség esetén beszámítanak szerencsi, 3 szoba,
nappalis, összkomfortos, belvároshoz közeli ingatlant. Irány -
ára: 25 900 000 Ft. Tel.: 20/669-5258, munkahely:
47/362-702.        
HUNYADI UTCA 18.: belvárosi, négylakásos társasház nyu-
gati, 2 szoba, kamra, külön épületben konyha helyiséges,
komfort nélküli, frissen festett lakás (60 m2) 2 fáskamrával,
önállóan használt kertrésszel. Parkettás szoba. Felújítást és
korszerûsítést igényel. Az udvarra személygépkocsival be
lehet állni. A bútorok külön megvásárolhatók. Azonnal be-
költözhetõ. Irányár: 2 400 000 Ft. Telefon: 30/219-2339,
30/912-3333.
BEKECS, PETÕFI SÁNDOR UTCA 10. : Poczkodi ingatlan. A be-
kecsi elágazáshoz közel, 1553 m2 telken, 2006. évben át-
épített, kibõvített, amerikai konyha, hálószoba-gardrób,
gyerekszoba, kamra, elõszoba, fürdõszoba, WC, fedett te-
rasz helyiséges (87 m2), összkomfortos, (gáz), fiatalos ki-
alakítású családi ház, garázzsal, különálló épületben
bevezetett ügyfélkörrel, fodrászüzletként üzemelõ üzlethe-
lyiséggel. Álmennyezetek, lambéria, igényes belsõ kivitelezés,
parketta, szõnyeg-, laminált és hidegpadló. Pihenõkert.  Irány -
ára: 12 500 000 Ft. Tel.: 70/279-4656.

BÉRELHETÕ INGATLANOK
SZERENCS: Árpád utcai, kívül-belül teljesen felújított, kon-
vektoros fûtésû, 2 külön bejáratú szoba, étkezõs konyha,
spájz, hall, fürdõszoba, elõszoba, fedett és nyitott terasz he-
lyiségekbõl álló (68 m2), kertes családi ház igényes bérlõ ré-
szére, lakás vagy iroda céljára, kizárólag hosszú távra
(minimum 1 évre) bérbe adó garázzsal és tárolóval. Az in-
gatlan beosztására tekintettel két bérlõ részére is megfelelõ
kizárólagosan használt szobákkal. Konyhabútor, gáztûzhely,
valamennyi helyiségben csillárok, lámpák, sötétítõ függö-
nyök, a fürdõszobában polcok, törölközõtartók, tükör, szárító
és kerti bútorok. Korlátlan internethasználat. Zárt kerítés, így
az udvar maximálisan kihasználható. Azonnal beköltözhetõ.
Kaució és munkaviszony igazolása szükséges. Tel.: 47/362-
727, 20/343-1038.
BUDAPEST, VII. KERÜLET: fõbérlõ nélküli, három diák által
használt, Városligethez közeli lakásba, egy fõ fiú szobatársat
keresnek. A lakás bútorozott, mindennel felszerelt (tv, hûtõ,
mikro, mosógép, porszívó, konyhai eszközök, ágynemû,
stb.). Csak egyhavi kaució szükséges! Tel.: 20/529-2827.                      

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, 
ÜGY VÉD

3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 
Tel./fax: 47/561-555

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu

A ZEMPLÉNI
TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG NAPJA

KÁRTYAVÁR 2009.

A hitelkártyánkra már csak szociális kártyát vehetek fel...

Folyóka vezeti a csapadékot a
víznyelõbe. 

Egykori osztálytársak a legyesbényei általános iskolából. 



2009. SZEPTEMBER 11. HIRDETÉS16

– Szerencsen a Bocskai út 3. szám alatt 42 m2-es,
összkomfortos, gázfûtéses, társas lakás eladó, kis
családi házat beszámítok. Minden megoldás érde-
kel! Érd.: 30/368-2523. (15)

MEZÕGAZDASÁG
– 1 db kézi szõlõdaráló, 1 db 300-400 literes
szõlõprés, 1 db 10 hektoliteres Kossuth-prés, 13
db boroshordó (200-260 literes) eladó. Érd.:
47/369-175, 18 óra után. (15-16)
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este
30/921-2255. (15)
– Ondon kukorica eladó. Érd.: 47/361-757. (15)
– Szerencs-Ondon borospince, 12 db boroshordó,
120 literes szõlõprés és szõlõdaráló eladó. Érd.:
47/632-384, az esti órákban. (15)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Ülõgarnitúra (szövet, klasszikus formájú, 3 ré-
szes, 3-2-1 üléses), 3 ajtós fenyõszekrény és ová-
lis fenyõ dohányzóasztal, megkímélt állapotban,
olcsón eladók. Érdeklõdni: 70/336- 9232. (15-16)
– Tölgyfa nappali szekrénysor szép állapotban
eladó. Érd.: 70/944-3961. (15)

VEGYES
– Nagyon szép, megkímélt rattan ebédlõbútor,
Tenkács Tibor-festmény, bébi autóülés, bébihor-
dozó, 36-os nõi ruhák, kabátok, cipõk, szõnyegek
eladók. Érd.: 20/446-4662. (15-16)
– Táskavarrógép, Singer varrógép, négylépcsõs szi-
vattyú alappal és 380-as villanymotorral egybeé-
pítve eladó. Érd.: 30/411-7484. (15-16)
– Gyönyörû szobanövény-gyûjteményem eladó!
Banánfák, kúszó-állónövények. Több mint 200 db-
ból válogathat. Érd: 70/396-8095, vagy 47/361-
241-es telefonszámon, vagy Szerencs, Csalogány
köz 9. szám alatt. (15)
– Szerencsen eladó egy LG GC-051SS márkájú, 46
literes mélyhûtõs hûtõszekrény (2 hónapig hasz-
nált, 2 év garanciával). Ár: 25 ezer Ft. Érd.:
20/363-2440. (15)
– 2 db boroshordó (25 Ft/l), 2 db tárcsás mosó-
gép (5000 Ft/db), utánfutó: 160 x100 (25 000
Ft), nagy prés (10 000 Ft) eladó. Érd.: 20/437-
3913. (15)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN

– Balatontól 40 km-re, szép falu közepén családi
ház 2233 m2 telekkel 2,9 millió Ft-ért eladó. Tel.:
20/563-3852. (15-16)
– Szerencsen a Tatay Zoltán utcában kétszobás
családi ház gazdasági épülettel 7,9 millió Ft-ért
eladó. Tel.: 20/563-3852. (15-16)
– Dunántúlon a 8-as fôút mentén jó forgalmú
nyolcszobás hangulatos vendégház 3000 m2 tel-
ken eladó. Irányár: 29 millió Ft. Tel.: 20/563-
3852. (15-16)
– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház
(10 x 10 m), garázzsal, nagy kerttel (1450 m2)
eladó. Részben alápincézett, fedett terasszal, az
udvaron ásott kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.:
47/361-167, 47/363-041. (15-16)
– Budapesti kertvárosban, az Újhegy lakótelepen
háromszobás, 68 m2-es lakás azonnal beköltözhe-
tõen eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Érd.: 20/219-0199.
(15-16)
– Szerencsen a Pozsonyi út 37. szám alatt kertes
családi ház eladó. Érd.: 20/983-8273, 17 óra után.
(15-16)
– Szerencs központjában I. emeleti, alacsony re-
zsiköltségû, felújított társasházi öröklakás egyedi
mérõórákkal eladó. Érd.: 70/430-3355, vagy
70/261-7290. (15-16)
– Szerencsen, az Ondi út 1/B 1. lépcsõház 3. eme-
leti, 52 m2-es, felújított, kétszobás, villanykályha-
fûtéses lakás azonnali beköltözéssel eladó. Érd.:
30/395-2529, vagy 30/283-9059. (15-16)
– Szerencsen a Béke u. 1. szám alatti összkom-
fortos, 160 m2-es, lakóház besorolású, de üzlethe-
lyiségeknek kialakított ingatlan (+160 m2 bõvítés
jogerõs engedélyével), felújítva eladó. Irányár:
26,9 M Ft. Érd.: 20/580-3859. (15-16)
– Frekventált helyen pince eladó Szerencsen, a Fel-
sõpincesoron (Budányi Pincészet mellett). Közmû-
vesített, vendéglátásra is alkalmas. Érd.:
47/361-036 (8-16 óráig), mobil: 30/972-6371
(bármikor). (15-16)
– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es,
szuterénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses
családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, mellék-
épületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vál-
lalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (15)
– Szerencs kertvárosi részében nagycsaládosok-
nak szintes családi ház eladó. Képek megtekinthe-
tõk: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 70/655-7576.
(15)
– Szerencsen 3 szobás, összkomfortos társasházi
lakás eladó. Kisebb szerencsi házat beszámítok.
Érd.: 70/324-4728. (15)
– Szerencsen a Malomtanya 7. szám alatt, a tó
mellett, komfort nélküli, másfél szobás családi ház
eladó. Érd.: a helyszínen. (15)
– Göncön 1000 m2-es családi ház eladó. Érd.:
30/582-4630. (15)
– Szerencs zöldövezetében, a Mikszáth utcában
kétszintes, felújított családi ház (gáz + központi
fûtés, vállalkozásra alkalmas bolt) eladó. Ár: 19,5
M Ft. Érd.: 70/321-7838. (15)
– A Rákóczi út 111. szám alatt felújított garázs
eladó. Érd.: 70/547-3122. (15)
– Szerencs központjában, a Kossuth úton 60 m2

alapterületû, felújított társasházi lakás alsó táro-
lóval eladó. Irányár: 10,2 M Ft. Érd.: 30/853-
9929. (15)
– Szerencsen a Takta út 5. szám alatt 3 szobás,
gáz-központi fûtéses családi ház eladó, vagy két-
szobásra cserélhetõ. Ár megegyezés szerint. Érd.:
20/464-8096. (15)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. szeptember 18-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

szeptember 25., október 10.

500 forint

�

�

– Gépkocsi utánfutó (1 m2 rakfelületû, 100 kg
súlyú, 400 kg-ig terhelhetõ) eladó. Ár: 60 ezer Ft.
Érd.: Szerencs, Kilián tér 6/1, vagy a 20/476-
4817-es telefonszámon. (15)

KIADÓ
– Szerencs központjában 56 m2 alapterületû, ked-
vezõ rezsijû, összkomfortos lakás nem dohányzó-
nak kiadó szeptember 15-tõl. Érd.: 20/217-1483.
(15)

– Szerencs frekventált helyén 70 m2-es, jó adott-
ságú üzlet nagy udvarral, vizesblokkal, riasztóval,
kedvezõ feltételekkel kiadó. Érd.: 30/985-9526.
(15-16)

– Szerencsen külön bejárattal albérlet kiadó
(szoba, konyha, zuhanyozó). Diákok elõnyben.
Érd.: 20/588-4885. (15)

VÁLLAL
– Idõs nénik gondozását vállalom. Érd.: 20/344-
4661. (15)

– Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák  elõ -
nyomását, horgolt csipkék készítését vállalom.
Érd.: 47/363-891. (15)

– Lakossági energiatakarékossági pályázatok
(30% támogatás nyílászáró-cserére, hõszigetelésre,
fûtéskorszerûsítésre, megújuló energia felhaszná-
lására), valamint egyéb EU-s pályázatok írását vál-
lalom. Tel.: 70/328-2971, 30/553-5168. (15)

ÁLLAT
– 3 db anyakecske és 2 db kiskecske eladó. Érd.:
47/360-309. (15)

KERES
– A Rákóczi út 111. számú társasháza közös kép-
viselõt keres. Érd.: 30/543-2066. (15-16)

– 2-3 munkatársat keresek hosszú távon. Érd.:
30/411-7484. (15-16)

– Bekecsi és boldogkõváraljai sörözõbe fiatal,
megbízható pultos lányt keresek, hosszú távra.
Érd.: 30/468-3897. (15)

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.

100 órás, alapfokú angol 
C típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
indul Szerencsen szombatonként. A felkészítés díja 

70 000 Ft, mely részletekben fizethetõ.

Érdeklõdni Képes Zsuzsánál 
a 30/824-5172-es számon lehet.

BUZSIK AUTÓJAVÍTÓ
� teljes körû gépkocsijavítás
� motordiagnosztika, számítógépes hibakód-kiolvasás
� számítógépes futómûbeállítás
� fékhatásmérés
� lengéscsillapító-vizsgálat
� környezetvédelmi vizsgáztatás
� klímatöltés, -javítás, -tisztítás
� autóalkatrész-értékesítés
� autógumi-értékesítés, -szerelés

HB Autó-Kontroll Bt.
3900 Szerencs, Hidegvölgy út 27.

Telefon: 06-47/361-121. Mobil: 06-20/524-0050

Virág- és kertinövény-vásár 
30-50% engedménnyel

Tulipánfák 600-999 forint
Óriás virágú mocsári hibiszkuszok 

– levendulák – örökzöldek
Szobanövények már 400 Ft-tól

Szeptember 17-én csütörtökön 
Szerencsen, a Népházban. 

Nyitva: 8-12 óráig

– Miskolctapolcán a Szikla kápolna mö-
gött, zártkerti övezetben 787 négyzetmé-
teres telken gondosan ápolt szôlô-
gyü mölcsös, újonnan épített kisházzal
eladó. Érd.: 30/9954799. (15-16.)



Vízszintes 
1. Az idézet elsõ része. 12. Ráspolyt

használ. 13. Autósiskolánk volt. 14. Fé-
lig törõ! 15. Anya. 16. Vanádium, oxi-
gén, bór. 18. Istenszobor. 20. Emergency
Medical Technician, röviden. 21. Pil-
langó lehet belõle. 23. Kevert MEG! 24.
Csahol. 26. Rag, a -va párja. 27. Kiejtett
M! 28. Ész. 31. Hajápoló folyadék. 34.
...Aegon, biztosító. 35. Sporteszköz. 38.
A végén szétszórt! 39. ... Roberts, író.
41. Tánclépés. 43. Üres rév! 44. Könyv
szerzõje. 45. Vezetõ biztosítási és pénz-

ügyi szolgáltató névbetûi. 46. Magán-
hangzó rövid és hosszú alakja. 47. Kí-
gyó. 48. Teke hangzói. 49. Friss. 50. An-
gol egy! (ONE). 52. Clinton keresztne-
ve. 53. Három azonos magánhangzó.
55. Színig. 57. Betegség jele lehet. 58.
Éles hangot hallat (pl.: madár). 60. Ara-
nyos, szõrös állat. 63. Valóságos.  65.
Ajakfény. 67. Német toll! (KULI).

Függõleges
2. Tempó. 3. Az idé zet harmadik be-

fejezõ része. 4. Háromszor: tánclépés.

5. Kettõs mással-
hangzó. 6. Kacag. 7.
... Setar, maláj város.
8. Tanya része. 9. Fér-
finév. 10. Étel jelzõje
lehet. 11. Idõs. 15. Az
idézet második ré-
sze. 17. Budapesti
Nemzetközi Vásár.
19. Iram. 21. Pocak-
ja. 22. Angol igen! 25.
Díszest. 27. Kiejtett
MZ! 29. Tzatziki fõ
alapanyaga. 30. Por-
cióz. 32. Tokaj híres
bora. 33. Haragszik.
36. Budapesti Sport
Iroda. 37. Hasban
van! 40. Karcol. 42.
Idegen nõi név. 45.
Nyílászáró. 47. Vegy-
jele: Bi. 51. Fogd! 52.
Akárki. 54. Tó Ka-
zahsztán és Üzbe-
gisztán határvidékén.
56. Vörösbor jelzõje
lehet. 57. Puskát hasz-
nál. 59. Nõi név. 61.
Fél mázsa! 62. Kutri-
ca. 64. Gallium. 66. Férfi.       Sz. A.

Az augusztus 28-ai keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: „Nem oda érkeztem,
ahova indultam, hanem ahová el kellett
jutnom”.

A helyes megfejtést beküldõk közül a
szerencsések jutalma: 2000 Ft-os vásár-
lási utalvány: Komlósi Andrásné, Sze-
rencs, Rakodó u. 6., 1500 Ft-os vásár-
lási utalvány: Arany János, Szerencs, Tak-
ta út 32., 1000 Ft-os vásárlási utalvány:

Kiss István, Szerencs, Bartók B. u. 47. A
helyes megfejtést SMS-ben beküldõk kö-
zül a 20/276-2532-es telefonszám tu-
lajdonosa 1500 Ft-os vásárlási utalványt
nyert. A nyertesek a nyereményeket a
Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Sze-
rencs, Népház) szeptember 15–19. kö-
zött vehetik át. A szeptember 11-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének beküldési ha-
tárideje: szeptember 19. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-2066
számra. 
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LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

KILLER SURPRISE

A tisztelt olvasó bizonyára tudja,
hogy rovatunkban idõrõl idõre be-
mutatjuk a városban és környékén
mûködõ amatõr zenekarok, elõadók
munkásságát. Ezúttal a szerencsi
Killer Surprise együttessel ismer-
kedhetünk meg, akiknek története
2002-re nyúlik vissza, amikor Tamás
Gergõ (ének), Török Béla (gitár/vo-
kál), Maszler László (basszusgitár),
Krusinszki Ferenc (gitár), valamint a
dobok mögött ülõ Stefán József meg-
alapította a rockbandát. A fiúk ak-
koriban már összehoztak négy saját
nótát, ami mellett többnyire feldol-
gozásokkal kiegészítve repertoárju-
kat járták a klubokat, keresve a fel-
lépések lehetõségét. Elõfordult, hogy
Százhalombattán, egy kõolajfeszti-
válon neves zenekarok mellett lép-
hettek színpadra. A koncerteknek kö-
szönhetõen némi ismertségre tett
szert a társaság, majd Maszler Lász-
ló távozása után rövid ideig Enter-
faith néven mûködött tovább a for-
máció. Néhány évig tartó szünet, il-
letve csend következett, majd hat év
után mintegy „kómából” felébredve,

új felállással, 2008 nyarán újjászer-
vezõdött a Killer Surprise: Török
Béla (ének, gitár), Piricz Ádám (dob),
Puskás Gergely (basszusgitár), Ványai
Balázs (gitár, vokál). A csapat 2009
áprilisában elkészített egy kislemezt
is, amely a Nibiru nevet viseli. Ze-
néjük az eltelt évek alatt érettebb lett,
a fiúk immár felnõtt fejjel próbálnak
hozzáállni a muzsikához. Dallamos
gitár- és vokáltémák, feszes tempók
jellemzik a Killer Surprise világát.
Mindezt bizonyítva sokan látták és
hallották õket, amikor idén nyáron
megnyerték a Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár által szervezett III.
Szerencsi Rockpárbaj elnevezésû te-
hetségkutató versenyt. A fiúk célja,
hogy minél több koncerten mutat-
kozhassanak be a közönség elõtt. A
legfrissebb hírek szerint októbertõl or-
szágos turnén vesznek részt a Kala-
pács zenekarral.

JETHRO TULL
Elõször jelenik meg DVD formá-

tumban a legendás Jethro Tull 1978-
as, Madison Square Garden-beli
koncertje. A kiadó szerint zenetör-
téneti jelentõségû az eset, hiszen ez
volt az elsõ amerikai koncert, me-
lyet élõben sugároztak Angliában. A
Jethro Tull különleges jelensége volt
a könnyûzene történetének. A hard
rock, folk és blues ötvözése a néhol
szürreális, borzasztóan sûrû szöve-
gekkel olyan egyedi erõt kölcsönzött
nekik, amely 60 milliós albumeladást
eredményezett világszerte. A most
megjelenõ DVD segítségével több
mint 30 évet repülhetünk vissza az
idõben, és tanúi lehetünk a Ian An-

derson énekes-gitáros-fuvolista-
dalszerzõ által 1967-ben alapított
csapat koncertjének, ami 5.1-es sur-
round hangzásban hallható. A DVD
+ CD összeállítás olyan képi és
hanganyagokat tartalmaz, melyek
felölelik a leghíresebb dalokat, mint
például az „Aqualung”, a „Song
From The Wood”, a „Thick as a
Brick”, vagy a „Heavy Horses”.

IMPERIAL BLAZE
A többszörös platinalemezes és

Grammy-díjas Sean Paul új albuma
„Imperial Blaze” címmel augusztus
14-én jelent meg világszerte. A le-
mezre tizenkilenc vadonatúj dal
került fel. Az elsõ kislemez és vi-
deoklip a „So Fine” címû szerze-
ménybõl készült. Sean Paul 2002-
ben a „Dutty Rock” címû albu-
mával robbant be a zenei köztu-
datba. A korongra olyan slágerek ke-
rültek fel, mint a „Gimmie The
Light” vagy a „Get Busy”.  Sean Paul
az évek során olyan sztárelõadók-
kal készített és énekelt duettet, mint

Estelle, Rihanna, Beyoncé, vagy
Keyshia Cole.

ARCTIC MONKEYS
Két esztendõ telt el a sheffieldi Arc-

tic Monkeys utolsó albumának fel-
vételei óta. A Humbug névre ke-
resztelt új album fõként Amerikában
készült, Josh Homme (A Queens Of
The Stone Age frontembere) és a bro-
oklyn-i Lord James Ford vezényle-
tével. Több mint kétszer annyi dalt
vettek fel, mint amennyi végül rá-
került a korongra, és az eddigi al-
bumok gyors munkamódszerével
szemben most újfajta hozzáállásban
készültek a felvételek. Az utolsó tur-
né alatt a zenekar elhatározta, hogy
eddigi stílusuktól eltérõ lemezt ké-
szítenek, s ehhez tartották is magu-
kat, jóval érettebb és sötétebb lett
a végeredmény.

JÁTÉK
Az elõzõ játékunk helyes meg-

fejtése: 390 ezer. A helyes választ
beküldõk közül Váradiné Szabó
Gabriella, 3925 Prügy, Ady E. u. 7.
szám alatti olvasónk 1500 forintos
vásárlási utalványt nyert. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ
20/967-5665-ös telefonszám tulaj-
donosa 1500 forintos vásárlási utal-
ványt nyert. A nyeremények a szer-
kesztõségben, munkaidõben átve-
hetõk. Játékunk új kérdése: Kik a tag-
jai a Killer Surprise zenekarnak? A
válaszokat postai borítékban vagy le-
velezõlapon juttassák el szerkesz-
tõségünk címére és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

Évadnyitó társulati ülést tartottak au-
gusztus 24-én a Miskolci Nemzeti Szín-
házban. A teátrum az elkövetkezõ hó-
napokban tizennégy bemutatóval és szá-
mos, korábban is nagy sikerrel játszott
darabbal várja a közönséget. A nagy-
színház volt a helyszíne az évadnyitó
eseménynek. A társulat tagjai most a
 nézõ téren foglaltak helyet. Halasi Imre
igazgató ismertette, hogy az évenként
megismételt felmérés szerint a közön-
ség véleménye alapján az idén is az elsõ
helyen végzett a vidéki teátrumok kö-
zött a Miskolci Nemzeti Színház, ame-
lyet mindössze négy nagy fõvárosi in-
tézmény elõzött meg a rangsorban. 

Halasi Imre kiemelte, hogy a
2009/2010-es mûsorterv összeállításá-
nál a mûfaji sokszínûségre törekedtek,
amelyben opera, színmû, operett és me-
sejáték egyaránt szerepel. Európai uni-
ós támogatással folytatódik az  együtt -

mûködésük a Kassai Állami Színházzal,
ami tovább színesíti a kínálatot.  

Az igazgató köszöntötte a társulat új
tagjait is: Cservenák Vilmos szín mûvészt
és Hagymási Sándor színészt, valamint
Bíró Klára súgót. A teátrumhoz szerz-
õdött a Jászai-díjas rendezõ Korcsmá-
ros György. A friss diplomás Kis Do-
monkos Márk Az õrült nõk ketrecének
egyik szerepére szerzõdött a színházhoz.

Az idén a társulatból többen ünne-
pelnek jubileumot. 30 éve tagja a szín-
házi közösségnek Máhr Ági színmûvész
és Vinnainé Pusztai Rita nézõtéri fel-
ügyelõ. 50 éve tagja a társulatnak Var-
ga Gyula színmûvész, a színház örö-
kös tagja. Közelgõ 85. születésnapja al-
kalmából köszöntötte a társulat Sallós
Gábort, színházunk egykori igazgató-
ját, Jászai-díjas színmûvészét,  rendezõ -
jét, a Miskolci Nemzeti Színház örökös
tagját.

MÛFAJI SOKSZÍNÛSÉG
A SZÍNHÁZBAN



Kos (III. 21. – IV. 20.)
Munkahegyek mögül tekint a

hétköznapokra, de legalább lel-
kes. Egy idõ után viszont könnyen
elveszítheti a kedvét, mert nem
érzi jól magát a bõrében. Olykor-

olykor lazítani kell a szokott tempón, különben
csak erõlködés lesz a dologból, ami pedig a mi-
nõség és teljesítmény rovására megy. Fáradé-
konyság és idegfeszültség adhat okot panaszra,
bár az ilyesmit nem szokta nagydobra verni. Elõ-
fordulhat, hogy legyengíti egy betegség. Ha így
van, be kell iktatnia egy kis kényszerpihenõt.
Maradjon otthon és regenerálódjon. Az elvárá-
soknak való megfelelés és kötelezettségekben
való helytállás szorításából könnyen kiszabadul-
hat, ha mintát vesz embertársainak toleráns, tü-
relmes, udvarias hozzáállásáról.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Vakrepülés ködfelhõben nem

kelt biztonságérzetet a pilótában,
de emiatt ne is hergelje magát. A
hiba nem az Ön készülékében
van. Helyezkedjen kényelembe,

míg kitisztul a kép. Az idõszak közepe táján fel-
értékelõdik a partnerkapcsolatok érzelmi és
anyagi stabilitásának jelentõsége. Az egymásra-
utaltság kölcsönössé válik, erõsen összekapasz-
kodnak a felek. Az ilyen szövetségbe nemigen
férnek bele harmadik személyek. Olykor szel-
lõztessenek. Egészsége érdekében nem ártana
bevetni egy rövidebb-hosszabb tisztítókúrát. Meg
is lepõdik majd azon, hogy milyen új készségek
rejlenek Önben.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Nem ez lesz a kedvenc idõ-

szaka. Úgy érzi, hogy túlhajszol-
ják, kizsákmányolják és minden
negatív, ami a munkájához kap-
csolódik. Nem ritka, hogy vesze-

kedik a kollégáival, akik pedig semmilyen alapot
nem adtak az ilyen viselkedésre. Próbáljon le-
higgadni, különbözõ relaxációs technikák a se-
gítségére lehetnek ebben. Örökifjú, pajkos
természetének alapja az a fajta biztonságtudat,
amit csak egy gyermek érezhet, amikor a szülõi
házban minden rendben van körülötte. Ha ezt
felnõtt emberként tudatosítja magában, mindjárt
más szemmel néz saját vér szerinti felmenõire és
választott családtagjaira. Nagy lesz a csábítás és
alkalom is kínálkozik majd a kalandozásra. Fe-
dezze fel párjában a legalkalmasabb partnert
hozzá.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Dúskál az energiában, emiatt

vakmerõvé válik. Ez nem túl po-
zitív az élet minden területén.
Vannak ágazatok, ahol igenis hig-
gadtnak és ésszerûnek kell lenni.

Most búcsút mondhat azoknak a dolgoknak,
amelyekre már nincs szüksége, de ez érvényes
az emberi kapcsolatokra is. Harcias szellemben
igyekszik dûlõre vinni elhatározásait, de csak
saját háza tájékán számíthat némi elõrelépésre.
Családi ügyekben mindenképp szerencsésen ala-
kulnak dolgai, feltéve, ha nem kíván túl messzire
elmenni. Emléktárgyak, iratok, levelek rendez-
getése közben nosztalgikus hiányérzete támad a
régi szép idõk iránt, de ezzel ne fájdítsa szívét.
Merítsen belõle tartást, de örömöt csak az itt és
most kínálta alkalmakkor lelhet.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Nem ülhet tovább a babérjain,

ha elégedetlenkedik anyagi hely-
zetével. Változtasson az eddigi
felálláson, kialakult szokásren-
den. Szeptember közepe jelentõs

fordulóponttá válhat e tekintetben, de csodavárás
helyett inkább menjen elébe az eseményeknek,
hogy saját szája íze szerint alakíthassa azokat.
Rengeteg terve lesz, máson sem töri majd a fejét,
csak a megvalósításukon. Emiatt könnyen kiáll-
hatatlanná válhat, mert mások számára túlságo-
san erõszakosnak tûnik. Ne haragudjon azért,
mert óva intik bizonyos dolgoktól, csak jót akar-
nak! Törekvéseit egyesek értetlenül szemlélik, de
nem akarják, nem is tudnák keresztezni. Megin-
gathatatlannak tünteti fel magát, pedig valójában
az átütõerõ hiányzik.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Szeptember a betakarítás és

készletezés idõszaka, nemcsak
gazdasági, de lelki értelemben is.
A zordabbik félév kezdete ez; a
felkészülés elodázhatatlan. Ebbõl

fakad aggodalmaskodó természete: folyton a dol-
gok zordabbik olvasatára készül. Ismerje fel, ez
csak rövidlátás: fél-ívre, félévre fókuszált figye-
lem. Kerek egészben gondolkodva minden gör-
dülékennyé válna. Ne próbálja másokból
kiszedni a titkokat. Ha akarja, úgyis elmondja az
illetõ. Különben sem biztos, hogy Önre tartozik
az információ. Örömmel tölti el, hogy a felette-
sei kinyilvánítják, hogy mennyire jó munkát vég-
zett az utóbbi idõben, és ezt pénzjutalomban is
kifejezik.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Most minden adva volna

ahhoz, hogy megtalálja hõn áhí-
tott belsõ egyensúlyát. Ha ez
mégsem sikerülne, ismerje fel,
ez azért van, mert folyton túl-

komplikálja a dolgokat. Megtapasztalta a siker
ízét, s most rettentõen félti a pozícióját. Agya,
mint a számítógépek központi vezérlõ egysége,
állandóan jár, és csak úgy ontja magából a leg-
különfélébb számítások eredménylistáit. Valós
tét híján azonban csak túlmelegedik a készü-
lék. Rendszerint bebizonyosodik, hogy csak
légbõl kapott dolgoktól tartott, de ettõl még
nem lesz nyugodtabb. Próbáljon meg úrrá
lenni az idegeskedésen, mert nem vezet se-
hova! Talán, ha megtanulná önmagát adni,
nem kellene annyi jelmezpróbára fordítani a
drága energiát.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Legyen nagyon körültekintõ,

különösen közlekedés közben,
mert kisebb baleset van kilátás-
ban. Jobb, ha az ember elõre fel-
készül a nehézségekre. Nehéz

idõszak következik, amikor egyáltalán nem,
vagy csak nehezen tudja kifejezni szavakkal a
gondolatait, s ebbõl még problémái származ-
hatnak. Jó ideig számos akadályt kell majd le-
küzdenie, diadalmenetre tehát ne számítson.
Leginkább pedig utólag, visszatekintve tölti majd
el az elégedettség: ez jó mulatság, férfimunka
volt. Most nagy szükségét érzi, hogy társként
tudhasson maga mellett valakit. Legbehízelgõbb
énjével igyekszik mágneses teret gerjeszteni,
ami meg is hozza a várt eredményt: belép a jö-
vevény.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Jól gondolja meg, hogy kivel

osztja meg a gondjait, mert el-
képzelhetõ, hogy olyanok fülébe
is eljut, akiknek egyáltalán nem
akarta az orrára kötni. Az ember

folyton változik, miközben mindvégig megõrzi
eredeti énjét. Talán a ciklikus megújulás a rejtély
kulcsa. De azt az igazi nagy „generál megúju-
lást” így is csak ritkán van alkalom átélni. Az el-
következõ idõszak e tekintetben meghozhatja
ezt a ritka pillanatot. Elõfeltétel csupán annyi,
hogy hitrendszerén hagyjon annyi rést, amin az
igazság fénye átvilágíthat. Ha eddig együtt ma-
radtak a kedvesével, most újabb problémák üt-
hetik fel a fejüket. 

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Fizikailag nincs formában, el-

lenben az esze úgy vág, mint a
borotva. Éles szócsatákat vív to-
vábbra is a szeretteivel, akik már

nem sokáig fogják tolerálni ezt a viselkedést. Ha
nem fogja vissza magát, Ön lesz a család fekete
báránya. Az idõszak második felében végre le-
csillapodnak a kedélyek, s mindenkivel megta-
lálja a megfelelõ hangot. Még azok is
megbocsátanak, akiket nagyon megbántott.
Mint mindig, ezúttal is sokat vállal magára.
Mintha vezekelni akarna valamiért. Talán érde-
mes lenne beiratkozni egy tanfolyamra, amely
iránt érdeklõdési körrel rendelkezik. A gazda-
sági, pénzügyi, vagy számviteli továbbképzésre
mutatkozik kiváltképp alkalmasnak az idõ  minõ -
sége.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Rengeteg munkája van, ám

cseppet sem búsul emiatt, jó terá-
piának bizonyul, hiszen addig
sem kell mással foglalkoznia.
Örül, ha egy kicsit egyedül lehet a

gondolataival, sok mindent kell helyre raknia.
Vonzalma a nem mindennapi dolgokhoz és em-
berekhez maga is vonzalmat ébreszt a hason-
szõrûek részérõl. Amikor pedig a sok másság
egymásra talál, egyszer csak összeáll ugyanaz az
egyformaság. Szóval nincs menekvés; továbbra
is kerek a világ, így bármerre indulunk el, ugyan-
oda érkezünk vissza! Lesz viszont egy érdeklõdõ,
aki nagyon is szimpatizál személyével. Rájön-
nek, hogy mindketten egymásra vágynak, s
semmi nem állhat Önök közé.

Halak (II. 20. –III. 20.)
Végre learathatja a munkája

gyümölcsét és kap egy kis fizetés-
emelést. Mi sem áll távolabb
 idea lisztikus természetétõl, mint a
világi hívságoknak való hódolás,

hát még a mindennapi taposómalom gyakorlati
fogásainak monoton trenírozása. Márpedig nem
árt belekóstolni az efféle foglalatosságokba, már
csak azért is, mert végtére itt a Földön töltjük
életünk nagy részét. Figyelje meg jól, hogyan csi-
nálják ezt a többiek, és ne vegye zokon, ha tü-
relmüket vesztik gyakorlatlansága láttán. Jó
formában van, szerelmi téren is minden rendben,
de nehezen felejti el a korábbi sok vitát. Ne ag-
gódjon, az idõ mindenre gyógyír, hamarosan
már nem is fog emlékezni arra, hogy volt-e Önök
között egyáltalán feszültség valaha.
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HOROSZKÓP
szeptember 11.  – szeptember 25.
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EDZÕTÁBORBAN
A SÚLYEMELÕK 

Ötnapos nyári edzõtáborozáson
vettek részt augusztus 24–28. között
a szerencsi sportegyesület súlyeme-
lõ szakosztályának tagjai. A Fekete
László vezetõedzõ és segítõje, Fekete
Diána által irányított napi kétszeri ha-
zai tréning mellett komoly figyelmet
fordítottak a szakemberek a fiatalok

k o o r d i n á c i ó s
kész ségének a fej-
lesztésére. Emel-
lett pihentetõ és
kiegészítõ progra-
mokon is részt
vettek a fiatalok:
többek között
úszás,  szau názás
és különbözõ já-
tékok segítették a
regenerálódást, a
pihenést. A leg-

több súlyemelõ az öt nap után javí-
tott egyéni csúcsain, de az  edzõ tábor
idõszakában az utánpótlás-válogatott
kerettag, Czibik Tamás fejlõdése volt
a legszembetûnõbb, ami alapján a
szakvezetõk bizakodva várják az
ifjú tehetség eredményeit az év hát-
ralévõ versenyein. A bõséges napi
ebédet is tartalmazó edzõtáborozás
költségeire a fedezetet a sportegye-
sület és Bíró István önkormányzati

képviselõ korábbi felajánlása bizto-
sította. 

TRIATLON-FOCITORNA
Kispályás teremlabdarúgó tornát

hirdet szeptember 27-én (vasárnap)
9 órától a Bocskai gimnázium mû-
füves pályáján Szerencs Város Sport-
egyesülete. A rendezvény bevételét
a Kulcsár Anita Alapítvány javára
ajánlják fel a szervezõk. A résztve-
võk a jelentkezõk létszámától füg-
gõen körmérkõzéses vagy csoport-
beosztásos formában döntik el a he-
lyezéseket a kispályás labdarúgás
szabályai szerint. Nevezési díj: sze-
mélyenként 500 forint. A gyõztes el-
nyeri a torna vándorserlegét. A ne-
vezéseket szeptember 23-án (szer-
da) 15 óráig kell leadni a szerencsi
tanuszoda recepciójára. Tel.:
20/584-0464. E-mail: cseppelyja-
nos@freemail.hu. 

Egy gyõzelem és egy döntetlen. Két
forduló után ez a mérlege Szerencs
Város Sportegyesülete megyei har-
madosztályú bajnokságban szereplõ
labdarúgócsapatának. 

Együttesünk az elsõ fordulóban
augusztus 30-án Tolcsván vendé-
geskedett, ahol 4–0 aranyú gyõzel-
met arattak a házigazdák felett. Az
ifjúsági gárdák összecsapásán a sze-
rencsiek 7–0 arányban nyertek. Gól-
szerzõk: Boncsér László, Erdei Zol-
tán, Kazsik Sándor és Szentirmai
Gergõ, valamint Sinka Dániel (3),
Takács Máté (2), Király Gábor és

Knapp Imre. A második fordulóban
ugyancsak idegenben, a Zemplén-
Bekecs otthonában szerepelt Sze-
rencs. A találkozó elején a ház-
igazdák léptek fel támadóbb szel-
lemben, azonban a 30. percben egy
lesgyanús helyzetet követõen Kazsik
Sándor révén a vendégek jutottak
elõnyhöz (1–0). Az eset miatt ve-
hemensen reklamáló Földvári Tibort
piros lappal kiállította a játékvezetõ,
így Bekecs tíz játékossal folytatta a
mérkõzést. Az emberhátrány azon-
ban nem látszott meg a teljesítmé-
nyükön, továbbra is lelkesen roha-
moztak és a félidõig Erdei-Nagy Nor-

bert révén két gólt szerezve átvet-
ték a vezetést. A második játék-
részben görcsös akarás jellemezte
a szerencsiek játékát, azonban iga-
zi veszélyt nem jelentettek az el-
lenfél kapujára. Kazsik lelkesedése
önmagában kevésnek bizonyult a si-
kerhez, azonban a bekecsiek kise-
gítették az ellenfelüket: egy rossz fel-
szabadításból visszapattanó labda a
helyiek hálójában landolt (2–2),
ami egyben a végeredményt is je-
lentette. Az ifjúsági csapatok talál-
kozóján 2–1 arányú szerencsi siker
született Kalup Roland és Takács
Máté találataival. 

Három csapat részvéte-
lével rendeztek nõi kézi-
labdatornát augusztus 30-
án a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. Az elsõ alka-
lommal megrendezett Nek-
tár Kupán a  házi gazdák
mellett Tiszalök és Fehér-
gyarmat együttesei szere-
peltek. A gyõzelmet mind-
két ellenfelük  legyõ zésével
a szerencsi lányok szerez-
ték meg. 

Az új bajnoki idényre
való felkészülés jegyében
szervezett küzdelemsoro-
zat elsõ találkozóján a  házi -
gazdák Tiszalök együttesé-
vel kerültek szembe. Ne-
hezen indult a  mérkõ zés a helybéli
lányoknak, akiknek a játékát sok
pontatlanság és eladott labda jelle-
mezte. Így nem csoda, hogy harminc
perc után 16–14 arányban vezettek
a tiszalökiek. 

A második játékrészre Marius Bre-
azu edzõnek sikerült lelket verni já-
tékosaiba. A 43. percben 19–18-as ál-
lásnál átvették a vezetést a szerencsi-
ek, amit a találkozó végéig már nem
is engedtek ki a kezükbõl a lányok.
Elsõsorban Katona Krisztina és a be-
állós Szabó Csilla találatainak volt kö-
szönhetõ, hogy rövid idõ alatt hét pont-
ra nõtt a két csapat közötti különbség.
A biztos vezetés tudatában az utolsó

percekben már kissé lazítottak a  házi -
gazdák, akik végül 30–27 arányban
nyerték meg a mérkõzést. 

A következõ találkozón Fehér-
gyarmat és Tiszalök csapott össze. A
szinte mindvégig szoros eredményt
hozó meccs az utolsó percben dõlt
el a Tisza-parti együttes javára, akik
28–27-re, vagyis egyetlen góllal  dia -
dalmaskodtak. 

Így az utolsó mérkõzésen a sze-
rencsi csapatnak a végsõ gyõzelem
megszerzéséhez már csak arra kellett
vigyáznia, hogy ne szenvedjenek Fe-
hérgyarmattól három gólnál nagyobb
arányú vereséget. Ez azonban nem lát-
szott meg a hazai lányok teljesítmé-

nyén, akik támadó szel-
lemben léptek pályára. A
taktikai fegyelemnek, a
szigorú védekezésnek és
a kapura lövésre vállal-
kozó játékosok pontos ta-
lálatainak köszönhetõen
az elsõ félidõben mind-
végig fölényben voltak a
szerencsiek, amihez Cza-
gány Nikoletta parádés
védésekkel járult hozzá.
Harminc perc után 14–7-
es állásnál fordultak a csa-
patok. A második játék-
részben már a fáradtság je-
lei mutatkoztak a helyi já-
tékosoknál, miközben a
fehérgyarmatiak megkí-
sérelték a felzárkózást.

Szerencsére mindig akadt egy-egy sze-
rencsi játékos, aki a nehéz pillana-
tokban is eredményesen fejezte be a
támadást, így a találkozó végül 24–
22 arányú helyi sikert hozott. 

A torna eredményhirdetésén a
gyõztesnek járó kupát Braun Miklós,
a Nektár Kft. tulajdonosa adta át Cza-
gány Nikoletta szerencsi csapatka-
pitánynak. A torna gólkirályaként
Katona Krisztina kapott elismerést, aki
a két mérkõzésen összesen hússzor
talált be az ellenfelek kapujába. A leg-
jobb mezõnyjátékos a fehérgyarma-
ti Bodó Katalin lett, míg a legjobb ka-
pusnak címet a tiszalöki Gál Eszter
érdemelte ki. 

FELEMÁS BAJNOKI RAJT

MÉRKÕZÉSEK A NEKTÁR KUPÁÉRT

A beállós Szabó Csilla a szerencsi csapat egyik
legjobbjának bizonyult. 
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. szeptember 25-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
KÉSZÜL A SZÉCHENYI-
SZOBOR, SZÉPÜL A TÉR

Jó ütemben halad a város új park-
jának építése. Heves János a helyi ön-
kormányzat februári ülésén jelentette
be, hogy képviselõi felajánlásából
idén új köztéri alkotással, Széchenyi
István-szoborral gazdagodik a tele-
pülés. Az alkotást Ekker Róbert ké-
szíti, a talapzat körüli tér kialakítá-
sát pedig a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. végzi. Az elmúlt he-
tekben jelentõs változások történtek
a munkaterületen, készül a kocka -
kõ-burkolat, a beültetett növények-
nek is köszönhetõen egyre szebb ké-
pet mutat a tér. A tervek szerint ha-
marosan helyére kerül a neves ál-
lamférfit ábrázoló bronz mellszobor
is, amelynek felavatását a Késmárk
és a Széchenyi utcák keresztezõdé-
sében, szeptember 21-ére, a magyar
fõúr születésének évfordulójára ter-
vezik.

ÚJ HINTA ÉS MÁSZÓKA
Megújul az Ondi úti játszótér. A

szerencsi Nyárutó Klub sikeres pá-
lyázatának köszönhetõen hamarosan
új, az Európai Unió elõírásainak
megfelelõ eszközöket telepítenek a
város egyik legrégebbi játszóterére.
A civil szervezet a közelmúltban
nyert hétszázezer forintos támogatást,
amelynek köszönhetõen hamarosan
megkezdõdik a munka. A játszótér
rendezését, valamint az új fa játék-
szerek beépítését várhatóan a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft.
végzi.

PARKOLÁSI LEHETÕSÉG
A BELVÁROSBAN

Alig néhány héttel azután, hogy be-
fejezõdött a parkolóhelyek és a jár-
da aszfaltozása a Zrínyi utcában, az
önkormányzat az egykori „R” épü-
let udvarát is megnyitotta a jármû-
forgalom elõtt. A szilárd burkolatú
területet elsõsorban a környékbeli fõ-
utcai üzletek tulajdonosainak és el-
adóinak ajánlják a figyelmébe, akik
ha itt állítják le a jármûveiket, azzal
jelentõs számú parkolóhelyet sza-
badítanak fel az üzletek elõtt a fõ-
utcán. A hétfõtõl péntekig reggel 6
és 18 óra között, valamint szomba-
ton 6–14 óráig nyitva tartó parkoló-
ban õr vigyáz a kocsikra. 

VÁLTOZIK A NYITVA TARTÁS
Véget ért a nyár és megkezdõdött

a téli idõszámítás a városi tanuszo-
da életében. Legalábbis, ami a nyit-

va tartást illeti, hiszen szeptember 1-
jétõl a létesítmény hétfõn 6–19 órá-
ig, keddtõl péntekig 6–21 óra között,
szombaton 8–19 óráig fogadja a lá-
togatókat. Az uszoda vasárnaponként
zárva tart.

MEGJAVÍTOTTÁK!
Lapunk elõzõ számában írtunk ar-

ról, hogy a város központjában lévõ
Centrum gyógyszertár homlokzatán
meglazult a stukkó. Örömmel vettük
észre, hogy az épület tulajdonosa ha-
mar kijavíttatta a hibát. Jó lenne, ha
minden hasonló észrevétel ilyen értõ
fülekre találna!

RENDEZETT PORTA

Szintén jó példával jár elöl a sze-
rencsi Lidl áruház. Míg néhány hó-
napja arról kellett beszámolnunk,
hogy a környék gondozatlan és ga-
zos, napjainkban megnyugvással ta-
pasztaltuk, hogy az üzlet körüli te-
rületet rendszeresen gondozza a tu-
lajdonos. Nem csak kaszálják a fü-
vet, de gondoskodnak a zöld terü-
let, a növények locsolásáról is. 

TÁBLA A KERÍTÉS MÖGÖTT

Egy vidéki autós a közelmúltban
nem vette észre a Széchenyi utca Be-
hajtani tilos tábláját, és elindult ko-
csijával az egyirányú forgalommal
szemben. A sofõr azzal a magyará-
zattal állt elõ, hogy nem látta a jel-
zést, régen járt Szerencsen és nem
tudott a forgalmirend-változásról. 

Mint az a fotónkon is látszik, a köz-
lekedési jelzõtábla kikerült a helyérõl,
átmenetileg a kerítésen belülre tá-
masztották. Talán rövidesen vissza-
kerül az út elejére.

GAZOS VÍZELVEZETÕ ÁROK
Igaz, a nyár nem bõvelkedett a csa-

padékban, ennek ellenére itt-ott még-
is feltûnik egy-egy gondozatlan ma-
gánterület, magasra nõtt gazos kör-
nyék. Ilyen helyre hívta fel figyel-
münket a közelmúltban olvasónk. Az
egyik a Késmárk utca elején található,
a település fõutcájától alig néhány
méterre. A csapadékvíz-elvezetõ ár-
kot sûrûn benõtték a gyomnövények,
ami nagyobb esõzés idején talán már
nem szolgálja az eredeti célját.

Házi ünnepség keretében tekin-
tettek vissza augusztus 28-án a sze-
rencsi középiskolai kollégiumban a
nyáron megvalósult fejlesztésekre.

Az intézmény jelentõs szerepet vál-
lal a turizmusban, szorgalmi idõn kí-
vül a szálláshelyeit értékesíti a ven-
dégeknek. Ez utóbbi tevékenység a
nyári hónapokban 7,5 millió forint
bevételt hozott az intézménynek,
amibõl korszerûsítéseket is végeztek.
Gál András fõigazgató ismertette,
hogy a tavalyi évben a fõépület vi-
zesblokkjait újították fel, az idén pe-
dig az étkezde melletti mosdókat
csempézték, a járólapokat és a fa-
janszokat újra cserélték, az elõteret
lambériázták, elvégezték az ajtók, ab-
lakok mázolását, a helyiségek és az
épületek külsõ festését, térfigyelõ és
webkamerákat szereltek fel az ud-
varon és a recepción. Csider Andor
kollégiumvezetõ megemlítette, hogy
az Oktatásért Közalapítvány 3 mil-
lió 400 ezer forintos pályázati tá-

mogatásából digitális táblát és pro-
jektort vásároltak, korszerû számí-
tógépet kaptak a nevelõk, informa-
tikai fejlesztéseket valósítottak meg
az intézményben. A felújított épület

bejáratánál a nemzetszín szalagot Ró-
navölgyi Endréné, a város polgár-
mestere és Gál András vágták át a
szerencsi középiskolai kollégium-
ban.

Kirendeltséget nyi-
tott Szerencsen az
APEH Észak-magyar-
országi Regionális
Igazgatósága, ami
szeptember 2-tõl áll
az adózók rendelke-
zésére a Népház eme-
letén.

Az elmúlt években
utazásra és hosszú vá-
rakozásra kényszerül-
tek a szerencsi, vagy
a környezõ települé-
seken élõ magánsze-
mélyek, vállalkozók,
akinek valamilyen
ügyintézés miatt fel
kellett keresni a  regio -
nális adóhatóság központi ügyfél-
szolgálati irodáját Miskolcon. Az
APEH egyik stratégiai törekvése az
elektronikus szolgáltatások bõvítése
mellett, hogy az ügyintézést minél
közelebb vigyék az adózóhoz. En-
nek jegyében nyílt kétszemélyes ki-
rendeltség Szerencsen, amelynek a
mûködésérõl a nyitás elõtti napon
személyesen tájékozódtak a regio-
nális igazgatóság vezetõ munkatár-
sai.   

Tompa Krisztián szakigazgató la-
punknak nyilatkozva hangsúlyozta,
hogy a kezdeti idõszakban olyan
szolgáltatások vehetõk igénybe az
ügyfélszolgálaton, amelyek a ma-
gánszemélyek legszélesebb körét
érintik. Ezek között szerepel adóügyi
kérdésekben személyes és telefonos
tájékoztatás, adóazonosító jel, illet-
ve Start-kártya kiadása, mûködõ adó-
alanyi státusz igazolása, folyószám-
la-információk, illetve készpénz-át-

utalási megbízás
nyomtatása. Idõle-
gesen a kirendeltség
nem látja el az iga-
zolások kiadását,
azonban a késõbbi-
ekben ezzel a tevé-
kenységgel is bõvítik
a szolgáltatásokat.
Tompa Krisztián
hangsúlyozta: az
adóhatóság a vidéki
ügyfélszolgálatok
nyitásával a szemé-
lyes kapcsolatte-
remtés lehetõségét
teremti meg elsõ -
sorban azoknak,
akik számára nem
elérhetõ az elektro-

nikus ügyintézés. Az elmúlt idõ -
szakban más településeken szerzett
tapasztalatok kedvezõek. Az em-
berek jó néven veszik, hogy nem kell
utazniuk, problémáikat helyben el-
intézik az adóhatóság munkatársai. 

Az elsõ nyitvatartási napon 48
ügyfél fordult meg az APEH szeren-
csi kirendeltségén, amely hétfõn,
szerdán és csütörtökön 8–15 óráig
áll az adózók rendelkezésére a Nép-
ház emeletén. Telefon: 47/361-864.      

Két pályázaton százmillió forintot
nyert a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár minõségi közgyûjteményi
szolgáltatások kialakítására és oktatá-
si célokra – tájékoztatta lapunkat Uray

Attiláné igazgató. A mûvelõdési in-
tézmény a szerencsi kistérség további
hat településével (Legyesbénye, Me-
gyaszó, Mád, Taktaharkány, Takta-
szada, Tiszalúc) konzorciumi partner-

ségben a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív
Program keretében el-
nyert 68,5 millió forin-
tos támogatással közös
adatbázist alakít ki és az
új integrált rendszer le-
hetõvé teszi a korszerû
vonalkódos kölcsönzés
kialakítását. Az elké-
szülõ honlap segítsé-
gével az olvasók nyit-
va tartási idõn túl is ke-
resgélni tudnak majd a
könyvtár adatbázisá-
ban, meghosszabbít-

hatják a kölcsönzési idõt, illetve elõ -
jegyezhetik a más személyeknél kint
lévõ dokumentumokat. A pályázati tá-
mogatás révén lehetõség nyílik a  hely -
ismereti gyûjtemény digitalizálására. A
pályázat támogatja számítógépek be-
szerzését, a könyvtári épületek aka-
dálymentesítését és biztonságtechnikai
fejlesztését. A Társadalmi Megújulás
Operatív Program révén a hátrányos
helyzetûek felzárkóztatását szolgáló
projekttel a Szerencsi Városi Kulturá-
lis Központ és Könyvtár közel 32 mil-
lió forint támogatás felhasználásával
többek között angol nyelvi és sport-
szakköröket szervez, mûvészeti, ter-
mészet- és társadalomtudományi fog-
lalkozásokat indít, valamint komplex
személyiség- és tehetségfejlesztõ tá-
borokkal járul hozzá a pályázati cél
megvalósulásához.

KORSZERÛSÍTETT KOLLÉGIUM

A szalagátvágás ünnepélyes pillanata.

APEH-ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SZERENCSEN

Az elsõ napon 48 ügyfél kereste fel a szerencsi APEH-irodát. 

SZÁZMILLIÓ FORINT KÖNYVTÁR-
FEJLESZTÉSRE, FELZÁRKÓZTATÁSRA
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. szeptember 25-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

szeptember 18., 10 óra.

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

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, 
illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig

Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

� NÉVRE SZÓLÓ FÉNYKÉPES 
EGYEDI AJÁNDÉKOK

� KELETI AJÁNDÉKTÁRGYAK
� PATCHWORK
� GOBELIN ALAPANYAGOK
� PÓLÓK 

FELIRATOZÁSA, 
SZITÁZÁS

� GÉPI HÍMZÉS bármilyen 
textilre, akár hozottra is! 
Nagyvôfélyi szalagok, tálaló-
kötény, esküvôi meghívótasakok, 
törölközôk, párnák, naplóborítók, 
stb. Pólók feliratozása akár 
névre szólóan is.

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI UTALVÁNNYAL 
rendelkezik? Válasszon készletünkből!

� TESZTAUTÓK kedvezménnyel 
a készlet erejéig

� MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS 
40% KEDVEZMÉNY

� Átírási költséget akár mi vállaljuk
� Bankoktól visszavett gépkocsik 

széles választékban
� Hitelkészítés nem nálunk vásárolt 

gépkocsira is
� Karambolos javítás 

teljeskörű ügyintézéssel

ÔSZ ELEJI KIHAGYHATATLAN
AUTÓVÁSÁR A SZERENCSI SUZUKINÁL!!!

REGISZTRÁLJON A SZERENCS MOBILINFÓRA!
SMS-ben értesítjük a legfontosabb helyi hírekrõl! Küldje a REG HIREK tartalmú alapdíjas SMS-t (szóközzel

elválasztva) a 20/850-00-10 telefonszámra, vagy regisztráljon a www.szerencs.mobilonkormanyzat.hu in-
ternetes honlapon. A szolgáltatás térítésmentes! 

Iratkozzon fel a Szerencsi Hírlevélre! Az e-mail címre érkezõ küldemény megismerteti az olvasót többek
között a tervezett beruházásokkal, tájékoztat a folyamatban lévõ fejlesztésekrõl, az önkormányzat döntései -
rõl. A hírlevélre a város hivatalos honlapján a www.szerencs.hu-n lehet regisztrálni, majd a feliratkozás meg-
erõsítését követõen érkeznek az internetes levélben a friss helyi hírek.

ONLINE FOGADÓÓRA
Tegye fel kérdésé(ei)t a város polgármesterének az interneten. Rónavölgyi End-

réné legközelebb szeptember 25-én 10 és 11 óra között tart online fogadóórát. A
szolgáltatás a város honlapján (www.szerencs.hu) történt elõzetes regisztráció után
vehetõ igénybe, a kérdések szeptember 25-én 9 órától már feltehetõk a város hi-
vatalos honlapján.

SZERENCSI HÍRLEVÉL
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