
A szerencsi önkormányzat szep-
tember 22-ei ülésén a képviselõk
egyhangú szavazással Gadóczi Ber-
talant választották meg a város jegy-
zõjének. A helyi polgármesteri hiva-
talban két esztendeje aljegyzõként
dolgozó, jogi végzettségû szakember
új megbízatásában a polgármesteri hi-
vatal jogszerû mûködését, a telepü-
lés fejlõdését elõsegítõ pályázatok me-
nedzselését és a szolgáltató közigaz-
gatás kiteljesítését tartja az elkövet-
kezõ idõszak legfontosabb felada -
tainak.

– Egy jól szervezett, a kor követel-
ményeinek megfelelõen mûködõ pol-
gármesteri hivatalt veszek át az elõ -
dömtõl, ami jelentõsen megkönnyíti
a dolgom – emelte ki lapunk érdek -
lõdésére a jegyzõi tisztséget október
15-tõl betöltõ Gadóczi Bertalan. Fon-
tosnak tartom, hogy minél magasabb
színvonalon tudjuk kiszolgálni a la-
kosságot, a képviselõ-testületet és a vá-
ros vezetését. Ennek az önkormány-
zati döntések elõkészítésében és vég-
rehajtásában egyaránt érvényre kell
jutnia. Az elmúlt két évben meggyõ -
zõdtem arról, hogy a polgármesteri hi-
vatal dolgozói jól felkészült szakem-
berek, akiknek a munkavégzéséhez
megfelelõ infrastruktúra áll rendelke-
zésre. Természetesen nincs helyzet,
amin ne lehetne tovább javítani, amit
a jövõben is szem elõtt kell tartanunk.  

Ugyancsak kiemelt jelentõségû fel-
adat a város mûködésének a biztosí-
tása, az intézményhálózat fenntartá-
sához, az igazgatási apparátus tevé-
kenységéhez szükséges pénzügyi for-
rások megteremtése. A szerencsi ön-
kormányzat az elmúlt idõ szakban
számos európai uniós és hazai forrá-
sú pályázaton szerepelt eredménye-
sen. A több milliárd forint támogatást
nyert nagyszámú kisebb és nagyobb
projektek szinte egyidõben történõ
szabályszerû megvalósítása komoly
próbatételt jelent a jövõben, aminek
a döntõ többsége a hivatal dolgozó-
it terheli. Az eljárások során új sza-
bályokat kell alkalmaznunk, ami fo-
lyamatos tanulást is igényel. Ezt azon-

ban szívesen vállaljuk, hiszen Szerencs
gyarapodásához járulhatunk hozzá.      

– A polgármesteri hivatal nem ha-
talmi központ, hanem a lakosság ki-
szolgálására hivatott szervezet – emel-
te ki Gadóczi Bertalan. Ezért tovább
szeretném erõsíteni a munkában az
ügyfélbarát szemlélet érvényesülését,
aminek az érdekében már az elmúlt
idõszakban is komoly lépések történ-
tek. Érezzék a helyben élõk, hogy mi
valójában értük vagyunk, és ha vala-
mit nálunk nem lehet elintézni, akkor
is kapjanak segítséget abban, hogy
hova forduljanak. Ennek elérése ér-
dekében az ügyfélfogadásban bizo-
nyosan lesznek változások. Egyszerû
kérdõíves módszerrel folyamatosan
mérjük a hivatalba betérõk elégedett-
ségét. A pozitív vélemények meg erõ -
sítenek bennünket, ha valamit jól csi-
nálunk, a kritikák pedig a változtatás
szükségességét jelzik számunkra. A
XXI. század elején nem tûnik elérhe-
tetlen célnak, hogy minél szélesebb
körben elterjedjen az elektronikus
közigazgatás alkalmazása, ami rend-
kívül ügyfélbarát megoldás. Az érin-
tetteknek nem kell majd bejönniük a
hivatalba, számítógépes kapcsolattal
otthonról, kényelmesen sok minden el-
intézhetõ lesz.     

Gadóczi Bertalan szerint a polgár-
mesteri hivatal jelenlegi struktúrája
megfelel az elvárásoknak, amire le-
het a jövõt alapozni. Amennyiben
szükséges lesz, a szervezeten belül tör-
ténhetnek a feladatokban átcsopor-
tosítások, de a rendszer a kisvárosi
közigaz gatással szemben támasztha-
tó követelményeknek eleget téve jól
mûködik.  

A megválasztott jegyzõ fontosnak
nevezte, hogy az elmúlt idõszakban
megtörtént a kistérségi társulási mun-
kaszervezet és a polgármesteri hiva-
tali apparátus szétválasztása. Az elõbbi
külön épületbe is került, amivel tisz-
ta, jól áttekinthetõ viszonyt teremtet-
tek a feladatellátásban és a költségek
elszámolásában egyaránt.  Ugyan a
munkaszervezetnek önálló vezetõje
lett, azonban a kistérségi tanácsnak to-
vábbra is Szerencs polgármestere az
elnöke. Így jegyzõként neki is ma-
radnak a kistérség mûködésével kap-
csolatos tennivalói.  

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Jeles eseményre készültek az idei  idõ -
sek világnapján a 220 ember ellátásá-
ról gondoskodó szerencsi intézmény-
ben. Csütörtökön délelõtt 10 óra elõtt
már nagy volt a sürgés-forgás a kultúr-
terem elõtt. A vendégekkel együtt ér-
keztek a házigazdák, hogy részesei le-
gyenek az immár hagyományos idõsek
hetei rendezvénysorozat megnyitójá-
nak. Az idei esemény azonban eltért a
korábbi években megszokottaktól. Ju-
bileumot ünnepelt az intézmény, ami
húsz esztendõvel ezelõtt nyitotta meg
a kapuját, hogy otthont teremtsen, se-
gítséget nyújtson a rászoruló, szép kort

megélt embereknek. Két évtizede a sze-
rencsi városi tanács az egykori határ-
õrlaktanya épületeit állította a szociá-
lis gondoskodás szolgálatába. Kezdet-
ben önálló intézménye volt a városnak,
majd 2000-ig az Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet keretében mûkö-
dött a szociális otthon, amelynek az ala-
pítás utáni elsõ két évben Gulyás Ká-
roly, késõbb Akácosiné Nagy Ágnes,
majd az intézményt jelenleg is irányí-
tó Kovács Istvánné volt a vezetõje. Az
igazgató az idõsek emberi méltósága,
anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte,
az idõskori aktivitás megõrzése érde-
kében 30 esztendõn keresztül kifejtett
munkája elismeréseként „Idõsekért Dí-
jat” vett át a jubileumi esemény elõtti
napon a Parlamentben a szociális és
munkaügyi minisztertõl. 

Az ünnepség a történelmi egyházak
helyi képviselõinek ökumenikus isten-
tiszteletével kezdõdött, majd a kivetí-
tett fotók felidézték az intézmény  éle -
tének a két évtized alatt történt leg-

fontosabb eseményeit. A megnyitás pil-
lanatától kezdve a közös kirándulások,
névnapok, farsangok, karácsonyi ese-
mények, szabadidõs és kulturális prog-
ramok fotói bizonyítékul szolgáltak
arra, hogy a lakók valóban második ott-
honukra találtak Szerencsen. A bemu-
tató után köszöntötte az ünnepelteket
többek között Koncz Ferenc, a fenn-
tartó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat alelnöke és Kovács Já-
nos, a megyei közgyûlés hivatalának
fõjegyzõje, Rónavölgyi Endréné, Sze-
rencs város polgármestere, valamint a
társintézmények képviselõi. Emléklap-
pal köszönték meg a két évtizedes mun-
káját az idõsek otthonának 110 alkal-
mazottja közül annak a 21 munkavál-
lalónak, akik 1989-tõl dolgoznak az in-
tézményben.

Az ünnepség befejezéseként a mûvé-
szeti iskola fuvolásainak mûsorával
vette kezdetét a jubileumi októberi ren-
dezvénysorozat a húszéves szerencsi
idõsek otthonában. S. L.

Vasárnap délelõtt a Bocskai gimná-
zium udvarán gyülekeztek a triatlon
résztvevõi, akik a rövid eligazítás és a
megnyitó után a szomszédos tanuszo-
dába vonultak. A rajtnál elsõként az
újoncok vágtak neki a számukra elõírt
150 méternek, majd a haladó és a vas-
ember kategóriákban indulók kezdték
meg a 0,5 kilométer, illetve a 750 mé-
ter hosszúságú úszást. A medencébõl

a középiskola sportudvarán felállított de-
póba vezetett a versenyzõk útja, ahol
gyors törülközés és a kötelezõ védõ -
felszerelés felvétele után a gimnázium
kapujában pattantak a kerékpár nyer-
gébe. Az Ondi úti emelkedõ alaposan
próbára tette a kerekezõket, akik kö-
zül a legfiatalabb az ötesztendõs Gál
Olivér, a legidõ sebb pedig az ötven -
esztendõs Gál Zoltán volt.

A kerékpározóknak a különbözõ ka-
tegóriákban 4, 12, illetve 22 kilomé-
tert kellett teljesíteniük. A Szerencsi
Rendõrkapitányság járõrei és a helyi
polgárõrök a forgalomirányítás mellett
a verseny rendezésébõl is kivették a ré-
szüket. A triatlon utolsó versenyszáma
a futás volt, amibõl a kezdõknek egy,
a haladóknak három, míg a legnagyobb
távon tíz kilométer volt a próbatétel. Az
újoncok mezõnyébõl Farmosi Zsom-

bor ért be elsõként a cél-
ba, míg a haladó távot a
fiúkat és férfiakat meg-
elõzve Kiss Viktória tel-
jesítette a leggyorsabban.
A vasember kategóriában
összesen 33 kilométert
kellett úszva, kerékpá-
rozva és futva teljesíteni
a próbatételre vállalko-
zóknak. Az ebben a ver-
senyszámban induló
négy férfi közül a sze-
rencsi triatlon angol öt-
letgazdája, Alan Poole bi-
zonyult a leggyorsabb-
nak.   

Az elsõ szerencsi tri-
atlont ötvenegyen teljesítették. A cél-
ban a fiatalok rövid pihenõ után ke-
rékpáros vetélkedõn és kosárra dobó

versenyen tehették próbára az ügyes-
ségüket. 

(Folytatás a 18. oldalon.)

Éppen húsz esztendõvel ezelõtt,
1989-ben költöztek be az elsõ la-
kók a szerencsi idõsek otthonába.
Az évfordulót október 1-jén ün-
nepelték a gondozottak és a dol-
gozók a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat által fenn-
tartott intézményben.

A vasember kategória legjobbjai.

A VÁROS ÚJ JEGYZÕJE 

Elsõ alkalommal rendeztek
triatlonversenyt szeptember 27-
én Szerencsen. A város önkor-
mányzata és a helyi sportegye-
sület által meghirdetett viada-
lon több mint ötven résztvevõ
teljesítette a kategóriánként el-
térõ hosszúságú úszó-, kerék-
pározó és futótávokat.   

AMATÕR TRIATLONISTÁK VERSENYE  

A lakók igazi otthonra találtak az intézményben.

HÚSZÉVES JUBILEUM 
AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN



Tizenhárom évvel ezelõtt invitál-
ta elõször a szerencsi Bocskai István
Gimnázium igazgatója baráti talál-
kozóra az intézmény nyugdíjasait. 

Az idei eseményt október 2-án tar-
tották, a közelmúltban felújított és a
gimnázium korábbi igazgatójáról,
Váczi Andrásról elnevezett tante-
remben. Az iskola diákjainak mûso-
ra után Gál András köszöntötte a meg-
jelenteket. A fõigazgató ismertette,
hogy 1996 óta kétévente hívják és
várják a nyugdíjasokat a találkozó-
ra, amikor közösen emlékeznek a

múltra, az intézmény falai között
együtt eltöltött évekre és bemutatják
az iskola fejlõdését. Gál András büsz-
kén számolt be a végzett diákok
nyolcvan százalék feletti továbbta-
nulási arányáról. A  fõ igazgató meg-
említette, hogy négyszeres a túlje-
lentkezés a képzéseikre, gazdag az
intézmény kulturális élete, a nép-
tánccsoportjuk jó híre már átlépte az
országhatárt.  A sporteredményeik ki-
válók, a középiskolai tanulmányi
versenyeken pedig az élen szerepel-
nek a bocskaisták. Gál András meg-
jegyezte: azért dolgoznak, hogy a

szülõk és a tanulók maximálisan elé-
gedettek legyenek, igazi szolgáltató
típusú intézménnyé váljon a gimná-
zium. Az ismertetõ után a középis-
kolai kollégiumban közös ebéd vár-
ta az egykori dolgozókat.
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ELKEZDÕDÖTT A NAGYSZÜRET 
A TOKAJI BORVIDÉKEN

Szerzõdött partnereitõl október 3-
ától vásárolja fel a furmint és hársle-
velû szõlõfajtákat a Tokaj Kereskedõ -
ház Zrt. A hagyományok szerint ez a
nagyszüret kezdetét jelzi Hegyalján. A
termés ára minõségtõl függõen kilo -
grammonként 45 és 70 forint között
változik.   

A borvidék egyik
legmegbízhatóbb
felvásárlója a Tokaj
Kereskedõház. A cég
közel kétezer ter-
melõvel áll kapcso-
latban, akiknek az
elmúlt idõszakban a
három évre kötött szerzõdésekben fog-
laltak szerint mindig idõben kifizették a
járandóságot. Az idén a szakemberek
 Hegy alján 280-290 ezer mázsa szõlõter-
méssel számolnak, aminek egyharma-
da kerül majd a tartósan állami tulaj-
donban lévõ cég feldolgozóiba.    

Kiss István, a Tokaj Kereskedõház Zrt.
vezérigazgatója (fotónkon) fontosnak
tartja, hogy kiváló alapanyag kerüljön
a szegi pincészetnél és a társaság tolcs-
vai központjában mûködõ átvevõhe-
lyekre. Az idén édes, egészséges szõlõre
van szükségük. A felvásárlási áraikban
is ezt a törekvésüket érvényesítik, a cu-
korfoktól függõen lépcsõzetesen emel-
kedõ összegekkel.    

Lapunk kérdésére válaszolva a ve-
zérigazgató kiemelte, hogy az idén alig
ütötte fel betegség a fejét a borvidéken,
a parcellákban csak elvétve látni liszt-
harmatfertõzést és a botrytis is alig je-
lentkezett. A tõkéken lévõ fürtök több-
sége egészséges. Kiss István szerint fon-
tos, hogy a partnereik ilyen állapotban
juttassák el a termést a társasághoz, ezért
javasolja, hogy a gazdák vegyék fel a
kapcsolatot a cég munkatársaival a mi-
nél korábbi szüret érdekében. 

A kereskedõháznál napjainkra a faj-
taborokból teljesen kifutott a készlet, így

van helye a mustnak. A cég a világgaz-
dasági válság ellenére növelte külföldi el-
adásait, azonban a hazai borfogyasztás
szûkülése rányomja a bélyegét az érté-
kesítésre. Kiss István kiemelte: az aszúk
iránt némileg visszaesett a kereslet. A vevõ
a tokaji márkát keresi, ami nem feltétle-
nül a különleges minõségû nedûket je-
lenti. Az idén a furmint a sláger, ami a
piac egyfajta átrendezõdését mutatja.     

Az idei szüretkor 17–18,9 mustfok
között 45 forintot, 20,9 fokig 50 forin-
tot, 21 és 22,9 fok között 60 forintot,
e felett pedig 70 forintot fizet a Tokaj
Kereskedõház a felvásárolt egészséges
szõlõ kilogrammjáért A cég a szerzô-
déssel nem rendelkezôktôl aszú átvé-
telét nem tervezi. A kereskedõház be-
kapcsolódik a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium által meg-
hirdetett lepárlási programba, amely-
nek keretében európai uniós támoga-
tással további húszezer mázsa termést
dolgoznak fel pálinkának. Á. A.

TEHETSÉGEK 
A SZÍNPADON

Egy nap alatt több mint negyven
egyéni és társas produkciót láthatott
a zsûri és a közönség október 3-án
a Rákóczi-várban. Az idén nyolca-
dik alkalommal meghirdetett amatõr
gála kistérségi fordulójából szép
számú fellépõ jutott tovább a szak -
ági válogatókra.  

Háromévente rendezi meg a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagó-
giai Szakmai, Szakszolgálati és
Közmûvelõdési Intézet az amatõr
elõadómûvészek kulturális fesz-
tiválját, amelynek az elsõ válogatóit
öt kistérségi központban – köztük
 Szerencsen – tartották. A megnyitón
Bányiczki Lászlóné, az intézet
munkatársa ismertette, hogy a me -
gyében a kiírt nyolc kategóriában
összesen 210 csoport és szólista vál-
lalkozott a megmérettetésre. Közülük
kerülnek majd ki azok, akik az õszi
szakági vetélkedõk után a  dön tõ ben
is megcsillogtathatják a tehetségüket.
A házigazda település nevében Ró-
navölgyi Endréné köszöntötte a je-
lenlévõket. A város polgármestere
 sze rint a térség kulturális gazdagságát
a versenyre jelentkezõk magas szá-
ma is bizonyítja. 

Délelõtt a népzene mûvelõi: hang-
szeresek, táncosok és népdalkörök
léptek színpadra. Délután pedig a
versmondók, moderntánc-csoportok
és musicalénekesek vették birtokba
a színpadot.

Beély Katalin, a zsûri elnöke, az Eu-
rópa Rádió programigazgatója lapunk
érdeklõdésére közölte: örömteli volt vé-
gignézni a sok-sok lelkes közremû -
ködõt, akik között szép számmal akad-
tak tehetségek. A népzenében és nép-

táncban – az elõzetes várakozásnak
megfelelõen – viszonylag kevesen je-
lentkeztek. Népesebb mezõny gyûlt vi-
szont össze a modern tánc és a musi-
cal kategóriákban. A jelentkezõk szá-
ma bizonyítja az amatõr mozgalom
életképességét, hiszen sokan áldoznak
a szabadidejükbõl arra, hogy együt-
tesekben énekeljenek, zenéljenek,
szavaljanak, vagy éppen táncoljanak.
Az elnök jó érzéssel találkozott olyan
nagy múltú csoportokkal, mint a tak-
taharkányi férfikórus, vagy a megya-
szói hagyományõrzõ együttes. A sok
új fiatal pedig arra utal, hogy tehetsé-
ges gyerekek élnek a környéken. 

A bíráló bizottság döntésének ered-
ményeként összesen húsz egyéni
elõadó, illetve mûvészeti csoport
jutott be a szerencsi kistérségbõl a
szakági vetélkedõre. 

***
A továbbjutók: Szerencsi Pitypang

Furulyaegyüttes, Nefelejcs Népdal-
kör – Tállya, Meczkóné Augusztin
Katalin (népdal) – Abaújszántó, Ha-
gyományõrzõ Népdalkör – Edelény,
Taktaszadai Pávakör, Libabõr és
Szentgyörgy (néptánc) – Rátka, Csi-
kuska  (néptánc) – Rátka, Megyaszói
Népdalkör és Citerazenekar, Mihá-
lyi Jánosné (vers) – Szerencs, Holló-
kõi Kitti (musical, pop-rock) – Aba-
újszántó, Gold Dance Klub (mo-
derntánc) – Tarcal, Mérai Táncklub
(divattánc), Ozsváth Petra (szólóének)
– Tiszalúc, Túróczi Csaba (szóló ének)
– Tiszalúc), Szabó Milán (szólóének)
– Tiszalúc, Görcsös Szabolcs (szó-
lóének) – Tiszalúc, Görcsös Anikó
(szólóének) – Tiszalúc, Lõkös Noé-
mi (szólóének) – Tiszalúc, Perduk
Alexandra (szólóének) – Tiszalúc.    

Az elmúlt évi sikeres próba után
idén 75 vagon mennyiségû szemes ku-
koricát tárol speciális fóliatöm lõ ben
a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. 

A mintegy 90 hektáros bálványosi ül-
tetvényrõl szeptember 21-én és 22-én
négy kombájn vágta le a termést. A sze-
mes kukorica a korszerû gépekbõl a
roppantó berendezésbe került, majd a
szerves savval tartósított, magas ned-
vességtartalmú takarmányt teherautók
szállították a közeli Vince tanyára, ahol
a gépsor a nagyméretû fóliába töltöt-
te az összemorzsolt terményt. Az
egyenként hatvan méter hosszúságú
tömlõben minden további kezelés nél-
kül friss marad a kukorica, amelynek
felhasználását három hétig tartó érési
folyamat után kezdik meg a tejelõ te-
henek takarmányozására.

Tíz oktatási intézmény nevezett az
idén hatodik alkalommal meghirde-
tett ifjúsági tûzoltóverseny térségi for-
dulójába. A Szerencsi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság által szer-
vezett eseményen elméleti és gya-
korlati feladatokat kellett szeptem-
ber 25-én megoldaniuk a részt-
vevõknek.

A tesztlapok kitöltése mellett sok
érdekes próbatétel várt a fiatalokra.
Ezek között szerepelt a sok gyakor-
lást igénylõ tömlõgurítás, aminek a
szabályos végrehajtása sokak szá-
mára nehézséget jelentett. Ugyancsak
gyorsaságot és odafigyelést igényelt
a puttonyfecskendõvel való célba lö-
vés, a tûzoltókészülék-szlalom, va-
lamint a találékonyság mellett sok tü-
relmet is igénylõ tömlõtöltögetés. A
leglátványosabb próbatételnek az
osztott sugárszerelés bizonyult, ami-
nek a végén vízzel való célba lö-
vésbõl is vizsgáztak a fiatalok. A csa-
patok bemutatták a mentõkötél ösz-
szeszedésének a fortélyait, de a
tûzoltó autók felszereléseinek isme-

rete is a feladatok között szerepelt.
A tíz versenyszám után kialakult a
végsõ sorrend, amely szerint az ál-
talános iskolák versenyében a cso-
bajiak végeztek az élen, a megyaszói
és a holtversenyben harmadik tállyai
és bekecsi iskola csapatai elõtt. A kö-

zépiskolások között a tokaji  me -
zõgazdasági szakképzõs fiatalok bi-
zonyultak a legjobbnak, megelõzve
a szerencsi Bocskai gimnázium és a
Szerencsi Szakképzõ Iskola gárdáit.
Mindkét gyõztes csapat bejutott az
október 9-ei megyei döntõbe.  

IFJÚ TÛZOLTÓK PUTTONYFECSKENDÕVEL

A csapatokat próbára tették az ügyességet igénylõ feladatok. 

KUKORICA FÓLIATÖMLÕBEN

Közel 60 méteres tömbben tárolják a gabonát. 

NYUGDÍJAS-TALÁLKOZÓ A BOCSKAIBAN

A nyugdíjas-találkozó résztvevõi a középiskolai kollégium bejárata
elõtt.



Aranylakodalmát ünnepelte szep-
tember 26-án a Laktanya utcában lakó
Kovács házaspár. Feri bácsi és Klári-
ka néni ötven évvel ezelõtt esküdött
örök hûséget egymásnak, amelyet a
jubileum alkalmából szeretteik köré-
ben, Jakab Jánosné anyakönyvvezetõ
jelenlétében megerõsítettek. A fiata-
lok hajdan Golopon találtak egymás-
ra. 1959-ben történt házasságkötésük
után nyolc esztendõvel költöztek Sze-
rencsre, az újonnan felépített ottho-
nukba. Alig két év elteltével érkezett
meg egyetlen gyermekük: Editke. A há-
zaspár szorgalmas, becsületes mun-
kával, az otthon gyarapításával töltötte
az idõt, a csöppség felcseperedett és
1993-ban házasságot kötött Takács
Miklóssal. Klárika néni és Feri bácsi
életét a három évvel ezután ikerként
született unokák: Virág és Levente ara-
nyozza be. A férfi egészsége napja-

inkra ugyan megromlott, de az egy-
más iránti õszinte szeretet minden ne-
hézségen átsegíti az idõs párt, akik-
nek szerkesztõségünk nevében is

további hosszú, együtt töltött boldog
éveket kívánunk.

Szerencs Város Képviselõ-testüle-
te az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériummal együttmûködve mindkét
kategóriában kiírta a 2010. évre a Bur-
sa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot. 

Felsõoktatási hallgatóknak („A” tí-
pusú): 

A pályázatra azok a Szerencsen ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû felsõoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a kép-
zésre vonatkozó keretidõn belül, tel-
jes idejû (nappali tagozatos) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredmé-
nyezõ alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 

Nem részesülhetnek Bursa-támo-
gatásban a katonai, illetve rendvédelmi
felsõoktatási intézmények katonai, il-
letve rendvédelmi képzésben részt

vevõ hallgatói; a középiskolai akkre-
ditált iskolarendszerû felsõfokú szak-
képzésben részt vevõ tanulók; doktori
(PhD) képzésben résztvevõk, valamint
külföldi intézménnyel hallgatói jog-
viszonyban állók.

Felsõoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiataloknak („B” típusú):

A pályázatra azok az önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel ren-
delkezõ, hátrányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek, akik a
2009/2010. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások,
vagy felsõfokú diplomával nem ren-
delkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizet-
tek, és a 2010/2011. tanévtõl  kez -
dõdõen felsõoktatási intézmény ke-

retében teljes idejû (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben vagy fel-
sõfokú szakképzésben kívánnak részt
venni. 

A jelentkezõk közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-
ben elõször nyernek felvételt fel-
sõoktatási intézménybe és tanulmá-
nyaikat a 2010/2011. tanévben tény-
legesen megkezdik.

A pályázatot Szerencs Város Pol-
gármesteri Hivatalánál írásban kell
2009. október 30-ig benyújtani a vá-
ros honlapján (www.szerencs.hu)
megtalálható, illetve a hivatal ügyfél-
szolgálatán rendelkezésre bocsátott
adatlapon. A részletesebb pályázati ki-
írás a holnapon elolvasható.

ÁLLÁSAJÁNLATOK. Az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi
Központ helyi kirendeltségének nyil-
vántartása alapján: boltvezetõ (Sze-
rencs), direkt értékesítõ (Szerencs),
élelmiszerbolti eladó (Szerencs), üz-
letkötõ (Szerencs), masszõr (Sze-
rencs), felszolgáló (Szerencs), pék
(Szerencs), gépjármûtechnikai sze-
relõ (Szerencs), pék (Bodrogkisfalud),
titkárnõ-ügyintézõ (Tiszalúc), sza-
kács (Tiszalúc). Fémfestõ (Mád), ven-
déglátó-ipari eladó (Mád), admi-
nisztrátor (Tarcal), szakács (Tolcsva).
Tel.: 47/361-909. 

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKO-
ZÓJA. Szerencs Város Önkormány-
zata az elmúlt évek hagyományait
követve az idei esztendõben is meg-
rendezi a Szerencsrõl elszármazot-
tak baráti körének találkozóját. A
program október 30-án 10 órától
kezdõdik a Népház nagytermében,

ahol a résztvevõk a város sikeres pá-
lyázatairól és az elkövetkezõ idõ -
szakban megvalósuló beruházások-
ról tájékozódnak. 

A polgármesteri hivatalban októ-
ber 28-ig várják azon egykori sze-
rencsi lakosok jelentkezését, akik
részt kívánnak venni a találkozón a
47/565-202-es telefonszámon, hi-
vatal@szerencs.hu e-mail címen,
vagy a 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
postacímen. 

ÚJ IDÕPONTBAN RENDELNEK.
Megváltozott az onkológiai szakren-
delés idõpontja Szerencsen. A Beke-
csi út 10. szám alatti rendelõintézet-
ben október 1-jétõl csütörtökönként
15–18 óra között várja Kassai Zoltán
onkológus fõorvos a betegeket.  

AZ IDÕSEK HÓNAPJA. Több
programot szervez ellátottjai részé-
re októberben, az idõsek hónapja ke-
retében a szerencsi Alapszolgáltatá-
si Központ. Október 14. (szerda): Ki-
rándulás Máriapócsra. Október 28.
(szerda): Nyárutó Nyugdíjas Klub Ne-
felejcs Népdalkör mûsora a szeren-
csi, fecskési és ondi idõsek klubjai-
ban. Október 29. (csütörtök): 15
óra: Városi Idõsek Napja ünnepség.
A Rákóczi út 63. szám alatti gon-
dozóházban októberben megtekint-
hetõ a régi fotókból összeállított ki-
állítás.
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MI A VÉLEMÉNYE AZ ELSÕ
SZERENCSI TRIATLONRÓL? Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kez-

detének 53. évfordulója, valamint a Magyar Köz-
társaság 1989. évi kikiáltása alkalmából szervezett
városi ünnepség.

Október 22. (csütörtök), 13.30 óra: Megemléke-
zés, koszorúzás ifj.Tatay Zoltán sportlétesítmény épü-
letének falán elhelyezett emléktáblájánál. Ünnepi be-
széd: Kormos Sándor, Szerencs Város Sportegyesü-
lete elnöke. 

14 óra: Tisztelgõ megemlékezés ifj. Tatay Zoltán
sírhelyénél a református temetõben. A forradalom sze-

rencsi áldozatára emlékezik: Sándor Bence, a Bocs-
kai gimnázium tanára.  

14 óra: Koszorúzás ifj.Tatay Zoltán Jókai úti em-
léktáblájánál.

15 óra: Koszorúzás a Kossuth téren az 56-os obe-
liszknél. Szavalat. 

Október 23. (péntek), 15.30 óra: Koszorúzás Nagy
Imre szobránál. Fanfár Fúvószenekar – térzene. Ün-
nepi mûsor: Hegyalja Pedagógus Kórus. Szavalat. 

Megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermében. Ün-
nepi beszéd: Kocsis József középiskolai tanár. Mûsor:
Bocskai gimnázium diákjai. 

NEMZETI ÜNNEPÜNK PROGRAMJAI
Gál Olivér:
– Nagyon tetszett a verseny, amelyen a nagyobb
gyerekekkel és a felnõttekkel együtt vettem részt.
Tartottam tõle, hogy nagyon nehéz lesz, de nem
volt az, és nagyon örültem, amikor beértem a cél-
ba. Remélem, hogy máskor is lesz ilyen program
és ha idõsebb leszek, hosszabb távon indulok
majd.

Gál Zoltán:
– Ötvenkilences születésûként én voltam a mezõny
legidõsebb tagja. Különösebben nem készültem az
alkalomra, így most csak az újoncok között verse-
nyeztem. Az úszás nem okozott gondot, de a kerék-
pározásnál a hosszú Ondi úti part ugyancsak pró-
bára tette a kitartásomat. Ha jövõre is lesz triatlon,
valószínûleg elõtte kicsit tréningezek annak érdeké-
ben, hogy elõkelõbb helyen végezzek a mezõnyben. 

Farmosi Kata: 
– Örültem annak, hogy egyszerre három sportág-
ban is kipróbálhattam magam. Az elmúlt héten né-
hány alkalommal gyakoroltuk a depózást, hogy zök-
kenõmentes és gyorsabb legyen a váltás. Összes-
ségében elégedett vagyok az eredményemmel:
újonc távon a lányok mezõnyében korosztályom-
ban a harmadik helyen végeztem. Jövõre azonban
ennél is jobb eredményt szeretnék elérni. 

Rábainé Végh Anett: 
– Ez volt az elsõ triatlon Szerencsen, amihez ké-
pest szép számú versenyzõ gyûlt össze. Jó volt lát-
ni, hogy családok – gyerekek és felnõttek együtt –
kapcsolódtak be a versenybe. Remélem, ez a jö -
võ ben folyamatosan bõvülni fog, hiszen az egész-
séges életmódhoz az úszás, a futás és a kerékpá-
rozás egyaránt hozzátartozik. A szülõk felelõssé-
ge, hogy a kicsiket már egészen fiatal korban rend-

szeres mozgásra szoktassák.         

HÁROMÉVES JUBILEUM 
Fennállásának harmadik évfordu-

lóját ünnepelte szeptember 25-én a
szerencsi Gyémántkapu Idõsotthon.
A létesítmény közösségi helyiségében
a lakókat Pazonyi Zoltán köszöntöt-
te, majd a fônôvér egy-egy szál virágot
nyújtott át az intézmény
legrégebbi gondozottja-
inak, Szabó Zsigmond-
nénak és Labbancz Fe-
rencnének. Ezt követõen
az igazgató a dolgozók
közül emlékezett meg
Juhász Emese, Gál Re-
náta és Gagyi Mária
nõvérekrõl, valamint Jan-
csovszki Andrásnéról,
Pappné Ország Erikáról,
Gön czi Istvánnéról és
Takács Jánosnéról, akik
az elsõk között jelent-
keztek munkavállalóként

az otthonba. A jubileumi eseményen
a jelenlévõk szórakoztatásáról a ti-
szalúci Kaméleon Musical Színház ifjú
tehetségei gondoskodtak, majd a la-
kók vidám mûsora kínált kikapcso-
lódást.

BURSA HUNGARICA-ÖSZTÖNDÍJAK 

HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

ÖTVEN ÉV SZERETETBEN

Családi környezetben ünnepelt a Kovács házaspár.

ÕSZI KÖNYVTÁRI NAPOK 
Október 9. (péntek), 14.30 óra.

Szeretettel ajánlom kedvenc olvas-
mányom! Kötetlen beszélgetés ked-
venc olvasmányélmény alapján a
nyugdíjasklub bevonásával. Könyv-
tárunk tagjaiból választottunk olyan
olvasókat, akik már betöltötték az 50.
életévüket, intézményünket hetente
látogatják, leginkább szépirodalmat
olvasnak, és néhány mondatban szí-
vesen megosztják másokkal is ol-
vasmányélményeiket.

Október 11., 14–17 óra: Könyves
vasárnap. Ingyenes könyvtárhasz-
nálat, amely ezen a napon térítés-
mentes beiratkozást és internet-hasz-
nálatot foglal magában.

Október 12., 14 óra: A nyári ifjú-
sági olvasottsági verseny eredmény-
hirdetése. 

Október 28. (szerda), 18 óra: A
Szerencsi Ôsz programsorozat ke-
retében Vujity Tvrtko: Menekülés a
pokolból címû könyvének dediká-
lással egybekötött bemutatója a Rá-
kóczi-vár színháztermében.  

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Lukács Zsófia, Tímár Máté, Richardson Blanka Bella, Kiss

Veronika, Oláh Kevin, Földesi Lotti, Szabó Réka, Bölkényi Áron Oli-
vér, Horváth Jázmin.

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Varga Andrea – Ligeti Péter.
Elhunytak: Hatalyák József 71 éves, Kovács Lászlóné (Csóka Erzsé-

bet) 72 éves, Sotkó István 40 éves, Kupecz László 87 éves, Dobi Ber-
talan 56 éves, Kiss Ferencné (Jelenik Erzsébet Julianna) 59 éves, Sza-
kállas Lajosné (Zvolenszki Margit) 74 éves, Kanyog László 70 éves,
Plávenszky László 60 éves. 

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 



2009. OKTÓBER 9. KÖRKÉP4

EGYÉNI ADOTTSÁGOK, 
FEJLETTSÉGEK, KÉPESSÉGEK

A szeptemberi tanévkezdéssel a sze-
rencsi Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálatnál is véget ért a nyári szabadság.
A intézmény munkatársai a város és kör-
nyéke településein biztosítják a fej-
lesztésre szoruló gyerekek ellátását, te-
hetségeket gondoznak, vagy éppen se-
gítséget nyújtanak a nevelésben a szü-
lõknek és a pedagógusoknak egyaránt.  

Az Ondi út 1. szám alatt mûködõ pe-
dagógiai szakszolgálat ellátási köre a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás ti-
zenhat településére terjed ki. Az intéz-
ményben dolgozó szakemberek a köz-
pont mellett huszonegy óvodában, ti-
zenhét általános iskolában és egy kö-
zépiskolában végzik speciális felké-
szültséget igénylõ munkájukat. Beszé-
des adat, hogy az elmúlt tanévben kö-
zel háromezer gyermekkel foglalkoztak,
és ezen felül valamennyi nagycsopor-
tos óvodás és elsõ osztályos diák logo-
pédiai szûrése is megtörtént. 

Dorgainé Botos Hedvig intézmény-
egység-vezetõ arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy térítésmentes szolgáltatásaik
között szerepel a gyógypedagógiai ta-
nácsadás, korai fejlesztés, gondozás. Ez
utóbbiban azok a 0–3 éves kor közöt-
tiek, illetve 3. életévüket betöltött csöpp-
ségek részesülnek, akik valamelyik ké-
pességük alacsony szintû fejlettsége mi-
att nem járhatnak óvodába. 

A nevelési tanácsadás keretében a
szakemberek megállapítják, hogy a

vizsgált gyermek milyen beilleszkedé-
si, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzd és a szülõk, pedagógusok bevo-
násával fejlesztõ foglalkozásokat tarta-
nak számukra.  Feladatuk, hogy az óvo-
da megkeresésére szakvéleményt ké-
szítsenek a gyerekek iskolakezdéséhez,
segítséget nyújtanak a fiatalok nevelé-
séhez és oktatáshoz, amennyiben azt az
érintettek egyéni adottsága, fejlettsége,
képessége, illetve fejlõdésének üteme in-
dokolja. Az intézményegység-vezetõ
hangsúlyozta, hogy a logopédiai szol-
gáltatás elsõ sor ban ugyan a beszédhi-
bák, a nyelvi kommunikációs zavarok
javítását, a diszlexia megelõzését és gyó-

gyítását szolgálja, azonban a szakem-
berek örömmel nyújtanak segítséget
akár középiskolás fiataloknak is, akik-
nek a továbbtanulásához például nél-
külözhetetlen a különbözõ hangtech-
nikák ismerete és alkalmazása. A pszi-
chológus pedig a kommunikáció fej-
lesztésében nyújthat számukra hasznos
ismereteket. A nevelési tanácsadás, fej-
lesztôpedagógiai foglalkozás keretében
a jól felszerelt tornateremben, korszerû
eszközökkel végzi az intézmény mun-
katársa a speciális, egészségügyi célú
mozgáselemeket tartalmazó Ayres-te-
rápiát és a szomszédos tanuszoda által
kínált lehe tõséget kihasználva gyógy -
úszást is tartanak a gyógytestnevelô
kollégák. 

A pedagógiai szakszolgálat alapte-
vékenységéhez tartozik a pályaválasz-
tási tanácsadás. A szakemberek külön-
bözõ tesztekkel mérik fel a fiatalok ér-
deklõdését, intelligenciáját, majd ezek
eredménye alapján tesznek javaslatot
a továbbtanulásra. Az iskolák felkéré-
sére évente több alkalommal tartanak
a végzõs osztályokban csoportos tré-
ningeket. 

A pedagógiai szakszolgálat szorgal-
mi idõben hétfõtõl csütörtökig reggel
fél nyolctól negyed ötig, pénteken há-
romnegyed kettõig tart nyitva. A beje-
lentkezés alapján fogadják a különbözõ
vizsgálatokra és foglalkozásokra a gye-
rekeket, ami általában a nevelési-ok-
tatási intézmények javaslata alapján tör-
ténik. Ugyanakkor a szülõ, aki vala-
milyen tanulási, magatartási, pszichés
problémát, vagy különleges képessé-
get fedez fel gyermekénél, közvetlenül
is fordulhat az intézmény szakembe-
reihez.  

Á. A.

A diákönkormányzati hét kereté-
ben a Bányai lovasiskolában tettek
látogatást szeptember 23-án a sze-
rencsi középiskolai kollégium lakói.
A közel 140 fiatal nevelõi kísérettel
gyalog tette meg a bekecsi rétig tar-
tó utat, ahol a tulajdonos köszöntötte
a vendégeket. Bányai Béla ismertet-
te a fiatalokkal a családi vállalkozás
keretében mûködõ lovas sportegye-
sület tevékenységét. A bemutatóval
egybekötött programon láthattak a di-
ákok ugratást, a vállalkozó kedvûek
a földre fektetett ló hátára is felpat-
tanhattak. A tanyán számos érde-
kességet is kipróbálhattak a fiatalok:
népi játékok, egykori kétkerekûek

egyaránt szerepeltek a kínálatban. A
terület szomszédságában egy oda-
készített autóroncs kapott lángra. A
tüzet a szerencsi tûzoltók vízsugár
segítségével fékeztek meg. A kasz-
nit feszítõ-vágó segítségével bontot-
ták szét, ugyanúgy, ahogy azt bal-
eseteknél bajba került emberek ki-
szabadításakor végzik. A szerencsi
rendõrök technikai eszközeiket vo-
nultatták fel az eseményen, ahol a
diákok a nyomrögzítés rejtelmeibe is
betekintettek. Aki megéhezett, a lek-
város kenyérlángosból, vagy frissen
sült kolbászból lakomázhatott a Bá-
nyai lovasiskolában megtartott  diák -
önkormányzati programon.  

Hagyományos szüreti program-
sorozatát kezdte meg szeptember
28-án a szerencsi Napsugár óvoda
apraja-nagyja. 

A hét elsõ napján rendhagyó Ki mit
tud? keretében mutatkoztak be a ki-
csik zenés-táncos mûsorszámokkal.
Az asztalon az õsz hangulatát idézõ,
mosolygó szõlõszemek várták a gye-
rekeket. Másnap különleges kirán-
dulásra indultak az ovisok. A láto-
gatás végállomása Szabó Gyula sze-
rencsi bortermelõ pincéje volt, ahol
a házigazda nagy szeretettel avatta
be vendégeit a borkészítés rejtelme-
ibe. Másnap a Szerencsi Általános Is-
kola diákjai érkeztek a Napsugár óvo-
dába, akik fergeteges néptánc elõ -
adással szórakoztatták ifjú közönsé-
güket. 

Pénteken szüreti felvonulásra ké-
szülõdtek az óvodások. Az intéz-
mény udvaráról énekelve vonultak

a kicsik Szerencs fõutcáján, hirdet-
ve az õsz csalhatatlan kezdetét. Az
út során szõlõvel, körtével kínálták
a járókelõket. A séta végén meglá-
togatták a polgármesteri hivatalt,

ahol ajándékkal és rövid mûsorral
kedveskedtek az ott dolgozóknak.
Rónavölgyi Endréné polgármester
teával és süteménnyel fogadta az
apró vendégsereget.

ZENEKAROS TÁBOR
SÁROSPATAKON

Egy hét intenzív gyakorlás és pró-
ba után – amit a Gyárkerti óvodá-
ban tartottunk –, a szerencsi Fanfár
Ifjúsági Fúvószenekar augusztusban
Sárospatakra ment táborozni azzal a
céllal, hogy még a nyár végén egy
kicsit közösen pihenhessünk és szó-
rakozhassunk. Az együttes fiatalabb
és idõsebb tagokból áll, de ha együtt
vagyunk, a gyerekek kicsit felnõnek,
az idõsebbek pedig megfiatalodnak.
Sajnos, csak három napig marad-
hattunk, de az idõt intenzíven töl-
töttük el: strandoltunk, zenéltünk,
fõzõcs kéz tünk és nagyon-nagyon

sokat nevettünk. Elsõ esténken ki-
mentünk muzsikálni a strand bejá-
ratához és olyan nagy sikert arattunk,
hogy meghívtak minket a turisták a
saját apartmanjukba, hogy csak ne-
kik fújjunk. Mindenki nagyon élvezte
ezt a kis koncertet, a közönségünk
táncolt és énekelt. A játékunkért ju-
talmul feltöltötték az egyik hang-
szertokunkat pénzzel és ebbõl az ösz-
szegbõl másnap a sátoraljaújhelyi
bobpályára látogattunk el. Élmé-
nyekben gazdag zenekaros tábort
tudhatunk ismét magunk mögött.

Pocsai Petra Réka

Az idén nyáron megrendezett Bé-
kés-Tarhosi Nemzetközi Fuvolakur-
zuson Osztás Katalin tanárnõ javas-
latára hárman vettünk részt: Mészá-
ros Lilla, Lapis Flóra és Pocsai Petra.
Itt mûvésztanárok – Regõs Imre, Itt-
zés Gergely, Kozma András – fog-
lalkoztak velünk, köztük a „fuvola aty-
ja”, a híres Matuz István, aki már szin-
te az egész világban koncertezett és
tanított. Mindhárman nagyon élvez-
tük a képzést, minden nap a helyi ze-

neiskolában gyakoroltunk és tanul-
tunk újabbnál újabb dolgokat. A
több mint ötven résztvevõbõl mind-
hármunkat kiválasztották azon sze-
rencsés 11 fellépõ közé, akik bemu-
tathatták tudásukat a záró koncerten
a szülõknek és a békési lakosoknak.
Úgy gondolom, nagy élmény volt szá-
munkra a tábor és azóta is sokat gya-
korolunk, hogy tökéletesítsük újon-
nan szerzett tudásunkat.

P. P. R. 

NÉPMESE A SZÜLETÉSNAPON
B e n e d e k

Elek születé-
sének évfor-
dulóján, szep-
tember 30-án
tartják szerte
az országban
a magyar nép-
mese napját.
A neves író, a
magyar gyer-
mekirodalom
egyik megte-
remtõje elõtt
tisztelegtek a
szerencsi óvo-
dákban is. Az
átfogó prog-
ram részeként az ondi Csillagfény
Gyermeksziget óvoda nevelõi báb -
elõadással várták a kicsiket. A Gyár-
kerti épületben az egyik legnép-
szerûbb népmese, a „Kiskakas gyé-

mánt félkrajcárja” címû történetbõl
adtak ízelítõt a Maci csoport ovisai,
majd a gyermekek és nevelõk által
készített kiállítást tekintették meg a
kicsik.

A FUVOLA ATYJÁNAK
TANÍTVÁNYAI

AZ ÓVODÁBAN BEKÖSZÖNTÖTT AZ ÕSZ

Indul a szüreti menet. 

KOLLÉGISTÁK 
A LOVASISKOLÁBAN 

Bemutató a tanyán.

A kiállítás megtekintése közben egy fotózásra is
szívesen vállalkoztak a kicsik. 

Játékos foglalkozás a pszichológussal.

Szerencsi muzsikusok a színpadon.
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A VÁROS ÚJ JEGYZÕJE 
(Folytatás az 1. oldalról.)

Gadóczi Bertalan lapunk érdeklõ -
désére leszögezte: az új megbízatása
a korábbinál több elfoglaltságot jelent
számára, így sokkal több idôt fog a vá-
rosban tölteni. Egyelõre továbbra is Ede-
lénybõl jár majd be naponta Sze-
rencsre. Az utazás jó arra, hogy át-
gondolja az elõtte álló feladatokat, ha-
zafelé pedig értékelje a napi munkát
és leszûrje a tapasztalatokat. 

A jegyzõ kiemelte: megválasztásakor
a testületi ülésen felmerült, hogy lakó-
helyén a korábbi választásokon indult
a polgármesteri tisztség elnyeréséért. En-
nek elõzményeirõl szólva a közigaz-
gatási szakember kijelentette: – 1999-
ben több mint tizenhárom éves edelé-
nyi vb-titkárság, illetve jegyzõség után
közös megegyezéssel munkahelyet vál-
tottam és az akkor megjelenõ európai
uniós elõcsatlakozási alapok kínálta le-
hetõ séget kihasználva elfogadtam a
felkérést egy közép-európai projekt
magyarországi igazgatói tisztségére.
1989 óta nem vagyok semmilyen párt-
nak a tagja, amihez a jövõben is tarta-
ni fogom magam. 2002-ben azonban
olyan helyzet alakult ki Edelényben,
amikor a város lakóinak egy része azt
szerette volna, hogy ne politikus, ha-
nem inkább szakember kerüljön az ön-
kormányzat élére. Az én jegyzõi mun-
kásságomat jól ismerték, így végül két
jobboldali és két baloldali párt támo-
gatásával független jelöltként indultam

a polgármester-választáson. Nem jár-
tam sikerrel, azonban négy év múlva
újra hagytam meggyõzni magam, ami-
kor az MSZP jelöltjeként, de szigorú-
an szakmai alapokról újra ringbe száll-
tam. Az, hogy ismét nem nyertem, ta-
lán annak is köszönhetõ, hogy a kam-
pányomban is a szakma képviselete ér-
vényesült: nem engedtem teret olyan
módszereknek, amelyek napjainkban
nélkülözhetetlenek, hogy a választáson
sikert érjen el a jelölt. Ekkor döntöttem
úgy, hogy a suszter maradjon a kapta-
fánál és nem kacérkodok tovább a po-
litikával, aminek, úgy érzem, hogy az
elmúlt két esztendõben Szerencsen is
tanújelét adtam. Talán ennek is kö-
szönhetõ, hogy a képviselõ-testület
tagjai egyhangúlag támogatták a jegy-
zõvé választásomat, és én a  jö võ ben is
meg kívánok felelni ennek a bizalom-
nak.  

Gadóczi Bertalan az elmúlt idõ -
szak ban országos szakmai szervezet
munkájából is kivette a részét. Máig ve-
zetõje a Városi Jegyzõk Egyesülete jogi
és igazgatási szakkollégiumának. –
Ezek a megbízatások fontosak – emel-
te ki a jegyzõ –, hiszen megfelelõ rá-
látást adnak a közigazgatás hazai ala-
kulására, bizonyos helyzetekben a
döntések befolyásolására is lehetõsé-
günk nyílik, a megszerzett ismereteket
pedig Szerencs javára tudom kama-
toztatni. 

Á. A.

A közelmúltban Mádon rendezte
meg kulturális seregszemléjét a
Zempléni Településszövetség
(ZTSZ). Az idei fesztivál különle-
gességét adta, hogy a szervezet
2009-ben ünnepli fennállásának 15
éves évfordulóját. A jubileum al-
kalmából beszélgettünk a ZTSZ
2002-ben megválasztott elnökével,
Májer Józseffel (képünkön). 

– Ön alapító tagja volt a szövet-
ségnek. Hogyan emlékezik vissza a
másfél évtizeddel ezelõtti idõszakra?

– A megalakulás körülményeihez
tartozik egy kis visszatekintés. 1990-
ben, a rendszerváltáskor az önkor-
mányzatok hirtelen nagy önállóságot
kaptak, sokaknak az volt az érzése,
hogy ezután senkitõl sem függenek,
ami rövid idõ alatt befelé fordulást
jelentett a településeken. Azt értem
ez alatt, hogy mindenki végezte a
maga dolgát, és nem igazán foglal-
kozott azzal, hogy mi történik a
„szomszédban”. Így telt el négy esz-
tendõ, és elérkeztünk ahhoz a pilla-
nathoz, amikor a polgármesterek és
a képviselõ-testületek azon kezdtek
el gondolkodni, hogy mi miatt ala-
kulhatott ki ez a helyzet. Valami
nincs jól! – gondoltuk sokan – hiszen
fogalmunk sem volt, mi a helyzet a
környékünkön, pedig szükség lett vol-
na az információk cseréjére, a ta-
pasztalatokra, hiszen kezdõdött a pá-
lyázatok idõszaka, és jó lett volna
megosztani a gondolatainkat, eset-
leg közös projekteket létrehozni.
Nos, ekkor indult el egyfajta párbe-
széd, amivel egy idõben már az is
felmerült: hogyan lehetne valamilyen
legális formát adni a közös gondol-
kodásnak.

Emlékszem, akkoriban jött létre a
Csereháti Településszövetség, ami
késztetett minket a következõ lépésre.
És itt volt Kupa Mihály, akit a meg-
elõzõ években sokan megszerettek
e vidéken. 

– Ezt azt jelenti, hogy Kupa Mihály
személye generálta a ZTSZ létrejöt-
tét?

– Szó sincs róla. Éppen ellenke -
zõleg! Mint említettem, már koráb-
ban gondolkodtunk egy szervezeti
forma létrehozásán és az is eszünk-
be jutott, hogy a településeket ösz-
szefogó szövetség élére egy ismert,
karizmatikus személyt kell keresni.
Így került szóba Kupa Mihály, aki szí-
vesen vállalta az elnök szerepét. El-
érkeztünk tehát 1994. szeptember
22-éhez, amikor a taktaszadai ala-
kuló ülésen 28 település belépésével
megalakult a Zempléni Település-
szövetség. Igaz, Tokaj-Hegyalján
született meg a társulás ötlete, de az
eseményt szándékosan „semleges”
területen akartuk megrendezni.
Olyan alapszabályt sikerült elfogad-
nunk akkoriban, ami még napjaink-
ban megállja a helyét: érdekképvi-
selet, a helyi közösségek támogatá-
sa, a kulturális értékek bemutatása,
információcsere a települések között
– ilyen és ehhez hasonló célokat fo-
galmaztunk meg. 

1994 után három évig szerveztünk,
összejárogattunk, közgyûléseket tar-
tottunk, beszélgettünk, de program
híján igazi nagy eredményeket nem
tudtunk felmutatni.

Ekkor történt, hogy a kilencvenes
évek második felében elindult Ma-
gyarországon egy mozgalom, amely-
nek keretében Magyarország Euró-
pai Unióhoz történõ csatlakozása
 elõkészítésének a részeként kulturá-
lis programokat rendeztek hazánk-
ban.  

A ZTSZ az elsõk között csatlako-
zott ehhez a programhoz, aminek kö-
szönhetõen a 28 településbõl álló
szövetségünk Európa Hetet szerve-
zett. Természetesen támogatást is
kaptunk, ám sikerült szinte minden
korosztályt megmozgatnunk ez idõ
alatt. Sportversenyek, vetélkedõk,
kiállítások és sok-sok kulturális, szó-
rakoztató program. A fõ eseményt a
mezõzombori Bortó partján rendez-
tük meg és talán sokan emlékeznek
arra, amikor a Sárga Borháztól indult
a menet hintókkal az élen, majd vé-
gül tízezer ember gyûlt össze a tér-
ségbõl az eseményre. Ez egy fontos
fordulópont volt a ZTSZ és Zemplén
életében, hiszen az összefogás olyan
példát állított az itteni emberek elé,
ami a mai napig hiányzik az életünk -
bõl. Minden fórumon elmondom,
hogy a „zempléniség” sajnos nem
nyilvánul meg minden területen,
mert a politika, a gazdasági élet és
a kultúra szereplõi – noha mind-
egyikük meghatározó erõ lehetne –
nem ülnek le egy asztalhoz beszél-
ni egymással. 

– Mi következett az Európa Hét
után?

– A sikeren felbuzdulva rendeztük
meg minden esztendõben a ZTSZ
napját, amikor arra emlékezünk,
hogy egyszer volt egy nagy együtt-
lét, egy nagy fesztivál, amivel pél-
dát mutattunk a világnak. 1998-ban
ért el minket az elsõ nagy belépési
hullám. A tolcsvai közgyûlésen egy-
szerre 38 települést vettünk fel tag-
jaink közé. Ekkor már elmondhattuk,
hogy csatlakozott hozzánk az egész
Bodrogköz, a teljes Hegyköz, és
még nagyon sokan, mert magán-
személyek, cégek is csatlakoztak ci-
vil szervezetünkhöz. 

– Ebben az idõszakban azonban
már a politika is megjelent a ZTSZ
életében. Tudatos volt az irány?

– A célunk nem a klasszikus párt-
politika volt, hanem területfejlesztés.
Abban az idõszakban még létezett
a megyei területfejlesztési tanács, õk
döntöttek a pályázatok felett. 

A ZTSZ pedig úgy döntött, hogy
országgyûlési választásokon nem,
de megyei szinten mindenképpen
szeretne részt venni a politika ala-
kításában. Végül hét taggal jutottunk
be a megyei közgyûlésbe. Ez azt je-
lentette, hogy évente mintegy 1,2-1,5
milliárd forintot sikerült pályázatok
segítségével Zemplénbe juttatni, an-
nak köszönhetõen, hogy ott voltunk
az elõkészítésben, részt vettünk a
döntésekben. 

– 2002-ben történt, hogy Kupa Mi-
hály más irányú politikai elfoglalt-
ságai miatt lemondott a ZTSZ elnö-
ki teendõirõl. Ekkor ismét választás
elõtt állt a szövetség.

– Senki sem akarta vállalni az el-
nöki pozíciót. Engem a többiek rá-
beszéltek és végül elvállaltam. Ma is

azt tartom, hogy továbbra is olyan
közismert személyiséget kellene ta-
lálnunk ebbe a pozícióba, akinek
 erõsebb a hívó szava, mint az enyém. 

– Hogyan látja Ön az elmúlt ti-
zenöt évet?

– Van egy nagyon fontos dolog: a
szövetség nagy értéke a folytonosság.
Soha nem kerültünk abba a hely-
zetbe, hogy például érdektelenség,
esetleg egyéb okok miatt a tagság fel
akarta volna oszlatni a szövetséget.
Van egy 30-40 fõs aktív mag és van-
nak a passzív tagok, akik még min-
dig várnak a jobb idõkre, lehetõsé-
gekre és úgy gondolják, hogy meg-
éri nekik a tagsági díjat befizetni.
Õket sem hibáztatom a mai viszo-
nyok között.

Ugyancsak a szövetség értékének
tartom, hogy 2002-tõl rendszeres
ütemterv szerinti folytonos munkát
végzünk. Az elnökség havonta, de
legfeljebb kéthavonta tart összejö-
vetelt és megbeszéli az aktuális fel-
adatokat, azokat a problémaköröket,
ami érinti Zemplént.

Korábban olyan kérdésekben hal-
lattuk a szavunkat, mint a kisposták
ügye, vagy az utóbbi idõben a nem-
zeti zarándoklat. Igyekszünk mindig ak-
tuálisak maradni, most például a Zemp-
léni Nemzeti Park kérdése van napi-
renden. Erre mondom azt, hogy kellõ
rugalmassággal és érzékenységgel ren-
delkezik a szövetség, ami lehetõvé te-
szi, hogy Zemplén – a települések és
az itt élõ emberek – háza táját érintõ
problémákkal foglalkozzunk. 

– Elérkeztünk 2009 szeptemberé-
hez, amikor Mád volt a házigazdá-
ja az idei ZTSZ-napnak. 

– Nem udvariasságból mondom,
de valóban jól éreztük magunkat Má-
don. Itt gondolkodtam el azon, hogy
ezen túl minden évben a házigazda
település egyik hagyományos ünne-
pével együtt tartjuk a mi ünnepün-
ket. Így volt ez most is, hiszen a szü-
reti mulatsággal együtt igazi feszti-
vált sikerült Mádra varázsolni. Talán
ez is erõsítheti majd a ZTSZ napját.
A jövõt tekintve biztató volt, hogy 31
csoport mutatkozott be a két nap
alatt, 640 fõ körül volt a fellépõk szá-
ma. Nem annak van üzenete, hogy
ott van-e mind a hetven polgármes-
ter. Sokkal fontosabb, hogy az egy-
szerû emberek jöjjenek el! Nem a
babgulyásért, hanem azért, hogy
Zemplén együtt legyen, bemutassák
a települések értékeiket. 

– Mindezek tükrében hogyan lát-
ja a ZTSZ jövõjét? 

– Ha summázni kellene a szövet-
ség feladatát, azt gondolom, hogy a
2010-es év a választások miatt kicsit
bonyolult lesz. Nehéz lesz elérni pél-
dául a közgyûlésen, hogy a tagok
hagyják a falakon kívül a politikát,
hogy a szövetségre és a mûködési te-
rületéhez tartozó dolgokra tudjunk
koncentrálni. E mellett megjegyzem:
ha nem lennék bizakodó a jövõt il-
letõen, bizonyára nem tudnám ellátni
ezt a feladatot. Mindenki tudja, hogy
sem anyagi, sem pedig erkölcsi elõny-
nyel nem jár a ZTSZ elnöki széke. 

Azt gondolom, hogy el fognak jut-
ni a településeket képviselõ polgár-
mesterek abba a stádiumba, amikor
már szükségesnek látják, hogy meg-
erõsítsék a szövetséghez való tarto-
zásukat, és egyre aktívabban vegye-
nek részt a munkában. Szeretném
hinni, hogy erre a civil szervezetre
a mindenkori hatalom a jövõben is
számít, a hangunk értõ, nyitott fülekre
talál és tudják, akarják hasznosítani
tapasztalatainkat, jobbító szándékú
javaslatainkat. M. Z.

TIZENÖT ÉVE SZÖVETSÉGBEN
ZEMPLÉNÉRT

Hosszas elõkészítõ munka után meg-
hozta döntését az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési és Képzési Bi-
zottság (RFKB) a régió iskolarend-
szerû képzésének szakmaszerkezeti
változásairól. 2010 szeptemberétõl
lépnek életbe az új beiskolázási arány-
számok. Második éve mûködik ez a bi-
zottság annak érdekében, hogy a gaz-
daság igényeinek megfelelõen for-
málja az iskolarendszerû szakképzés
szerkezetének átalakítását. 

Gúr Nándor, az RKFB elnöke októ-
ber 1-jei, Miskolcon, a Borsod-Abaúj-
Zempléni Kereskedelmi és Iparkama-
ra (BOKIK) tanácstermében megtartott
sajtótájékoztatón szólt azokról az ará-
nyokról és irányokról, amelyek a vál-
toztatás középpontjában állnak. Olyan
jogosítványt kapott a bizottság, amely
a képzési struktúrákba való beavatko-
zás lehetõségével párosul – mondta –
véleménye szerint a képzés szerkeze-
tének átalakítása csak apró lépésekkel
történhet. Ebben az évben számos
vizsgálat, felmérés, közvéleménykuta-
tás eredményeként született meg a tá-
mogatandó, illetve nem támogatott
szakképzések névsora. Az érdekek kö-
zötti egyensúlyozással hozták meg a
döntést, ami meglehetõsen nehéz fel-
adatnak bizonyult. Az egyeztetések
során felvetõdött több, rendkívül fon-
tos kérdés, például az, hogy vannak-
e olyan kulcsszakmák, melyeket a ki-
emelten támogatott körbe kell beemelni,
vannak-e olyan szakmák, melyekkel
egyre nehezebb elhelyezkedni és így
a nem támogatottak közé kell besorolni,
továbbá vannak-e hiányszakmák. 

– Nem mindegy, hogy milyen sajá-
tosságokkal bíró munkaerõ kerül ki a
gyakorlati képzõhelyekrõl a munka -
erõ piacra – mondta Gúr Nándor. Kie-
melten támogatott szakmák közé ke-
rült 32 szakma, támogatott képesítések
közé 121 szakképesítés, szakképzési fej-
lesztési forrás által nem támogatott
szakképesítések közé 23 szakma, míg
a régióban nem oktatott szakképesíté-
sek közé 85 szakma került. Húsz szak-
mát pedig ebbõl a 85-bõl országos be-
iskolázási listára javasoltak, ilyen pél-
dául a bõrmûves, dekoratõr, mûköves.

Bihall Tamás, az RFKB társelnöke sze-
rint fontos, hogy a legfõbb képzési ará-
nyokban, irányokban egyetértettek az
RFKB, illetve a BOKIK szakképzési
szakemberei. A lépésrõl lépésre hala-
dás elve alapján végezték a támogatott
szakmákról szóló döntéshozatalt, de így
is adódtak – a döntéshozók és az el-
méletet oktató tanárok, gyakorlati kép -
zõhelyek képviselõi között – kisebb
konfliktusok, melyek szerencsére idõ -
közben elsimultak. A társelnök szerint
meg kell állapítani, hogy nincs szük-
ség ilyen nagyságrendben bizonyos
képzésekre, például az ügyintézõ sza-
kok – úgymint kereskedelmi, logiszti-
kai, pénzügyi ügyintézõ képzések –
amelyekre ugyan van igény a munka-
erõpiacon, de korántsem ilyen nagy
számban. Ezt a típusú képzést a mínusz
elõjelû, vagyis a nem kiemelten támo-
gatottak közé soroltuk – jegyezte meg
Bihall Tamás. A másik hasonló túl-
képzett terület az úgynevezett „lányos
szakmák köre”, mint a fodrász, koz-
metikus, ahol még jelentõsebb a túl-
képzés, miközben nem tud ennyi szak-
ember elhelyezkedni a gazdaságban.
Érdemes megemlíteni az informatikus
képzést, ahol pedig a tendencia az, hogy
jellemzõen felsõfokú képzettségû szá-
mítástechnikai szakembereket keresnek,
ennek ellenére nagyon nagy arányú a
középfokú szakképzés ezen a terüle-
ten. Két-három év alatt el kell jutni odá-
ig, hogy az igény és a kereslet-kínálat
viszonya megváltozzon, egyfajta tár-
sadalmi tudatformálásra van szükség,
vagyis, hogy a szülõk olyan hiány-
szakmákra képeztessék gyermeküket,
amellyel biztosan el tudnak majd he-
lyezkedni. Meg kellene változnia an-
nak az elavult szemléletnek, miszerint
csak akkor ér valamit az ember, ha dip-
lomát szerez. Hiszen egy jó piacképes
szakma felér egy diplomával. A TISZK-
ekre vonatkoztatva, osztályra lebontva
határozta meg a bizottság az arányo-
kat. A támogatandó – nem támogatan-
dó szakmák listája több mint 12 000
kérdõív elemzése után született meg.
Az RFKB vállalkozik arra is, hogy be-
mutassa a szakmákat a fiataloknak, így
talán kedvet kapnak a piacképes szak-
mák elsajátítására. B. T.

A JÓ SZAKMA FELÉR A DIPLOMÁVAL



Húsz évvel ezelõtt Prügyön készítette
el elsõ köztéri alkotását, a II. világhá-
borús emlékmûvet Ekker Róbert (fo-
tónkon), akinek a keze munkáját azó-
ta számos szobor, plasztika és dom-
bormû dicséri a térség több települé-
sén. 

A bekecsi szobrász Szerencsen töl-
tötte a gyerekkorát és már ekkor öröm-
mel rajzolt, mintázott természetbõl ih-
letett formákat, portrékat. Az általános
iskolás fiúban Tóth Miklósné mûvész-
tanár ismerte fel elõször a tehetséget: a
szerencsi diákévek után az õ hatására
került a szegedi Tömörkény István
Mûvészeti Szakközépiskola szobrász
szakára. Itt olyan kiváló mûvészek ta-
nították a klasszikus mûvészet megis-
merésére és szeretetére, mint Fritz Mi-
hály, Kalmár Márton és Magos Gyula.
Ekker Róbert 1982-tõl tíz évig volt a Sze-
rencsi Csokoládégyár grafikusa. Ekko-
riban a napi munkája mellett díszítõ
szobrászattal is foglalkozott. A nyolc-

vanas évek végétõl teljes energiájával
a kõ és bronz anyagát életre hívó szob-
rászat elkötelezettjévé vált, tudását Si-
morka Sándor szobrászmûvész segít-

ségével fejlesztette
tovább. Érzelmektõl
átfûtött és erõt su-
gárzó köztéri mun-
kái, kisplasztikái sa-
játos magyar stílust
képviselnek. Alko-
tásai témájául gyakran a gyökerekig nyú-
ló történelmi múlt történései, alakjai szol-
gálnak.  

Ekker Róbert különdíjban részesült
1996-ban a Zempléni Nyári Tárlaton,
2006-ban pedig a Bocskai-emlékév al-
kalmából szervezett kiállításon, be-
mutatkozott több egyéni és csoportos
tárlaton. Köztéri alkotásai megtalálha-
tók Legyesbényén, Megyaszón, Prü-
gyön, Bekecsen és Tiszalúcon. Sze-
rencsen a gimnáziumnak készített mil-
lenniumi emlékmûvet, Bocskai-kaput
és szobrot, valamint koronát. Nevéhez
fûzõdik a városban elhelyezett egész
alakos Bocskai István-szobor, Petriko-
vits László-portré dombormûve, Kos-
suth Lajos, Nagy Imre és gróf Széche-
nyi István mellszobrai, valamint a cu-
korgyári emlékmû. 

– Szobraim, kis plasztikáim, dom-
bormûveim  témá ja ként az õsökhöz ka-
nyarodok vissza, hagyományos, realista
módon, a múlton keresztül fordulok az
emberekhez – fogalmazza meg mûvé-
szetének lényegét Ekker Róbert. – Hit-
vallásom, hogy az alkotómunka kül-
detés, minden megszületõ alkotás
adósságtörlesztés a szülõföld, a nem-
zet felé azért a szellemi és fizikai táp-
lálékért, amely életre hívta, megtartot-
ta bennem az alkotó embert. A mûve-
im – különösen a történelmi témájú-
ak – jelek, melyek segítik az eligazo-
dásban a kor és a jövõ nemzedékét az
emlékezés igaz  ország útján – vallja Ek-
ker Róbert, aki számára mindig meg-
tisztelõ, nemes, izgalmas feladat a
kõbõl, fából vagy bronzból megfor-
málni történelmünk nagy alakjait.
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Sorozatunkban olyan szerencsi, vagy
innen elszármazott városlakókat mu-
tatunk be, akiknek a pályafutása ta-
nulságul szolgálhat az utánuk követ-
kezõ generációknak. 

– Mintha csak tegnap lett volna, hogy
elõször tartottam hangszert a kezem-
ben – kezdte visszaemlékezését az ondi
Ficsor Eszter (fotónkon). – Az általános
iskola 5. osztályában kezdtem fuvolán
játszani Osztás Kati néninél, aki mai
napig nyomon követi pályafutásomat
és szeretettel vár vissza a zeneiskola
régi falai közé. Az Osztás Tamás által
vezetett szerencsi fúvószenekarnak az
alakulása óta tagja vagyok. Amikor csak
tehetem, szeretettel zenélek ebben a
baráti társaságban.

Az általános iskola elvégzése után
2002-ben sikeresen felvételiztem a
debreceni Kodály Zoltán Zenemûvé-
szeti Szakközépiskolába. Itt kezdtem
el komolyabban elmélyülni a zene vi-
lágában. Az érettségi után egy évig a
Debreceni Egyetem Zenemûvészeti
Karának voltam a hallgatója. Ebben az
idõszakban érett meg bennem az el-
határozás, hogy szakmai fejlõdésem ér-
dekében külföldön is tanulnom kell. Si-
keresen felvételiztem 2008-ban a Bé-
csi Konzervatóriumba, ahol egy nem-
zetközileg elismert fuvolamûvésszel, Al-
földy-Boruss Eszterrel tanulhattam.
Fuvolajátékom a Bécsben töltött év alatt
rengeteget fejlõdött, amiért köszönet-
tel tartozom akkori mesteremnek. Az
idén nyílt meg elõttem a lehetõség,
hogy az Amerikai Egyesült Államok-
ban folytathassam a pályafutásomat.
Teljes ösztöndíjjal felvételt nyertem a

Bard College Conservatory of Music
egyetemre. Itteni tanárom, Tara Helen
O’Connor szintén világhírû  fuvolamû -
vész.

– Az elsõ évemet New Yorkban az
idén augusztusban kezdtem – folytat-
ta Ficsor Eszter.  A tengerentúli élet és
az emberek felfogása sokkal kiegyen-
súlyozottabb, mint otthon, persze gyak-
ran érnek még kulturális sokkok, ami-
ket ez a számomra idegen ország rej-
teget. 

Az iskolai rendszer teljesen eltér a
Magyarországon megszokottól. Az
órákon maximum tíz-tizenkét diák és
egy professzor vesz részt, ami sokkal
jobban elõsegíti a fiatalok tanulmányi
elõmenetelét. A limitált létszámú osz-
tályokban mindenkinek jut lehetõsé-
ge a bizonyításra. A diákokat az élet-
re készítik fel és lehetõséget adnak ne-
kik, hogy minél több területen kipró-
bálhassák magukat. Az amerikai egye-
temeken nincs vizsgaidõszak, mert
évközben is minden órára kötelezõen
be kell járni, amire a hallgatók rend-
szeresen és becsületesen fel is készül-
nek, hiszen rengeteg pénzt fizetnek
azért, hogy tanulhassanak. Havonta 6-
8 oldalas esszékkel kell beszámolni a
tanultakról. Úgy gondolom, hogy ez a
rendszer sokkal több tudást ad, mint-
ha a vizsgaidõszak alatt kellene „be-
magolni” a töménytelen mennyiségû
anyagot és számot adni néha olyan pro-
fesszoroknak, akiket nem biztos, hogy
érdekel, hogy mit is tud valójában a
vele szemben ülõ vizsgázó. Itt valóban
minden a diákokért van. Az egyetem
rendkívül jól felszerelt és megfelel a mai
modern világ követelményeinek. Sa-

ját sportteleppel, uszodával, mozival,
színházzal, koncertteremmel és még so-
rolhatnám, mi mindennel el vagyunk
látva.

A konzervatórium rendkívül nagy
hangsúlyt fektet a kamarazenére és a
zenekari játék fejlesztésére. Tanáraink
a Metropolitan Opera, a New York Phil-
harmonic és a The Juilliard School
mûvészei. Az iskolai szimfonikus ze-
nekar Leon Botstein (az American
Symphony Orchestra karmestere) keze
alatt rendszeresen ad teltházas  kon -
certeket az egyetem saját termében és
a Carnegie Hallban is.

Az iskola elvégzése után zenekari
mûvész és tanár szeretnék lenni – tet-
te hozzá Ficsor Eszter – amihez Ame-
rika, a lehetõségek hazája – tökéletes
ország. Nem jutottam volna idáig, ha
nem állnak mögöttem támogatásukkal
és szeretetükkel a szüleim és testvére-
im, akikre itt a távolban is mindig szá-
míthatok. 

Harmadik alkalommal tartott on-
line fogadóórát szeptember 25-én a
város polgármestere. Pénteken dél -
elõtt 9 és 11 óra között számos kér-
dést intéztek az interneten keresztül
Rónavölgyi Endrénéhez, amelyekre
az érdeklõdõk azonnal választ is
kaptak. Az alábbi összeállításunkban
ezekbõl készítettünk szerkesztett vá-
logatást. 

– A kormány tervei szerint  jelentõ -
sen csökkenteni kívánja a gyermek-
élelmezés támogatását. Milyen ha-
tással lesz ez a forráscsökkenés a vá-
ros közétkeztetési konyháinak mûkö-
désére, illetve várható-e a térítési dí-
jak soron kívüli emelése?

– A tervekrõl én is hallottam, dön-
tés azonban még nincs ebben a kér-
désben, mert az egyeztetések tovább
folytatódnak. Biztosan ismert a sze-
rencsiek elõtt, hogy a nyári idõszak-
ban is meleg ebédhez jutottak a leg-
rászorultabb családok. Jelenleg Sze-
rencsen 500 gyereknek ingyenes vagy
50%-os támogatottságú az étkezteté-
se. A következõ évi költségvetésünk-
ben a konkrét helyzet megvizsgálá-
sával és értékelésével biztosítani fog-
juk, hogy a valóban rászorultak to-
vábbra is kedvezményes étkeztetés-
ben vehessenek részt és ezeknek a
családoknak lehetõleg ne nõjenek az
anyagi terhei. 

–Szerencsen jártam a héten és szo-
morúan láttam a bontási munkákat.
Nem lehetett volna valahogy meg-
menteni a cukorgyárat? Kinek kö-
szönhetõ az, hogy ezt is meg kellett
érnünk?

– Higgye el, hogy hasonló érzések
töltenek el bennünket, akik itt szü-
lettünk és éljük mindennapjainkat
Szerencsen. Naponta látjuk a 120
éves gyárunknak a megsemmisülé-
sét. Remélem, hogy azok a mez-
õgazdasági vállalkozók, akik eldön-
tötték ennek az üzemnek a sorsát,
szintén megfordulnak annak a gyár-
nak a környékén, amely hosszú éve-
kig biztosította az õ megélhetésüket
is. A terv az volt, hogy a kaposvári
gyár mellett a szerencsi lesz a má-
sik, ami megmaradhat az Európai
Unió cukorrendtartásának reformja
keretében. Azonban a termelõk he-
lyettünk is eldöntötték ezt a kérdést,
hiszen voltak, akik a kárpótlás kere-
tében több százmillió forintot kap-
tak. Ez utóbbi szempontból dönté-
sük talán megmagyarázható, de ne-
künk, szerencsieknek soha nem lesz
elfogadható!

– Egyre több kismama szeretne
gyesrõl visszamenni dolgozni, de tu-
domásom szerint betelt a bölcsõdei
férõhely. Mit tesz az önkormányzat
ennek a helyzetnek a megoldása ér-
dekében?

– Korlátozott számban még tud fo-
gadni gyerekeket a bölcsõde. Ameny-
nyiben további igények jelentkeznek,
akkor ezt külön megvizsgáljuk. Eddig
sem zárkóztunk el újabb csoportok
indításától, az óvoda felújítása – töb-
bek között – ezt a célt is szolgálja.

– Örülök annak, hogy újabb szo-
borral gyarapodott Szerencs és annak
is örülök, hogy nem csak a város-
központ szépül. Mégis eszembe jut:
ezt a pénzt nem járdaépítésre kellett
volna fordítania az önkormányzatnak?

– Abból a szempontból jogos a fel-
vetés, hogy a járdaépítés elodázha-
tatlan feladata az önkormányzatnak.
Erre a célra 26 millió forint áll most
a rendelkezésünkre sikeres pályázat
eredményeként. Talán Ön elõtt is is-
mert, hogy a szobor felállításának az
ötletét a város alpolgármestere, He-
ves János – aki azon a környéken la-
kik – vetette fel, aki a költségekhez
tiszteletdíjának a felajánlásával járult
hozzá. A képviselõ úr maradandót
szeretett volna létrehozni, a Munkás
Szent József templom elõtti tér bur-
kolásához, a temetõkerítés megépí-
téséhez hasonlóan. Ezért a kezde-
ményezését én személy szerint kö-
szönöm, példaértékûnek és mások
számára is követendõnek tartom.

– Az elmúlt idõszakban szóbeszéd
tárgya a városban, hogy a bontás alatt
álló cukorgyár helyén szociális la-
kásokat alakítanak ki, mert egy-egy
hátrányos helyzetû család elhelye-
zéséért több tízmillió forint juttatás jár.
Mi igaz ebbõl? 

– Kifejezetten rosszindulatú állítás
az, hogy az önkormányzat hátrányos
helyzetû családok befogadásáért bár-
milyen juttatást kapna. A volt cukor-
gyár területének a tulajdonosa a Mát-
ra Cukor Zrt. Miután a cég 2010. szep-
tember 15-ig befejezi a bontási mun-
kákat, utána értékesíti majd az ingat-
lant, ami a helyi rendezési terv alap-
ján továbbra is ipari terület.

– Az elmúlt két évben a Fecskési
hídról minden nap megcsodálom a
Szerencs-patak egyre inkább  õserdõ -
höz hasonlító medrét. Nem tartanak
attól, hogy egy nagyobb esõkor a víz
elönti a településrészt?

– A város a saját portáján igyekszik
rendet tartani, azonban a Szerencs-
patakot és környékét az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóságnak kellene gon-
doznia. Többszöri megkeresésünk és
felszólításunk ellenére sem történtek
meg a szükséges munkák, ezért kér-
tem a hivatal vezetését, hogy ható-
sági úton szerezzenek érvényt a prob-
léma megoldására.

(Valamennyi kérdés és válasz meg-
tekinthetõ a város hivatalos honlap-
ján, a www.szerencs.hu címen – a
szerk.megj.)

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
AZ ONLINE FOGADÓÓRÁN

Szerencsi fiatalok a nagyvilágban

FICSOR ESZTER 

A TÉRSÉG SZOBRÁSZA

KÉPVISELÕI HOZZÁSZÓLÁSOK,
VÉLEMÉNYEK

A legutóbbi önkormányzati ülésen
is számos olyan képviselõ hozzászó-
lás és vélemény hangzott el, ami mél-
tán tart igényt közérdeklõdésre.

Danyi László a tavalyi évrõl még ren-
delkezésre álló képviselõi alapját az
Ondon elmaradt játszótérépítésre aján-
lotta fel. Uray Attiláné kifogásolta, hogy
a 2007-tõl tett képviselõi-alap fel-
ajánlásait nem utalták át annak elle-
nére, hogy megjelölte a célokat. Ez ösz-
szességében közel egymillió forintot
jelent. Visi Ferenc szóvá tette a Lajos
közben lévõ gazt és kifogásolta, hogy
nem kapott meghívást a Széchenyi-
szobor avatására. Ez utóbbi felvetés-

re válaszolva Rónavölgyi Endréné pol-
gármester kiemelte: az eseményre
szóban is invitálták a képviselõket. Bíró
István megjegyezte, hogy amíg a ga-
zos magánporták tulajdonosai bünte-
tésre számíthatnak, addig a patakpart
gondozatlanságáért nem vonják fe-
lelõsségre az állami vállalatot. Vaszily
Miklós kiemelte: a Lajos közben egy
magánterületrõl kellene levágni a fü-
vet. A képviselõ az Igló utca járhatat-
lan útteste miatt kért intézkedést. He-
ves János köszönetet mondott a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. dol-
gozóinak az új Széchenyi-szobor kör-
nyezetének igényes kialakításáért. 

NYUGDÍJAS
RETRÓ

– Nem kell nekünk plazmatévé, ilyen mûsorokra elég
a jó öreg fekete-fehér Junoszty is...

A szerencsi Kossuth-szobor
Ekker Róbert keze munkája.



A szerencsi önkormányzat szep-
tember 24-ei ülésének elsõ napirendi
pontjaként az új tanév beindulásának
tapasztalatairól tájékozódtak a képvi-
selõk. 

Bodnárné Göndör Magdolna, a pol-
gármesteri hivatal oktatási,  közmûvelõ -
dési és városmarketing osztályának ve-
zetõje szerint a városban zökkenõ -
mentes volt a tanévkezdés. Gál And-
rás arra hívta fel a figyelmet, hogy az
iskolákban a személyi és a tárgyi fel-
tételek egyaránt biztosítottak a szín-
vonalas oktató-nevelõ munkához. A vá-
ros jövõ évi költségvetésének összeál-
lításánál az intézmények mûködteté-
se kapjon prioritást. Koncz Ferenc az
iránt érdeklõdött, hogy lesz-e idén is-
kolatej-akció és miként érintik majd az
intézmények mûködését a mûvészeti
képzésnél, illetve az étkezési hozzá-
járulásnál a tervezett állami elvonások.
Hidegkúti Ákos a Bolyai iskolában a
tanévkezdést követõen történt tanító-
váltást nehezményezte. Korondi Klá-
ra kérdésként fogalmazta meg, hogy a
gimnáziumban lesz-e majd helye a
 védõ nô nek, akinek az idén szüntették
meg a szobáját. Egeli Zsolt felvetette,
hogy a környék településeirõl olyan
szülõk is szerencsi iskolába hordják ko-
csival a gyereküket, akik szociális el-
látásban részesülnek. Ezek a diákok in-
gyen kapnak tankönyvet és térítés nél-
kül étkeznek, amit a szerencsi adófi-
zetõk pénzébõl fizet ki az önkor-
mányzat. A képviselõ azt javasolta,
hogy külön vizsgálják meg: milyen ter-
het rónak a városra a környezõ tele-
pülésekrõl bejárók, akiknek a szülei
nem a településen dolgoznak.  

Gál András ismertette, hogy a gim-
náziumban a nevelési tanácsadó más
célú hasznosítása miatt átmenetileg ke-
vés a terem. Ezért a védõnõi szolgála-
tot egy évre a Bolyai épületben he-
lyezték el. Bodnárné Göndör Magdolna
kiemelte, hogy az elõterjesztés a tan-
évkezdés tapasztalatait összegzi, ami-
ben a jövõ évi központi finanszírozással
összefüggõ kérdések nem szerepelnek.
Amennyiben elvonások történnek, azt
vagy az önkormányzatnak, vagy a
szülõknek kell pótolni. Suskó Viktor is-
mertette, hogy az város évrõl évre na-
gyobb összeggel járul hozzá a gyer-
mekétkeztetéshez. Amíg azonban nin-
csenek meg a pontos jövõ évi támo-
gatási összegek, kár ilyen kérdésekrõl
polemizálniuk. Rónavölgyi Endréné
polgármester arra hívta fel a figyelmet,
hogy jó érzéssel tekinthetnek vissza a
tanévkezdésre. Az intézményekben a
szünidõben feladatterv alapján meg-
történtek a szükséges karbantartások,
felújítások, a pedagógusok számos tá-
bort, programot szerveztek diákjaiknak.
Nagy elismerés, hogy a szabad isko-
laválasztás jogával élve sok szülõ a vá-
rosba járatja a gyerekét. Ezek a fiata-
lok javítják az intézmények kihasz-
náltságát, normatívát hoznak maguk-
kal és nekik köszönhetõen nem kell pe-
dagógusokat, konyhásokat elbocsáta-
ni a városban. Szerencsen több mint
ötszáz gyermek részesül 50%-os vagy
teljes összegû étkezési támogatásban.
A mûvészeti képzésnél az alapnor-
matíván túl a pályázati lehetõségeket
is kihasználják. A polgármester ismer-
tette, hogy a helyi általános iskolában
és gimnáziumban hétmillió forintot biz-
tosítanak minõségi oktatásra a peda-
gógusoknak. 

BURSA-ÖSZTÖNDÍJ 
A következõ napirendi pont kereté-

ben a Bursa Hungarica felsõoktatási
ösztöndíjpályázathoz történõ csatla-
kozásról, valamint az ezzel kapcsola-

tos helyi szabályozás módosításáról ho-
zott döntést a testület. Egeli Zsolt azt
javasolta, hogy az örökségbõl származó
vagyon ne legyen kizáró ok a támo-
gatásra történõ jelentkezésnél. Koncz
Ferenc szerint minden jelentkezõnek
vagyoni helyzetétõl függõen biztosít-
sanak valamilyen összeget, amit a me-
gyei önkormányzat és az állam kiegé-
szít. Ne legyenek szigorúbbak az elõ -
írásoknál és vegyék ki a szabályozás-
ból, hogy elõnyt élvez az, aki nem ré-
szesül kollégiumi ellátásban.  Visi Fe-
renc szerint az önkormányzat a dön-
tésénél nemcsak a papírokon szereplõ
adatok, hanem a jelentkezõk életkö-
rülményeinek az ismeretében igyekszik
igazságos döntést hozni. Porkoláb Bé-
láné, a polgármesteri hivatal közigaz-
gatási osztályvezetõje arra hívta fel a
figyelmet, hogy a pályázat a kiírás sze-
rint szociális alapon nyújtott támoga-
tásról szól. Ezért meg kell határozni a
jogosultság feltételeit. Sípos Attila arra
hívta fel a figyelmet, hogy a helyi ren-
deletet nem szigorítanák, pusztán azo-
kat a részeket veszik ki belõle, amit tör-
vény szabályoz. A szociális alapon járó
ösztöndíjpályázatnál kötelesek szabá-
lyozást kialakítani, amit figyelembe
vesznek a jogosultság megállapítása-
kor. Vaszily Miklós szerint a szociális
rászorultság kritériumát meg kell ha-
tározni. A támogatási döntést elõkészítõ
bizottság a rangsorolásnál alapos mun-
kát végez, amely során a napi tapasz-
talatukra is alapoznak. A testület ezt kö-
vetõen kivette az elõterjesztésbõl a kol-
légiumi ellátással összefüggõ szabá-
lyozást, majd Heves János tartózkodása
mellett elfogadták a korábbi rendelet
módosítását.    

NAPIRENDEN
A BERUHÁZÁSOK 

Önálló napirend volt az önkor-
mányzati ülésen a városfejlesztési prog-
ramokról, beruházásokról készített tá-
jékoztató. Szabó Lászlóné, a polgár-
mesteri hivatal építésügyi és városfej-
lesztési osztályvezetõje ismertette, hogy
a napokban megtörtént a Norvég Alap-
pal a szerzõdés aláírása. Egeli Zsolt
megkérdezte, hogy az áfa-változás mi-
ként érinti a pályázati támogatásokat.
A többletköltségre a kiírók biztosítanak-
e erre plusz pénzügyi forrást? Visi Fe-
renc kiemelte: a beruházások között
említik a Széchenyi utcát, aminek csak
a fele újult meg. Félõ, hogy az esetle-
gesen a következõ választási ciklusra
áthúzódó fejlesztésekre az üres ál-
lamkassza miatt a város nem kapja meg
a megítélt pénzt. Ha minden nyertes
pályázat megvalósul, az óriási fejlõdést
eredményez a városban. Hidegkúti
Ákos arra volt kíváncsi, hogy milyen
önkormányzati határozat alapján épült
ki telekommunikációs rendszer a he-
lyi intézmények között. Hol lesz en-
nek a központja, és miként biztosítják
a lehallgathatóság elleni védelmet. A
képviselõ szerint a város eladósodott,
ami a jövõbeni beruházások gátja le-
het. Bíró István azt javasolta, hogy a
Bajcsy-Zsilinszky út rekonstrukciója
elõtt a közmûveket minél hamarabb
cseréljék ki a szolgáltatók. Kalina La-
jos a korábban készült tervek folya-
matos aktualizálását szorgalmazta. He-
ves János szerint olyan fejlõdés elõtt áll
Szerencs, amire az itt élõk ötven év múl-
va is emlékezni fognak. Koncz Ferenc
szóvá tette, hogy a Fenyves utcai csa-
padékvíz-elvezetés nem szerepel az
 elõ terjesztésben, holott erre már kilenc
esztendõvel ezelõtt félretették a pénzt.
Miközben az elmúlt idõszakban szé-
pült a város, a lakosságszám folyama-
tosan csökkent. Nincs munkahely Sze-
rencsen, ami miatt elvándorolnak az

emberek. Megkérdezte, hogy a csa-
padékvíz-elvezetési projekt az egész te-
lepülést érinti-e? Danyi László kiemelte:
az önkormányzat sokat tett a telepü-
lés gyarapításáért, és büszke, hogy en-
nek részese lehetett. 

Szabó Lászlóné ismertette, hogy a pá-
lyázatok egy részénél az áfaváltozás-
ból adódó többletköltségre is lehet tá-
mogatást igényelni. Jogszabály írja elõ,
hogy a terveket háromévente  korszerû -
ségi felülvizsgálat alá kell vetni. A
Bajcsy-Zsilinszky útnál az elektromos-
és a telefonkábelek, közmûvek földbe
helyezése kötelezõ. Szeretnék elérni,
hogy a GW-Borsodvíz Kft. az ivóvíz-
hálózat rekonstrukcióját is végezze el.
A Fenyves utcában korábban több pró-
bálkozás is történt a csapadékvíz-el-
vezetés feltételeinek a megteremtésé-
re. A legtisztább az lesz, ha a szüksé-
ges területet a kisajátítás szabályai sze-
rint szerzi meg az önkormányzat. Sze-
rencs teljes csapadékvíz-elvezetõ rend-
szerének a rekonstrukciójára készen
vannak a tervek, ami hat részre osztja
fel a várost. A feladatok egy részét más
pályázatok keretében – például Erzsé-
bet tér átépítése – elvégzik. Bíró Lász-
ló jegyzõ közölte, hogy az intézmények
között semmiféle hálózatépítés nem tör-
tént. Mindössze telefonszolgáltatót vál-
tottak, ami éves szinten százezer fo-
rintos nagyságrendû megtakarítást je-
lent az önkormányzatnak. Rónavölgyi
Endréné kiemelte, hogy Szerencsen az
elkövetkezõ idõszakban több mint
négymilliárd forint értékû beruházás va-
lósul meg. E mögött komoly háttér-
munka van. Ugyanakkor a térség töb-
bi városába is jelentõs pályázati forrás
jutott. Az európai uniós források adta
lehetõséget ebben az idõszakban le-
hetett kihasználni, ami meg is történt
Szerencs esetében. A felvett hitelbõl ki-
váltották a korábbi adósságokat és fej-
lesztik a várost, az adósság visszafize-
tésére pedig megvan a fedezet. A be-
ruházásokhoz szükséges önerõ 50 szá-
zalékára szintén pályáznak, ami csök-
kenti a költségeket. A csapadékvíz-el-
vezetési feladatokra 431 millió forint-
ra nyújtják be az igényüket a leghát-
rányosabb helyzetû kistérségek számára
megjelent kiírás keretében. A polgár-
mester szerint a munkahelyteremtés
 elõ segítése fontos önkormányzati fel-
adat, amiben vannak már eredmé-
nyek, de összefogással, a befektetési
kezdeményezések – mint például az
 erõmû építés közös támogatásával –
ezen a területen nagyobb sikert ér-
hetnének el. Az elõterjesztésben fog-
laltakat a testület Koncz Ferenc tar-
tózkodása mellett tudomásul vette.

TISZK-ÜGYEK
A TESTÜLET ELÕTT 

Külön napirend keretében foglalko-
zott az önkormányzat a Zempléni
Szakképzés-szervezési Társuláshoz
(TISZK) történõ havi 119 ezer forintos
pótbefizetésrõl. Egeli Zsolt szerint kor-
rekt tájékoztatásra volna szükség arról,
hogy mi a TISZK feladata. A hazai szak-
képzés jövõje az ország sorsát  jelentõ -
sen befolyásolhatja. Az elõterjesztést
az önkormányzat Heves János tartóz-
kodása mellett elfogadta. 

Ezt követõen a TISZK-pályázathoz
történõ csatlakozást vitatta meg a tes-
tület. Gál András elnök az ügyrendi és
oktatási bizottság nevében támogatta
az elõterjesztést, aminek eredménye-
ként 202 millió forintos fejlesztés va-
lósulhat meg Szerencsen. Ugyanakkor
feltételként szabták, hogy a városban
legyen a TISZK központja és teremt-
sék meg a pénzügyi lehetõségét a volt
Hunyadi iskola tornatermének a hasz-
nálhatóvá tételére. Rónavölgyi Endré-

né arra hívta fel a figyelmet, hogy az
összességében egymilliárd forintos pro-
jektbõl 200 millió forint szolgál az  elõ -
készítésre, a fennmaradó összeg döntõ
többsége az érintett iskolák eszközfej-
lesztését támogatja és mintegy har-
mincmillió forint jut épületfejlesztés-
re. Mindebbõl Szerencset 202 millió
forint érinti. A gimnáziumnak 27 mil-
lió forint jut tanterem-rekonstrukcióra,
illetve idegen nyelvi médialabor ki-
alakítására, a fennmaradó összeg a
szakképzõ iskola eszközbeszerzését
szolgálja. A 27 millió forinthoz az ön-
kormányzatnak 13 millió forint saját
 erõ vel kell hozzájárulnia. Koncz Ferenc
szerint most úgy tûnik, hogy Sze-
rencsre kerül a TISZK irányító köz-
pontja. Itt döntenek majd arról, hogy
hol milyen fejlesztések valósulnak
meg. Ez a városnak és a helyi szakképzõ
iskola fennmaradásának is a javát szol-
gálja. Egeli Zsolt szerint stratégiai kér-

dés, hogy a helyi szakképzés meg-
újuljon. Emlékeztetett, hogy az iskola
korábban a városé volt, azonban 2000-
ben az önkormányzat mûködtetésre át-
adta a megyei közgyûlésnek. Heves Já-
nos azt kifogásolta, hogy a pályázat
önerejét 50-50 százalékban osztották
el a megyei önkormányzat és az érin-
tett települések között. Ehelyett a fenn-
tartott intézmények aránya szerint kel-
lett volna a rájuk esõ költségeket meg-
határozni. Az alpolgármester szerint a
tornaterem felújítására oda kell figyel-
ni. Bíró István fontosnak tartotta  tanmû -
helyek létesítését, ahol megfelelõ gya-
korlati ismeretet szerezhetnek a tanu-
lók. Erre nagy szükség volna a helyi
szakmunkásképzés megõrzése érde-
kében. Visi Ferenc azt kifogásolta,
hogy a fejlesztési program most van in-
dulóban és máris extra kívánságokat fo-
galmaznak meg. 

Kalina Lajos arra hívta fel a figyel-
met, hogy a Szerencset érintõ 202 mil-
lió forintos támogatásból úgy vállal ön-
részt az önkormányzat, hogy a város
vagyona alig gyarapodik. Miközben a
TISZK központja itt lesz, Sátoraljaúj-
helyre 400 millió forint kerül. Fekete
József azt kérte, hogy miután a fej-
lesztési költségek egy részét a szeren-
csi képviselõ-testület állja, a beszer-
zésekbõl a helyi vállalkozások is ré-
szesüljenek. Koncz Ferenc kiemelte,
hogy a szakképzõ iskolába kerülõ gé-
pek Szerencsen lesznek, azokat más-
hová nem vihetik el. Rónavölgyi End-
réné kérésként fogalmazta meg, hogy
a 9–10. osztályos oktatás kerüljön el a
városból, és lehetõség szerint tegyék
használhatóvá a volt Hunyadi iskola
tornatermét. A szerencsi önkormány-
zat szempontjából az önerõt figyelembe
véve a TISZK beruházás ötven száza-
lékos támogatottságú, ami nem túl jó
arány. Ugyanakkor fontosnak tartják a
helyi középiskolák fejlesztését. A saját

forrás csökkentésére élni fognak a pá-
lyázati lehetõséggel. 

Az elõterjesztést a testület egyhan-
gúlag elfogadta. 

MEGVÁLASZTOTTÁK
A VÁROS ÚJ JEGYZÕJÉT 

Az önkormányzat ülésén a jegyzõi
munkakör meghirdetésérõl is döntés
született. Az elõírt határidõre két pá-
lyázat érkezett a polgármesteri hiva-
talba, amelyek közül csak egy felelt meg
az elõírt feltételeknek. Így a testület nyil-
vános ülésén Gadóczi Bertalan al-
jegyzõt hallgatta meg. Egeli Zsolt arra
volt kíváncsi, mi a véleménye a je-
löltnek arról, hogy több mint egy éve
nincs törvényességi felügyeleti szerve
az önkormányzatoknak. Heves János
kiemelte, hogy a tisztségre jelentkezõ
fizikai dolgozóként kezdte a pályafu-
tását, jogi diplomája Cum Laude  minõ -

sítésû és az elmúlt idõszakban jelentõs
szakmai tapasztalatra tett szert, külö-
nösen nagy jártasságot szerezve a pá-
lyázatok menedzselésében. Gál And-
rás szerint a jelenlegi aljegyzõ az el-
múlt évtizedben minden területen ér-
tékes munkát végzett. Hidegkúti Ákos
arra volt kíváncsi, miként tartja Gadóczi
Bertalan összeegyeztethetõnek köz-
tisztviselõi beosztásával, hogy az elõzõ
választáson Edelényben az MSZP tá-
mogatásával indult a polgármesteri
székért. Sipos Attila szerint a jelölt jól
sáfárkodott aljegyzõi megbízatásával.
Visi Ferenc hangsúlyozta, hogy aljegyzõ
eddigi munkáját részrehajlás nélkül vé-
gezte. 

Gadóczi Bertalan szerint a jegyzõnek
úgy kell irányítania az önkormányzat
munkáját, hogy az felügyelet nélkül is
megfeleljen a törvényességnek. Eddig
kétszer indult Edelényben polgármes-
teri választásokon: elõször független je-
löltként négy jobb- és baloldali párt tá-
mogatásával, majd az MSZP jelöltje-
ként. Azóta politikával nem foglalko-
zik, ez a munkájából is kitûnik, amit
a képviselõi hozzászólások visszaiga-
zolnak.    

Szerencs Város Önkormányzata vé-
gül egyhangú szavazással Gadóczi
Bertalant választotta meg a város jegy-
zõjének, aki a polgármester elõtt letette
az esküt. Az ülésen Rónavölgyi End-
réné idézte fel a nyugdíjba vonuló Bíró
László közigazgatásban eltöltött 43
éves pályafutásának állomásait, majd
emléktárgyakat adott át a 25 esztendõt
Szerencs szolgálatában eltöltött köz-
tisztviselõnek. Dócs Róbert helyi tûzol-
tóparancsnok a testület tevékenységét
segítõ munkásságáért tiszteletbeli tûzol-
tóvá fogadta Bíró Lászlót, akinek pa-
rancsnoki díszsisakot ajándékozott.
Az önkormányzati ülés végén a jelen-
lévõk köszöntötték a címzetes fõ -
jegyzõt.                        Á. A.–S. L.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Gadóczi Bertalan a polgármester elõtt tette le a jegyzõi esküt. 



Bûn- és balesetmegelõzé-
si napot tartottak szeptember
26-án Szerencsen, az egyik
áruház parkolójában. A csa-
ládok számára meghirdetett
programon a helyi tûzoltó-
ság és a rendõrség tevé-
kenységébe pillanthattak be
az érdeklõdõk. A gyerekek
számára különleges élmény
volt, hogy beülhettek a ha-
talmas piros tûzoltóautókba.
Megérkeztek a helyszínre a
motoros rendõrök, a bát-
rabb fiatalok a kétkerekûek
nyergébe is felpattantak. A
tûzoltók és a rendõrök a
fõzõversenyhez készülõd-
tek, amiben az egyenruhá-

soknak alkalmi segítõpartnerei is
akadtak. A szalmabálákkal megrakott
roncs a késõbbi oltási bemutató kel-
léke volt, ami a szolgálatos egység-
nek volt a feladata a szerencsi bal-
eset-megelõzési napon.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
MUNKÁBAN A TÉRFIGYELÕ 
A helyi térfigyelõ rendszernek kö-

szönhetõen szeptember 24-én éjszaka
bûncselekmény elkövetése közben ér-
tek tetten a rendõrök egy négyfõs tár-
saságot Szerencsen. A kamerahálóza-
tot felügyelõ diszpécser 22 óra körül
jelezte a helyi rendõrkapitányság ügye-
letének, hogy gyanús mozgást észlelt
a szerencsi piacnál. Többen bemász-
tak a kerítésen, egy kerékpáros pedig
kívül maradt és figyelt. A szolgálatban
lévõ járõrök óvatosan közelítették meg
a helyszínt, nehogy idejekorán meg-
zavarják az éjszakai látogatókat. Az
egyenruhások a piac területén némi ül-
dözés után elfogták a szerencsi P. Dá-
vidot, valamint a bekecsi D. Pétert és
B. Renátót, akik a büfébe próbáltak be-
törni. A rendõrök elõállították a három
elkövetõt, majd a vallomásuk alapján
rövidesen negyedik társuk, B. Richárd
kezén is kattant a bilincs. Mint kide-
rült, az õ feladata lett volna a figyelés,
de késõn észlelte a kiérkezõ rendõrö-
ket, így mentette a menthetõt és haza-
tekert kerékpárjával, ahonnan a járõ-
rök állították elõ.

ÁTVERTE A KAMIONOSOKAT 
Egy miskolci férfi huzamosabb ide-

ig rászedte a gyanútlan kamionosokat,
akik így alkalmanként 30-40 euróhoz
juttatták a csalót. Az Encsi Rendõrka-
pitányság üzletszerûen szabálysértési ér-
tékre elkövetett csalás vétsége miatt in-
dított eljárást egy 36 éves férfival szem-
ben. A csaló trükkje az volt, hogy a tor-
nyosnémeti határátkelõhelynél vára-
kozó külföldi kamionsofõröktõl a va-
lódinak látszó nyugta ellenében par-
kolódíjat szedett. A férfi esetenként 10-
15 eurót vett át a gyanútlan sofõrök-
tõl, akik nem is gondolták, hogy rá-
szedték õket, így feljelentést sem tet-
tek.  Az álparkolóõr tevékenysége
azonban feltûnt az arra közlekedõknek,
ezért az Encsi Rendõrkapitányságra
eljuttatott információk alapján szep-
tember 30-án tetten érték a miskolci fér-
fit, aki egy-egy alkalommal 40-50 eu-
rót is bekasszírozott.

KÖLCSÖNNYAKLÁNC
VISSZAJÁR!

A Szerencsi Rendõrkapitányság sik-
kasztás vétségének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást két tállyai  fia -
talemberrel szemben. A páros a me-
netrend szerinti autóbuszjáraton kérte
kölcsön a sértettõl az ezüst nyakláncát,
mondván, csak megnézik és rögvest
visszaadják. Az elkövetõk azonban
maguknál tartották az ékszert, amit ké-
sõbb értékesítettek. A sértett pár nap-
pal késõbb meglátta a nyakláncát egy
másik fiatalemberen, aki miután érte-
sült a korábban történt eseményekrõl,
azonnal visszaadta eredeti gazdájának
az ezüstöt, így a 30 000 forintos kár meg-
térült.

BEDÕLT
A TELEFONBETYÁRNAK

El lehetne kerülni a bajt, ennek elle-
nére nem egyszer fordult már elõ, hogy
valaki mesés nyeremény ígéretében
csalt ki összegeket a sértettektõl. Egy al-
sózsolcai nõ kilencmillió forint aján-
dékpénz helyett kétszázezer forinttal lett
szegényebb. A 43 éves asszonyt a mo-
biltelefonján hívta fel egy megnyerõ han-
gú, választékosan beszélõ, doktor Sz. Z.-
ként bemutatkozó férfi. Közölte vele,
hogy egy telefonos társaság sorsolásán
nyert 9 200 000 forintot. Ahhoz azon-
ban, hogy a pénzt megkaphassa, nem
kell mást tennie, csak fél órán belül be
kell fizetnie, regisztrációs díjként 200 000
forintot egy általa megadott számla-

számra. A nõ hitt a hangnak, aki szin-
te ötpercenként hívogatta õt, hogy ér-
deklõdjön arról, hogy éppen hol tart a
tranzakcióban. A mese részeként a fér-
fi elmondta, hogy a regisztrációs díjat
visszakapja a nyeremény aznap esti ki-
szállításánál. Sõt, egy közjegyzõtõl kap
majd PIN kódot is, aminek a segítségé-
vel, mintegy ellenõrzésként visszahall-
gathatja a beszélgetésüket. – De erre nem
lesz szüksége, hiszen este hét órára már
a birtokában lesz a 9 200 000 forint –
erõsítette meg a férfi. A határidõ letelt,
a csaló áldozatává vált nõ pedig meg-
döbbenve tapasztalta, hogy pénz sehol,
a közjegyzõ sehol, a PIN-kód sehol, dr.
Sz. Z. sehol, 200 000 forint sehol. A Mis-
kolci Rendõrkapitányság csalás miatt
folytat eljárást az egyelõre még isme-
retlen elkövetõvel szemben.

EGY ESTE KÉT BALHÉ
A háromfõs társaság két betöréses lo-

pást hajtott végre egymás után, aminek
a tagjai végül a rendõrök vendégsze-
retetét „élvezték”. Az Encsi Rendõrka-
pitányság ügyeletére érkezett bejelen-
tés szerint október 1-jén az éjszakai órák-
ban ismeretlen elkövetõk egy halmaji
bárba betörtek és onnan italokat és kész-
pénzt vittek el. Nem sokkal késõbb egy
aszalói büfében is megfordultak, innen
dohányárut, édességeket és italokat
zsákmányoltak. A forrónyomos csoport
nem sokkal késõbb megállított egy
gépjármûvet, amiben megtalálták az el-
lopott árucikkeket. A sofõr az egyik el-
követõ volt, akinek késõbb a társait is
elfogták. Az Encsi Rendõrkapitányság
lopás miatt indított eljárást az erdõhor-
váti és a két tállyai férfival szemben.

ÁRAM A KERÍTÉSBEN
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osz-
tálya eljárást indított több emberen, ti-
zennegyedik életévét be nem töltõ
személy sérelmére elkövetett emberö-
lés kísérlete miatt szabadlábon hagyá-
sa mellett egy 60 éves tiszalúci férfi el-
len. Az elkövetõ egy házilag készített
vezetékkel 220 volt feszültségû áramot
vezetett a háza elõtti, dróthálóból ké-
szített kerítésbe, hogy megóvja a kert-
jének termését a tolvajoktól. Szeptem-
ber 26-án a késõ délutáni órákban  két
kislány át akart mászni a kerítésen,
eközben megrázta õket az áram. Mind
a két gyermek könnyebb sérüléseket
szenvedett, megfigyelésre kórházba
szállították õket. A 60 éves férfi ellen
– aki szabadlábon védekezhet – a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-
fõkapitányság Bûnügyi Osztálya indí-
tott eljárást.

TRABANTOS FATOLVAJOK
Telefonon érkezett a bejelentés szep-

tember 24-én 9 óra körül a Sátoralja-
újhelyi Rendõrkapitányságra, hogy több
személy fát vág ki Felsõregmec külte-
rületén. Az ügyeletes azonnal tájékoz-
tatta a Hegyközben szolgálatot teljesí-
tõ körzeti megbízottat, aki két járõrrel
azonnal a megadott helyszínre sietett.
Az egyenruhások a Felsõregmec mel-
letti erdõs részen tetten értek négy
helybéli férfit, akik éppen két, speciá-
lisan erre a célra átalakított, rendszám
nélküli Trabantba pakolták be a kivá-
gott fát. A helyszínen elfogott Zs. A., B.
T., H. Zs. és M. J. beismerték, hogy a
fa kivágására nincs engedélyük, a cél-
juk tüzelõ lopása volt. A két gépjár -
mûvet, valamint az elkövetõk által ki-
vágott fát a rendõrök a helyszínen le-
foglalták. A tolvajokat másnap gyorsí-
tott eljárás keretében a Sátoraljaújhelyi
Városi Bíróság 15, illetve 20 nap elzá-
rással sújtotta, valamint a lopáshoz
használt két, átalakított gépjármûvet és
a kézifûrészeket elkobozta.

Ötven darab kábítószer-tartalmú
lónyugtatóval fogtak meg két hu-
szonéves drogkereskedõt a vámosok
Sátoraljaújhelyen. A több mint há-
rommillió forint értékû árut Szlová-
kiában egy állatorvostól vásárolták a
sárospataki férfiak.  Ellenük kábító-
szerrel való visszaélés miatt indult el-
járás. 

A határtól néhány kilométerre, Sá-
toraljaújhely fõutcáján állították meg
a vám- és pénzügyõrség járõrszolgá-
latának munkatársai a kábítószer-ke-
reskedõk autóját. A hátsó ülésen egy
nejlonzacskóba csomagolva szállí-
totta a páros az állatgyógyszereket.

Összesen 50 darab 50 ml-
es Narketin 10 elneve-
zésû lónyugtató került elõ
a dobozból. Ezek kábító-
szer-tartalmú, ketamin ha-
tóanyaggal rendelkezõ
gyógyszerek, ezért vény-
kötelesek. A feketepiacon
gyakran értékesítik azokat
drogfogyasztóknak. A két
férfit õrizetbe vették a vá-
mosok. Kiderült, mindkét
huszonéves volt már büntetve. Egyi-
kük nemrégiben éppen kábítószerrel
való visszaélés miatt kapott börtön-
büntetést. Az ítélet végrehajtását azon-
ban hat hónapra felfüggesztette a bí-

róság, ami október 16-
án járt volna le. 

A kihallgatáson egyi-
kük részletes beismerõ
vallomást tett. A férfi –
aki maga is kábítószer-
fogyasztó – elmondta: az
állatgyógyászatban
használt folyadékokat
október 1-jén este vette
át egy állatorvostól Szlo-
vákiában. A lónyugtató-

kat barátja rendelte meg a doktortól.
Az áruval gyalog indult Magyaror-
szágra a kishatárátkelõn keresztül. Ez
idõ alatt a társa a túloldalon az autó-
ban várakozott. Miután meg érkezett
hozzá a nyugtatókkal, azonnal be-
pattantak a szlovák rendszámú kocsiba
és elindultak Sárospatak irányába.
Néhány száz méter megtétele után
azonban elfogták õket a vámosok. 

A két férfinak nem ez volt az elsõ
szállítmánya. Augusztus végén ha-
sonló módon hoztak be Magyaror-
szágra 25 üveg, szintén ketamin tar-
talmú folyadékot. Egyikük vallomá-
sában megerõsítette: azzal a céllal
csempészték be az állatgyógyszereket,
hogy eladják azokat kábítószer-fo-
gyasztóknak.

A rendõrök büntetõjogi védelmé-
re vonatkozó jogszabályok szigorítá-
sát szorgalmazza a Független Rendõr
Szakszervezet.

Pongó Géza fõtitkár szerint a már
többször megfogalmazott kezdemé-
nyezéseiknek szomorú aktualitást ad-
nak a közelmúlt eseményei. A mene-
külõ betörõ által Budapest III. kerüle-
tében combon lõtt, életveszélyes sé-
rüléseket szenvedett rendõr esete saj-
nos nem elszigetelt, egyedi jelenség.
Tavaly január óta 14 esetben okoztak
az elkövetõk súlyos sérüléseket a rend
intézkedõ õreinek! A megtámadottak
sok esetben maradandó sérüléseket
szenvedtek, egyikük pedig tavaly feb-
ruárban, egy esztergomi családi ve-
szekedés kapcsán kezdeményezett in-
tézkedés során hunyt el. A 37 éves fér-
fi életét a 9 milliméteres pisztollyal mel-
lébe leadott lövés miatt már sajnos nem
tudták megmenteni a helyszínre érkezõ
mentõk. A hivatalos személy elleni  erõ -
szakos bûncselekmények száma – a
Legfõbb Ügyészség statisztikai adatai
szerint – 2008-ban 11 százalékkal
emelkedett, ami illeszkedik az általá-

nos tendenciákba, mivel ugyanezen
 idõ szakban 22 százalékkal nõtt a sze-
mély elleni bûncselekmények száma
is. A bûnözõk egyre erõszakosabb fel-
lépése egyértelmûvé teszi, hogy erõ -
teljesebb büntetõjogi védelmet kell biz-
tosítani a rendõröknek – véli a szak-
szervezeti fõtitkár, aki a III. kerületben
megsebesített, az érdekvédelmi szer-
vezethez tartozó rendõrtiszt helytállását
példaértékûnek tekinti és a hosszas utó-
kezelésre szoruló kollégát 100 ezer fo-
rintos gyorssegélyben részesítette. 

A Független Rendõr Szakszervezet
ugyanakkor követeli, hogy a jogalko-
tó szervek ismételten vizsgálják felül
a hivatalos személy elleni erõszakos
bûncselekmények büntetési tételeit, a
büntetõ törvénykönyv és a bünte-
tõeljárási szabályok megfelelõ mó-
dosításával biztosítsák a tettesek gyor-
sított, az elkövetéstõl számított 90 na-
pon belüli felelõsségre vonását, vala-
mint a bíróságoknak ezekben az
ügyekben az ítéleteknek a szigorítá-
sát, annak érdekében, hogy a kisza-
bott büntetések valóban kellõ vissza-
tartó erõt jelentsenek a rendõrök el-
leni támadásoktól.

Új közlekedésbiztonsági akci-
ót hirdetett a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõka-
pitányság. A rendõrség novem-
ber 1-jéig olyan közlekedési táb-
lákról várja a tablavadasz@bor-
sod.police.hu internetes címre a
lakossági bejelentéseket, amelyek
a jelenlegi helyükön indokolat-
lannak tûnnek, vagy esetleg meg-
tévesztõk. Fontos, hogy gépelt,
vagy szövegszerkesztõvel írt le-
vélbõl, illetve a kötelezõen csa-
tolandó fotóból egyértelmûen ki-
derüljön, hol található a beküldõ
által kifogásolt KRESZ-tábla.   

Szerencsés kimenetelû közlekedési
baleset történt szeptember 23-án
Szerencsen. A Rákóczi úton a Bolyai
iskola elõtt akart nagy ívben a Béke
utcába akart kanyarodni egy autós.
A megálló kocsi hátuljába fékezés
nélkül belerohant a mögötte haladó
kocsi vezetõje. Az ütközésnek éppen
a szemtanúi voltak a hátuk mögött
érkezõ mentõautóban ülõk. Az
egészségügyi szakembereknek sze-
rencsére nem kellett beavatkozniuk,
mert nem történt személyi sérülés,
azonban a baleset során jelentõs
anyagi kár keletkezett. A balesetet

okozó szerencsi sofõrrel szemben al-
kalmazott alkoholszonda elszínezõ -
dött, ezért a rendõrök õt vérvételre
elõállították és szabálysértési eljárást
indítottak ellene.

LÓNYUGTATÓK A DROGKERESKEDÕNÉL

A lefoglalt gyógy szer. 

FOKOZOTT VÉDELMET
A RENDÕRÖKNEK 

TÁBLAVADÁSZAT

ÜTKÖZÉS A BELVÁROSBAN
A megengedett sebesség jóval több

mint kétszeresével száguldott egy au-
tós Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, a 37-es úton. Szeptember utol-
só hétvégéjén a megyei rendõr-fõka-
pitányság járõrei fotóztak le egy au-
tóst, aki a megengedett hetven he-
lyett 184 kilométer/órás sebességgel
hajtott. A Skodával száguldozó sofõr-
re maximum 300 ezer forint köz-
igazgatási bírságot szabhatnak ki, és
miután késõbb meg is állították, sza-
bálysértési eljárás indul ellene, így
akár a jogosítványát is elvehetik.

GYORSHAJTÁSI
REKORD

TÛZOLTÓK ÉS RENDÕRÖK A PARKOLÓBAN

Az alkalmi rendõrmotorosnak tetszett a
szombati program. 
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Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk vá-
laszt, hogy hol készült a fotó? A meg-
fejtéseket október 22-ig várjuk pos-
tai levelezõlapon (3901 Szerencs,
pf.: 85.) vagy SMS-ben a 20/940-
2066-os számra. A helyes választ be-
küldõk között 2000 forintos vásár-
lási utalványt sorsolunk ki.

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: a volt községi fürdõben. A
szerencse ez alkalommal Lutter La-

josné, Szerencs, Huszárvár u. 5.
szám alatti olvasónknak és 70/341-
1005-ös telefonszámról SMS-t küldõ
játékosnak kedvezett. Nyeremé-
nyüket október 13–22. között, mun-
kaidõben vehetik át a szerkesz -
tõségben.

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?

A cím szerint van, aki talán azt gon-
dolja, hogy a Mátrában vagyunk, és rosz-
szul írtam a nevet. Nem errõl van szó.
Zircen, az arborétum mellett elhalad-
va, keresztezi utunk a Gyõr–Veszprém
közötti vasutat. Mielõtt eszünkbe jutott
volna a „messze van még?” gondola-
ta, alig egyórás gyaloglás után már Nagy-
esztergár településen voltunk. A  médiá -
ban nemigen találkozunk a nevével, pe-
dig már 1270-ben szerepelt írásban,
Wztrugar formában. Tovább tanulmá-
nyozva a túraatlasz leírását, ez a szláv
eredetû név favágót jelent, ami az itt élõk
megélhetési forrására utalt. A török
idõkben ez is elnéptelenedett, késõbb
Ányos Ferenc telepítette be katolikus né-
met családokkal. A falu szülötte Ányos
Pál, a felvilágosodás kiváló elméje.

Itt van a Gaja-patak forrása is. Innen
tehát ennek a vízgyûjtõjében haladunk
az Északi-Bakony úgynevezett szélfel-
õli oldalán. Jó, ha tudja a turista, hogy
ezen a környéken az országos átlagnál
lényegesen több esõ hullik, jelentõs ré-
sze május, augusztus hónapokban. Far-
kasgyepûn már 843 mm csapadék-
mennyiséget is mértek. Jellemzõ még
a területre a sok-sok forrás, melyek vize
jelentõsen növeli a patak vízhozamát.
Bakonynána és Jásd között járva hasonló
élményben volt részem, mint amikor a
Naszályra felmentem, csak itt a mély-
ség szépsége nyûgözött le. A patak he-
lyenként szûk szurdokban folytatja út-
ját. A túraút ezen szakaszát járva egye-
bek mellett két veszéllyel kell számol-
ni. Az egyik az, hogy a már említett csa-
padékos hónapokban egy hirtelen jött
zivatar „kimoshatja” az arra járókat a

szurdokból. Különösen akkor veszélyes,
ha netán ott éjszakáznának. Akkor va-
lószínû, hogy sátorral együtt úsznak. A
Zempléni-hegységben volt erre példa
néhány évvel ezelõtt.

Van egy másik dolog is, amire tábla
figyelmeztet. Jelentõs vadrezervátum te-
rületén halad át a túraút, ahol rendszeres
a vadásztatás. A hírek szerint eddig
ugyan csak vadászok lõtték meg egy-
mást, de a szürkületben lehajoló, vagy
leguggoló turista is puskavégre kerül-
het. Ezért írták ki, hogy a területen tar-
tózkodni szürkülettõl világosodásig ti-
los. Egyébként egyetlen alkalommal sem
sikerült úgy áthaladni, hogy több-ke-
vesebb vaddal ne találkoztunk volna.
Egy kicsit szafariparkban éreztem ma-
gam. Idõnként megrettentünk, amikor
egy-egy, vagy éppen csapatnyi nagyvad
megzörgette a bokrokat és csörtetve me-
nekült. A terület tisztásain a bokrok
mindegyike gomba alakú volt a vadak
rendszeres rágásai miatt. Egyik alka-
lommal egy vaddisznócsalád keresztezte
utunkat. Elöl az egyik szülõ és utána egy
sor süldõ ballagott. A sort egy másik fel-
nõtt zárta, amely észrevett bennünket
és megállt az út közepén. A lépteink üte-
me automatikusan lelassult. Nekem
olyan gondolatok forogtak a fejemben,
hogy most õ fog megijedni és elrohan-
ni, vagy mi mászunk a fára. Aztán a már
máskor kipróbált módszert alkalmaztam.
Lehajoltam és kutyaugatást utánoztam.
Ettõl aztán gyorsan eltûnt a bozótban.
Társaim megkérdezték, hogy ez meg
akart-e minket támadni. Ez azonban már
sohasem derült ki.

Szádváry Gyula

Kéktúra XXIX.
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Manapság, amikor az eszmék
 vonz ereje meghátrál az önös érde-
kek elõtt, kényes dolog olyan érzel-
mekrõl szólni, melyek fõleg anyagi
elõnyöket nem látszanak biztosíta-
ni. Márpedig attól, akit az egyéni ér-
dek sarkall, semmi sincs oly távol,
mint a haza tiszta szeretete.

Az aradi hõsök viszont a hazát fél-
tették, a szülõhazát vagy a választott
hazát, amelynek az alkotmányára
1848-ban esküt tettek, és a szó szo-
ros értelmében mindhalálig megtar-
tották ezt a fogadalmat. Mielõtt az
osztrákok kezébe kerültek, mint fog-
lyok, mindannyian megszökhettek
volna, de õk tudatosan, szabadon vál-
lalták sorsukat. Aulich Lajos, német
származású tábornok ezt úgy fogal-
mazta meg a siralomházban: „Szol-
gáltam, szolgáltam, mindig csak szol-
gáltam. És halálommal is szolgálni fo-
gok. Forrón szeretett magyar népem
és hazám, tudom, megértik ezt a szol-
gálatot.” A haláltól sem féltek, elég-
szer szembe néztek vele a csata-
mezõkön. „Legyõztük a halált, mert
bármikor készek voltunk elviselni
azt”– ezzel a gondolattal búcsúzott
hazájától a 45 éves szerb Damjanich
János tábornok. Ha elemeznénk ma-
gyarságukat, bizony különbözõ for-
rásból születtek, más-más úton kö-
zeledtek a haza szolgálatának célja
felé, mégis bíróik elõtt egyet vallot-
tak, egységüket megõrizték az ellen-
ség elõtt.

A „bresciai hiéna” a világosi fegy-
verletételt követõen azonnal meg-
kezdte a megtorlásokat. „Milyen
különös, hogy Haynau bíró is ke-
resztény és én is az vagyok. Csak az
ördög keverhette így össze a kár-
tyákat” – vélekedett a helyzetrõl a
horvát Knézich Károly, 41 éves tá-
bornok. Az elsõ csoportos ítélet-vég-
rehajtásra 160 évvel ezelõtt 1849.
október 6-án történt. A szabadság-
harc fõtisztjeit, mint valami go-
nosztevõket kötél általi (kivégzésük
sorrendjében Pöltenberg Ernõ, Tö-
rök Ignác, Láhner György, Knézich
Károly, Nagy-Sándor József, Leinin-
gen-Westerburg Károly, Aulich La-
jos, Damjanich János, Vécsey Ká-
roly), illetve négy fõtisztet (Kiss Ernõ,
Schweidel József, Dessewffy Arisz-
tid, Lázár Vilmos) kegyelembõl go-
lyó általi halálra ítéltek és végeztek
ki. Az aradi várbörtönben búcsúle-
veleket írtak elõzõ éjjel, üzentek sze-

retteiknek, kivétel nélkül mindenki
a hazájának és népének, és egy ki-
csit talán az utókornak is. „Szép kül-
döttség megy az Úristenhez a ma-
gyarok ügyéért könyörögni – mond-
ta lovag Pöltenberg tábornok, ami-
kor az akasztásra ítélteket kivezet-
ték celláikból, és végignézett ma-
gukon októbernek ama borús reg-
gelén. Õ volt az elsõ.

Az aradi vértanúk kultuszának tör-
ténetét mindjárt a kivégzés napjával
kell kezdenünk, hiszen – a szemta-
núk elbeszélése alapján – már egy-
két órával a halálukat követõen a nép
roppant tömegekben zarándokolt
arra a helyre, melyet a zsarnokság
„Golgotává avatott”. Az Aradi Hon-
védegylet 1871-ben egy terméskõbõl
készült emlékoszlopot állított fel a vár
alatti zsigmondházi mezõn, a ki-
végzés helyszínén. Három évvel
késõbb a vesztõhelyi emlékoszlopot
megmagasították egy gúla alakú osz-
loppal, melyet tíz évvel késõbb egy
obeliszkre cseréltek, rajta a felirat:
„Az aradi tizenhárom vértanú kivé-
geztetési helyének megörökítésére
emeltetett 1881. október 6-án”. A
Jablonszky Vince keze nyomán ké-
szült emlékmû alapjában a vértanúk
földi maradványait helyezték el. E
vesztõhely nemcsak a tizenhárom
vértanúnak állít emléket, hanem
azon mártíroknak is, akik október 6.

elõtt és után fizettek  életük kel a sza-
badságharcban való részvételükért.
Róluk kevés szó esik, pedig már au-
gusztus 20-án, illetve 25-én gyors tár-
gyalás után kivégezték Hruby Gyu-
la huszárszázadost és Murmann Sán-
dor nemzetõr õrnagyot, akiket a te-
mesvári csata után fogtak el. Aradon
Ormai-Auffenberg Norbertet au-
gusztus 22-én, illetve késõbb októ-
ber 25-én az író Kazinczy kisebbik
fiát, Lajost, aki „Megyek utánatok!”
– felkiáltással állt a kivégzõosztag elé.
A hadbíróságok több mint félezer ha-
lálos ítéletet hoztak, ebbõl mintegy
százötvenet hajtottak végre, a töb-
bit 20-30 évnyi várfogságra módo-
sították. Nem kegyelmeztek azonban
Batthyány Lajosnak, az elsõ felelõs
magyar kormány miniszterelnöké-
nek, akit Pesten az Újépületben vé-
geztek ki. „Elõbb vagy utóbb azok-
ra háramlandik vissza halálom gya-
lázata, kik engem hálátlanul és igaz-
ságtalanul gyilkolnak meg” – írta fe-
leségének. Október második felében
újabb ítéletek születtek. Ezek alap-
ján kivégezték Csány László mi-
nisztert és kormánybiztost, Szacsvay
László országgyûlési jegyzõt, báró
Perényi Zsigmond felsõházi alelnö-
köt, valamint több katonatisztet. Pe-
ter Giron alezredes, a magyar olda-
lon küzdõ német halálfejes légió pa-
rancsnoka és Mieczyszlaw Woroni-
ecki, a lengyel légió alezredese élet-
ének szintén sortûz vetett véget. A
véres megtorlások 1850-ben is foly-
tatódtak, ekkor végezték ki Ludwig
Hauk alezredest. 

Az aradi vértanúknak szobrot is ké-
szítettek, amit késõbb szabadság-
szoborra kereszteltek, hogy nevében
is jelképezze az összes mártíráldo-
zat elõtti tiszteletet. A munkát Hu-
szár Adolf kezdte el, de a szobrász
halála miatt Zala György kapta meg
a kompozíció elkészítésének a fel-
adatát. 1885. október 6-án, a vérta-
núk halálának napján kezdte el a
munkát és a felavatása öt év múlva
ugyanezen a napon történt. Az Éb-
redõ szabadság alakja, a Harckész-
ség és az Áldozatkészség, a Haldokló
harcos, illetve a csoport fõalakja, a
Hungária ünnepélyes leleplezésén
részt vettek a vértanúk családtagjai:
Damjanich Jánosné, Schweidel tá-
bornok lánya, Leiningen tábornok fia,
illetve a szabadságharc tisztjei közül
Klapka György. Trianon után szinte
azonnal felmerült a szobor lebontá-
sának a gondolata. Eltávolítása után
különbözõ helyeken tárolták, leg-
utoljára az aradi vár árkában õriz-
ték, innen 1999-ben a minorita rend-
ház udvarára szállították, ahol meg-
kezdõdött a restaurálása. 2004-ben
a mûalkotást ismét felállították a ro-
mán–magyar megbékélésnek szen-
telendõ emlékparkban.

Aki figyelemmel kíséri az utóbbi év-
tizedek társadalmi-politikai változá-
sait, az tanúsíthatja, hogy az aradi vér-
tanúk kivégzésének emléke máig
mély nyomokat hagyott népünk em-
lékezetében és 160 év múltán is élõ
történelmi hagyományként kezel-
hetjük.

A siralomházban papírra vetett
utolsó gondolatukon kívül, hõsi ha-
láluknak is van üzenete az utókor szá-
mára: csak egy erõs, önmagát meg-
védeni képes nemzet tud fennma-
radni, egy olyan közösség, amely sú-
lyos áldozatok és vereségek után is
képes felemelkedni és nemzetépítõ
munkáját újrakezdeni.

O. Z. M.

AZ ARADI VÉRTANÚK HALÁLÁNAK
160. ÉVFORDULÓJÁRA

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ
új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”

(Schweidel József tábornok)

Képeslap a Zempléni Múzeum
gyûjteményébõl. 

Óvodai életünkben visszatérõ al-
kalom a szüret, ami évek óta hagyo-
mánnyá vált és beépült mindennap-
jainkba. A rendezvény jó alkalom arra,
hogy a gyerekekkel együtt a mai vi-
lágot lakhatóvá álmodjuk és tegyük.
Úgy gondolom, hogy a hagyomány
csak akkor marad fenn, ha beillesz-
kedik jelenünkbe és mi továbbadjuk,
átörökítjük azt a tapasztalataink át-
adásával.

Az évrõl évre visszatérõ esemény-
nyel, a játékosság megélésével az ér-
zelmekben gazdag, közös, változatos
programok biztosításával formáljuk a
hagyományokat ápoló életmódun-
kat.

Ezek a tevékenységek szorosan il-
leszkednek az óvodai gyermeki te-
vékenységformák sorába, a „jelképek”
(dalos játékok, népmesék, népdalok,
mozgásos játékok, mondókák, népi

kismesterségek) által válnak „más”
nappá.

Az idei szüreti héten – a gyermek-
eknek, felnõtteknek – a kiteljesedést
nem csupán a közös játék adta, ha-
nem az érzelmi többlet, ami a „na-
pokat” megelõzõ élményekbõl fakadt,
ez jókedvet, örömet, éneklést és moz-
gást váltott ki, gazdagította heti min-
dennapjainkat, melyeken keresztül új
ismereteket kaphattak óvodásaink.
Azok a vendégek, akik a hét rendez-
vény programjait meglátogatták, iga-
zán kellemes, felejthetetlen élmény-
ben volt részük. Munkatársaimmal
együtt igyekeztünk az ismereteket, a
tapasztalatokkal ötvözve, élmények-
ben gazdag más napokat nyújtani, szí-
nesítve mindennapi életünket.

Angyal Györgyné
tagintézmény-vezetõ

Napsugár óvoda

A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA



A XXI. században tanúi lehetünk
a közösségek felbomlásának, a csa-
ládok szétesésének, a szinglik, az
egyedül élõ fiatalok gyarapodásá-
nak. A család intézményénél évez-
redeken keresztül nem alakult ki
jobb és összetartóbb erõ. Hiszem
és vallom, hogy nemzet család nél-
kül, család nemzet nélkül semmit
sem ér. 

A családokhoz legközelebb a kö-
zösségek állnak, ahol még él az ösz-
szetartozás ereje, ahol még súlya van
az adott szó becsületének, ahol még
megfogják a segítséget kérõ kezeket.
Ilyen közösség a városban az 1989.
május 8-án alakult „Pro Urbe Sze-
rencs” díjjal kitüntetett Városi Nyug-
díjasklub.  Fenntartója 2003. au-
gusztus 1-jétõl a szerencsi Városi
Kulturális Központ és Könyvtár, fõtá-
mogatója Szerencs Város Önkor-
mányzata. Lukács Illés a kezde-
tektõl 14 évig, Kõfalvi Antal 7 esz-
tendõn keresztül látta el kiválóan az
elnöki feladatokat. 2009. augusztus
1-jétõl Magyar Jánosné nyugdíjas pe-
dagógus valamennyi klubtag meg-
elégedését elnyerve végzi a közös-
ség irányítását, amit számos szín-
vonalas program fémjelez: fogadták

a Rozsnyói Nyugdíjas Klub vezetõit,
tagjait, kirándulást tettek az eger-
szalók–demjéni gyógyfürdõhelyre,
részt vettek a Sajószögedi Krumpli
Fesztiválon, a Szerencsi Búcsú – Csa-
ládok Napján. Viszontlátogatásként
elutaztak a Rozsnyói Kézmûves
Fesztiválra, megtekintették a Gom-
baszögi barlangot. A Széchenyi-
szobor avató ünnepségén való rész-
vételükkel tiszteletadásukat fejez-
ték ki a „legnagyobb magyar” elõtt,
aktívan bekapcsolódtak a „Kreatív
Nagyik„ , „Kedvenc olvasmányaim”
elnevezésû szerencsi könyvtári prog-
ramba,  megünnepelték a közös
névnapokat, köszöntötték a 88 éves
Mihályi Jánosnét, Radnóti-díjas vers-
mondót. Antoine de Saint-Exupéry
gondolatával egyetértve magam is
vallom: „Embernek lenni pontosan
annyit jelent, mint felelõsnek lenni,
érezni, hogy a kõ, melyet lehelye-
zel, a világot építi tovább”. A Vá-
rosi Nyugdíjas Klub tagjai megtették
mindazt, amit megkíván a haza, a
család, és a tisztesség. Életük mun-
kájával, hitükkel és erejükkel hûsé-
gesen szolgálták nemzetünket, az év-
tizedek során felhalmozott gazdag
tapasztalatukat, tudásukat, életböl-
csességüket átadták szeretteiknek, lá-

nyaiknak, fiaiknak, unokáiknak és
embertársaiknak.                   

A közösség tagjaiként részt vesz-
nek – nagyjaink, történelmi szemé-
lyiségeink elõtt tisztelegve – az ál-
lami és nemzeti ünnepeken. Aktív
látogatói a helyi, kistérségi, megyei,
országos, valamint a határon túli kul-
turális programoknak. A Városi
Nyugdíjasklub énekkara nagy kö-
zönségsikert aratva rendszeresen
fellép számos rendezvényen. Min-
den évben szalonnasütést, bográ-
csozást, fürdõzéssel egybekötött be-
vásárló utakat szerveznek. Megem-
lékeznek a születésnapokról, kö-
szöntik a névnaposokat, nem marad
el a karácsony, az újév és a farsang
sem. Nem feledkeznek meg a bete-
gek meglátogatásáról, valamint a
végtisztesség megadásáról. A Rozs-
nyói Nyugdíjas Klubbal testvéri kap-
csolatot tartanak, tagjaikkal évente
több alkalommal találkoznak. A kö-
zösség minden tagja értéket képvi-
sel, vannak közöttük tehetséges vers-
mondók, költõk, ügyes táncosok,
fõzõversenyt nyert kiváló mester-
szakácsok, csodálatos hangú éne-
kesek, hímzõk, gobelinkészítõk, az
elesetteket, betegeket önzetlenül tá-
mogatók. És nem utolsósorban a klub
tagjai gyermekeiket, unokáikat ra-
jongva szeretõ szülõk, nagymamák
és nagypapák.

Mindennapi munkánkhoz az idõs
emberek közösségi szellemiségébõl,
értékeikbõl, tapasztalataikból, böl-
csességeikbõl mindannyian merít-
hetünk hitet, erõt, bátorságot, me-
lyekkel szebbé és reménytelibbé te-
hetjük életünket.

Uray Attiláné igazgató,
Városi Kulturális Központ

és Könyvtár 
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Az idén immár hármadik alka-
lommal vettek rész szerencsi diákok
a szeptember 11–12-én Rozsnyón
megrendezett polgári védelmi ve-
télkedõn. A hagyományos prog-
ramra a testvérvárosi kapcsolatok
jegyében kaptak meghívást a négy-
négy fõs általános és középiskolás
csapatok. 

A vetélkedõn összesen 17 szlovák
és 4 magyarországi csoport szerepelt.
A rendezvényt Vladislav Laciak pol-
gármester nyitotta meg Rozsnyó
egyik külterületi lõterén. A ver-
senyzõknek az erdõkkel, rétekkel sze-
gélyezett, csaknem két kilométer
hosszúságú, jelentõs szintkülönb-
ségû pályán hat állomáson kellett szá-
mot adniuk tudásukról. Az elsõ he-
lyen polgári védelmi és tûzvédelmi
ismeretekkel kapcsolatos tesztet ol-
dottak meg, a másodikon térképis-
meret és tájolás volt a feladat. Ezt kö-
vetõen a kapott tárgyakból szükség-
védõeszközt, illetve túlélõcsomagot
kellett készíteniük. A negyedik állo-
máson elsõsegélynyújtással kapcso-
latos elméleti és gyakorlati ismere-
teknek jutott a fõszerep. Késõbb kis-

puskával lõttek bukó célra a fiatalok,
akiknek utolsó próbatételként víz -
sugárral kellett a dobozokat ledön-
teniük. Az elért pontokat tekintve a
szerencsi versenyzõk összességében
a középmezõnyben végeztek annak
ellenére, hogy a szlovák polgári vé-
delem mûködésével kapcsolatos kér-
désekre csak tippelni tudtak. Együt-
teseink a Budapestrõl érkezett csa-
patokkal voltak igazi versenyben. A
bocskais gimnazisták (Bodnár Me-
linda, Fazekas Zsuzsanna, Gyurán
Anett, Nácsa Alexandra – felkészítõ
Reményi Szabolcs) megelõzték a
fõvárosi középiskolásokat, míg az ál-
talános iskolások (Dócs Barbara, Ri-
mán Réka, Takács Roland, Varga
Kristóf Dénes – felkészítõ Varga Gá-
bor) ez alkalommal alulmaradtak a
küzdelemben. 

Eredményhirdetés után délutáni
programként megtekintették a fiata-
lok a rozsnyói kiállítást és vásárt, va-
lamint a hozzá kapcsolódó kulturá-
lis programokat.

Másnap a szerencsiek a budapes-
ti diákokkal együtt megnézték Krasz-
nahorka várát, és túráztak a festõi
szépségû Szádelõ-völgyben.

KÖZÖSSÉGI ÉLET A NYUGDÍJASKLUBBAN BOCSKAIS SIKER
ROZSNYÓN

Munkában a szerencsi középiskolás csapat. 

FESZTIVÁLHANGULAT SZERENCSEN
Egy verõfényes délután, szeptem-

ber 11-én a Rákóczi-vár színház-
termében gyülekezett a közönség a
XV. Vándor Cigány Fesztivál sze-
rencsi fellépõinek a megtekintésére.

A kezdés idõpontjára megtelt kí-
váncsi nézõkkel a helyiség. Az elõ -
adást megtisztelte jelenlétével a te-
lepülési önkormányzat képviseleté-
ben Heves János alpolgármester és
felesége, Kovács Jánosné, a polgár-
mesteri hivatal oktatási szakreferen-
se, valamint a kistérség több cigány
kisebbségi önkormányzata és roma
szervezete.

Egy kis csúszással elkezdõdött a
fesztivál táncosainak, zenészeinek
mûsora, ami rövid idõ alatt fergete-
ges hangulatot teremtett a nézõtéren
és a színpadon egyaránt. Egymás után
szerepeltek az együttesek, melyek
Dániából, Lengyelországból, Bulgá-
riából, Ukrajnából, Szlovákiából,
Romániából, Szerbiából, Oroszor-

szágból érkeztek. Külön öröm volt
számunkra, hogy a külföldiek mel-
lett két magyar roma csoport is be-
mutatkozott: a Sátoraljaújhelyi Ha-
gyományõrzõ Együttes és a Szeren-
csi Fiúk. Mind a két együttes nagy
sikert aratott, sõt, a szerencsiek vol-
tak azok, akiknek ráadás számot is
elõ kellett adniuk. Bízunk abban,
hogy az elkövetkezõ idõszakban is
vendégül tudjuk látni azokat a kül-
földi és magyar együtteseket, akik el-
jönnek a fesztiválra, mert ezáltal is
jobban meg tudjuk ismerni más or-
szágok kultúráját, erõsíteni tudjuk az
egymás iránti szolidaritást. A több
mint kétórás mûsor méltán aratott si-
kert, amit a jelen lévõ közönség
szûnni nem akaró vastapssal hálált
meg.

Sajnos, az örömbe egy kis üröm is
közrejátszott. A rendezvény végén
szereztem tudomást arról, hogy a
Szerencsi Televízió és a Szerencsi Hí-
rek megjelent munkatársait – akik tu-

dósítani szerettek volna a rendez-
vényrõl, a fõszervezõ sátoraljaújhe-
lyi egyesület képviselõje nem engedte
forgatni azzal az indokkal, hogy az
elmúlt évi hasonló rendezvényérõl
nem kaptak anyagot. Én személy sze-
rint és a kisebbségi önkormányzatunk
nevében is kikértem magunknak ezt
az etikátlan viselkedést. Elmondtam
nekik, hogy a szerkesztõség mun-
katársaival a kapcsolatunk nagyon jó,
ráadásul mi hívtuk meg õket a ren-
dezvényre. Minimum elvárható lett
volna, hogy szólnak nekem ezzel
kapcsolatosan. Önkormányzatunk
és a magam nevében is elnézést ké-
rek ezért az afférért. 

Végezetül szeretném megköszön-
ni Szerencs Város Önkormányzatá-
nak és a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár dolgozóinak támogatá-
sát.

Marosvölgyi János elnök, 
Szerencsi Cigány Kisebbségi

Önkormányzat

Rendhagyó irodalomórán vehettek részt közelmúltban a Szerencsi Szak-
képzõ Iskola diákjai. Az elõadás – amit Tomanek Gábor színmûvész tartott
– végig követte a színház történetét, a dráma alakulását az õsközösségtõl
napjainkig. Az igényes áttekintésben helyet kapott a mai magyar színház
helyzete és jellemzése. A jó hangulatot megalapozta, hogy az óra második
felében a tanulók különbözõ helyzet- és jellemkomikumok bemutatásával
kipróbálhatták tehetségüket. Az elõadás minden résztvevõje emlékezetes
pillanatokkal gazdagodott, hiszen a 45 perc igazolta a klasszikus mondást:
színház az egész világ.                                             Révész Marianna

SZÍNMÛVÉSZ
A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN

Együtt a nyugdíjas közösség a Rákóczi-várban 2009 nyarán.

A TÛZOLTÓK SERLEGEI
A Szerencsi Hivatásos

Önkormányzati Tûzoltóság
neve ismételten gyémánt-
heggyel vésõdött bele a
szakma hazai nagykönyvé-
be. A kis létszámú parancs-
nokság újabb országos sikert
aratott, hiszen megnyerte a
hat fordulóból álló Országos
Hagyományõrzõ Tûzoltó-
versenyt. Ennek a viadalnak
a gondolata 2005-ben Óno-
don Babina Józsefnek, a he-
lyi Hagyományõrzõ Tûzol-
tó Egyesület elnökének a fe-
jében született meg. A kö-
vetkezõ évben meghirdetett
versengés még csak helyi
szinten aratott sikert. Rá egy
esztendõre már az ország
más részeibõl is akadtak ér-
deklõdõk, így már nagyobb részvétel-
lel rendezték meg ezt a színvonalas ese-
ményt, amelyhez házigazdaként Be-
rettyóújfalu és Marcali is csatlakozott.
Ekkor Ónodon már a szerencsi tûzol-
tók csapata is részt vett kisebb-nagyobb
sikerrel. 2008-ban már Budapest és Szé-
kesfehérvár is beállt a helyszínek so-
rába. Az ónodi vándorserleg itt vált egy
országos rendezvénysorozat jutalmá-
vá, mivel a helyi versenyeken elért he-
lyezéseken felül, aki nevezett az or-
szágos vetélkedõre, annak az összesí-
tésnél elért eredménye volt a mérva-
dó a trófea megszerzésében. Idén a Sze-
rencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzol-

tóság is benevezett az országos ver-
senyre kocsifecskendõ- és mozdony-
fecskendõ-szerelés kategóriákban. Elsõ
alkalommal Ónodon, majd Székesfe-
hérváron, azt követõen Marcaliban, utá-
na Berettyóújfaluban és végezetül Bu-
dapesten a XIII. kerületben, Angyal-
földön is sikerült tisztesen helytállnia
a szerencsi csapatnak. Ez utóbbi hely-
színen átvehették áldozatos munkájuk
jutalmát: a mind a két kategóriában
megszerzett, az elsõ helyért járó ván-
dorserlegeket. A csapat tagjai kiemel-
kedõ teljesítményükkel tovább öreg-
bítették a város és a helyi tûzoltó-pa-
rancsnokság jó hírnevét.

A szerencsi csapat országos szinten is
megállja a helyét.



A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás szeptember 17-én tartotta
következõ partnerségi rendezvényét, amelynek költségeire az Államre-
form Operatív Program keretében nyertek támogatást. A polgármesteri
hivatal Rákóczi út 63. szám alatti épületében megtartott fórum  részt -
vevõi a szeptemberben megjelent turisztikai pályázati lehetõségekrõl
kaptak tájékoztatást.

PÁLYÁZATOKRÓL TÁJÉKOZÓDTAK
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Az APEH újonnan megnyílt sze-
rencsi kirendeltségének tevékenysé-
gérõl tájékozódott szeptember 23-ai
ülésén a többcélú kistérségi társulás
tanácsa. Mint elhangzott, szeptember
elejétõl nyitotta meg kapuját a Nép-
ház emeletén található ügyfélszolgá-
lati iroda, amely hétfõn, szerdán és
csütörtökön 8 és 15 óra között tart nyit-
va. A kirendeltségen több szolgálta-

tást biztosítanak, amelyek között a fo-
lyószámla egyeztetése, az adó-, illet-
ve Start-kártya kiváltása egyaránt sze-
repel. A regionális adóhatóság éves
szinten 20-25 ezer ügyfél megjelené-
sével számol a szerencsi kirendeltsé-
gen. A polgármesterek üdvözölték az
APEH helyi szolgáltatását, amelyrõl
fontos, hogy minél szélesebb körben
értesüljön a térségben élõ lakosság. 

A következõ napirend keretében
a leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségeknek meghirdetett pályázaton
belül rendelkezésre álló szabad ke-
ret arányos felosztásáról hozott dön-
tést a tanács. A rendelkezésre álló
930 millió forintból összesen kilenc
település részesül, miután a többiek
más alapokból már jelentõs támo-
gatásokhoz jutottak. Szerencs 431
millió forintot költhet a városi csa-
padékvíz-elvezetõ hálózat rekonst-
rukciójára.    

A közbeszerzési bizottság javas-
latát elfogadva, szeptember 30-án
döntött a tanács, hogy a pályázati fel-
hívásra jelentkezõ három jelentkezõ
közül az összességében legked-
vezõbb ajánlatot adó szerencsi Net-
Core Technologies Informatikai Kft.
látja el az év végéig a kistérség fenn-
tartásában mûködõ jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás rendszergazdai
feladatait, havonta 175 ezer forintért.

A Legyesbénye nyugati végén
lévõ, üres önkormányzati tulajdo-
nú területen kettõs keresztet állí-
tottak – tájékoztatta lapunkat Hliv-
ják László polgármester.

A kegyeleti jelkép adományokból
létesült. A kettõs kereszt használa-
ta Bizáncban 320 körülre tehetõ,
amikor Nagy Konstantin császár
édesanyja, Szent Ilona Jeruzsálem-
ben Jézus személyéhez kapcsolódó
kegytárgyakat kezdett gyûjteni. A
Golgota hegyrõl elhozta azt a fe-
születet, mely vélhetõen Jézus ke-
resztje volt, ebbõl lett a kettõs ke-
reszt.

– Ez található Magyarország ko-
ronás címerében is – emelte ki a pol-
gármester, aki hozzátette: állami
jelképeink közé a kettõs kereszt Bi-
záncból, III. Béla (1172–1196) köz-
vetítésével került, csak késõbb, a XIII.
században, IV. Béla uralkodásától ál-

landósult a királyi pecséteken és a
címeren. Ez a mai magyar címer leg-
régibb eleme. Az önkormányzat se-
gítségével sikerült a híveknek a ke-

reszt állítása, ami elõtt a félhektáros
területet kitisztították, gyomtalaní-
tották. – Támogattuk a kezdemé-
nyezést – tette hozzá Hlivják Lász-
ló –, aminek a célja a õseinkre való
emlékezés mellett segítségkérés az
égiektõl, mert úgy tûnik, hogy ma-
gunkra maradtunk és már csak tõlük
várhatunk segítséget.

Az apostoli keresztet október 4-én,
ünnepélyes keretek között megál-
dották és megszentelték a helyi ró-
mai katolikus és református egyhá-
zak képviselõi.

Az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve szeptember 27-én megrendez-
ték a Mihály-napi vásárt a bekecsi Lur-
kó Ház óvodában. A szüreti hangu-
latot idézõ program kezdetén a kicsik,
a szülõk és óvónõk a Lármafa együt-
tessel közösen elevenítették fel a
szõlõszedéshez kapcsolódó népda-
lokat. Az intézmény nagycsoportosai

bemutatták az õszi betakarítási mun-
kákat felidézõ népszokásokat. Ezt
követte a Mihály-napi vásár hagyo-
mányainak a felidézése, amit játékok
és táncok színesítettek. A program iga-
zi vásári hangulatban ért véget, ahol
a különbözõ játékokért és sütemé-
nyekért gesztenyével fizettek a szülõk
és a csöppségek.

Számos településen már október 1-
jétõl alkalmazzák az önkormányza-
tok azokat a közterület-felügyelõket
és településõröket, akiknek a fizeté-
sét az állam átvállalja. Az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium pá-
lyázatára folyamatosan lehet jelent-
kezni. 

A program keretében településõrök
segíthetik a közterület-felügyelõk
munkáját, ezzel 2010 végéig meg-
háromszorozódhat a közterület-fel-
ügyeletben részt vevõk száma – de-
rül ki a szaktárca tájékoztatójából. A
falvak településõröket állíthatnak
szolgálatba, akik a bûnmegelõzésben
segítik a rendõrség munkáját. Ehhez
kormányzati támogatást igényelhet-
nek a helyhatóságok. A településõrök
munkájuk során szorosan  együtt -
mûködnek a rendõrséggel, tevé-
kenységüket pedig az önkormány-
zatok irányítják. Térségünkbõl lap-
zártánkig Sátoraljaújhely és Tarcal élt
az új pályázati lehetõséggel.

TELEPÜLÉS-
ÕRSÉGEK

ÜLÉSEZETT A KISTÉRSÉGI TANÁCS

A társulási tanács által támogatásra javasolt beruházások,
az ajánlott összeggel:

Bekecs: oktatásfejlesztés – 76,9 millió forint 
Mád: árokfelújítás – 50,1 millió forint
Megyaszó: belterületi csapadékvíz-elvezetés – 125,2 millió forint
Monok: csapadékvíz-elvezetés – 61,9 millió forint
Prügy: csapadékvíz-elvezetés – 36 millió forint
Szerencs: csapadékvíz-elvezetés– 431,3 millió forint
Taktaharkány: belvíz- és csapadékvíz-elvezetés – 44,9 millió forint
Taktaszada: csapadékvíz-elvezetés – 40,6 millió forint
Tállya: Tanoda program beindítása – 41,3 millió forint
Kistérségi társulás: informatikai fejlesztés – 22,5 millió forint 

Bekecs

MIHÁLY-NAPI VÁSÁR 

Aki vásárolt, gesztenyével fizetett.

Legyesbénye 

APOSTOLI KERESZTET ÁLLÍTOTTAK
Adományokból építették
a kegyeleti jelképet. 

Jubileumi dalos
találkozót tartottak
szeptember 26-án
Taktaszadán. A köz-
ség mûvelõdési há-
zában a helyi páva-
kör megalakulásá-
nak negyvenedik
évfordulójára em-
lékeztek.

Az ünnepségen
felszólalók méltat-
ták az 1969-ben lét-
rejött férfikar négy évtizedes mun-
kásságát, amelynek eredményességét
számos arany fokozatú minõsítés, ní-
vódíj, kiváló együttes cím és az
Arany Páva-díj bizonyítja. Vajtó Já-
nos polgármester köszöntõjében arra
hívta fel a figyelmet, hogy a Takta-
szadai Pávakör tevékenységét nem-
csak hazánkban, hanem az ország-
határon túl is számos helyen isme-
rik. Az együttes több külföldi sze-
replésével  dicsõ séget hozott a köz-
ségnek. A polgármester szerint a
jövõben is folytatni kell a nemes ha-
gyományt, aminek az értékét az ün-
nepi alkalomra a színpadon felsora-
koztatott oklevelek és serlegek is bi-
zonyítják. Ficsor Ádám a helyi kez-
deményezések fontosságát hangsú-
lyozta. – A községi pávakör az el-
múlt negyven esztendõben a népi ha-

gyományok ápolása mellett közös-
ségteremtõ erejérõl is bizonyságot
adott – hangsúlyozta a szónok. Koncz
Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés
alelnöke a dalosok értékmegõrzés-
ben vállalt szerepét méltatta, aminek
fontos szerepe van a magyarság kul-
tú rájában.      

Az Oroszné Galbavy Zsuzsanna ál-
tal vezetett pávakör számos ajándé-
kot kapott a jubileum alkalmából,
majd a meghívott hagyományõrzõ
csoportok mûsorral köszöntötték a
házigazda dalosokat. Az ünnepelt
együttes tagjai 2009-ben: Bûdi Ber-
talan, Daruka András, Daruka József,
Görömbölyi József, Iván József, Ko-
vács Lajos, Nagy János, Sárközi Atti-
la, Sáfrány Zoltán, Takács István,
Tóth István, Varga György, Volczér
Bertalan.

Taktaszada 

NEGYVENÉVES PÁVAKÖR 

A jubileumot ünneplõ dalos közösség.

A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Közgyûlés és hat te-
lepülési önkor-
mányzat együtt mû -
ködésével az elmúlt
év novemberében
alakult meg a
Zempléni Térségi Integrált Szakképzõ
Központ (TISZK), amelynek elsõdleges
feladata a kor követelményeinek meg-
felelõ szakemberképzés kialakítása.  

A konzorcium által felállított testü-
let valójában a szakképzés térségi
szintû megújításának eleme – válaszolta
lapunk megkeresésére Marton Péter, a
Zempléni TISZK tanácsának elnöke (fo-
tónkon). A vezetõ testületet a partner
önkormányzatok: Mezõkövesd, Encs,
Szikszó, Szerencs, Sárospatak, Sátor -
aljaújhely és a megyei közgyûlés de-
legáltjai alkotják, jómagam ez utóbbi,
a társulásban ötven százalékos része-
sedéssel rendelkezõ testületet képvi-
selem. Kilenc településrõl összesen 15
középiskola tartozik hozzánk, ahol
szeretnénk elõsegíteni a legkorszerûbb,
csúcstechnológiákra alapozott oktatás
megvalósítását. Ezt pályázati úton el-
nyerhetõ többletforrások felhasználá-
sával kívánjuk elérni, hogy hatéko-
nyabbá tegyük a képzéseket, esélyt te-
remtve a fiataloknak piacképes szak-
mák elsajátítására.

– A TISZK operatív tevékenységeit a
munkaszervezet látja el – emelte ki ér-
deklõdésünkre Marton Péter. – Jelenleg
az erre a célra nyert európai uniós pénz-
ügyi forrás felhasználásával a szerve-
zet struktúrájának a kialakítása és fej-
lesztése történik. Ennek része a pro-
jektmenedzsment, amelynek feladata
a pályázat megvalósításhoz kapcsoló-
dó napi teendõk ellátása. A másik tes-
tület az intézményvezetõk tanácsa,
amit a tagiskolák igazgatói alkotnak. Ez
egyfajta tanácsadó és egyeztetõ funk-
ciót tölt be. Végül pedig a koordináto-
rok testülete az oktatási intézmények
által kijelölt kapcsolattartókból áll, akik
az együttmûködést segítik elõ. Ez utób-

bi pedagógusoknak a projekt szakmai
megvalósításában jut szerep.  

– Térségünk problémái köztudo-
másúak – emelte ki az elnök. –
Alacsony a foglalkoztatottság, magas
a munkanélküliség. Sok a hátrányos
helyzetû tanuló, jelentõs azoknak a
száma, akik nem tudnak megfelelni a
mai piaci követelményeknek, a szak-
májuk elavult. A TISZK ezen a terü-
leten szeretne javulást elérni. Sikeresen
pályáztunk az ESZA Nonprofit Kft. által
kiírt Társadalmi Megújulás Operatív
Programra, ami a 12 intézményt érint.
A támogatott tevékenységek között
 elsõ sorban a humán erõforrások fej-
lesztése, a pedagógus-továbbképzések
megvalósítása, egységes informatikai
háttér kiépítése és a felnõttképzés
akkreditációja szerepel. Hasonló té-
mában, de kisebb költségvetéssel a te-
lepülések késõbbi csatlakozása miatt
a pályázatból kimaradt három iskolá-
nak is most indul el ez a projektje. A
jövõ nagy feladata a TISZK infrast-
rukturális fejlesztése ugyancsak a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében. Ennek a nagy-
szabású – a Bocskai gimnáziumot és
a Szerencsi Szakképzõ Iskolát is érintõ
– programnak az elõkészületei a be-
fejezõdéséhez közelednek. Az egy-
milliárd forint összértékû pályázatot ok-
tóberben nyújtjuk be. 

Marton Péter kiemelte, hogy a je-
lenleg megvalósítás alatt álló humán -
erõforrás-fejlesztés a pedagógusok kép-
zettségének a javításában, a tanulói le-
morzsolódás csökkentésében és integ-
rált szemlélet kialakításában egyaránt
eredményeket hozhat. A képzések
színvonalának növekedése Szerencsen
is érezhetõ lesz: az infrastrukturális be-
ruházások mintegy 200 millió forintos
fejlesztési támogatást biztosítanak a két
középiskolának. Természetesen ezek-
kel a rövid távú célokkal a hosszú távú
törekvéseinket kívánjuk elérni: a mun-
kaerõ-piaci igényekhez alkalmazkodó
szakemberek képzését, a szakmunka
presztízsének helyreállítását és a fog-
lalkoztatás bõvülését.  

SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉS
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PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármester:

min den hónap elsõ szerdáján, legkö -
zelebb november 4-én 8–12 óráig.

Gadóczi Bertalan jegyzõ: minden
páros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb október 14-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb ok-
tóber 21-én.

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
munkanapján 9–11 óráig. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legköze-
lebb november 2-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense – Vass Réka
hadnagy – minden hónap elsõ hét-
fõjén, legközelebb november 2-án 9–
12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése hét-
fõn és csütörtökön 8–15.30 óráig Pa-
lik Zsuzsanna fõhadnagy, engedély-
ügyi 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

Október 12–18:. Centrum (ügye-
letes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Október 19–25.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):hét-
fõ–péntek 8–19 óráig, szombat–va-
sárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombaton 8–12 órá-

ig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Október 26–november 1.: Cent-
rum: hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 8–14 óráig. Szerencs:
hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap
8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákó czi
út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógy-
szertár: 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, pén-
tek: 10–12 óráig. Kedden és csütör-
tökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kap-
csolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–
13.30 óráig. Családvédelmi szolgá-
lat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1., Népház.

Hétfõ, szerda és csütörtök 8–15 óra. 
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ 8–

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

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Rákóczi út 94. Tel.: Fe-
kete Diána 20/802-0391. Király Ju-
dit 20/484-1013. Nyitva tartás hétfõ-
tõl 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

Október 9.: III. körzet (Sütõ Szilveszter) Tel.: 47/362-638.
Október 16.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Október 23.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Október 30.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

A Kardiológiai Világszövetség kez-
deményezésére 2000 óta a világon
mindenütt egyszerre, szeptember
utolsó vasárnapján ünnepeljük meg
a szívünk napját!

Az idén öt földrész
száz országában – kö-
zöttük hazánkban –
készültek programok-
kal az évforduló al-
kalmából. 

Nálunk a Magyar Nemzeti Szív-
alapítvány és a Magyar Kardio-
lógusok Társasága hívta fel a
figyelmet a szív- és érrend-
szeri megbetegedések kie-
melkedõ gyakoriságára, és a
mindennapi életben is meg-
valósítható megelõzésre!
Hazánkban az ilyen kórok
több áldozatot szednek, mint
valamennyi más betegség, ha-
láleset együttesen! Jelentõs részük
megelõzhetõ lenne, elsõsorban
egészséges életmóddal, több moz-
gással, a dohányzás elhagyásával,
megfelelõ táplálkozással, hiteles fel-
világosítással. A gyermekeink élet-
módjának helyes kialakítása a szülõk
és az intézmények feladata, ezzel
kezdõdhet el a késõbb kialakuló be-
tegségek megelõzése. 

Kockázati tényezõk a magas vér-
zsírértékek, a dohányzás, a cukor-
betegség, a magas vérnyomás, az el-
hízás (pocak), a táplálkozási problé-
mák, az alacsony zöldség- és gyü-
mölcsfogyasztás, a magas sóbevitel,
a mozgáshiány, az ártalmas stressz
elégtelen kezelése, és a túlzott alko-
holfogyasztás. Jellemzõ a társadalom
nagy részében az egészségtudat he-
lyett a betegségtudat, a rizikófakto-
rokkal és a saját egészségi állapottal
kapcsolatos érdektelenség. Az utób-
bi idõben a gyermekkorban is elsza-
porodott a magas vérnyomás, a 2. tí-
pusú cukorbetegség, de önmagában
a testsúlyfelesleg beindíthatja az erek
szûkületét, mely igazán tüneteket
fõként a középkor elérésekor fog

okozni. A megelõzést tehát már gyer-
mekkorban kell elkezdeni!

A fiatalon kialakult egészséges ét-
rend, helyes életmód, a rendszeres
mozgás, a konfliktusmegoldás ké-
pességének a javítása, a dohányzás,
az alkohol és a drog kerülése az
egészséges felnõtt élet záloga!

Mit tehetünk a megelõzés érde-
kében? 

Igyekezzünk elérni és megtartani
az optimális testtömeget! Csökkent-
sük a zsírbevitelt a táplálkozásunk-

ban 30 energiaszázalék
alá! Fogyasszunk alacsony kolesz-
terintartalmú ételeket! Együnk rend-
szeresen zöldséget, gyümölcsöt! Az
édességek rendszeres fogyasztását
mellõzzük! Kerüljük a túlzott só-
használatot! Mozogjunk rendszere-
sen legalább naponta félórát a sza-
bad levegõn! 

Szívünknek szüksége van bizo-
nyos ásványi anyagokra is a jó
mûködéséhez: a nátriumbevitel na-
ponta maximum 2000 milligramm
legyen. Válasszuk a sószegény ter-
mékeket, a hozzáadott konyhasó
mennyiségét csökkentsük. Kálium-
ból naponta 3500 milligramm szük-
séges, általában ettõl kevesebbet
eszünk. A megfelelõ mennyiségû
zöldség, gyümölcs fogyasztásával el-
érhetõ az ajánlott mennyiség. Mag-
néziumból naponta 350 milligramm

az ajánlott, ami alapvetõ fontossá-
gú a szív és érrendszer mûködésé-
nek szabályozásában. A teljes kiõr-
lésû lisztek, pék áruk, diófélék, bab
és a zöld levelû zöldségfélék fo-
gyasztásával biztosíthatjuk a bevi-
telt. Kalciumból 800-1000 millig-
ramm szükséges naponta. Az izmok,
a szívizom összehúzódásában és a
vérnyomás szabályozásában van
fontos szerepe. Mivel a növényi ré-
szekbõl rosszul szívódik fel, ezért a
zsírszegény tej és tejtermékek fo-
gyasztásával biztosíthatjuk a szük-
séges mennyiséget. 

Nem mindegy, hogy milyen az
érrendszerünk és a szívünk

egészségi állapota! Már gyer-
mekkorban kialakított he-
lyes életmóddal, egész  éle -
tünk során alkalmazott vál-
tozatos étkezéssel, gyako-
ri gyümölcs- és zöldségfo-

gyasztással, a zsírszegény
termékek elõtérbe helyezé-

sével, kímélõ és zsírszegény
konyhatechnikai eljárások alkal-

mazásával sokat tehetünk a szív- és
érrendszeri megbetegedések elke-
rülése érdekében! Szívünkre egész
életünk során szükség van! Vigyáz-
zunk rá!

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb október 19-én) a szeren-
csi rendelõintézetben Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában,  lehetõ -
ség van a felvetõdõ problémák egyé-
ni megbeszélésére. A rendelés beu-
taló nélkül is igénybe vehetõ, társa-
dalombiztosítási igazolványra azon-
ban szükség van, és a várakozás el-
kerülése érdekében célszerû  idõ -
pontot egyeztetni.

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

VÉRADÁS
OKTÓBER

13. (kedd): Monok
20. (kedd): Tiszaladány

27. (kedd): Taktaharkány

Egészségünkért 

A SZÍV VILÁGNAPJA

A helyi Leader-közösség döntésének
eredményeként 29 nyertes fejlesztési
elképzelés megvalósítása indulhat a
Dél-zempléni térségben az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program tá-
mogatásával.

A beérkezett pályázatokat 2009. ja-
nuár 12-ig elsõ körben a helyi vidék-
fejlesztési akciócsoportok (térségünk-
ben a Dél-Zempléni Nektár LEADER
Helyi Akciócsoport) bírálták el. Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében hét ilyen kö-
zösség mûködik, ezek közül hat dön-
tött arról, hogy a különbözõ jogcímekre
(falufejlesztésre, vidéki örökség-
megõrzésre, mikrovállalkozások létre-
hozására, illetve fejlesztésére, turiszti-

kára) benyújtott kérelmek közül me-
lyeket támogatja.

A tokaji székhelyû Dél-Zempléni
Nektár LEADER Helyi Akciócsoport, va-
lamint a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium döntéseinek
megfelelõen a falufejlesztésre (pl. ját-
szótér építésére, faluközpont kialakí-
tásra, buszmegálló kialakítására, stb.)
beérkezett igényekre közel 320 millió
forintot használhatnak fel az igénylõk.
Mikrovállalkozások létrehozására és fej-
lesztésére (pl. vendéglátó üzlet kiala-
kítására, felújítására, gépvásárlásra,
stb.) mintegy 65 millió forintot, a vi-
déki örökség megõrzése jogcímre (pl.:
a prügyi Móricz-ház rekonstrukciójá-
ra) csaknem 13 millió forintot ítéltek

oda. A három kiírásban tehát eddig
mintegy 400 millió forint került fel-
használásra.  

A turisztikai jogcímre rendkívül
nagy számban beérkezett támogatási
kérelmekrõl ugyanakkor még nem
döntött a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal, de várhatóan ok-
tóber elejéig ez is megtörténik. A Dél-
Zempléni Nektár LEADER Helyi Ak-
ciócsoport illetékességi területére ezen
a jogcímen 360 millió forint került
meghatározásra. A négy intézkedés
esetében a rendelkezésre álló pénz-
ügyi forrás együttesen mintegy 1,2 mil-
liárd forint volt. A fentiekbõl is látszik,
hogy vannak maradványpénzek, me-
lyek felhasználása még az idén meg-
történik. A helyi akciócsoport dönté-
seit elõször az irányító hatóság vizs-
gálja, majd a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal hozza meg a
végleges határozatokat, melyeket né-
hány héten belül kiküldenek a ked-
vezményezetteknek. 

Az irányító hatóság közleményének
megfelelõen az EMVA IV. tengelyé-
nek LEADER pályázatait várhatóan ok-
tóberben hirdetik ki, aminek várható
keretösszege közel 450 millió forint
lesz. A Dél-zempléni térség LEADER
fejlesztési lehetõségeit tartalmazó
HPME-katalógus már letölthetõ a
www.mvh.gov.hu oldalról. 

Dóka János 
a Dél-Zempléni Nektár LEADER

Nonprofit Kft. ügyvezetõje

NYERTES LEADER-PÁLYÁZATOK

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT 
* A Fanfár Fiatal Fúvósok Egyesülete köszönetet mind mindazok-

nak, akik 2008. évi adójuk 1%-át közhasznú egyesületünknek aján-
lották fel. Az ebbõl származó 434 137 forintot hiányzó hangszerek
vásárlására, egyenruhára, új zenei anyagra és egyéb hagyományõrzõ
célokra fordítottuk.

Osztás Katalin, a Fanfár Fiatal Fúvósok Egyesületének elnöke

* A B.-A.-Z. Megyei Bûnmegelõzési Alapítvány köszönetét fejezi ki
minden állampolgárnak, aki személyi jövedelemadója 1%-ával tá-
mogatta szervezetünket. A felajánlott 177 571 forintot a „Nehéz út”
településbiztonsági bûnmegelõzési program megszervezésére használtuk
fel. Ennek segítségével a megye minden településére eljuttattuk az uzso-
ra elleni falinaptárt és az ehhez kapcsolódó tájékoztató DVD-t. 

B.-A.-Z. Megyei Bûnmegelõzési Alapítvány kuratóriuma
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Szerencs, Molnár István u. 12. Tel.: 47/560-119, fax: 47/560-120, 20/416-6113
E-mail: postmaster@kissreklam.t-online.hu

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. 

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT FRISS MAGYAR ÁRU
AKCIÓS ÁRAK:

Szerencs, Dobó Katica út 24. 
Telefon: 361-018, 30/262-8418.

Csirkemell-filé 1150 Ft/kg
Csirkecomb 640 Ft/kg
Csirkeszárny 510 Ft/kg
Egész csirke 640 Ft/kg
Csirkemáj 610 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 940 Ft/kg
Csirkefarhát 190 Ft/kg 

Sertésoldalas 880 Ft/kg
Sertésláb 180 Ft/kg

Zsírszalonna 290 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló-szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1180 Ft/kg
Füstölt csülök 960 Ft/kg
Füstölt bordaporc 880 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 
vödrös és poharas 
kiszerelésben 360 Ft/kg 

Meleg- és hidegétel-utalványokat beváltunk!

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

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!
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A Spar Áruház mellett
60 NÉGYZETMÉTERES 

ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ SZERENCSEN. 
Telefon: 20/430-9420. 

AK CIÓ!

ÚJABB RENDKÍVÜLI HÉTVÉGI AKCIÓ
COOP ÜZLETEINKBEN OKTÓBER 8–11-IG!

Miskolci finomliszt 1 kg 89 Ft
Minna félzsíros túró 250 g 189 Ft

Egységár: 756 Ft/kg
Abaúj tejföl 375 g 16% 139 Ft

Egységár: 370,67 Ft/kg
Fôtt, füstölt, darabolt lapocka 1 kg ÁSZ 1059 Ft
Tipp puszta májas 500 g eg. – Debreceni Csop. 259 Ft

Egységár: 518 Ft/kg
Naturaqua ásványvíz 1,5 l PET 99 Ft

Egységár: 66 Ft/l

Szuper árak 3 napon át, október 9–11-ig:
Tôkehúst és zöldség-gyümölcsöt árusító üzleteinkben:

Sertéslapocka 1 kg 949 Ft
Sertéscomb 1 kg 999 Ft
Burgonya 1 kg 59 Ft
Vöröshagyma 1 kg 99 Ft
Citrom (török) 1 kg 349 Ft
Keresse az akciós termékeinket és legyen üzleteink vásárlója!

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

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. 

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

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

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

A POS TÁ JÁ BÓL

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

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

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.

SZERENCSI HÍRLEVÉL

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.
Angol nyelvû csoportos foglalkozások 

óvodás és kisiskolás gyermekek részére
Angol–magyar házaspár saját otthonában, kifejezetten erre 

a célra igényesen kialakított helyiségben várja mindazon, 
tudásra szomjas gyerekeket, akik családias hangulatban, 

játszva szeretnék a világnyelvet elsajátítani!

Foglalkozások:
� kedd és csütörtök: kisiskolások (7–10 év)
� szerda és péntek: óvodás (3–6 év)

Délutánonként:
� 14–16 óra � 14–18 óra � 16–18 óra

Játszóház angolul: szombat 9–13 óra

Árak:
� 2 órás foglalkozás 1500 Ft
� 4 órás foglalkozás 2500 Ft, minimum heti 1 foglalkozás, 

korlátozott férõhely!

Helyszín: Szerencs, Szilas A. Pál utca 8.
Érd.: Poole’s Kft., tel.: 70/328-4364, vagy személyesen a helyszínen.

ELK
EZDTÜK!!!

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

Emelõkosaras
gépkocsi 

bérelhetõ. 
Érd.: 

20/985-6000.

KIK KELTIK A CIGÁNYSÁG
ROSSZ HÍRÉT?

Tisztelt Képviselõ Úr! (Régi ismeret-
ségünk okán) Kedves Zsolt! 

Én azok közé tartozom, akik nem res-
tek átolvasni a Szerencsi Hírek vala-
mennyi cikkét, s még az önkormányza-
ti ülésekrõl készült tudósításokhoz is van
elég türelmem. A szeptember 11-ei lap-
számban érdekes, egy itt élõ ember szá-
jából szinte hihetetlen mondatot olvas-
tam: „a cigányság rossz hírét egy szûk,
de hangos réteg kelti.” Nos, kedves Zsolt,
ez így szerintem nem igaz! Mert igenis,
a roma lakosok döntõ többsége itt, a mi
régiónkban nem hajlandó megtanulni a
normális közösségi életet. Mondom ezt
én, a nevemet vállalva. Nem tudom,
hogy azokon a pénzosztásos napokon
te merre jársz, de javaslom, sétálj végig
a városon, és ki ne hagyd a település szé-
lén épült nagyáruházat. Bizony én sok-
szor megteszem ezt az utat, és szomo-
rúan látom, hogy a nevezett társadalmi
réteg egyes csoportjai hordákba verõd-
ve folytatnak mindenféle, közmegbot-
ránkozásra bõven okot adó cselek-
ményt. Legutóbb vásárlás nélkül hagy-
tam ott az említett áruházat, mert olyan
létszámban voltak jelen, hogy úgy érez-
tem, ellehetetlenítik a kulturált vásárlást.
Na, nem a létszámukkal, hanem a vi-
selkedésükkel. Dobálták, ócsárolták a
gyümölcsöket, zöldségeket, hárman tur-
káltak egyszerre vállig a kiflik között, a
kisebbek bontogatták az édességeket, és
sajnos még sorolhatnám mindazon cse-
lekedetüket, ami kimeríti a civilizálatlan
vásárlás fogalmát. Kedves Zsolt! Ha
nincs kedved a városban sétálgatni, ja-
vaslom, nézz ki néha az ablakodon ak-

kor, amikor egy népesebb kompánia va-
lamely tagjának a tárgyalására vár a 20-
30 fõs család, barátok és nézd meg, nem
õk keltik-e ilyenkor a saját rossz hírüket?!
Mielõtt bárki rasszizmus vádjával illet-
né e sorok íróját, elmondom, hogy van-
nak cigány barátaim, kollégáim, tehát
nem valamiféle gyûlölet, hanem a napi
tapasztalat beszél belõlem.

Bukovszky Róbert, Szerencs

KEDVES RÓBERT!
Ugyanazt látom hétvégeken Szeren-

csen az utcákon és üzletekben, mint Te.
A különbség csak annyi, hogy én nem-
csak a bíróság elõtti útszakaszt, hanem
a tárgyalótermeket is belülrõl ismerem.
Mostanában hosszú órákat töltök szo-
ciálpolitikai csalássorozatok kirendelt
védõjeként. Látom, hogy a középgene-
rációnak bemondásuk szerint 4-6 elemi
iskolai végzettsége, ugyanennyi gyer-
meke van. Nyolc általános, szakma,
munkahely ritka, mint a fehér holló. Ezen
embertársaink sem bûnözõnek születtek,
többségüket a könnyû pénz reményé-
ben rángatták bele e cselekményekbe,
melyhez megtalálták a „magányos” köz-
tisztviselõt (aki egyszerre volt elõadó, osz-
tályvezetõ és címzetes fõjegyzõ), ügyvé-
det, stb. Amikor a Zempléni Kapuban
arról írtam, hogy rövidesen kisebbség-
be kerülünk Északkelet-Magyarorszá-
gon, egyetlen visszhang nem érkezett,
hacsak a várost irányító tíz képviselõ ál-
tal – többek között – személyemet lejá-
ratni igyekvõ reagálását nem tekintem
annak. 

Annál is inkább megértelek, mert
közvetlen hozzátartozód sérelmére el-
követett bûncselekmény megalapozott
gyanúja miatt vádat emeltek egy cigány

származású fiatalember ellen. Csakhogy
a kölcsönös bizalmatlanság sehova sem
vezet, a csendõrség feltámasztása nem
megoldás, de a jelenlegi politikai elittõl
párbeszéd, cselekvés nem várható, az-
zal van elfoglalva, hogy általa kijelölt po-
litikai ellenfelei megsemmisítésén fára-
dozzon, s eközben jól megtömhesse zse-
beit. A civil összefogásra soha nagyobb
szükség nem volt, mint ma. Hívj fel!

Egeli Zsolt

SZERKESZTÕI ÜZENET
Kedves prügyi feladó!
Igazán sajnálom, hogy a borítékon

nem valós cím szerepel és aláírása csu-
pán sejtetni engedi a személyét. Szer-
kesztõségünk az újságírás etikai normá-
it szem elõtt tartva névtelen és címhiá-
nyos levelekkel nem foglalkozik, ezek
tartalmát nem hozza nyilvánosságra. Ha
nem kívánja, hogy aláírása megjelenjen
a sajtóban, akkor ezt jelezheti. Ebben az
esetben szerepel az olvasói levél alján,
hogy: „Név és cím a szerkesztõségben”.
Ezen a gyakorlaton a jövõben sem kí-
vánunk változtatni. Biztosan felfedezte
az említett cikkben, hogy a nyilatkozó-
nak többek között feltettem az Ön által
feszegetett kérdést, amire konkrét választ
kaptam. Hitem szerint a sajtó nem ve-
heti át a hatóságok szerepét, hiszen egy
demokratikus államban nem ez a kül-
detése. Egyúttal tájékoztatom, hogy írá-
sának tartalmát megismertettem az érin-
tettekkel. Feltételezem, hogy szándéka
is erre irányult. 

Köszönöm, hogy figyelmével meg-
tisztelt és rendszeres olvasója a Szeren-
csi Híreknek.

Üdvözlettel:
Sárkány László, fõszerkesztõ

Szerencs Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet aljegyzõi munkakör be-
töltésére.

Jelentkezési feltételek: magyar állam-
polgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam-
és jogtudományi doktori képesítés vagy
okleveles közigazgatási menedzser szak-
képesítés, jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga, legalább kétéves közigazgatási
gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: rész-
letes szakmai tevékenységet is magában
foglaló önéletrajzot, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az
iskolai végzettséget és a pályázati felté-
teleknek való megfelelést tanúsító do-
kumentumok hiteles másolatát, adatke-
zelési nyilatkozatot arról, hogy a pályá-
zat elbírálásában résztvevõk a pályázat
tartalmát megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
állam- és jogtudományi doktori képesí-
tés, legalább ötéves közigazgatási gya-
korlat.

A munkakörhöz tartozó feladatok: a

helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi
LXV. törvényben foglaltak szerint. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jog-
állásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, va-
lamint a helyi Közszolgálati Szabályzat
rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. október 13.

A pályázat benyújtásának módja: pos-
tai úton, Szerencs város jegyzõjéhez cí-
mezve Szerencs Város Polgármesteri
Hivatala címére történõ megküldéssel
(3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ KTV11723 azonosí-
tó számot, valamint a munkakör meg-
nevezését. Hiánypótlásra nincs lehetõség.

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. október 22.

A munkakör betölthetõségének idõ -
pontja: 2009. november 1.

A pályázattal kapcsolatban további in-
formációt olvasható a www.szerencs.hu
honlapon.

PÁLYÁZAT
ALJEGYZÕI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
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– Szerencsen pihenõövezetben 1100 m2-es telken 120
m2 alapterületû, négyszobás, összkomfortos, gázfûtéses,
teljesen felújított tömblakás áron alul, sürgõsen eladó.
Érd.: 20/464-2773, vagy Szerencs, Lipták út 8. (17)

MEZÕGAZDASÁG
– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-
2255. (17-18)
– 20 hektoliteres alumínium szüretelõkád eladó. Érd.:
20/985-6000. (17-18)
– Szerencs – Ondon borospince, 12 db boroshordó, 120
literes szõlõprés és szõlõdaráló eladó. Érd.: 47/632-384,
az esti órákban, vagy 20/940/3477, bármikor. (17-18)
– Szerencs térségében szántóterületet veszek, 10 hektár
felett. Érd.: 30/482-7514. (17)
– 10 mázsa furmint és hárslevelû szõlõtermés eladó. Érd.:
30/374-6067. (17)

VEGYES
– Szerencsen a Rákóczi út 131. szám alatt garázs kiadó.
Érd.: 30/826-7414. (17-18)
– Üzletberendezés (üvegvitrinek, üvegpolcok, íróasztal
üveglappal, bambuszparaván) eladó. Érd.: 70/615-5867.
(17-18)
– Nagyon szép, megkímélt rattan ebédlõbútor (3 szek-
rény, 1 kerek asztal, 4 szék), Tenkács Tibor festmény, bé-
bihordozó, kétféle etetõszék eladók. Érd.: 20/446-4662.
(17-18)
– 1,6 x 1 m-es utánfutó kistraktor után (25 ezer Ft),
Romet üzemképes kismotor (25 ezer Ft), jó állapotban
lévõ, 220 literes fagyasztóláda (25 ezer Ft) eladó. Érd.:
70/338-4097. (17-18)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuteré-
nos, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920
m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igényesen
rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este
30/921-2255. (17-18)
– Szerencsen 56 m2-es, kétszobás, elsõ emeleti lakás
eladó. Érd.: 20/972-2626. (17-18)
– Szerencsen háromszobás, gázfûtéses, garázsos, társas-
házi (kulcslyukas) lakás eladó. Érd.: 70/324-4728. (17-
18)
– Szerencsen, zöldövezetben gázfûtéses ház (három
szoba, konyha, melléképület, nagy kert, az udvaron ásott
kút) sürgõsen eladó. Érd.: 20/771-7599, vagy
0042/190-808-2021. (17-18)
– Megyaszón központi helyen háromszobás, összkom-
fortos, gázfûtéses, kertes családi ház, gyümölcsössel eladó.
Érd.: 20/437-7120. (17-18)
– Budapest kertvárosban, az Újhegy lakótelepen három-
szobás, 68 m2-es lakás azonnal beköltözhetõen eladó.
 Irány ár: 8,3 M Ft. Érd.: 20/219-0199. (17)
– Miskolc, Középszer úton 9. emeleti, 51 m2-es, teljesen
felújított lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.: 30/648-
5835. (17)
– Szerencs belvárosában kétgenerációs, külön bejáratú
2+4 szobás családi ház eladó. Vállalkozásra megfelelõ.
Kisebb házat, lakást beszámítunk. Érd.: 20/575-3803.
(17)
– Szerencs központjában háromszobás, gázfûtéses tár-
sasházi lakás eladó vagy kiadó. Érd.: 30/460-9838. (17)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
eladó. Képek: www.kep.tar.hu/szilvaa. Érd.: 70/655-
7576.(17)
– Szerencsen a Malom tanya 7. szám alatt, a Homokos-
tó mellett másfél szobás, komfort nélküli lakás eladó. Érd.:
a helyszínen. (17)
– Szerencsen, a Kossuth úton 60 m2-es, I. emeleti társas-
házi lakás eladó. Irányár: 10,2 M Ft. Érd.: 30/853-9929.
(17)
– Szerencsen a Móra F. utca 17. szám alatti kétszobás,
(fõzõfülke + ebédlõ, fürdõszoba) családi ház eladó. Érd.:
20/558-9145 vagy a helyszínen. (17)
– Szerencsen 36 m2-es társasházi lakás sürgõsen eladó.
Érd.: 20/428-0797. (17)
– Háromszobás, összkomfortos, felújított, gáz + vegyes
tüzelésû családi ház eladó. Érd.: 70/779-5241, vagy Sze-
rencs, Pozsonyi út 52. (17)
– Szerencsen a Rákóczi út 111. szám alatt felújított garázs
eladó. Érd.: 70/547-3122. (17)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

Hosszantartó, súlyos betegségben, életének 
56. évében elhunyt

DOBI BERTALAN
Emléked örökké a szívemben él!

Élettársad

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2009. október 23-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

október 30., november 13.

500 forint

�

�

Szerencs központi részén, kulturált környezetben
2,5 szobás, karbantartott kis családi ház gázcirkó
fûtéssel, parkosított kerttel eladó. Ár: 9,9 M Ft.
Nyékládházán az Öreg tónál 40 m2-es üdülõ
eladó. Ár: 4,5 M Ft. Kocsit beszámítok! Érd.:
70/618-1054. (17)

– 150 literes szõlõprés, Siesta gázpalackos kályha, sátor-
garázs, kötõgép Megyaszón eladó. Érd.: 47/350-317,
vagy 20/468-0815. (17-18)
– Szobanövényeim eladók. Szüretelést vállalok. Érd.:
70/396-8095, vagy 47/361-241. (17)

KIADÓ
– Albérlet Szerencsen kiadó. Érd.: 20/588-4885. (17-18)
– Miskolc központjában üresen álló garzon hosszabb távra
kiadó. Érd.: 30/490-1756. (17-18)
– Szerencs fõutcáján 20 m2-es irodahelyiség kiadó. Ár:
15 ezer Ft/hó. Érd.: 30/414-3699. (17)

VÁLLAL
– Otthoni számítógépen gépírást vállalok. Érd.: 20/494-
7114. (17-18)
– Falvédõk, összekötõk szövését, kézimunkák elõnyo-
mását, horgolt csipkék készítését vállalom. Érd.: 47/363-
891. (17)
– Számítógép-javítás, telepítés (Linux is), vírusirtás, adat-
mentés, internetbiztonság, stb. Windows- és Linux-oktatás.
Jól, olcsón, gyorsan kiszállással is. Számlával, garanciával!
Érd.: 70/942-6579. (17)
– Magánszemélyek és vállalkozások részére ingatlanok
értékbecslését vállalom, rövid határidõvel. Érd.: 70/518-
1784. (17)
– Két mûszakban takarítást vállalok. Érd.: 20/344-4661.
(17)

KERES
– Használtruha-kereskedés szakképzett eladót keres.
Érd.: 30/555-0287. (17)

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.

Miskolctapolcán a Szikla kápolna mögött,
zártkerti övezetben 787 négyzetméteres
telken gondosan ápolt szôlô-gyü mölcsös,
újonnan épített kisházzal eladó. Érd.:
30/995-4799. (15-16.)

Eng.sz.: R-1787/1998

LEGÚJABB AJÁNLATAINK:
KÁRPÁTALJA SZERENCSI INDULÁSSAL

2009. október 23–24., 14 900 Ft
ÕSZI BARANGOLÁS GÖMÖRBEN
2009. október 17–18., 16 900 Ft/fõ

PRÁGA – KARLOVY VARY – LOKET – POZSONY 
2009. október 22–25., 49 900 Ft/fõ

TUNÉZIA októberben 7 éjszaka már 46 900 Ft-tól
EGYIPTOM/HURGHADA októberben 7 éjszaka

már 85 900 Ft-tól 
Megjelentek a 2009-es téli katalógusok! 
Jelentkezés a Zemplén Tourist Utazási Irodában.

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

Német használtcikk-kereskedés
Szerencs, Gyár út 61. (a Profi áruház mellett)

Bútorok, háztartási felszerelések, 
mûszaki cikkek, kerékpárok, 

és minden, amire szüksége lehet!
10 KM-ES KÖRZETBEN 

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Tel.: 20/553-9045.
Nyitva: hétfõ – péntek: 8–17 óráig,

szombat: 8–14 óráig

Virág- és kertinövény-vásár 
30-50% engedménnyel
tulipánfák 600-999 forint

árvácska 80 forint
szobanövények, levendulák, 

krizantémok 300 Ft-tól

Október 16-án, pénteken 
Szerencsen, a Népházban. 

Nyitva: 8-12 óráig

Szerencsi önálló bírósági végrehajtó –
helyettesi munkakörbe munkatársat keres.

Feltétel:
� jogosítvány � számítástechnikai ismeretek � jó kommunikációs készség

Elõny:
� jogi végzettség (igazságügyi ügyintézõ, jogi asszisztens…)

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a Szerencs, pf. 71. címen 2009. október 20-ig.

MMaanniikkûûrr,,   ppeeddiikkûûrr,,   
mmûûkköörröömmééppíí ttééss!!

Zselés és porcelánépítés: 3000 Ft
Zselés és porcelántöltés: 2000 Ft

Pedikûr és lakkozás: 1200 Ft
Manikûr és lakkozás: 800 Ft

Érdeklõdni: 20/523-6996



Vízszintes 
1. Az idézet elsõ része. 12. Dupla

magánhangzók. 13. Velence lakója.
14. Nõi név. 15. Kávé jelzõje lehet.
17. Félig kelt! 18. Asztana lakója. 19.
.. Aegon, biztosító. 20. Öreg ember
nem ... 22. Libahang! 23. Oxigén, jód.
24. Tréfa kezdete! 25. Könyvben ha-
lad. 27. Létezett. 30. Kén, nitrogén,
foszfor. 32. ... Turner, énekesnõ. 33.
Katalin becézve. 36. Selyemben van!
38. Eredeti O.K.! 39. Los Angeles. 41.
Utalás. 43. ... York, amerikai város.
44. Terítõ. 46. Annál lentebb. 47. Be-
cézett Andrea. 49. Germánium. 51.
Elgé! 52. Olasz névelõ. 54. Szemé-

lyem. 55. Népszerû fagyiíz. 57. Be-
cézett Ádám. 59. Szükséglet. 61. Irat-
tartó. 63. Szója alapú, kínai étel, éke-
zettel. 65. Fordított kettõs mással-
hangzó. 66. Hazai gyógyszercég. 68.
Biokatalizátor.

Függõleges 
2. Svéd autómárka. 3. Lócsemege.

4. Borfajta. 5. Távolra. 6. Los Ange-
les kosárlabda-csapata. 7. Történés.
8. Magyar Zoltán. 9. Szándék. 10.
Kambodzsa, Olaszország, Zambia
gépkocsijelei. 11. Angol sárkány
(DRAGON). 15. Az idézet második,
befejezõ része. 16. Isi elõtt van! 18.

Ágyból kiszáll. 21.
Nóta hangzói! 23.
Kanada fõvárosa. 26.
Olasz étel. 28. 1932-
ben és 1980-ban a
téli olimpia színhe-
lye volt. 29. Egy-
szerû gép. 31. Sült
hús. 34. Jód, ittrium.
35. Becézett albérlet.
37. Méhek készítik!
40. Félig arab! 42.
Házi és vad is van
ilyen! 44. Részre bo-
csájtani! 45. Olim-
piai bajnok birkózó.
48. Asszonynév kép -
zõ. 50. ... Delon,
szí nész. 53. Tartozá -
sa van. 55. Gondolt.
56. Kiejtett X! 58. If-
jabb röviden. 60.
Menj, paci! 62. Pénz-
 kiadó automata ere-
deti rövidítése. 64.
Ugyanaz röviden.
67. General Electric.

A szeptember 25-
ei keresztrejtvény helyes megfejtése:
„Semmi sem csöndesebb a hónál,
csöndes, mint a szívem.”

A helyes megfejtést beküldõk kö-
zül a szerencsések jutalma: 2000 Ft-
os vásárlási utalvány: Hallgató Ber-
talanné, Szerencs, Ondi út 31, 1500
Ft-os vásárlási utalvány: Bányai Atti-
láné, Szerencs, Erzsébet u. 5., 1000
Ft-os vásárlási utalvány: Brogyánsz-
ki Gábor, Szerencs, Széchenyi út 39.

A helyes megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 20/485-4595-ös tele-
fonszám tulajdonosa 1500 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyert. A nyertesek a
nyereményeket a Szerencsi Hírek
szerkesztõségében (Szerencs, Népház)
október 13–22. között vehetik át. Az
október 9-ei keresztrejtvény megfej-
tésének beküldési határideje: október
22. Megfejtésüket SMS-ben is el-
küldhetik a 20/940-2066 számra. 
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REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

KE RESZT REJT VÉNY
2009. október 9.

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Fôszerkesztô: Sár kány Lász ló

Felelôs szerkesztô: Árvay At ti la

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi tit kár: Szegedi Adrienn

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

Pos ta cím: 3901 Sze rencs. Pf.: 85

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

Skype: szerencsihirek

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Ké szült:

a  Né met Nyom dá ban

3527 Mis kolc, Ba ross Gá bor út 17.

Áru sít ja:

Észak hír Zrt.

3527 Mis kolc, Zsigmondy Vilmos u. 49.

Tel.: 06-46/532-012

Elôfizethetô bár mely hírlapkézbesítô

pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítôknél.

A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni,

írá so kat új ra kö zöl ni 

ki zá ró lag a szerkesztôség hoz zá já ru lá sá val 

vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066

ILYEN A SZERELEM!

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

BAIONARENA

Koncertalbumot jelentetett meg
Manu Chao. A „Baionarena” cím-
mel napvilágot látott két CD és DVD
díszes csomagolásban, extra book-
let-tel került a boltokba. A Manu
Chao-koncert  felvételeit a fran-
ciaországi Bayonne városában rög-
zítették. A kiadványon meghallgat-
ható és megtekinthetõ az összes
Manu Chao-klasszikus, valamint
eddig még meg nem jelentetett fel-
vételek is.

10 ÉV UTÁN ÚJ AIC-LEMEZ 

Az elmúlt hónap végén jelent
meg az Alice In Chains várva-várt
albuma, amelynek címadó dalában
nem más zongorázik, mint Elton
John, aki régóta tisztelõje a zene-
kar munkásságának, és a banda el-
mondása szerint is óriási érzés volt,
ahogy a zenei vázlat Elton keze alatt
töltõdött meg tartalommal, érze-
lemmel. A zenekar a „Black Gives
Way To Blue” címû számot néhai
énekesüknek, a legendás Layne Sta-
leynek ajánlja. Az album elsõ kis-
lemezes dala a Check My Brain. Az
Alice In Chains fennállása óta szá-

mos Grammy-jelölést tudhat  magáé -
nak, több mint 17 millió albumot ad-
tak el világszerte. A gitáros/énekes
Jerry Cantrell, a dobos Sean Kinney
és basszgitáros Mike Inez alkotta
csapat 2005-ben alakult újjá az in-
donéziai tsunami áldozatokért ren-
dezett segélykoncertre, majd az ezt
követõ évben az új énekes/gitáros-
sal, William DuVall-lal turnéra in-
dultak. Legutóbbi lemezük óta több
mint tíz év telt el, nem csoda, hogy
az egész világ várja az új korongot.
Az újabb hírek szerint november 27-
én a  Petõfi csarnokban élõben lát-
hatjuk az Alice In Chains-t.

WORLD MUSIC
FROM HUNGARY

A világzene, mint stílus ugyan-
olyan sokszínû, mint Magyarország.
Népek élnek együtt és zenéjük ha-
gyományait mind igyekeznek ápol-
ni, így sok-sok remek világzenei al-
kotás született az elmúlt években.
Különbözõ dalok, különbözõ kor-
szakokból, eltérõ gyökerekbõl táp-
lálkozva, ami közös bennük: mind
világzene, magyar elõadóktól.

Magyar népzene, cigányzene,
szerb népdal, zsidó muzsika, dél-
amerikai autentikus mû és még sok
egyéb. Palya Bea, Ghymes vagy a
Csík zenekar koncertjeire szinte be-
jutni is lehetetlen, ezért gondoltuk
úgy, hogy egy csokorba szedjük a
legjobbakat, hogy egy hanghordo-
zón mindazokhoz eljuthasson ez a
gyûjtemény, akik szeretik ezt a ze-
nét és kíváncsiak Magyarország és
a világ sok-sok arcára. A tracklista:
Rúzsa Magdolna – Ederlezi; Palya
Bea – Hoppá; Csík Zenekar & Lo-

vasi András – Csillag vagy fecske;
Ferenczi György és a Rackajam –
Legényes; Kováts Kriszta & Sebes-
tyén Márta – El condor pasa (A ke-
selyû elszáll); Kaláka – Embersó-
lyom; Ghymes – Parasztínek; Vára-
di Roma Café – Ördög bújt a bo-
tomba; Szalóki Ági – Te merel e
luma; Ando Drom – Na mangav me
ratyija – I Don’t Need Brandy; Szir-
tes Edina „Mókus” – Nem tudja azt
senki; Budapest Klezmer Band – Lö-
hájim, Rebbe!; Djabe – Táncolnak
a kazlak; Napra – Jaj, a világ; Bal-
kan Fanatik – Csináld, csináld, jól
csináld!; Pannonia Allstar Ska Or-
chestra (PASO) – A Tenkes kapitá-
nya.

BACK II BLACK

Imár négy esztendeje annak, hogy
utoljára jelentkezett új stúdióal-
bummal hazánk legnépszerûbb
funky csapata, a Back II Black.
Újabb fordulópont a zenekar  életé -
ben, hogy elkészült a legújabb ko-
rong, amit hamarosan már a rajon-
gók is a kezükbe vehetnek. 

A visszaszámlálás azonban már
megkezdõdött, hiszen a rajongók
hamarosan a kezükbe vehetik a
várva-várt új korongot. A lemezrõl
elsõként a „Nem kell” címû dal ke-
rül ki a rádiókhoz, amely magán vi-
seli a hamisítatlan BIIB-zenei stí-
lusjegyeket, azaz ismét egy pörgõs,
laza, jókedvû funky sláger született
a fiúk mûhelyében. Egyvalamibõl so-
sem engedtek eddigi pályafutásuk
során a srácok, ez pedig a minõség,
de errõl mindenki ismét  meg -
gyõzõdhet a saját fülével. A „Nem
kell” címû anyag egyben Kató Zoli

szaxofonos visszatérését is jelenti,
aki korábban – 1996–1999 között
– már tagja volt a zenekarnak.

MADONNA ÉS
A GREATEST HITS ALBUM 

34 dal, amely megváltoztatta a vi-
lágot. Így harangozták be azt a vá-
logatáslemezt, amely az énekesnõ
zenei pályafutásának legismertebb
dalaiból és videoklipjeibõl ad íze-
lítõt a rajongóknak. A „Celebration”
albumra két vadonatúj szerzemény
is felkerült, a dupla DVD-n látható
számos népszerû videoklip közül
pedig jó néhány most jelenik meg
elõször DVD-videón. A dalokat és
videókat Madonna és rajongói vá-
logatták ki, így nem hiányozhatnak
a kiadványról az olyan elementáris
siker-szerzemények sem, mint az
„Express Yourself”, a „Vogue”, a „4
Minutes” vagy a vadonatúj kislemez
dal, a „Celebration”.

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk megfejtése: a
negyediket. A helyes választ be-
küldõk közül Brogyánszki Tiborné,
Szerencs, Alkotmány út 17. szám
alatti olvasónk 1500 forintos vásár-
lási utalványt nyert. A helyes meg-
fejtést SMS-ben beküldõ 30/855-
9858-as telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalványt
nyert. A nyeremények a szerkesz-
tõségben, munkaidõben átvehetõk.
A válaszokat postai borítékban,
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

NAGYSZÍNHÁZ

OKTÓBER
11. (vasárnap) 15 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Déryné bérlet)
14. (szerda) 18 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Ferenczy ifj. bérlet)
15. (csütörtök) 17 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Zrínyi ifj. bérlet)
16. (péntek) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Földes ifj. bérlet)
17. (szombat) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Katona bérlet)
21. (szerda) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bemutató elõadás)
22. (csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
24. (szombat) 15 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)
25. (vasárnap) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Szigligeti bérlet)
27. (kedd) 19 óra: AZ OPERETT CSILLAGAI (Bérletszünet)
28. (szerda) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Lehár bérlet)
29. (csütörtök) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Madách bérlet)
30. (péntek) 19 óra: ÉJJELI MENEDÉKHELY (Vörösmarty bérlet)
31. (szombat) 19 óra: HOTEL MENTHOL (Bérletszünet)



* Taktakenézen vendégszerepeltek
szeptember 20-án a város labdarú-
gócsapatai. A megyei harmadosztá-
lyú bajnokság szerencsi csoportjának
negyedik fordulójában az ifjúsági ta-
lálkozón a házigazdák 4–1 arányú
vereséget szenvedtek. A felnõtt mecs-
csen büntetõbõl 1–0 arányú kenézi si-
ker született. Az utánpótlás-együttesbõl
a szerencsi gólokat a duplázó Barna
Gergõ, valamint Király Gábor és Tóth
Roland szerezték. 

* Egy gyõzelem és egy döntetlen. Ez
a mérlege a szerencsi labdarúgócsa-
patok szeptember 26-ai, Monok elle-
ni találkozóinak. A megyei III. osztá-
lyú bajnokság szerencsi csoportjának
ötödik fordulójában lejátszott ifjúsági
meccsen a monokiak szerezték meg a
vezetést, miután a kapura törõ csatár
buktatásáért büntetõt ítélt meg a já-
tékvezetõ. A házigazdák azonban lel-
kes játékkal megfordították a mérkõzést,
amit végül magabiztosan, 4–1 arány-
ban nyertek meg. A szerencsi csapat
ezzel a gyõzelemmel megõrizte elsõ
helyét a bajnoki tabellán. A Monok el-
leni meccsen Takács Máté kétszer ta-
lált az ellenfél hálójába, Barna Gergõ
és Király Gábor egy-egy alkalommal
volt eredményes. 

A felnõttek találkozóján ugyancsak
hazai gyõzelmet remélt a közönség az
elsõ négy fordulóban mindössze négy
pontot összegyûjtõ ellenféllel szemben.
A játék elején kiegyenlített volt a küz-
delem. A 0–0-s félidõ után úgy tûnt,

hogy az állóképességbeli kü-
lönbség a házigazdák javára for-
dítja a találkozót. A 48. percben
Ladinszki Levente talált az ellen-
fél hálójába, amit több ígéretes
szerencsi helyzet követett. A he-
lyiek lendülete azonban fokoza-
tosan alábbhagyott, miközben a
monokiak egyre inkább maguk-
ra találták. Az 59. percben súlyos
védelmi hiba után szerencsés gól-
hoz jutottak a vendégek, amikor
a kapusról visszapattanó labda vé-
gül a csatárról a gólvonalon túl-
ra pattant. A hátralévõ idõben a

monoki gárda rohamozott lelkesebben,
de a gólszerzés már egyik csapatnak
sem sikerült. Az 1–1-es döntetlennel
fontos pontokat vesztettek a szeren-
csiek, és távolabb kerültek a tabella él-
me zõnyétõl.

A helyi sportegyesület mindkét
asztalitenisz-csapata bajnoki  mérkõ -
zésen szerepelt szeptember utolsó
hétvégéjén. Az NB III-as együttes Ózd
gárdáját 11–7 arányban gyõzte le.
Egyéniben Köllõ András négyszer,
Stadler Tamás, Korály Tibor és Filácz
Attila kétszer-kétszer volt eredmé-

nyes. Párosban a Köllõ–Filácz kettõs
bizonyult jobbnak az ellenfelénél. A
megyei bajnokságban szereplõ sze-
rencsi csapat a Miskolci Egyetemen
vendégszerepelve a házigazdákkal
szemben 12–6 arányban maradt
alul. Egyéniben ifjabb Csorba István
és Korály Csaba egyaránt három-
három pontot gyûjtött.   

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ha akarná, sem tudná figyel-

men kívül hagyni most azokat a
hatalmas energiákat, amelyeket
magában érez. Bármilyen feladat
hárul is Önre, azonnal kézbe

veszi és megoldja. Bár egyébként sem jellemzõ
Önre a halogatás, most mégis feltûnõen határo-
zott és célratörõ. Mivel nem fecsérli az erejét fe-
lesleges aggodalmaskodásra és kiskapuk
keresgélésére, önmagával is tud foglalkozni. Ér-
demes most odafigyelnie a környezetében
élõkre, mert megtalálhatja a választ azokra a kér-
déseire, amelyek régóta foglalkoztatják, de eddig
valahogy megfoghatatlanok voltak. A párkapcso-
latban élõ Kosok megérthetik, mi a valódi moz-
gatórugója szerelmi kapcsolatuknak és
megláthatják, mi fûzi õket valójában párjukhoz.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Ebben az idõszakban különö-

sen az üzleti és pénzügyi lépéseit
kíséri szerencse. Talán köszön-
hetõ ez annak is, hogy több
bolygó tartózkodik vagy lép be a

Szûz jegyébe, amely – lévén szintén föld jegy –
nem idegen a Bikáktól. Nagyon jól tudja hasz-
nálni a most érvényesülõ hatásokat. Fontos azon-
ban, hogy odafigyeljen teste jelzéseire. Mielõtt
elkezdõdne az õsz, érdemes feltöltõdnie, csúcs-
formába hozni szervezetét, ellátni elegendõ vita-
minnal és orvosolni minden hiánytünetet, hiszen
csak így tudja majd élvezni mindazokat az ered-
ményeket és sikereket, amelyeket most kiharcol
magának. Kapcsoljon vissza egy sebességet, és
csak akkor haladjon teljes sebességgel, ha biztos
a sikerben!

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Ne csináljon bolhából elefán-

tot! Problémái jelen pillanatban
sokkal kisebbek, mint amitõl fél.
Tudnia kell, hogy az élet dolgai
általában sokkal egyszerûbbek,

mint amilyennek megéljük õket. Hányszor ta-
pasztalhatta már, hogy egy helyzet pontosan úgy
alakult, ahogy azt az elsõ pillanatban gondolta,
de nem hitt saját megérzésének és mindenáron
próbálta valamilyen más irányba terelni. Ha
tudja, hogy mit kellene tennie, tegye meg, és ne
fusson felesleges köröket. Mondja ki, hogy mi az,
ami miatt Ön szerint nem mûködik tökéletesen a
párkapcsolata, hogyan lehetne hatékonyabbá
tenni a munkáját, és mindenekelõtt változtassa
meg önmagával kapcsolatban mindazt, amirõl
tudja, hogy csak akadályt, gátat jelent.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Mindenki irigykedve figyeli

életerejét és sugárzó lényét. Mi-
közben környezete szenved az
õsz közeledtétõl és próbálja meg-
szokni a hûvös reggeleket és esté-

ket, Ön kiválóan érzi magát a bõrében.
Vitalitásának köszönhetõen nem fél az élet vál-
tozásaitól sem, és elõfordulhat, hogy ennek kö-
szönhetõen fontolgatja egy fontos kapcsolat
megszakítását. Mielõtt lépne, mindenképp pró-
bálja átérezni, melyek azok a dolgok, amelyek
pozitív irányba változnának az életében, és hol
érezné meg a kapcsolat hiányát. Ha bizonyos
dolgokban pótolhatatlannak érzi az illetõt, in-
kább várjon még a visszafordíthatatlan lépések-
kel, és keressen olyan megoldást, amely lehetõvé
teszi, hogy kipróbálja, milyen lenne az élet nél-
küle.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Határozza el, hogy ebben a

hónapban kihasznál minden kí-
nálkozó lehetõséget. Ha meghív-
ják valahová, gondolkodás nélkül
fogadja el, ha lehetõsége van

megismerkedni valakivel vagy valamivel, tegye
meg. Ha utazásra nyílik lehetõsége, induljon
azonnal. Meglepõdve fogja tapasztalni, mennyi
mindent hagyunk elmenni magunk mellett. Ez-
után már csak azt kell kitapasztalnia, mi az, ami
Önt személy szerint igazán érdekli, mi mindent
szeretne megismerni, kipróbálni és könnyedén
módot fog rá találni. Talán semmi más nem tölt
fel annyi energiával, mint amikor megéljük belsõ
vágyainkat, de ehhez fel kell tudnunk ismerni a
lehetõségeket, és mernünk kell megfogalmazni,
hogy merre szeretnénk továbbhaladni.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A Szüzek számára nem ez az

idõszak lesz a pihenés szakasza.
Ebben a periódusban egész boly-
góarzenál vonul fel a jegyben,
úgyhogy senki sem fogja meg-

úszni az aktív idõszakot. Jelentõsen felerõsödnek
a Szûz jegyre alapvetõen jellemzõ tulajdonságok.
Ezekben a hetekben még inkább jellemzõ lesz az
a törekvése, hogy ésszel megértse a dolgokat, és
most szívesen is töri a fejét bármilyen témán vagy
helyzeten, illetve kiválóan meg is tudja fogal-
mazni, mi rejlik a háttérben. Igyekszik helyükre
tenni a dolgokat, tisztázza a rendezetlen viszo-
nyokat. Talán csak szerelmi életében számíthat
szokatlan szenvedélyre, ugyanis találkozhat va-
lakivel, aki fellobbantja az eddig csak parázsló
tüzet.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Megijesztik a problémák, és

nem tudja, hogyan kezdjen hozzá
a megoldásukhoz, halogat és
kivár, pedig ha elébe menne a
dolgoknak, könnyebben boldo-

gulna. Nyilván minden probléma megoldása vál-
tozást hoz magával még akkor is, ha épp az a
célunk, hogy fenntartsunk vagy visszaállítsunk
egy korábbi helyzetet. Ne tartson annyira az
újtól, hiszen hosszú távon az Ön javát szolgálja.
Lássa meg, mit hoz például egy-egy veszekedés
kedvesével. Ekkor tudhatja meg, vajon tényleg
arra vágyik, azt igényli kedvese, amit Ön gondol
vagy alapvetõen félreérti õt. Azért is alkalmas ez
az idõszak párkapcsolata újragondolására, mert
most igazán fontosnak érzi és egészen biztosan
nem fog elhamarkodottan cselekedni.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Szellemileg rendkívül friss,

kommunikációs készsége tökéle-
tesen érvényesül ezekben a he-
tekben. Képes világosan kifejezni
gondolatait, meghallgatja és fi-

gyelembe veszi mások nézeteit, illetve ezek se-
gítségével eredeti és minden hagyományosan
túlmutató új ötletek ébrednek Önben, amelyeket
most nem hagy figyelmen kívül, hanem valóban
lehetõséget hagy megvalósulásukra. Nyitott a ta-
nulás minden formájára, akár intézményi kerete-
ken belül történik, akár egyszerûen ellesi
valakitõl, hogyan oldja meg hétköznapi problé-
máit. Nyitottsága miatt érdemes most utazásra is
idõt szakítani, sokkal több élményt képes ugyanis
most befogadni, mint máskor. Bármiben meglátja
a szépet, az érdekeset, az inspirálót.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Kiváló idõszak az elkövetkezõ

pár hét arra, hogy új üzleti vállal-
kozásba kezdjen. Jó rálátása van
a dolgokra, így képes reálisan fel-
mérni a lehetõségeket és kocká-

zatokat. Mivel nyitott mások véleményére és
szakértõi tanácsaira, az is elkerülhetõ, hogy fe-
lesleges akadályokba ütközzön tervei megvaló-
sítása során. Érdemes most foglalkozni a hosszú
távú, egész jövõnket vagy legalábbis elkövetkezõ
néhány évünket érintõ kérdésekkel. Az egész hó-
napra jellemzõ aktív kommunikáció és józan, lo-
gikus gondolkodásmód segít abban, hogy
beszerezze az Ön számára döntõ fontosságú in-
formációkat, ugyanakkor saját közlésvágyát
képes ellenõrzése alatt tartani. Könnyen talál
most támogatókat is terveihez, ugyanis olyan
meggyõzõen tudja tálalni a nézeteit, hogy bárkit
maga mellé állíthat.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Egy ideje már tapasztalhatja,

hogy két ellentétes érzés ütközik
Önben. Egyrészt nagyon vágyik a
társaságra, igényli, hogy beszél-
gessen másokkal, megossza a

gondolatait és ezáltal megnyíljon mások elõtt,
ugyanakkor azonnal leblokkol, ha egy idegen-
nek kell megmutatnia magát. Ilyenkor a jól be-
vált, sokszor kipróbált jelmezeinek egyikét ölti
magára és máris biztonságban érzi magát. Azt
azonban tudnia kell, hogy az emberek Önre kí-
váncsiak és nem valamiféle szerepre. Merje ki-
mondani, amit gondol, bátran mondja meg, ha
valamit szépnek talál vagy éppen csúnyának, le-
gyen õszinte önmagával és azután a környeze-
tében élõkkel is.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Idõrõl idõre felébred Önben

egy mély vágy, hogy megtalálja
azt a partnert, akivel élete végéig
szerethetik egymást. Mivel eddig
nem találta meg, hajlamos elbi-

zonytalanodni és azt gondolni, ilyen talán nem
is létezik. Ez persze nem így van, hiszen akiben
ennyire erõs hit él, az valóban meg is fogja ta-
lálni a párját, sõt, még csak keresnie sem kell. Az
persze fontos, hogy nyitott legyen az emberekre,
hiszen nem fogja tábla jelezni a tökéletes párt.
Önnek is készen kell állnia egy új kapcsolatra,
képesnek kell lennie beengednie valakit az  éle -
tébe olyan mélységben, ahogyan talán még soha
senkit, ez pedig óriási bátorságot igényel.

Halak (II. 20. – III. 20.)
A Halak jegyben születettek

valószínûleg megérzik ebben a
hónapban, hogy a Szaturnusz a
szemben lévõ Szûz jegyben tar-
tózkodik. A bolygó azon hatása,

hogy elmélyíti és összpontosítja a figyelmet és
koncentráltságot, most nagyon hasznos lesz szá-
mukra. Terveik megvalósításához most épp ez
a fajta fegyelmezettség szükséges. Hozzáállásuk
valósághûbb lesz és csak azokba az ötleteikbe
fektetnek energiát, amelyek valóban érdemesek
rá. Figyeljenek oda azonban arra is, hogy ne
váljanak túlságosan szigorúvá önmagunkkal
szemben, mert a túlzott önkritika akár fizikai
szintû energiátlansághoz is vezethet, a tartós le-
vertség pedig nehezen küzdhetõ le. Mivel a
most felmerülõ egészségi problémák  erõ sen kö-
tõdnek a táplálkozáshoz, jó idõszak diétákhoz,
kúrákhoz.
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HOROSZKÓP
október 9.  – október 23.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Valamennyi résztvevõ emblémás

pólót kapott ajándékba a szervezõktõl.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen
Rónavölgyi Endréné örömmel nyug-
tázta az elsõ szerencsi triatlonverseny
sikerét, amit hagyományteremtõ szán-
dékkal rendeztek meg. A polgármes-
ter szerint a kedvezõ tapasztalatok
alapján jövõ õsszel ismét meghirde-
tik az egészségmegõrzést szolgáló
eseményt a városban. 

Összesen kilenc kategóriában ke-
rültek a helyezettek nyakába a kivá-
ló sportteljesítményért járó arany-,
ezüst-, illetve bronzérmek. Az újon-
coknál az 1998-ban és késõbb szü-
letettek csoportjában a lányok között
Sztankovics Anna, a fiúknál Farmosi

Zsombor, az 1993–1997 közötti szü-
letésûek korosztályában Pallai Patrí-
cia volt a leggyorsabb. A felnõtt höl-
gyek mezõnyében Rábainé Végh
Anett, míg a férfiak között Vámos Imre
diadalmaskodott. A haladó távon az
1993–1997 közötti korcsoportban
Rábai Bence, valamint  Kiss Viktória,
a felnõtt férfiaknál Molnár Szabolcs
 dia dalmaskodott. A vasember kate-
góriában Alan Poole nyert Gönczi Ta-
más, a 13 éves Petrusovics Máté, va-
lamint Szabó Miklós elõtt.

A jótékonysági rendezvény 31 500
forintos nevezési bevételét a Kulcsár
Anita Alapítvány javára ajánlották fel
a szervezõk, amit Szerencs Város
Sportegyesülete 40 000 forintra egé-
szített ki. 

AMATÕR TRIATLONISTÁK
VERSENYE  

Geszteréd együttesét fogadta ha-
zai pályán szeptember 27-én a vá-
ros nõi kézilabdacsapata. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei baj-
nokság harmadik fordulójában leját-
szott találkozón nagyarányú szeren-
csi siker született. 

SZVSE: Fábián Lívia – Szabó Rita
(2), Sohajda Edit (1), Katona Kriszti-
na (10), Szabó Csilla (8), Gere Judit,
Profáncsik Orsolya (1), Fábián Júlia,
Véber Roberta (1), Molnár Nikolett (1),
Sándor Szilvia (6).  

A mérkõzés elején mindjárt három
góllal elhúztak a házigazdák, de a
vendégeknek hamar sikerült felzár-
kózniuk, és mindössze egyetlen pont-
ra csökkentették a két csapat közöt-
ti különbséget. A tizennegyedik perc-
ben Marius Breazu edzõ játékosai
egymás után ötször is bevették az el-
lenfél kapuját, amire egyetlen gesz-
terédi válasz sem született. A szigo-
rúan védekezõ szerencsiek hálóját
nem tudták bevenni a szabolcsi lá-

nyok, amihez a kapus Fábián Lívia
több sikeres védéssel járult hozzá. Fél-
idõben 14–6-os állásnál pihentek
meg az ellenfelek. A második játék-
rész kilencedik percéig nem volt
dolga a szerencsi kapusnak, Katona
Krisztina, Szabó Csilla és Sándor
Szilvia révén hét találatot szereztek

a mieink. A lélekben megtört gesz-
terédiek akaraterõbõl jelesre vizs-
gáztak, de az olykor sziporkázva ját-
szó hazaiak ellen esélyük sem volt a
felzárkózásra. A találkozó 30–12
arányú szerencsi gyõzelemmel zárult.
A mérkõzés gólkirálya 10 találattal
Katona Krisztina lett.

KOSÁR-
NYITÁNY

A Debreceni Egyetem ottho-
nában vendégszerepelt szep-
tember 26-án a város férfi ko-
sárlabdacsapata. Az NB II Kele-
ti csoportjában szereplõ együt-
tesünk a tavalyi második helye-
zettel szemben szoros mérkõ -
zésen maradt alul. A találkozó
24. percéig Szerencs vezetett,
azonban végül a több cserejá-
tékossal rendelkezõ házigazdák
83–72 arányban megnyerték a
találkozót. A szerencsiek közül
a legtöbb pontot, szám szerint
34-et Kovács Sándor szerezte.

EGY GYÕZELEM, EGY VERESÉG

KIKÖSZÖRÜLTÉK A CSORBÁT

A szerencsiek sikeréhez
a lelkes támadójáték is hozzájárult. 

SZÁRNYALÓ IFIK, SZÁRNYASZEGETT FELNÕTTEK

A felnõtt csapatnak hazai pályán sem
sikerült nyernie.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2009. október 30-án 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…
FIGYELD A TÁBLÁT!

Szemmel lát-
hatóan javult a
parkolási hely-
zet Szerencs
belvárosában.
Talán nem
mindenki ért
egyet ezzel a
megállapítás-
sal, de a Nép-
ház környé-
kén, a Széche-
nyi utcában a korábbiaknál sokkal
jobb közlekedési helyzet várja az au-
tósokat. Az úttest felújítása, majd a
várakozóhelyek kialakítása, felfesté-
se után kiderült, hogy nem csak a bõ-
vítés jelenthet megoldást a helyzet-
ben. A napokban készült a fotónk,
melyen látható, hogy a parkoló au-
tók miatt nehezen, helyenként pedig
egyáltalán nem fér el gyalogos a jár-
dán. Nem beszélve a babakocsit toló
anyukákról. Az autós bizonyára rosz-
szul értelmezte a táblát, amely a
KRESZ szerint ezt jelenti: „Várako-
zóhely” – a tábla a jármûvek kijelölt
várakozóhelyét jelzi, az alatta elhe-
lyezett kiegészítõ tábla jelezheti a vá-
rakozóhelyen kötelezõ elhelyezke-
dés módját. Tehát a konkrét esetben
az autó jobb oldali kerekei a járdán,
bal oldaliak pedig az úttesten. Ezt jel-
zi a tábla, amit néhány más szabá-
lyokkal együtt sokan hagynak fi-
gyelmen kívül az utakon.

A PARKOLÓ KAMIONOK

Újra a fõutcán parkolnak a ka-
mionok. Errõl érkezett olvasói ész-
revétel a közelmúltban szerkesztõ-
ségünkhöz. A hét meghatározott
napjain a Nestlé elõtti útszakasz
jobb oldalán, egymásba érve vára-
koznak a nyerges vontatók. Az el-
múlt év augusztusában forgalmi-
rend-felülvizsgálatot végeztek az il-
letékes hatóságok szakemberei, akik
azt javasolták: kiegészítõ tábla fel-
szerelésével kizárólag személygép-
kocsiknak engedélyezzék ezen a
szakaszon a parkolási lehetõséget,
a tehergépkocsiknak pedig alterna-
tív útvonalakat, várakozóhelyeket
kell kijelölni.

A problémát korábban is az okoz-
ta, hogy jelentõsen megnõtt a par-
kolóban várakozó kamionok száma,
amelyek a közlekedés biztonságát is
veszélyeztetik. A tíz évvel ezelõtt lé-
tesített várakozósáv személygépko-
csiknak épült. A tehergépjármû sze-
relvények átnyúlnak a forgalom ré-
szére kijelölt úttestre, ami a felezõ -
vonal átlépésére kényszeríti az arra
közlekedõket, többek között az au-
tóbuszokat is. Tovább nehezíti a hely-
zetet, hogy az útszakaszon belátha-
tatlan ívû kanyar is található. 

FESSÜNK ZEBRÁT!
Az elmúlt idõszakban ismét kam-

pányt indított a rendõrség, amelynek
központjában a gyalogos átkelõhe-
lyek ellenõrzése áll. Az egyenruhá-
sok fokozott figyelmet fordítanak
arra, hogy az autósok megfelelõ kö-
rültekintéssel, a sebesség csökken-
tésével közelítik-e meg a zebrákat.
A közúti forgalomban résztvevõ jár-
mûvezetõket a kihelyezett jelzõtáb-
la figyelmezteti, ha gyalogos átkelõ-
helyhez érkezik. Az aszfaltra festett
csíkok leginkább a járókelõk számára

jelentenek útmutatót, de természe-
tesen a sofõr is hamarabb reagál, ha
megpillantja a széles, fehér sávokat.
Szerencsére mostanában nem történt
baleset a kijelölt átkelõknél és kör-
nyékükön, de nem árt az óvatosság,
ugyanis a város egész területén ta-
lálunk megkopott, esetenként telje-
sen eltûnt útburkolati jeleket.

A VESZÉLYES HÍD?

A közelmúltban hívták fel a figyel-
münket a Szerencs patakon átívelõ
ondi hídra. Mint olvasónk jelezte, az
átjáró napjainkra életveszélyes álla-
potba került. Az oldalán lévõ korlát
lehajtható, hogy a széles mezõgaz-
dasági gépek is átférjenek rajta. Így
adódik a következõ probléma: med-
dig bírja még a nagy súlyú jármûve-
ket a leromlott állagú átkelõ?

KICSERÉLTÉK A JÁTÉKOKAT 

Megújul Szerencsen az Ondi úti
játszótér. A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. szeptember 29-én el-
bontotta a területen azokat a több év-
tizede létesített vas eszközöket, ame-
lyek helyébe új alkalmatosságok ke-
rülnek. A régi mászókákat, hintákat
és más tárgyakat a városnak egy má-
sik részén állítják fel. Az Ondi úti ját-
szótér korszerûsítésére a szerencsi
Nyárutó Klub nyújtott be sikeres pá-
lyázatot. A több mint egymillió fo-
rintos beruházáshoz hétszázezer fo-
rintot nyert a civil szervezet. A bon-
tás másnapján újra megjelentek a te-
rületen a Városgazda Nonprofit Kft.
dolgozói és munkagépei, és meg-
kezdték az új, fából készült és az Eu-
rópai Unió elõírásainak megfelelõ
eszközök telepítését a város egyik leg-
régebbi játszóterére.

JÁRDAÉPÍTÉSEK
A VÁROSBAN

Húszmillió
forintot nyert
járdafelújítá-
sokra hazai
forrású decent-
ralizált pályá-
zaton a város
önkormányza-
ta. Az önkor-
mányzat ko-
rábban felmér-
te a települé-
sen a gyalo-
gosközlekedés helyzetét és az aláb-
biak szerint úgy választották ki az
önrésszel együtt 26 millió forint ér-
tékû munkák helyszíneit, hogy azok
arányosan érintsék az egyes válasz-
tókörzeteket. Ez alapján az elkö-
vetkezõ idõszakban a Laktanya, Ár-
pád, Landler, Kazinczy, Bocskai,
Kassa, Lipták, Alkotmány, Ondi ut-
cákban, valamint Ondon a Kossuth
utcában végzik majd el a gyalogu-
tak felújítását.

A település önkormányzata és a he-
lyi Városgazda Nonprofit Kft. idén
is meghirdette a Virágos Szerencsért
versenyt, amelynek során magán-
személyek, cégek nevezhettek a leg-
szebb házak elõtti közterülettel, ud-
varokkal. A pályázatok beérkezése
után szakértõ zsûri döntött arról,
hogy kik nyerték el idén a díjakat.

Az ünnepé-
lyes eredmény-
hirdetést szep-
tember 25-én
rendezték meg a
polgármesteri hi-
vatalban, ahová
meghívást kap-
tak mindazok,
akik ebben az
e sz t endõben
élen jártak a ma-
gán- és közterü-
let szépítésében.

Az eseményen
Rónavölgyi End-
réné polgármes-
ter mondott köszönetet a jelen-
lévõknek a saját környezetük és ez-
által a város szebbé tétele érdekében
végzett munkájukért. Ezt követõen dí-
jat vett át a szerencsi Bartók Béla ut-
cában élõ Vajda József és felesége,

akik a legimpozánsabb ingatlan elõt-
ti közterület kategóriában értek el ki-
váló eredményt. Ugyancsak oklevéllel
jutalmazták a szervezõk a Magyar ut-
cában lakó Dócs Andrásnét, aki a leg-
szebb balkon díjával büszkélkedhet
a jövõben. Szép és rendezett udva-
ráért a Kandó Kálmán társasház kép-
viselõje vette át az elismerést, a vál-

lalkozások között pedig a Szerencsi
Tüzép Kft. telephelye nyerte el leg -
inkább a bírálók tetszését. A nyerte-
sek 25 ezer forintos, kertészeti esz-
közökre váltható vásárlási utalványt
kaptak.

A VÁROS SZÉPÍTÉSÉBEN
ÉLENJÁRÓK

A legszebb szerencsi balkon.

Hamarosan az utolsó fázisához ér-
kezik a Szerencsi Cukorgyár bontása,
miután szeptember utolsó hetében
megkezdõdött a régi szeletszárító épü-
let eltávolítása. A helyiek közül sokan
talán most szembesültek igazán az
üzem sorsával, hiszen eddig a külsõ
szemek elõl elzárva végezte munká-
ját a kivitelezõ, ezúttal pedig a Rákóczi
úton sétálók is szemtanúi lehettek a
rombolásnak. A régi szeletszárító volt
az utolsó, még teljes egészében lábon
álló, bontásra ítélt objektum a terüle-
ten. Információink szerint az utóbbi év-
tizedekben már nem töltötte be ere-
deti funkcióját az épület, ennek elle-
nére szerves része volt a gyárnak és
vele együtt Szerencs mindennapjainak.

Az üzem területérõl kiáramló hatalmas
por miatt bosszankodtak a szerencsi
Bocskai utca lakói szeptember 26-án.
Mint megtudtuk, a kivitelezõ a régi sze-
letraktár épületénél dolgozott, amely-
nek tetõszerkezetében nagy mennyi-
ségû kiszáradt szeletpor halmozódott
fel. Ez okozott gondot a környéken, de
a cég a következõ hét elejére végzett
a munkafolyamattal, majd a Szeren-
csi Hivatásos Önkormányzati Tûzol-
tóság egységei a poros utak locsolá-
sával segítették a helyzet orvoslását. A
bontást végzõ fõvállalkozó lapunk
kérdésére válaszolva közölte, hogy a
jövõben lehetõség szerint kerülik a hét-
végén a munkát, illetve elõre tájé-
koztatják majd a környéken élõket.

Kiírta a 37. számú fõút Szerencs
átkelési szakasz átépítésére szóló
kivitelezõi pályázatot szeptember
30-án a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt. A megvalósítás elõtt álló
beruházás tartalmazza az úttest 2 +
1, illetve 2 + 2 sávra szélesítését ma-
gába foglaló burkolat  rekonstrukció -
ját, a prügyi úti keresztezõdésnél kör-

forgalmi csomópont létesítését, au-
tóbuszöblök átalakítását és építését,
valamint a Szerencs patak feletti, a
jelenlegi híd elbontása után egy
több mint 16 méter hosszú új híd lé-
tesítését. A 37-es fõút szerencsi át-
épített átkelési szakaszát a tervek sze-
rint 2010 végén adják át a forga-
lomnak. 

GYÁRBONTÁS
A FÕUTCA MENTÉN

KIVITELEZÕI FELHÍVÁS

Ökumenikus egyházi sportnap hely-
színe volt szeptember 27-én a Kulcsár
Anita Sportcsarnok. A Mecénás Alap
támogatásával immár ötödik alkalom-
mal hívta életre a szerencsi római ka-
tolikus egyházközség a rendezvényt,
amelyre a fília gyülekezetek ifjúsága,
valamint a társegyházak képviselõi is
meghívást kaptak. A programra több
mint száz fiatal érkezett a városból és
a környezõ településekrõl, akiknek az
egyes állomásokon különbözõ felada-

tokat kellett megoldaniuk. A játékos sor-
versenyek a résztvevõk ügyességét tet-
ték próbára, az ötletes gyakorlatok a
szervezõk leleményességét dicsérték.
A fiatalok szellemi vetélkedõn is részt
vettek, ahol a hittanórákon megszer-
zett ismereteikrõl adtak számot a csa-
patok tagjai. Délután labdarúgás, va-
lamint a pályázati támogatással vásá-
rolt csocsóasztalok kipróbálása, kötél-
húzás és szkanderbajnokság szerepelt
a programban. 

Az egykori szeletszárító ma már csak emlék.

Sorverseny.

A TEST ÉS A SZELLEM EDZÉSE
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A Szerencsi Hírek 
következô száma 

2009. október 30-án 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

október 23., 10 óra.

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

A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsi-
 televizio.hu

� használtautó-beszámítással
akár 0 Ft kezdőbefizetéssel

� Miért érdemes Cascot kötni?
� AUTOMATA VÁLTÓS 

gépkocsik 
korlátozott darabszámban

� Téli gumi, komplett kerék
szervizünkben.

� MOZGÁSKORLÁTOZOTTI 
UTALVÁNYOK beszámítása.

� Bankoktól visszavett 
gépkocsik széles választékban

Angol kilós 
használtruha-

kereskedés 
nyílt Szerencsen a Piac mellett 

(Kisvásártér 17.)

180 m2-en több száz kg ruha, cipő, lakástextil!

Naponta csökkenő árak!
Szombat: 1500 Ft/kg � Hétfő: 1000 Ft/kg

Kedd: 800 Ft/kg � Szerda: 600 Ft/kg
Csütörtök: 400 Ft/kg � Péntek: 200 Ft/kg

minden szombaton bálabontás!
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