
ban. A rendõr tiszthelyettes-képzõ és
rendõr zászlósképzõ iskolák elvégzé-
se után felvételt nyertem a Rendõrtiszti
Fõiskola levelezõ tagozatára, melyet
bûnügyi szakon végeztem. A diploma
megszerzése után 1995-ben rendõr
hadnaggyá léptetett elõ a belügymi-
niszter.

– Fokok a lajtorján, diploma, karri-
er. Ez utóbbi mindig fölfelé ívelt?

– Hellyel-közzel. Ugyanis három év
járõri szolgálat után (az 1991. szep-
tember 1. és 2000. február 1. közötti  idõ -
szakban) a Sárospataki Rendõrkapi-
tányság igazgatásrendészeti osztályán
dolgoztam, elõbb szabálysértési fõelõ -
adóként, majd 1997. december 1-jétõl
osztályvezetõként. 2000. február 1-jétõl
– pályázat útján – a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Pápai Rendõrka-
pitányság közlekedés-rendészeti alosz-
tályvezetõi beosztását nyertem el. Itt
2001 szeptemberéig szolgáltam, erre az
idõszakra a családom is a Dunántúlra
költözött. A munkámmal elégedett vol-
tam, életkörülményeink az akkori vi-
szonyokhoz képest nagyon jók voltak.

– Mi az oka annak, hogy visszatért
Zemplénbe?

– A feladatkörömmel elégedett vol-
tam, ám másfél év után azt mondta a
család, hogy nekünk haza kell jönnünk,
és számunkra a „haza” mindig Zemp-
lént jelentette, jelenti ma is. 2001 õszén
közrendvédelmi osztályvezetõ-helyet-
tesként kezdtem szolgálatomat a Sze-
rencsi Rendõrkapitányságon. 2005. ja-
nuár 15-tõl mint közlekedésrendészeti
osztályvezetõ dolgozom. Az elmúlt  idõ -
szakban letettem a beosztásomhoz
szükséges rendészeti szakvizsgát, és
rendészeti vezetõképzõt végeztem. Idén
március közepén úgy döntött a 
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje, hogy jelenlegi feladatköröm
mellett megbíz a Szerencsi Rendõrka-
pitányság vezetõi teendõinek ellátásá-
val is. A megbízást örömmel fogadtam.

– Lehet most tervekrõl beszélni?
– Úgy gondolom, hogy jelenlegi

megbízatásom kapcsán legfontosabb
feladatom a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság zavartalan mûködésének biz-
tosítása, az egyes szakterületek, szer-
vezeti egységek tevékenységének ösz-
szehangolása annak érdekében, hogy
a folyamatban lévõ vezetõváltás ne
okozzon sérelmet a közrend-közbiz-
tonság szolgáltatása terén, az illeté-
kességi területünkön élõ embereknek
az eddig megszokott közbiztonsági
komfortérzete ne szenvedjen csorbát. 

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Az idei ünnepi program Ondon
kezdõdött a kora délutáni órákban.
Nagy József szavalata után Ringer Ist-
ván tárogatójának hangjaival kísérve
helyezték el a megemlékezés koszo-
rúit az önkormányzat és a helyi idõ -
sek otthonának képviselõi az ondi
1848-as emléktáblánál. A városi meg-
emlékezést Szerencsen a Bocskai Ist-
ván Gimnázium aulájában tartották,
amelyet teljesen megtöltött az ünneplõ
közönség. A Himnuszt követõen Ré-
pássy Róbert beszédét hallgatták meg
a jelenlévõk. A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium igazságügyi ál-
lamtitkára Jókai Mór szavaival kezd-
te gondolatait: „A pillanat, melyet
 élünk, komolyabb teendõkre szólít fel
bennünket. Európa minden népe ha-
lad és boldogul, haladnunk és bol-
dogulnunk kell nekünk is! Legyen
béke, szabadság, egyetértés!” Ré-
pássy Róbert hangsúlyozta, hogy már-
cius 15-e mindenekelõtt az elszánt-
ság, a lendület, a tenni vágyás ünne-
pe, a szabadság, mint feltétel egybe-
forrott a polgárosodás, a polgári Ma-
gyarország megteremtésének céljával.
Az államtitkár a mai korral az aláb-

A fentieket Makoldi Miklós, a 
B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgató-
ság Herman Ottó Múzeumának ré-
gésze mondta el érdeklõdésünkre
azon az ásatáson, amely a templom
kertjében zajlik. – Az említett idõ -
szakokban a templom közelében, an-
nak kerítõfalán belül temetkeztek az
emberek – sorolja az ásatást vezetõ
régész – ugyanis abban a tudatban él-
tek, hogy aki megáldott, megszentelt
területen adja át testét a túlvilágnak,
az a mennyek országába érkezik. Mi-
nél tehetõsebb volt egy polgár, annál
közelebb készült a sírja a templom-
hoz, a leggazdagabbaknak pedig már
az épületen belül alakították ki végsõ
nyughelyét, mint pl. a Rákóczi Zsig-
mondét. Mivel a városban a református
templom a legkorábbi vallási épít-
mény, feltételezhetõ volt, hogy temetõ
húzódik a környezetében. Ezt meg-
erõsítette egy nyolcvanas évekbõl
származó bejelentés, tehát volt alap-

ja a kutatásnak, annál is inkább, mert
már akkoriban elõkerült egy XI. szá-
zadi pénzzel keltezett sír.

A Kulturális Örökségvédelmi Hiva -
tal elõírta a régészeti megfigyelést és
megelõzõ feltárást a templomfelújí-
tással járó földmunkákhoz – folytatja
Makoldi Miklós – és ennek során bi-
zonyítást nyert, hogy mind a templom
kerítõfalán belül, mind kívül megta-
lálható a temetõ. Ami meglepõ, a ke-
rítõfalon túli területen is sok a sír. A
szükséges nyomvonalakat centirõl
centire tárjuk fel, így került elõ a belsõ
részen egy – feltételezhetõen – az Ár-

pád-kor óta a XVI. századig használt
temetõ. A legjelentõsebb leletünk az
az osszárium (csontház), amihez ha-
sonlót eddig – a legjobb tudomásom
szerint – csak Sárospatakon találtak a
megyében. Ha el akarjuk képzelni az
osszáriumot, akkor egy négyzetes ala-
pú pincére kell gondolni. A földalatti
építményben felhalmozták a régi sír -
ásások során talált csontokat, ugyan-
is amikor megtelt a templom kerí tõ -
falán belüli terület, akkor úgy döntött
az egyház, hogy felszámolja a temetõ
régebbi sírjait. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Szerencs Város Önkormány-
zata az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
ünnepséget és koszorúzásokat
szervezett március 15-én. 

A város református temploma
már Rákóczi Zsigmond idejében
átesett egy felújításon, legalábbis
errõl szólnak a fennmaradt írá-
sos anyagok. A templom kö-
zépkori vagy újkori eredetû, de
nem kizártak az Árpád-kori elõz-
mények sem.

A SZABADSÁGHARC EMLÉKEZETE

Korai leletekre bukkantak a templomkertben. 

A gimnázium diákjai adtak ünnepi mûsort.

KINEVEZÉS ELÕTT A VÁROS
ÚJ RENDÕRKAPITÁNYA 

RÉGÉSZETI LELETEK AZ ÁSATÁSON

biak szerint vont párhuzamot: – A mi
március tizenötödikénken a szabad-
ságért nem idegen erõkkel kell szem-
beszállnunk. Nekünk a gazdasági
szabadságunkért a minket gúzsba
kötõ adóssággal kell megküzdenünk.

Az államtitkár városunk forradalmi ér-
demeit is méltatta: – Tudjuk, hogy
ebbõl a harcból sok-sok helyi kö-
zösség, így Szerencs városa is kivet-
te a részét. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Ha kategorikusan ki lehet jelen-
teni valakirõl, hogy végigjárta a
ranglétra fokait, akkor ez elmond-
ható az ezer szállal Zemplénhez
kötõdõ Keresztesi János (fotónkon)
rendõr alezredesrõl, akit a Szeren-
csi Rendõrkapitányság vezetésével
bízott meg Vereckei Csaba dandár-
tábornok, a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-
fõkapitányság vezetõje. A március
16-i hatállyal életbe lépett megbízás
kapcsán érdeklõdtünk Keresztesi Já-
nostól – akit a fõkapitány a tervek
szerint május 1-jével nevez ki új be-
osztásába – miként alakult életpá-
lyája, milyen tervei vannak a jövõt
illetõen?

– Sátoraljaújhelyen születtem 1967.
január 12-én. Általános iskolai tanul-
mányaimat a Bodrogköz egy kistele-
pülésén, Bodroghalom községben vé-
geztem. Ezt követõen az abaújszántói
Gyárfás József Mezõgazdasági Szak-
középiskolában érettségiztem, majd
egy rövid ideig szülõfalum termelõ -
szövetkezetében dolgoztam. 1986 no-
vemberében vonultam be sorkatonai
szolgálatra, a katonaidõmet a határõrség
állományában, a BM Dunakeszi Ku-
tyavezetõ-képzõ Iskolában töltöttem. Az
itt teljesített szolgálat erõs hatással volt
az azt követõ döntésemre, miszerint le-
szerelésem után jelentkeztem a rendõr-
ség hivatásos állományába. Rendõri hi-
vatásomat 1988. november 1-jén kezd-
tem a Sárospataki Rendõrkapitányság
közrendvédelmi csoportjában mint
közrendvédelmi járõr, õrmesteri rang-
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A magyar történelembe Szerencs

nemcsak azzal írta be magát végérvé-
nyesen, hogy otthont adott annak az
országgyûlésnek, mely Bocskai Istvánt
Magyarország fejedelmévé választotta
1605-ben, hanem hõsiesen helytállt az
1848/49-es forradalom során is. Hiszen
mikor 1849 januárjától Szerencs kör-
nyéke hadszíntérré változott, a város-
ban toborozták a környékrõl a nem-
zetõrségbe jelentkezõket, egyben ke-
rületi központ is mûködött itt, és a vá-
ros a hadsereg élelmiszerrel való ellá-
tásában szintén részt vett. Az 1848/49-
es forradalom egy széles nemzeti ösz-
szefogáson alapuló átalakulás kezde-
te volt, melynek sikeréhez a szerencsi
közösség is nagyban hozzájárult. Már-
cius 15-e minden magyar ember nagy,
közös és szent ünnepe, az összma-
gyarság ünnepe. A jövõ kihívásainak
csak erõs, magában bízó, egységes
nemzet tud megfelelni, március 15-e
tehát nem a múlt, hanem a jövõ. Mert
mindaz, amit ebbõl az ünnepbõl me-
ríthetünk, összeköti a múltat és a jövõt

– zárta gondolatait dr. Répássy Róbert
igazságügyi államtitkár.

A beszédet követõen a Bocskai Ist-
ván Gimnázium „Talpra magyar” címû
történelmi táncjátékát tekinthette meg
a közönség, amelyben a folklór nyel-
vén mesélték el a 163 évvel ezelõtti
történéseket. A mûsor után a program
a Kossuth-szobor megkoszorúzásával
folytatódott, ahol Egeli Zsolt alpolgár-
mester Kossuth Lajos szavait idézve
szólt a jelenlévõkhöz. A koszorúzást
követõen az ünneplõk a szerencsi ál-
talános iskola ütõegyüttesének felve-
zetésével vonultak az 1848-as em-
lékmûhöz, ahol Koncz Ferenc polgár-
mester méltatta a márciusi ifjakat, a for-
radalom vívmányait, és kiemelte: min-
dig akadnak olyan fiai a hazának, akik
a kellõ idõben helytállnak, ha a közös
célok elérése, a haza megmentése,
vagy a szabadság újra és újra szüksé-
ges kivívása erre szólítja õket. A ren-
dezvény koszorúzással folytatódott,
majd Nagy József Szózat-szavalatával
zárult, amelyet Ringer István tároga-
tómuzsikája kísért.  Szemán Ákos

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiásták a csontvázakat, és hogy a

„porhüvely tulajdonosa” továbbra is
a mennyekben maradjon, a közös
csontházba temették vissza. Nos, egy
ilyen osszáriumot találtunk, amelynek
egy részét sikerült feltárnunk, ebben
1,3 méter vastagon halmozták fel a
csontokat, vagyis több száz ember föl-
di maradványairól van szó.

TÁRGYI LELETEK
A régész elmondása szerint a leg-

értékesebb tárgyi leletek a csontház
kapcsán kerültek felszínre. Többek kö-
zött találtak egy vélhetõen Zsigmond
király idejébõl származó ezüstpénzt,
egy egészben fennmaradt fejszét és há-
rom középkori edényt. – A kerítõfa-
lon belül még legalább ezer sírt gya-
nítunk, és itt mondom el, hogy a fel-
tárás során találtunk egy – feltétele-
zésem szerinti – XIII. századból szár-
mazó indás csatot, hasonlót a kunok
csatjaihoz, továbbá szenzáció szám-

ba megy az a néhány „S” végû haj-
karika, ami két, kerítésen kívüli sírból
került elõ. Ezek a X. és a XI. század-
ra, a korai Árpád-korra jellemzõk –
folytatja a régész. – Az eddigi kutatá-
sok azt jelzik, hogy nagy valószínû -
séggel volt itt egy Árpád-kori templom,
aminek eddig még nem találtuk meg
a kerítõfalát. A kezdéskor azt gon-
doltam, hogy majd XVI–XVII. száza-
di sírokra találunk, most bizonyosnak
tûnik, hogy a keletkezés idõpontja a
XI–XII. századra tehetô. Nem kisebb
jelentõséggel bír, hogy elõkerült egy
településrészlet földbe mélyített ház-
zal, illetve az ahhoz tartozó sütõke-
mencékkel. Ezek az Árpád-kortól ko-
rábbinak tûnnek, a népvándorlás  idõ -
szakára tehetõk. III–IV. századi, csá-
szárkori germán házra gyanakszunk,
amivel kapcsolatban további vizsgá-
latok adnak majd megerõsítést. Je-
lenleg a kilencvenedik számozott sír
feltárásánál tartunk, de ezekbõl  mint -
egy ezer lehet még a református temp-

lom környékén. Ez arra utal, hogy
ugyan nincsenek források Szerencs Ár-
pád-kori létére, ám az eddig feltártak
alapján feltételezhetõ, hogy akkoriban
már jelentõsnek mondható település
nyomaira bukkantunk – mondta Ma-
koldi Miklós vezetõ régész.

GONDOLATI SZINTEN…
A város önkormányzatának csü-

törtökön megtartott testületi ülésén –
érdekességként és nem napirendi
pontként – merült fel a régészeti fel-
tárás. Koncz Ferenc polgármester
egyetértésének adott hangot abban a
Takács István képviselõ által felvetett
kérdésben, hogy az osszárium akár
egy új idegenforgalmi nevezetessége
is lehetne a városnak. Természetesen
ez egyeztetéseket igényel a régésze-
ket, muzeológusokat illetõen, hiszen
nem kis feladatot jelentene a csont-
ház teljes feltárása, továbbá a cson-
tok megóvása, nem beszélve az egyéb
felmerülõ kérdésekrõl. SfL

A SZABADSÁGHARC
EMLÉKEZETE

ÚJ LEHETÕSÉGEKRÕL 
TÁJÉKOZÓDHATTAK A VÁLLALKOZÓK

Munkáltatói fórum keretében a tá-
mogatási és foglalkoztatási lehetõ -
ségekrõl tájékozódhattak a Szeren-
csen és térségében mûködõ vállal-
kozások képviselõi március 18-án a
Népház konferenciatermében.

A polgármesteri hivatal, illetve a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja Szerencsi Ki-
rendeltségének szervezésében meg-
valósult programon Koncz Ferenc
polgármester kiemelte, hogy régi
adósságot törlesztenek a fórumsoro-
zat megkezdésével. 

– Az egykor volt Széchenyi Terv
újraindítása rendkívül fontos nem-
csak az ország, de a térség tekinte-
tében is, hiszen a gazdaság jelenle-
gi helyzete a 37-es fõút állapotához
hasonlítható. Nagy szükség van a ter-
melés beindítására. A kis- és közép-
vállalkozások biztosítják a foglal-
koztatottság mintegy hetven száza-
lékát, ezt a szférát kell  erõ síteni –
mondta a városvezetõ, majd megje-
gyezte, hogy a kormány gazdaság-
fejlesztési terveinek kivitelezéséhez
némi idõ szükséges. Tárgyalások
folynak a cukorgyár esetleges újra-
építésérôl is.

A tájékoztató keretében Karády Ist-
ván, a helyi munkaügyi kirendeltség
vezetõje elmondta, hogy a tanács-
kozás vezérfonalát a munkaerõ-pi-
aci alapból nyújtott támogatások ad-
ják. Ez részben kirendeltségi hatás-
körû szubvenciót jelent, az odaíté-
lésérõl a kirendeltség vezetõje dönt.
Másrészt szó van olyan régiós szintû
támogatási formákról is, amelyek a
vállalkozókat pozitívan érinthetik. 
– A lényeg, hogy a támogatásra be-
nyújtott igény a foglalkoztatottak
számának bõvítésére összpontosít-
son. Ugyanakkor a támogatás az al-
kalmazottak foglalkoztatásával járó
új vállalkozások beindítását is segí-

ti. A meglévõ cégeknek létszámnö-
vekedést kell felmutatnia az elõzõ év
statisztikai átlaglétszámához képest.
Ezért akár 50–100 százalék közötti
bér és járuléktámogatást tudunk biz-
tosítani – adott tájékoztatást Karády
István. A továbbiakban a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (BOKIK) részérõl
Jolsvay János szólalt fel, aki a Szé-
chenyi Kártya program kapcsán ki-
tért a hitelfelvételek lehetõségeire és
a változásokra. A szerencsi képviselet
vezetõje az új konstrukciót bemu-
tatva kiemelte, hogy a program
bõvült: a folyószámla-hitel mellett
már tartalmaz forgóeszköz- és beru-
házási hitellehetõséget is, ettõl az
évtõl pedig már igénybe lehet ven-
ni a pályázati önerõhitelt is. A prog-
ram megkönnyíti a vállalkozók köz-
ismerten nehéz hitelhez jutását, a
Széchenyi Kártya által kölcsönt ka-
pók a szokásos banki költségekhez
és kamatokhoz képest lényegesen

kedvezõbb konstrukcióban, jobb fe-
dezeti kötelezettségekkel jutnak
anyagi háttérhez – hangzott el a ta-
nácskozáson. SfL

Az Észak-magyarországi régió te-
lepülésein élõ lakosság egészséges
ivóvízzel való ellátásának biztosítá-
sát szolgáló projekt kapcsán febru-
ár 21-én ülésezett az irányító bi-
zottság Szerencsen.

Kiss Attila (fo-
tónkon), Szerencs
város alpolgár-
mestere a tanács-
kozás bevezetõjé-
ben ismertette a
projektszervezeten
belül bekövetke-
zett változásokat, mely szerint Ga-
dóczi Bertalan jegyzõ nyugdíjba vo-
nulásával új projektvezetõ megvá-
lasztása vált szükségessé, s hogy a fel-
adattal személyét bízták meg az elsõ
pályázati forduló lezárásáig. A pro-
jektvezetõ néhány jogszabályi vál-
tozás felsorolását követõen kiemel-
te, hogy a Víz Keretirányelv  elõ írásai
szerint 2015-ig jó állapotba kell hoz-
ni a felszíni és a felszín alatti vize-
ket. Mint ismeretes, a térségünkben
megvalósuló nagyszabású beruházás
elõkészítésére 2009 márciusában
megtörtént a támogatási szerzõdés
aláírása, majd októberben a projekt
tervezési, engedélyezési feladatait
végzõ szervezettel is megkötötték a
megállapodást. Azonban a több mint
négymilliárd forint értékû fejlesztési
program részletes megvalósíthatósá-
gi tanulmánya elkészítésének és el-

fogadásának az elhúzódása idõbeni
csúszást okozott, így várhatóan nem
tartható a második fordulós pályázat
benyújtására  elõ írt május 6-ai határ-
idõ. Ezért a város önkormányzata,
mint kedvezményezett, méltányos-
sági kérelmet nyújt be a határidõ mó-
dosítására a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Környezetvédelmi Prog-
ramok Irányító Hatóságához. A Vi-
dékfejlesztési Minisztérium és a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség megjelent
képviselõi elmondták, hogy lehetõség
van a határidõ-módosításra, azonban
ez nem veszélyeztetheti a projekt ki-
vitelezésének 2015. június 30-ai be-
fejezését. Elhangzott, hogy az új sza-
bályozás nem zárja ki, hogy a kié-
pülõ ivóvízrendszerek üzemeltetõje
– pályázat kiírása nélkül – a száz szá-
zalékban önkormányzati tulajdonú
Borsodvíz Zrt. legyen. A tanácskozás
folytatásában Ekkerné Piricz Ilona
projektmenedzser részletes ismerte -
tõjébõl kiderült, hogy a nyolc kistér-
séget, ezen belül 81 települést érintõ
nagyszabású beruházás költségeinek
támogatási aránya 87,4 százalék, a
saját forrás aránya pedig 12,6 szá-
zalék, melyet a Borsod-Aba új-
Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Ön-
kormányzati Társulás saját erõbõl, va-
lamint az EU Önerõ Alapjából biz-
tosít. A témában további informáci-
ók olvashatók a www.tisztavizunk.hu
internetes oldalon. 

H. R.

Számos érdeklõdõ jelent meg a fórumon. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. 2007-ben vette át a Közlekedési
Koordinációs Központtól (KKK) azt az
EU-finanszírozású projektet, mely sze-
repel a Közlekedés Operatív Program
(KözOP) 2007–2013. közötti akció-
tervében.

A Szerencsen átvezetõ, úgynevezett
átkelési szakasz teljes keresztmetsze-
tét tartalmazó, jogerõs építési enge-
déllyel rendelkezõ kivitelezési tervek
átvételét követõen elkezdõdött a ko-
rábbról meglévõ útépítési tervek kor-
szerûsítése, aktualizálása, a hiányzó
tervrészek (pl. Szerencs-patak hídja) el-
készíttetése és engedélyeztetése. A
KözOP-finanszírozásban nem megva-
lósítható szervizutakat, járdákat, ke-
rékpárutakat Szerencs önkormányzata
más pályázati forrásból tervezi meg-
valósítani. A kivitelezési munkák fi-
nanszírozási hátterét jelentõ európai
uniós támogatási szerzõdés megköté-
se után közbeszerzési eljárással vá-
lasztották ki a kivitelezõ Szerencs 2010
Konzorciumot, melynek tagjai: a Nem-
zetközi Vegyépszer Zrt. és az FK Rasz-
ter Zrt. A projekt mérnöke a Metróber
Kft. A nettó 788 millió forint költségû
kivitelezés munkaterület-átadása 2010.
január végén történt meg. A tényleges

útépítési munkák tavaly márciusban
kezdõdhettek volna el, azonban a
szerzõdéses haladási ütemtervet több,
elõre nem látható, negatív külsõ kö-
rülmény is kedvezõtlenül befolyásol-
ta. Ezek közül leginkább az bizonyult
döntõnek, hogy a jogerõs építési en-
gedéllyel rendelkezõ, monolit szerke-
zetû híd kivitelezéséhez szükséges áll-
ványozáshoz a Szerencs-patak keze lõje
nem járult hozzá a szélsõséges vízál-
lás miatt. Ennek következtében meg kel-
lett változtatni a hídszerkezetet, új ter-
vek készítése és azok újbóli engedé-
lyeztetése vált szükségessé. A tervek el-
készíttetése és engedélyeztetése 2010
szeptemberében zárult, azonban az épí-
téshez szintén szükséges mederkor-
rekcióval kapcsolatos kisajátítási eljá-
rás, valamint a pótlólagos területszer-
zést is elõíró vízjogi engedélyeztetési
eljárás még jelenleg is tart. Mindezek
miatt (szeptember 30-i új határidõvel)
a szerzõdés módosítására került sor a
megrendelõ és a kivitelezõ között.

A projektre gyakorolt másik, kifeje-
zetten kedvezõtlen hatás a tartós és ext-
rém vízmennyiséget hozó csapadékos
idõjárás volt, amely miatt a munkate-
rület négysávosításra tervezett, „B” sza-
kaszának egy része víz alatt állt (2009.
május – június). Ennek következtében

a Szerencs-patak vízszintje tartósan ma-
gas volt és a mederpadka feletti részt
is kitöltötte. Az átázott talaj a töltés-
szélesítéseknél és a meglévõ földmûnél
teherbírási problémákat okozott, amely
a tervtõl eltérõ töltés-alapozást igénylõ
pótmunkát vont maga után. Ez jelentõs
többletmunkával és többhónapos idõ -
beli lemaradással járt, így ezen a sza-
kaszon lehetetlenné tette a teljes pá-
lyaszerkezet 2010-ben történõ meg-
építését. A két meglévõ körforgalom kö-
zötti, „A” építési útszakaszon az elekt-
romos és vízvezetékek kiváltásához, át-
helyezéséhez szükséges vezetékjogi
és vízjogi engedélyek megszerzése, va-
lamint a most is folyamatban lévõ ki-
sajátítási eljárások elhúzódása akadá-
lyozta a munkaterület biztosítását. A vízi
közmûvek megépítéséhez szükséges
vízjogi létesítési engedélyezési eljárást
a szakági terv felülvizsgálata hátráltat-
ja. A felülvizsgálat a Szerencs város felõl
érkezõ, nagyságrendileg nagyobb víz-
hozamok átvezetését tartja szükséges-
nek, amely befolyásolja a tervezett át-
ereszek és a szervizút alá építendõ csa-
padékvíz-vezeték átmérõjét. A felül-
vizsgálat szükségessége csak a konk-
rét szakmai igény megfogalmazása, il-
letve a módosított szakági tervek függ-
vényében ítélhetõ meg. SfL

FOLYTATÓDIK 
A TISZTA VÍZ PROJEKT

AZ ÁTKELÉSI SZAKASZ REHABILITÁCIÓJA

RÉGÉSZETI LELETEK AZ ÁSATÁSON
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MI A VÉLEMÉNYE AZ ÚJ
TÁMOGATÁSI LEHETÔSÉGEKRÔL?

Tallárné Illés Erika, bankfiók-igazgató:
– A vállalkozóknak szóló fórumra magánember-
ként és cégtulajdonosként  is kíváncsi voltam. Szá-
mom ra ezeknek a rendezvényeknek az a hasz-
na, hogy egyrészt felhívják a figyelmet a külön-
bözõ támogatási formákra, másrészt interaktív mó-
don, azonnal választ is kap mindenki a kérdése-
ire. Bár különbözõ feltételeknek kell megfelelnie
a pályázatot benyújtóknak, a támogatások sok-
színûsége lehetõvé teszi, hogy minden érdeklõdõ
megtalálja a neki legmegfelelõbbet. Egy saját cégre vonatkozóan ér-
deklõdtem a támogatási formák feltételeirõl, és mindenre kiter jedõ tájé-
koztatást kaptam a munkaügyi központ kollégáitól. A kiírt feltételek vál-
lalhatók, így valószínû, hogy igénybe veszem valamelyik támogatást. A
konferencia másik része az Új Széchenyi Terv, ezen belül a Széchenyi-
kártya igénybevételi lehetõségeirõl szólt. Bízom abban, hogy régiónk-
ban sok cég a foglalkoztatás bõvítésére adható támogatások felhaszná-
lása mellett fogja ezt a vállalkozásába beépíteni. Ez azt jelentené, hogy
térségünk is elindul a fellendülés felé, és néhány év múlva az országos
átlag alatt lesz Szerencs és vonzáskörzetében a regisztrált munkanélkü-
liek száma.

Kunné Cseh Erzsébet, ügyvezetõ igazgató:
– Cégünk, a Designer Team Kft. már évek óta ki-
használja azokat a lehetõségeket, melyeket a
munkaügyi központ biztosít a vállalkozások szá-
mára. Ezek jelenleg a foglalkoztatással kapcsola-
tos bér- és járuléktámogatások, valamint a START
kártya nyújtotta kedvezmények. Minden regiszt-
rált munkanélküli felvételénél tájékoztatást kérünk
a kirendeltségtõl arról, hogy milyen támogatási le-
hetõségek vannak. Az idén meghirdetett munka-

helyteremtõ kiírásra mi is elkészítettük pályázatunkat. Kedvezõ elbírálás
esetén 6 munkavállalót kívánunk alkalmazni, mellyel a foglalkoztatotta-
ink létszáma meghaladja majd a 30 fõt. A támogatásból vásárolt eszkö-
zök szakmailag és a gazdálkodásunkra való tekintettel is elõrelépést je-
lenthetnek cégünknek. Új piaci lehetõségekben is bízunk, ami lehetõvé
teszi további munkavállalók felvételét.

Karády István, a helyi munkaügyi központ veze -
tõje:
– Rendkívüli fontosságúnak ítéljük meg a munka-
erõ-piaci alapból finanszírozott foglalkoztatáspo-
litikai támogatások rendszerének mûködtetését, hi-
szen ezek segítségével csökkenthetjük a munka -
adók terheit, elõsegítve ezzel a kistérség súlyos fog-
lalkoztatási feszültségeinek enyhítését. A munka-
ügyi kirendeltség foglalkoztatás-bõvítõ bértámo-
gatással, munkatapasztalat-szerzési támogatással,
illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3. projekten belül
megvalósuló bértámogatással tud segítséget nyújtani a létszámbõvítésre vál-
lalkozó munkáltatóknak. Március végéig pályázatot lehetett benyújtani mik-
ro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ beruházásainak támo-
gatására, melyhez kapcsolódóan alkalmazott munkavállalónként maximum
2,2 millió forint hozzájárulás volt igényelhetõ foglalkoztatási kötelezett-
ség vállalása mellett. Kiemelt szerepet kap a járulékkedvezményre jogosí-
tó START kártya-család is, mellyel továbbra is érvényesíthetõ a két évig
tartó támogatás a megfelelõ célcsoport vonatkozásában.

HÍREK RÖVIDEN

LOMTALANÍTÁS
Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Hul-

ladékkezelési Közszolgáltató Kft. (SZHK Kft.) április 9-
én (szombaton) tartja az idei lakossági lomtalanítást. 

Az akció keretében elszállítják a lakásban és az
emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben fel-
halmozott szilárd hulladékot, nagyobb méretû be-
rendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, háztartási
berendezéseket és készülékeket, valamint a rendel-
tetésszerû használatra már nem alkalmas egyéb
használati tárgyakat, melyek az ingatlan rendelte-
tésszerû használata során válnak feleslegessé és a
rendszeres hulladékszállítás keretében méretüknél fog-

va nem szállíthatók el. Építési törmeléket, zöld- és
veszélyes hulladékot (akkumulátor, festékes dobo-
zok, gumi, stb.) a járatok nem visznek el. Az SZHK
Kft. kéri a lakosságot, hogy az ömlesztett anyagokat
zsákolva készítsék elõ.

A gyûjtõjármûvek a járatnapon reggel 7 órakor in-
dulnak, erre az idõpontra – leghamarabb a szállítá-
si napot megelõzõ este – a szállítandó anyagokat az
út szélére kell kitenni. A járatok az útvonalon csak
egyszer haladnak végig, így a késõbb kikészített lo-
mot nem szállítják el. Amennyiben az adott napon
az érintett területen kimaradnak területrészek, azt a
következõ napon teljesíti a szolgáltató.

IN MEMORIAM GASZPER ANDRÁSNÉ
90 éves korában, március 8-án,

örökre eltávozott Gaszper Andrásné,
aki hosszú évtizedeken át oktatta, ne-
velte a szerencsi gyerekeket. A sze-
rencsi önkormányzat 2001-ben pe-
dagógusi munkájának elismerése-
ként a Szerencs Város Díszpolgára
címet adományozta a mindenki ál-
tal nagyra becsült tanítónak. Búcsúztatója március 23-
án volt a szerencsi ravatalozóban. 

Aranyosi Edit, az egykori tanítvány megemlékezõ gon-
dolatai:

„Mélyen tisztelt gyászoló család, végtisztességet
tévõk! Drága tanító nénim!

Amikor halálhíred meghallottam, emlékek sokasága
jutott eszembe. Magam elõtt láttalak, amint kerékpár-
ral megérkeztél és hatalmas táskádból csodákat vará-
zsoltál elénk… Mióta megtanultam a betûk formálá-
sát, tudom, hogy csak szépen írhatok, hiszen te látod.
Lámpás voltál, amely most kialudt, de fényed, amed-
dig világítani tudott, megmutatta az utat, amelyen so-
kan elindultunk. Vajon hányan ismerhették Gaszper
Andrásné, Zsuzsika nénit, a tanítót? Egész családunkat
okítottad, nevelted, nálunk már családtag voltál. Isten
minden egyes ember életét valami hivatás betöltésére
rendelte. Akik tanítványaid lehettünk, tudjuk, hogy ettõl
szebb életpályát nem kaphattál volna. Mosolygós sze-
med, szigorú szereteted, nevelésed sokunk számára pél-
da lett! Úgy tudtál dicsérni, hogy újra szárnyakat kap-
tunk. Fegyelmet, rendet kívánó, kicsit rekedtes hangod
is hozzád tartozott. Különbséget nem tettél, egyforma
volt elõtted mindenki. Egymás elfogadását, szerénysé-
get követeltél, s közben kinyitottad elõttünk a világot.
Számolni, fogalmazni tanítottál, közben precíz, pon-

tos munkára szoktattál. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei kis faluból indultál, hogy rögös, de szép, kacska-
ringós úton megérkezz Szerencsre életed párjával. Helyt
álltál feleségként, anyaként, tanítóként. Munkád során
mindvégig hitted; van út lélektõl lélekig, s lesz, akinek
megtaníthatod világunk titkait. Mikor átvettem tanári
diplomámat, könnyes szemmel kérdezted: – Mondd!
Ugye volt része benne õszülõ fejemnek? Majd meg-
kaptam egy könyvbe leírt útravalódat: »Bármit csinálsz
az életben, névjegyed legyen! Jó sorban elbizakodni,
balsorsban elcsüggedni nem szabad!« Hittél a jóság,
a szeretet, a hit erejében. Hitted, hogy amit teszel, an-
nak beérik a gyümölcse. Hányszor panaszkodtam el-
bizonytalanodva, de te csak azt mondtad: – Nézd azt
a sok csillogó szempárt, s az mindenen átsegít! Szép,
tartalmas életet kaptál. Szeretõ családod a biztonságot
jelentette számodra. Nem tudtak tõled olyat kérni, hogy
ne segíts benne, – ez éltetõ elemed volt. Hitted, hogy
a jó Isten nemcsak próbára tesz, de erõt is ad az elvi-
seléshez. Megtanítottad, hogy mi a jó, így ismertük hát
a rosszat is. Személyes példáddal mutattad, hogy mi
az értékes, így tudjuk tehát azt is, mi a talmi. Méltóvá
váltál arra, hogy sok-sok tisztelõd legyen. Mily keve-
seknek adatik meg! Kitüntetéseket kaptál. Boldog vol-
tál, de az igazi kitüntetés tanítványaid szeretete volt.
Egy hétköznapi ember voltál, aki megtette a tõle tel-
hetõt, ami tehetségébõl és emberségébõl futotta. Sze-
retteink elvesztése felett érzett fájdalmunk, a hiány id-
õ vel halkulhat, de a gyász örök! „Aki az örökkévaló
gyermeke, az mind hazaér.” Gondviselõd hazaszólí-
tott, nyugalom vár és béke. De utadon elkísér tanítvá-
nyaid elismerése, tisztelete. Drága Zsuzsika néni! Nyu-
godj békében! A város és a volt tanítványaid nevében
búcsúzom tõled.”

VI. SZERENCSI PÁLINKA- ÉS
BORMUSTRA. Szerencs Város Ön-
kormányzata és a Szerencsi Borba-
rátok Köre április 16-án, szombaton
14 órától, immár hatodik alkalom-
mal rendezi meg a soron következõ
Szerencsi Pálinka- és Bormustrát a
Népházban. Nevezési feltételek: a
bor- és pálinkamintákat a Világö-
rökségi Kapuzatban (Nagyvárad út
2/B) lehet leadni április 14-én, csü-
törtökön 17 óráig. A nevezési díj
1000 Ft tételenként. Mintaként pá-
linkából 1 palackot, borból 2 pa-
lackot szükséges leadni. Az üvege-
ken fel kell tüntetni a termelõ nevét,
az évjáratot, pálinka esetében a
gyümölcs, bor esetében a szõlõfaj-
ta és a borkategória megnevezését.
További információ: Botár Zsolt,
tel.: 30/308-4331. 

VÁSÁR ÉS KISÁLLAT-SIMOGATÓ.
A Napsugár óvoda április 11-én 15
órától Tavaszi zsibongás címmel jó-
tékonysági húsvéti vásárt és kisállat-
simogatót szervez, melyre minden
kedves érdeklõdõt szeretettel várnak. 

TALÁLKOZÓ A SZERENCSRÕL
ELSZÁRMAZOTTAKNAK. Szerencs
önkormányzata új idõpontban, a
város napja programsorozat kereté-
ben rendezi meg a Szerencsrõl el-
származottak találkozóját április 16-

án (szombaton) 10.30 órától a kö-
zépiskolai kollégiumban. További in-
formáció és jelentkezés a rendez-
vényre telefonon a 47/565-260, fa-
xon a 47/565-267 számon, vagy e-
mailben az oktatas@szerencs.hu cí-
men legkésõbb április 13-ig (szerda). 

A HÚSVÉT ÉS HEGYALJA. A
 Hegy alja Kapuja Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete Húsvéti elõké-
születek és népszokások a Hegyal-
ján címmel  elõ adást és beszélgetést
szervez április 14-én 15 órától a
Népházban.

Ezúton is köszönjük a Szerencsi
Hírek minden olvasójának és üzle-
ti partnerének a türelmét és meg-
értését a március 25-re tervezett új-
ság kimaradása miatt. Mint ahogyan
már korábban a város és az újság
honlapján tájékoztattuk olvasóinkat,
mindez az idei évre tervezett, hu-
szonegyszeri megjelenést nem érin-
ti, ugyanis a hiányzó lapszámot a

korábbi években megszokott júliu-
si szabadság ideje alatt pótolni fog-
juk. 

Az újsággal kapcsolatosan to-
vábbra is várjuk észrevételeiket, ja-
vaslataikat!

Czakóné Szikszai Orsolya 
ügyvezetõ

Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft.

A város önkormányzata és intéz-
ményei április 16-a és 20-a között ren-
dezik meg a Szerencs Város Napja
programsorozatot, amellyel Bocskai Ist-
ván, Magyarország és Erdély fejedel-
me, valamint az 1605. április 17–20.
között Szerencsen megtartott ország-
gyûlés emléke elõtt tisztelegnek.

Április 16. (szombat), 8 óra: IV. Sze-
rencs Kupa Nemzetközi Asztalitenisz
Verseny, helyszín: Kulcsár Anita Sport-
csarnok. 10.30 óra: Szerencsrõl el-
származottak találkozója, helyszín: Kö-
zépiskolai Kollégium. 14 óra: VI. Sze-
rencsi Pálinka- és Bormustra, helyszín:
Népház. 16 óra: Családi úszóvetélkedõ,
helyszín: Városi Tanuszoda.

Április 18. (hétfõ), 18 óra: Húsvéti
hangverseny, helyszín: görög katolikus
templom, fellép: Hegyalja Pedagógus
Kórus, Szerencsi Férfikar. 

Április 19. (kedd), 16.30 óra: Taná-
ri hangverseny, helyszín: Szerencsi Ál-
talános Iskola Rákóczi épületének au-
lája. Közremûködnek a Szerencsi Ál-
talános Iskola, Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény tanárai. 18 óra: A ki-
váló tanulmányi és sporteredményt el-

ért diákok kitüntetése, helyszín: Bocs-
kai István Gimnázium aulája.

Április 20. (szerda) – Szerencs Város
Napja – 10 óra: Koszorúzás a Bocskai
kapunál, a Bocskai István Gimnázium
udvarán. 10.10 óra: A fejedelemvá-
lasztó szerencsi országgyûlésre emlé-
kezõ ünnepi mûsor a gimnázium di-
ákjainak elõadásában, helyszín: a gim-
názium aulája. 11.15 óra: Szerencs Vá-
ros Önkormányzatának nyilvános ün-
nepi testületi ülése, városi kitüntetések
és egyéb elismerések átadása, helyszín:
gimnázium aulája. Díszvendég: Tállai
András belügyminisztériumi államtitkár.
A testületi ülést követõen zenés felvo-
nulás a Kossuth úton Bocskai István
szobrához. Közremûködik a Szerencsi
Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar. Koszo-
rúzás Bocskai István bronzszobránál a
Kossuth téren. 17 óra: A VI. Szerencsi
Pálinka- és Bormustra díjainak átadá-
sa, ezt követõen mûvészeti gála, a sze-
rencsi mûvészeti iskolások mûsora,
helyszín: Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületének aulája. 17.30 óra: Sze-
rencs VSE – BK SPD Roznava barátsá-
gos kosárlabda-mérkõzés, helyszín:
Kulcsár Anita Sportcsarnok.

SZERENCS VÁROS NAPJA

TISZTELT OLVASÓINK! 

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Siska Zoárd, Varga Nelli, Müller Lili, Knap Viktória. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Dobrosi Ágnes – Mádi Tamás. 
Elhunytak: Magyar József 82 éves, Ringer Gyula 71 éves, Lezényi

István 92 éves, Kovács László 78 éves, Erôs Károly 56 éves, Bliszkó
Jánosné (Ternyik Mária) 97 éves, Klamancsek Lajosné (Demeter Te-
rézia) 80 éves, Király Jánosné (Kocsis Veronika) 99 éves. 
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A Szerencsi Általános Iskola ha-
gyományaihoz híven idén tavasszal
is nyílt tanítási napokat tartottunk
március 21–22-én intézményünk
mindkét épületében. Hétfõn osz-
tályfõnökeik vezetésével a 4. osz-
tályosok vendégül látták a leendõ el -
sõsöket: a nagycsoportos óvodáso-
kat. A megvendégelés ugyan nagyon
szerény volt, de a vendéglátók fi-
gyelmessége, rövid mûsora, szere-
tetteljes gondoskodása feledtette ezt
az apró hiányosságot. Ezen a napon
látogathatták meg az érdeklõdõ
szülõk felsõs gyermekeik tanóráit is.
Tapasztalatunk az, hogy az érdek -
lõdés és a megtekintett órák száma
évrõl évre növekszik, illetve az,
hogy az elõzõ évekhez képest nem-
csak az 5. osztályosok óráit, hanem
a felsõbb (7–8.) évfolyamokét is szí-
vesen látogatják a szülõk. Idén – elsõ
alkalommal – az intézmény Bolyai
épületében egy, a látogatott órákkal
kapcsolatos kérdõívet is kiosztottunk
a szülõknek, melyet maradéktalanul
visszajuttattak az iskolavezetéshez.
A lapok kiértékelése még tart, de
annyi bizonyos, hogy a kezdemé-
nyezés nem volt hiábavaló, hiszen
közvetlen visszajelzést kaphattunk
az iskolában folyó oktató-nevelõ

munkáról. A értékelések elismerõ,
jó véleményeket tartalmaznak ne-
velõink felkészültségével, pedagó-
giai munkájával kapcsolatosan, de
jövõbeli munkánkra vonatkozó,
építõ jellegû észrevételekkel is ta-
lálkozhattunk. A szülõk nagy több-
sége örült a lehetõségnek, hogy el-
mondhatta véleményét az iskola
oktató-nevelõ munkájáról. A keddi
napon azok a szülõk látogathatták
meg intézményünket, akiknek gyer-
mekei az alsó tagozatos évfolya-

mokra járnak. Az érdeklõdõk szá-
ma felülmúlta elvárásainkat, né-
hány osztályban 10-15 szülõ is kí-
váncsi volt gyermeke és az osztály
munkájára. Úgy érezzük, egyre szo-
rosabbá válhat a szülõk és az in-
tézmény közötti együttmûködés,
ennek pedig óriási szerepe van az
iskolai munka színvonalának és a
gyermekek neveltségi szintjének az
emelésében. 

Kovács Jánosné
igazgatóhelyettes

NYÍLTAN ÉS NYITOTTAN

A számos sportág közül talán az
úszás az egyike azoknak, amelyet
szinte mindenkinek érdemes volna el-
sajátítania. Ez a sport minden izmot
megmozgat, miközben a sérülésve-
szély gyakorlatilag elenyészõ. Már
egészen pici korban bevezethetõ a na-
pirendbe. A Gyárkerti óvoda a sze-
rencsi Városi Tanuszoda megnyitása
óta szervez vízhez szoktató foglalko-
zásokat. A nagycsoportosoknak min-
den nevelési évben hat alkalommal
biztosítjuk a részvételi lehetõséget. Cé-
lunk, hogy a gyermekek megismerjék
az uszoda világát, az ott érvényes sza-
bályokat. Megtanulják, milyen öltö-
zékben és hogyan lehet az uszodában
mozogni. A hat foglalkozás alatt re-
ményeink szerint megkedvelik ezt a
mozgásformát, így iskolás korukban

már természetes lesz számukra az
úszásnemek elsajátítása a tanítási órák
keretében. Alapvetõen minden gyer-
mek szeret pancsolni és fürdeni, ezt
kihasználva szerettetjük meg az úszást,
miközben az oktató megtanítja annak
alapjait. A szakemberek véleménye az,
hogy az óvodás úszásoktatással iga-
zán jó eredményt lehet elérni. Ebben
a korban a legfogékonyabbak a kicsik,
tágra nyitott szemmel lesik, mit mond
az edzõ. A játékos foglalkozások, me-
lyeken különféle színes és érdekes esz-
közök segítik a munkát, akár napról
napra is jelentõs változást hozhatnak
az ovisok életében. Ilyenkor a víz meg-
szerettetése, az esetleges félelmek le-
küzdése az elsõdleges célunk. A több
gyereket megmozgató órákon köny-
nyebb játékos feladatokkal lefoglalni

a figyelmet. A csoportos foglalkozá-
sok további elõnye, hogy egymástól
is tudnak tanulni, egymást is képesek
bátorítani a gyerekek. Tehát már óvo-
dáskorú csemetéinket is buzdíthatjuk
a rendszeres mozgásra, ennek kiváló
formája a vízhez szoktató foglalkozás.
Így egészségesebb életmódra nevel-
hetjük õket, amihez nagyobb koruk-
ban is ragaszkodni fognak.

Tarnóczi Erzsébet
intézményegység-vezetõ

AZ ÚSZÁS EGYENLÕ AZ EGÉSZSÉGGEL 

Még ma nem is „foglalkoztunk”!
– mondják sokszor az ovisok. Mikor
fogunk „foglalkozni”? – kérdezik
gyakran. Hisz nemrég verseltünk,
énekeltünk, játszottunk – válaszolom
ilyenkor. Ja, az foglalkozás volt? –
csodálkoznak.

Az a jó, ha a gyerek észre sem ve-
szi, hogy a játékos foglalkozásoknak
a szórakoztatáson, a kellemes idõ -
töltésen túl fontos célja van: a fej-
lesztés. Szeretném ismertetni né-
hány példával szemléltetve, hogy mit
szeretnek játszani az ovisaink, és ho-
gyan használjuk fel mi, óvónõk eze-
ket a játékokat a gyerekek tudatos fej-
lesztése érdekében.

A kicsik nagyon kedvelik a talá-
lós kérdéseket, ezért azokat szinte
minden héten betervezzük foglal-
kozásainkba. Kedvenc kérdésük: se
szeme nincs, se esze nincs, mégis
igazságot szól, na mi az, kedves ol-
vasók?  Szójáték formájában keres-
sük a szavak (pl. tiszta, piszkos, rö-

vid, hosszú) ellentétpárját, a felada-
tot nehezíti, hogy a „nem” szócskát
ez esetben nem lehet használni. A
megfigyelõképességet fejlesztik a Ki
van a takaró alatt?, és a Kipp-kopp,
kopogok, találd ki, hogy ki vagyok!
címû játékok. A Megjött a kishajó el-
nevezésû játékot az állatok, jármû -
vek, foglalkozások, érzelmek, visel-
kedési formák utánzására alkal-
mazzuk. A Folytasd a mondatot! já-
tékkal a beszédkészséget fejlesztjük,
a nyelvtörõkkel a humorérzéküket
igyekszünk alakítani. Ezekben há-
romszor kell gyorsan egymás után
elmondani például azt, hogy „sárga
bögre görbe bögre”, vagy azt, hogy
„három kopasz kukac”. A gyerekek
szeretik, amikor gyümölcsöket, vi-
rágokat, állatokat kell felsorolniuk
(ami már elhangzott, azt nem lehet
megismételni). Sok-sok verset, mon-
dókát tanulunk, ebbe is igyekszünk
játékosságot vinni. Ki mit tud?-ot
vagy Csillag születik-et szervezünk,
melynek keretében mikrofonnal a ke-
zükben énekelnek, verselnek, akti-
vitásuk ezáltal sokkal nagyobb. Van
olyan vers, mondóka, ami fejleszti
a logikus gondolkodást, a megfi-
gyelõképességet, a memóriát, eze-
ket is alkalmazzuk. Például az Egy,
megérett a meggy mondókánál visz-
szakérdezek, melyik számnál hasad
a pad, melyiknél üres a polc. A Hó-
napsorolónál megkérdezem, hogy
melyik a csépelõ hónap, a Hét mon-
dókánál, mondjuk azt, hogy mikor
dõl a párnájára? Azt is megbeszél-
tük a gyerekekkel, hogy az ujjunk a
számolószervünk, az agyunk pedig
a gondolkodás szerve. Játékosan
mindig bele is véssük az agyunkba

a tudnivalókat: az ujjunkkal masz-
szírozzuk a homlokunkat. Az ovisok
szeretik a játékos matematikai fel-
adatokat is. A nagyobbak már fejben
is megoldják az egyszerûbb felad-
ványokat: pl. ha tíz gombóc fagyi-
ból elnyalunk hármat, mennyi ma-
rad? Vagy: voltam egy játékboltban
és vásároltam négy autót és három
repülõt, hány játékot vettem? Néha
már az ujjukat sem használják a szá-
moláshoz! Szeretik még a Mi válto-
zott meg? játékot is, amiben síkido-
mok helyét változtatjuk. A tõ- és sor-
számneveket is játékosan gyakorol-
juk, ami közben sokat nevetnek, mert
mondjuk, a harmadik gyereket kell
megpuszilni, vagy a hatodiknak
meghúzni a fülét. Mindkét játék ha-
tékonyan fejleszti a figyelmet, a
megfigyelõképességet. A mi cso-
portunkban kedvelt tevékenység a
puzzle-lal való játék is. Mindez csak
néhány példa arra, hogy nap mint
nap mennyi lehetõség adódik arra,
hogy játékosan fejlesszük a gyere-
kek értelmi képességeit. 

Ennek kapcsán eszembe jut egy
fontos dolog: sok szülõ fél a vegyes
csoporttól, „tiszta” csoportot szeret-
ne. Pedig nincs olyan „tiszta” cso-
port, ahol a gyerekek azonos szin-
ten állnak, nincs olyan nagycsoport,
ahol mindenki ugyanolyan ügyesen
fest, ugyanúgy énekel, versel. A ki-
csi tanul a nagyobbtól, a nagy óvja,
tanítja, segíti a kisebbet. Mi, óvónõk
pedig tudjuk, ki a kicsi, ki a nagy, ki
az, aki iskolába megy, kitõl mit kö-
veteljünk meg. Differenciálni ne-
künk, óvónõknek kell.

Krusinszki Ferencné,
Csalogány óvoda 

Hagyományait ápolva a Gyárker-
ti óvoda Katica csoportja idén is meg-
látogatta Kossuth Lajos monoki szül-
õ házát az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére. Az óvo-
dások a szerencsi Kossuth téren
kezdték a megemlékezést, melynek
keretében március 11-én elhelyez-
ték az óvodai foglalkozásokon ké-
szült nemzeti színû zászlókat és ko-
kárdákat, majd március 16-án ellá-
togattak Monokra. A nagycsoporto-

sok mindkét helyszínen elõadták az
ünnephez kapcsolódó, versekbõl és
énekekbõl összeállított mûsorukat.
Végül az óvodai csoport tagjai meg-
tekintették az 1994-ben, Kossuth La-
jos halálának 100. évfordulóján nyílt
tárlatot is. A kicsik megcsodálták Kos-
suth kormányzóelnöki díszkardját
és a rengeteg kiállított emléktárgyat,
népmûvészeti és iparmûvészeti al-
kotást, melyek a nemzet szeretetét
tükrözik.

OVISOK 
A NEMZETI ÜNNEPEN

Nemzetközi fodrász-,
kozmetikus-, mûköröm-
díszítõ és -építõ bajnoksá-
got rendezett a B.-A.-Z.
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara „Kézmûves
Kupa 2011” néven márci-
us 6-án Miskolcon. A csak-
nem kétezer látogatót von-
zó rendezvényt vásár is szí-
nesítette, a versennyel egy
idõben pedig szakmai be-
mutatókon vehettek részt
az érdeklõdõk. A Szeren-
csi Szakképzõ Iskola fod-
rász szakos tanulói is ne-
veztek a megmérettetésre,
a felkészítésüket szakokta-
tóik, Kormos Zsuzsanna
és Simonné Goda Mónika
vállalta. Kiss Beáta extrém
nõi hajvágás, Saláta Zsófia és Bene Vik-
tória férfi divat hajvágás kategóriában
indult, utóbbi különdíjban részesült.
Szintén különdíjat kapott Tamás An-
gelika kreatív konty és Orosz Zsófia fér-

fi angol szárítás kategóriában. A ver-
senyzõk nem csupán nyereményekkel,
de szakmai tapasztalatokkal is gazda-
godtak.

Révész Marianna

Évfolyamunk – a Bocskai István
Gimnázium végzõsei – március 31-
én rendhagyó irodalomóra kereté-
ben József Attila verseit hallgathat-
ta meg a kassai Thália Színház két
mûvésze, Kövesdi Szabó Mária és
Pólos Árpád tolmácsolásában.

Sokunk által ismert és kedvelt al-
kotásokkal találkozhattunk, immár
nem tanórai keretek között, a színé-
szek 45 perces elõadásában. Elsõ -
sorban a közeledõ április 11-i köl-

tészet napja volt a különleges óra
apropója. Örömünkre szolgált, hogy
a versek kínálata szélesebb volt,
mint amire a hagyományos iroda -
lomórák lehetõséget kínáltak. Olyan
nagyszerû mûveket hallhattunk, mint
az Altató, a Mama, a Születésna-
pomra, a Nagyon fáj vagy a Kései si-
rató, amelyek mondanivalóját a
színmûvészek a lehetõ legnagyobb
átéléssel közvetítették felénk, és ez-
által felfigyelhettünk a kevésbé ismert
versek nagyszerûségére is. Meghall-

gatásuk nemcsak ismereteink bõví-
tését tette lehetõvé, hanem mûvészi
élményt is jelentett. Szerencsések va-
gyunk, hogy részt vehettünk ezen az
eseményen, és reméljük, ez a ha-
gyomány még sokáig élni fog isko-
lánkban, hogy az alsóbb évfolya-
mosok is megtapasztalhassák, mi
történik, ha egyik legnagyobb költõnk
és tehetséges színészek „közös mun-
kába fognak”.

Gergely Zsófia és Gál László 
12/A osztály

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA SZAVALATOKKAL

Iskolapadban a leendõ elsõ osztályosok. 

A versenyen egyedi frizurák készültek. 

JÁTÉKOS FEJLESZTÉS ÓVODÁS KORBAN

Már óvodás korban elkezdik a vízhez szoktatást. 

SZERENCSI FODRÁSZOK 
A KÉZMÛVES KUPÁN 
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– Szerencs polgármesterével be-
szélgetve érdekes érzés keríti hatal-
mába a riportert, mert a korábban vi-
dám természetûnek ismert város -
atyába mintha némi morcosság köl-
tözött volna.

– Nincs szó különösebb morózus-
ságról, bár talán visszatükrözõdhet az
ezernyi, megoldásra váró feladat – fo-
galmaz Koncz Ferenc –, és ha már a
média részérõl érkezik a felvetés,
kezdjük ezzel. Sokunkat foglalkoztat
a város hírcsatornáinak ügye. A Sze-
rencsi Hírek nem jelent meg két hét-
tel ezelõtt, mert váratlanul esett ki a
munkából a szerkesztõség két tagja,
egyiküket baleset érte, másikuk egyé-
ni döntés után lépett ki a csapatból.
Korábban a fõszerkesztõ érezte úgy,
hogy nem kíván többet a város lapjá-
ba írni, ami számomra érthetõ. Ezután
olyan eseménysor következett, amire
abszolúte nem számítottam, és sok-
aknak ma sincs fogalmuk a kulisszák
mögött zajlott történésekrõl. Kiderült,
hogy Szerencs város televíziójának
adásait érdekes felállásban készítették
a Szerencsi Hírek munkatársai, ugyan-
is a mûsor szórás hasznát a volt fõszer-
kesztõ gazdasági érdekeltségébe tar-
tozó magáncég szedte be. A tv-adá-
sokat úgy készítették a munkatársak,
hogy még a televíziózáshoz szüksé-
ges technika sem képezte Szerencs vá-
rosának tulajdonát. Summázva: egyik
pillanatról a másikra maradtunk itt
technikai felszerelés és városi tévé nél-
kül. Most az az érdekes helyzet állt
elõ, hogy Szerencsi Televízió elne-
vezéssel szolgáltat mûsort az elõbb
említett magáncég. Véleményem sze-
rint azonban a szerencsiek érdeke az,
hogy a városi televíziót az önkor-
mányzathoz tartozó valamely gazda-
sági társaság mûködtesse. A  televízió -
val kapcsolatos történetnek szerintem
kissé arcpirító fejleménye, hogy – mi-
után a város jegyzõje törvényességi
okokból a tévés adások ügyében fel-
mondta a szerzõdést a gazdasági tár-
sasággal – a volt fõszerkesztõ ügyvé-
det fogadott és kártérítési igényt kíván
érvényesíteni, továbbá egy összegben
vagy kamatokkal növelt végkielégítést,
miközben az elõzõ vezetés által ránk
hagyott többszázmilliós nagyságrendû
kifizetetlen számlatartozásokkal és
többmilliárdos hitelállománnyal kell
megbirkóznunk. Ezen túl a volt pol-
gármester alkudozó levelet küldött ne-
künk ki nem vett szabadságának
pénzben való megváltását vagy be-
számítását kérve, melyet csak azért
nem részletezek, mert ezzel egy ma-
gáncég adótitkát sérteném meg. Elér-
keztünk addig a pontig, amikor azt
mondjuk: elég volt. Számomra elfo-

gadhatatlan, hogy egy volt fõszerkesztõ
követelõzik, miközben a jegyzõ meg-
állapítása szerint szabálytalanul kötött
szerzõdés alapján végzett munkát,
vagy éppen olyan ember alkudozzon
a város pénzére, akinek nagy része volt
abban, hogy Szerencs a jelenlegi
helyzetébe jutott.

– Mit lehet tenni az ügyek megol-
dása érdekében?

– Megkértem a jegyzõt, hogy a tör-
vényességet betartva és nagy körülte-
kintés mellett derítse ki, hogy mi okoz-
ta a város ilyen mérvû mélyrepülését.
Véleményem szerint vezetõi mulasz-
tások és felelõtlen döntések sorozatá-
val állunk szemben. Mindenre fényt de-
rítünk, és aki ismer, tudja, hogy kor-
rekt leszek, de nem tûröm, hogy meg-
rövidítsék a szerencsieket. Koncz Fe-
renc lehet elnézõ, ám a polgármester
nem!

– Hat hónap telt el az önkormány-
zati választások után. Hogyhogy nin-
csenek új munkahelyek? Sehol egy
alapkõletétel, pompával körített  szalag -
átvágás, sõt még egy látványterv sem
jelent meg a lapokban. Nincs megoldva
a város csapadékvíz-elvezetése, nincs
védelem az esetleges árvíz kapcsán. So-
roljam?

– Nos, igen, hat hónap egyrészt sok
idõ, másrészt hihetetlenül kevés. Fél
év alatt lefékeztük a város pénzügyi
mélyrepülését és kijelöltük az új irányt,
miközben idõnként kiesett egy-egy
csontváz a szekrénybõl. Most nem aka-
rom felsorolni, kikkel kellett tárgyalni
sokszor éjszakákba nyúlóan, hogy ki-
lábaljunk a szorongató helyzetbõl, és
rögtön itt jegyzem meg, a híresztelé-
sekkel ellentétben nem a látszat ked-
véért hagytuk kivilágítva esténként a
hivatal néhány irodáját. Keményen dol-
goztunk-dolgozunk, és nem igazán ért-
jük azokat a megjegyzéseket – teszem
azt a volt alpolgármester részérõl –, aki-
nek sajtótájékoztatón elhangzott vé-
leményén nem tudtam, sírjak vagy ne-
vessek, hiszen még mindig azon saj-
nálkozik, hogy nem követjük azt a sza-
kadékba vezetõ utat, melyen õk jár-
tak 2002–2010 között. Nevezetesen,
a városrehabilitációs pályázat „elen-
gedésén” siránkozik, pedig szerintem
a város bel- és árvízvédelme sokkal fon-
tosabb és sürgetõbb feladatunk! Éppen
most adtunk be egy újabb százmilli-
ós pályázatot ebben a témában. Visz-
szatérve a munkahelyekhez – elõde-
ink egy lépést nem tettek a cukorgyár
megvédéséért, ám az aranyként is fel-

fogható EU-s pénzeket betonba ön-
tötték – hogy csak egyet mondjak: vá-
roskaput emeltek. Kijelentem, lesznek
új munkahelyek, a képviselõ-testület
által a napokban elfogadott gazdasá-
gi programunk is arról szól, hogy
mintegy 300-400 munkahelyet kívá-
nunk létesíteni 2014-ig. Ez ügyben több
céggel állok sorsdöntõ tárgyalásban.
Természetesen a megvalósítás egy  fél -
évnél lényegesen több idõt igényel. Az
eddig eltelt idõ vízválasztó abból a
szempontból, hogy meg tudtuk állíta-
ni a mélybe vezetõ spirált, majd új ho-
rizontot rajzoltunk.

– Köztudott, hogy a polgármester iro-
dája a végtelenségig puritán, újfent
mégis tapasztalható némi kényelem, hi-
szen legalább az ajtó párnázott. Ez most
nem kérdés, megállapítás…

– Kaptunk emiatt is éppen eleget. En-
gem nem zavart különösebben a hang-
szigetelés hiánya, ám az ügyfeleket, tár-
gyaló partnereket annál inkább. Ráa-
dásul ezt szóvá is tették. Kötelességem
a hozzám fordulók kérésére biztosíta-
ni a diszkréciót. Általában mulattat, ha
az ellenlábasok piszlicsáré dolgokat dör-
gölnek az ember orra alá nap mint nap.
Nem szokásom a panaszkodás, hiszen
ezt vállaltam, és meg is fogok felelni

az elvárásoknak. Olyan munkáról van
szó, amely idõigényes és sok-sok egyez-
tetést kíván. Nagyon fontosak az em-
beri kapcsolatok, és nem árt tudni, hogy
melyik minisztériumi ajtó mögött ki ül.
Polgármesterként kis híján tízezer em-
berért tartozom felelõsséggel. E feladat
szépségét a nehézsége adja. Városunk
nagyon nehéz helyzetbe került, innen
jövõt építeni nem sikerülhet másként,
csak munkahelyteremtéssel és jelen  idõ -
 béli puritánsággal, takarékossággal. A
polgármesternek ebben is példát kell
mutatnia. Éppen ezért nem veszem föl
polgármesteri fizetésemet. A pénzt a
sportegyesület és civil szervezetek
mûködésének segítésére, karitatív cé-
lokra ajánlom fel. Nehézségeink mel-
lett azon dolgozunk, hogy ne járjanak
rosszabbul a város alkalmazottai, pe-
dig az elkerülhetetlen kiadásaink nö-
vekedése ellenére idén százmilliót ta-
karítunk meg a tavalyi költségvetéshez
képest. Ezután is folyamatosan várha-
tók takarékossági intézkedések, de eze-
ket úgy kívánjuk megoldani – ha egy
mód van rá, – hogy a szerencsiek ne
érezzék ennek negatív hatásait – ösz-
szegezte a legfontosabb teendõket
Koncz Ferenc polgármester.                           

SfL

KÖZÉPPONTBAN
AZ OKTATÁS-NEVELÉS 

Szerencs önkormányzatának már-
cius 24-én megtartott képviselõ-tes-
tületi ülésén kiemelt hangsúlyt kapott
az oktatás-nevelés. Számos napiren-
di pont közül három összegezte a vá-
ros tanítási intézményeinek jelenleg
legfontosabb feladatait, illetve a
mûködéssel kapcsolatos elõterjesz-
téseket.

Az ülés kezdetén Bodnárné Göndör
Magdolna, a polgármesteri hivatal ok-
tatási, közmûvelõdési és városmarke-
ting osztályvezetõje megjegyezte, hogy
az intézmények mûködésérõl szóló tá-
jékoztató általában a tanév kezdetén
és végén aktuális, az elõterjesztéseket
ekkor szokták benyújtani a városve-
zetés felé. A jelenlegi idõpont azért vált
szükségessé, mert a képviselõ-testület
úgy foglalt állást januárban, hogy át-
tekinti az intézmények tevékenységét.
A szakbizottság megkapta az írásos el-
õterjesztést, amelynek kapcsán Egeli
Zsolt alpolgármester a bölcsõdét, óvo-
dát tekintve megkérdezte, hogy milyen
a bejáró gyermekek aránya, lévén a
bölcsõde igényli a várostól a legna-
gyobb pénzügyi ráfordítást-kiegészítést,
továbbá kíváncsi volt arra is, ki a Bo-
lyai épület kezelõje, merthogy többen
jelezték annak állagromlását. Heves Já-
nos képviselõ azon aggályának adott
hangot, hogy az ondi tagiskolánál az
írásos anyag nem jelez elsõs beirat-
kozót. – Sokszor esett már szó ennek
az iskolának a fenntartásáról, ha így
haladunk, okafogyottá válik a finan-
szírozási kérdés – fogalmazott a kép-
viselõ, mellétéve kérdését, mi lesz a
sorsa az ondi tanintézménynek? Bob-
kó Géza, a pénzügyi bizottság elnö-
ke csatlakozott Egeli Zsolt bölcsõdé-
vel kapcsolatos felvetéséhez – nyo-
matékosítva, hogy amióta ilyen cso-

portok mûködnek, azok mindig ráfi-
zetésesek voltak. – Mintegy fél évtizede
határozott az önkormányzat arról,
hogy a nem Szerencsen élõ lakosok
gyermekeit ne vegye fel az intéz-
mény. Kérdésem, hogy mely idõponttól
nyertek felvételt a városon kívül élõk,
hiszen – az anyagiakat tekintve – je-
lentõs pénz szükséges egy gyermek el-
látására. Azt gondolom, ha más tele-
pülésrõl érkezik gyermek, akkor an-
nak a helységnek a vezetése járuljon
hozzá a fenntartáshoz – fogalmazott
a képviselõ.

Bodnárné Göndör Magdolna vála-
szában kifejtette, hogy a korábbi vá-
rosvezetés koncepciója alapján 12
bölcsõdést és 51 óvodást látnak el más
településrõl, a finanszírozás kérdé-
sében a képviselõ-testületnek kelle-
ne határoznia. A Bolyai épület való-
ban jelentõs felújítást igényelne. Az
ondi tagintézmény kapcsán elmond-
ta, hogy a jelenlegi tizenkét diákból
hat az ötödik osztályba lép, és mivel
két tanköteles óvodásról lehet beszélni
az új tanévtõl, 8 tanuló maradna On-
don. Azonban a szülõk jelezték, hogy
óvodás korú gyermekeiket Szerencs-
re vinnék, ezért csak 6 iskolás foly-
tathatná a tanulást a tagiskolában. A
teljes finanszírozás megköveteli a
minimális 11 fõt, a fentiekbõl viszont
az derül ki, hogy csak ötven száza-
lékos lehet majd a normatíva igény-
lés. – Legjobb ismereteim szerint az
a fenntartói szándék, hogy az ondi ta-
nulókat iskolabusszal szállítják majd
Szerencsre, hogy a többiekkel azonos
feltételek mellett tanulhassanak –
fûzte hozzá az osztályvezetô. Koncz
Ferenc polgármester kiemelte: ha a vá-
ros a kistérségben betöltött vezetõ
funkcióját akarja erõsíteni, akkor a
költségek tekintetében is vállalnia
kell a szerepet az oktatás minden te-
rületén. Persze át kell beszélni, mi-
ként lehet ezt megvalósítani. – Ahhoz,
hogy városunkban fiatal családok te-
lepedjenek le, elsõsorban munkahe-
lyeket, a gyermekeik fejlõdéséhez vi-
szont a maximális feltételeket kell biz-
tosítani – hangsúlyozta a városvezetõ.
A témakörben felszínre jöttek – egye-
bek mellett – az iskolai beiratkozások
határidejérõl, a körzethatárok megje-
lölésérõl, a következõ tanévben in-
dítható óvodai és kollégiumi csopor-
tok számának a megállapításáról, to-

vábbá az alapfokú mûvészetoktatás
szervezésérõl szóló kérdések is. A kép-
viselõ-testület természetesen számí-
tásba vette, hogy a közeljövõben je-
lenik meg az új, oktatással kapcsola-
tos törvény, aminek majdani ismere-
te bizonyára módosítja a jelenlegi ter-
veket, elképzeléseket egyes kérdé-
sekben.

A SZERENCS KÁRTYA
KAPCSÁN 

A Szerencs Kártya az önkormány-
zat által, elsõsorban a helyi lakosság
számára kidolgozott kedvezményes vá-
sárlási rendszer eszköze, amely a
plasztiklap kiváltóját árucikkek, szol-
gáltatások kedvezõbb áron történõ
igénybevételére jogosítja fel a prog-
ramhoz csatlakozó üzletekben, szol-
gáltatást nyújtó helyeken. Célja, hogy
erõsítse a polgárok identitástudatát, va-
lamint hozzájáruljon a helyi kis- és kö-
zépvállalkozások helyzetének javítá-
sához, forgalmuk növeléséhez.

A városvezetés legutóbbi ülésén kü-
lönbözõ vélemények fogalmazódtak
meg a kártyát illetõen. Király Judit köz-
mûvelõdési szakreferens szerint foly-
tatni kell a programot a tavaly má-
jusban elkezdetteknek megfelelõen.
Bobkó Géza a pénzügyi bizottság ré-
szérõl elmondta, a kártya fenntartása
hasznos lehet, ugyanakkor hozzátet-
te, hogy nagy csoda nem történt az
eltelt egy év alatt. – A bizottság ja-
vaslata szerint olyan akciót kell indí-
tani, ami megmozgatja az emberek
fantáziáját, hogy többen kiváltsák a
kártyát. A programot a város tulajdo-
nában levõ fürdõ igénybevételével is
össze lehetne kötni, akár negyven szá-
zalékos belépõdíj-csökkentéssel,
egyelõre tesztszerûen, kéthónapos
 idõ tartamra. Ha javulás lenne ta-
pasztalható, ezt ki lehet terjeszteni más
szolgáltatásokra is – fogalmazott a bi-
zottsági elnök. Ináncsi Tünde jegyzõ
figyelmeztetett arra, hogy az esetleges
változtatások rendeletmódosítást kí-
vánnak meg, ezért ezt a felvetést ér-
demes kidolgozni és egy elkövetke-
zendõ ülésen beterjeszteni. Koncz Fe-
renc kiemelte, maga is támogatja a
kedvezmények kiterjesztését, hiszen
azokkal a Szerencsen élõkön segíte-
nének. Hangsúlyozta, a szolgáltató he-
lyek népszerûsítését javítani kell egy-

fajta marketingtevékenységgel a ki-
használtság érdekében. A tanácsko-
záson Czakóné Szikszai Orsolya, a
Szerencsi Városüzemeltetõ Nonpro-
fit Kft. ügyvezetõ igazgatója elmond-
ta, a tavaly 23 milliós bevételt hozó
Fürdõ és Wellnessház elbírná a napi
százfõs látogatottságot, azonban a ki-
használtság ennek a fele. A Szerencs
Kártya kapcsán hozzátette: a javasolt
kedvezmény forgalomra gyakorolt
hatását egy meghatározott idôszakban
kellene vizsgálni. Kiss Attila alpol-
gármester megjegyezte: nem feltétle-
nül biztos, hogy a túlzottan csökken-
tett belépõdíj megfelelõ arányban,
vagy attól jobban vonzaná a vendé-
geket. Ugyanakkor hozzátette, a kár-
tyával kapcsolatos nagyobb kedvez-
ményt az uszodára sem ártana kiter-
jeszteni. A programon számos ötlet
merült fel a plasztikkártya népsze -
rûsítését illetõen. Az elhangzottak
alapján az szûrhetõ le, hogy a képvi-
selõ-testület komolyan foglalkozik a
Szerencs Kártya lehetõségeinek bõví-
tésével, egyben a város idegenforgal-
mának növelésével a fürdõn keresz-
tül is. 

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN
A KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZATOKKAL 
Jelenleg két kisebbségi önkormány-

zat mûködik Szerencsen. A város ve-
zetésével történõ együttmûködési meg-
állapodást, helyesebben az errõl szó-
ló elõterjesztést mindkét testület elfo-
gadhatónak találta, errõl Ináncsi Tün-
de jegyzõ tájékoztatta Szerencs kép-
viselõ-testületét.

A téma kapcsán két módosító ja-
vaslat született. Ezek közül az egyiket
– miszerint a város önkormányzata a
lehetõségéhez mérten nyújtson segít-
séget a kisebbségi önkormányzatok
mûködéséhez – nem lehet teljes mér-
tékben megvalósítani, lévén a nemzeti
etnikai és kisebbségi törvény egyik pa-
ragrafusa az effajta segítséget nem iga-
zán teszi lehetõvé, túl a kötelezettsé-
geken. Gál András, a jogi és ügyren-
di bizottság elnöke elmondta, hogy
ugyan támogatják az elképzeléseket,
ám az üggyel kapcsolatban részletes
kidolgozást kérnek.

(Folytatás a 8. oldalon)

KONCZ FERENC LEHET ELNÉZÕ, A POLGÁRMESTER VISZONT NEM

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

HATÁROZATI JAVASLAT
A Városi Tanuszoda jobb kihasználtsága érdekében civil kezdemé-

nyezés történt és megkeresés érkezett az önkormányzathoz a tekintet-
ben, hogy támogató jegyek megváltásával teremtsen lehetõséget az uszo-
dában szauna létrehozására. Ennek megfelelõen a létesítményt kezelõ
Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. 1000 Ft névértékû támogató
jegyet bocsátana ki. A képviselõ-testület Czakóné Szikszai Orsolya ügyve-
zetõt bízta meg a szükséges intézkedésekkel, valamint az ezt népszer-
ûsítõ lépések megtételével.



2011. ÁPRILIS 8. SZIRÉNA6

KOCSILOPÁS SZÍVÜGYBÕL
Egy szerencsi férfi azért lopott el

egy autót, hogy meglátogassa vele ba-
rátnõjét. A szerelmes tolvaj azonban
nem járt sikerrel, hamar lebukott.
A napokban bejelentés érkezett a
Szerencsi Rendõrkapitányság ügye-
letére, hogy egy telephelyrõl ellop-
tak egy gépkocsit. Az adatgyûjtés so-
rán kiderült, hogy egy férfi magát por-
tásnak kiadva elkérte a jármû indí-
tókulcsát, majd elhajtott vele. A lo-
pásra voltaképpen úgy derült fény,
hogy pár perccel késõbb a valódi õr
munkára jelentkezett és kérte a kul-
csokat. A gyors rendõri intézkedé-
seknek köszönhetõen a feltételezett
elkövetõt rövid idõn belül elfogták.
A férfi elmondta, hogy azért vitte el
a jármûvet, mert volt élettársát sze-
rette volna felkeresni egy közeli fa-
luban, de nem járt sikerrel. Így az au-
tót Szerencs egyik parkolójában le-
parkolta, majd hazament. A Sze-
rencsi Rendõrkapitányság lopás mi-
att indított eljárást, amit a hatóság
gyorsított eljárás keretében zárt le. Az
elkövetõt a bíróság egy év börtön-
büntetésre ítélte, amelynek végre-
hajtását két év próbaidõre felfüg-
gesztette. 

JÓSZOMSZÉDI ISZONY 

Mindkét szomszédját meglopta a
közelmúltban egy 19 éves mérai fér-
fi és 17 éves fiatalkorú társa. A tol-
vajok többek között pénzt és baromfit
vittek el. Az Encsi Rendõrkapitány-
ság lopás miatt indított eljárást az el-
követõkkel szemben. A nyomozás
adatai szerint az elkövetõk a na-
pokban elõször a bal oldali szom-
szédjuknál tettek kéretlen látoga-
tást. Onnan készpénzt, italokat, il-
letve iratokat loptak el. A tolvajpá-

ros ezt követõen a házuktól jobbra
esõ portára is ellátogatott, ahonnan
3 tyúkot elvittek, majd dolguk vé-
geztével hazamentek.

A rendõrök gyakorlatilag azonnal
elfogták a tetteseket. Az eredményes
nyomozást az is segítette, hogy ko-
rábban a gyanúsítottakkal szemben
folyt már hasonló ügyekben eljárás. 

DENATURÁLT SZESZBÕL
KÉSZÍTETT PÁLINKÁT

A gyanú szerint aroma hozzáadá-
sával, denaturált szeszbõl készített
pálinkát az a bánhorváti férfi, akinek
pincéjében csaknem 300 liter sze-
szes italt foglaltak le egy ellenõrzés
során a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal pénzügyõrei. Az alkoholtermékek
között 99 százalékos tisztaságú szeszt
is találtak. A jamaicai rum és csá-
szárkörte ízesítésû nedûket infor-
mációk szerint árulta is M. Lajos, aki
ellen jövedéki termékkel való visz-
szaélés bûncselekménye miatt indult
eljárás. A 48 éves gyanúsított laká -
sán egy legálisan vásárolt lepárló be-
rendezés is volt. Az ezzel elõállított
párlatba denaturáló szer nem kerül-
het bele, azonban annak jelenlétét
a szeszes italokban gyorsteszt bizo-
nyította. A büntetés mellett a férfi 800
ezer forintos jövedéki bírságra is
számíthat.

RENDÔRSÉGI HÍREK
Több mint 21 millió forint írha-

tó azoknak a fémtolvajoknak a
számlájára, akik Szerencsen gyûjtö-
gettek mindaddig, amíg el nem
fogta õket a rendõrség. 

Milliós nagyságrendû kárt okozott
az a mezõzombori férfiakból álló
csoport, akik a Mezõzombor és Sze-
rencs közötti vasúti szakaszon lop-
tak kábeleket. A tolvajok elõre ki-
tervelten dolgoztak és szedték fel a
vasúti vezetékeket, amelyeket szí-
nesfémként értékesítettek. A Sze-
rencsi Rendõrkapitányság nagyobb
értékre elkövetett lopás miatt indí-
tott eljárást az öt elkövetõvel szem-

ben. A rendõrség elõterjesztése
alapján a csoport egyik tagját a bí-
róság elõzetes letartóztatásba he-
lyezte, tekintettel arra, hogy 2010
szeptemberében szintén színes-
fémlopások miatt rendeltek el vele
szemben eljárást.

Egy másik ügyben – a Szerencsi
Rendõrkapitányságra érkezett be-
jelentés szerint – egy helyi telep-
helyrõl gépeket, gépalkatrészeket,
valamint hálózati kábeleket tulaj-
donítottak el, mintegy 20 millió fo-
rint értékben. A zsákmány nagysá-
gával a tolvajok azonban nem le-
hettek megelégedve, mivel másnap
visszatértek a helyszínre. A köz-

rendvédelmi osztály járõrei és nyo-
mozói figyelõ szolgálatot láttak el.
A tettesek – újabb lopásra készül-
ve – már összekészítettek különfé-
le értékes tárgyakat, amelyekkel
éppen távozni készültek, amikor a
rendõrök elfogták az öt fõbõl álló
csoportot. Az ügy érdekessége,
hogy a gyanúsítottak kihallgatása so-
rán kiderült, a csoport egyik tagja
a vasúti kábellopásnak is résztve -
võje volt, és hozzá csatlakoztak a
késõbbi bûncselekmény elköveté-
sekor a rokonai és a barátai. A Sze-
rencsi Rendõrkapitányság nagyobb
értékre elkövetett lopás miatt indí-
tott eljárást az ügyben.

A motorkerékpárosok és a segéd-
motor-kerékpárosok által okozott, il-
letve elszenvedett balesetek mege -
lõzése érdekében március 29-én fo-
kozott közúti ellenõrzést tartottak
a megyei rendõr-fõkapitányság for-
galomellenõrzõ alosztályának mun-
katársai.

Az akció célja a szezon kezdeté-
vel a motorosok közlekedésbizton-
sági helyzetének javítása, a kijelölt
gyalogos-átkelõhelyek és környé-
kük biztonságosabbá tétele volt. Az
intézkedés során a közlekedési jár-
õrök 68 jármûvezetõt, ebbõl 18
motorost vontak ellenõrzés alá. Hat
gépjármûvezetõvel (3 motorossal)
szemben szabálysértési feljelentést
tettek. Két motoros kategóriájára ér-
vényes vezetõi engedély nélkül, egy
pedig érvényes hatósági jelzés és
mûszaki vizsga hiányában, ittasan
vezette kétkerekûjét. Nyolc gép-
jármûvezetõvel szemben közigaz-
gatási eljárást indítottak, például ti-
los jelzésen való áthaladás miatt, hét

motorosra helyszíni bírságot szabtak
ki mûszaki hiányosságok, tompított
fényszóró használatának mellõzése
miatt. Tizenegy sofõr figyelmezte-

téssel úszta meg az akciót. A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatai sze-
rint hazánkban közel 150 ezer da-
rab, forgalomba helyezett motorke-
rékpár van. 2010-ben a balesetek
62%-át személygépkocsik, 11%-át
kerékpárosok, 10%-át tehergépko-
csik, 5%-át segédmotoros kerékpá-
rosok okozták, a többi jármû része-
sedése (vagyis a motorkerékpárok és
a fent nem besorolt  jármû vek együtt)
alig érték el a 4%-ot. Az ittasan oko-
zott balesetek száma az elõzõ idõ -
szakhoz viszonyítva 17%-kal csök-
kent, a legnagyobb mértékben – kö-
zel harmadával – a motorkerékpá-
rosok körében. Az ittasan okozott
balesetek oka a kerékpárosok (26%)
és a segédmotoroskerékpár-vezetõk
által okozott balesetek (27%) között
a legmagasabb.

LEBUKTAK A FÉMTOLVAJOK SZERENCSEN

A MOTOROSOK BIZTONSÁGÁÉRT

A Szerencsi Városi Bíróság ítélkezõ
tanácsa március 30-án hirdetett ítéle-
tet az R. Sándor és 40 társa elleni
büntetõügyben.

A vádlottak egy részét az ügyészség
üzletszerûen elkövetett, jelentõs kárt
okozó csalás bûntettével, ezzel hal-
mazatban közokirat-hamisítás bûntet-
tével, illetve ezek minõsített változa-
taival vádolta meg, miután a vádlot-
tak használt lakásokat adtak-vettek, il-
letve abban közremûködtek otthonte-
remtési támogatás igénybevételével.
Néhányan szervezték, összehozták az
eladókat és vevõket, intézték a bankot,
illetve ügyvédhez fuvarozták a vád-
lottakat. Ennek során azonban megál-
lapodtak abban, hogy az eladók nem
költöznek ki a lakásból, és a vevõk is
maradnak korábbi lakhelyeiken. Ezért
300–600 ezer forint közötti összeget
kaptak a vevõk, illetve eladók, a töb-
bi pénzen a szervezõk osztozkodtak,
s ezzel többtízmilliós kárt okoztak a Ma-
gyar Államkincstárnak. 

A 2005-ben elkövetett cselekmények
idõpontjában az önerõt semmilyen mó-
don nem kellett igazolni, azzal a vád-
lottak nem is rendelkeztek. Az ingat-
lanok értékét bemondásra fogadták el,
különös módon az önrész pont annyi
volt, amennyit a jogszabály elõírt a szo-
ciálpolitikai támogatás megszerzésének
feltételéül. Ez a folyamat senkinek
nem tûnt fel, hisz a pénzintézetek nem
a saját, hanem a költségvetés pénzét
folyósították, tisztes jutalék ellenében. 

A bíróság többnapos tárgyalássoro-
zatot követõen elsõ fokon, nem jog-
erõsen 5 év végrehajtandó szabad-
ságvesztésre ítélte az elsôrendû, és 1
év 10 hónap börtönre a negyvenö-

tödrendû vádlottakat, mint szervezõket.
Az ebben a folyamatban nekik segít-
séget nyújtó másod- és harmadrendû
vádlottakat 2 év börtönre ítélték, mely-
nek végrehajtását 3, illetve 2 évre fel-
függesztette a bíróság. Az adásvételi
szerzõdések megkötõit 10–14 hóna-
pig terjedõ, végrehajtásában általában
1 évre felfüggesztett szabadságvesz-
tésre ítélték, azzal együtt, hogy a vád-
lottak egy részét felmentették a köz-
okirat-hamisítás vádja alól. Az ítélõ -
tábla továbbá kötelezte a feleket és a
szerzõdéskötésben közremûködõket a
jogtalanul igénybevett szociálpolitikai
támogatás visszafizetésére, valamint a
jelentõs perköltség viselésére is. Sú-

lyosbítóként értékelték a cselekmények
elszaporodottságát, míg enyhítõnek az
idõ múlást. A bíróság nem találta meg-
alapozottnak azon védelmi érvelést,
hogy a sokszor írni-olvasni alig tudó
vádlottak alacsony iskolázottságuk mi-
att nem voltak tisztában cselekede-
tükkel, illetve azt a tényt, hogy a jog-
alkotó által meghatározott feltételek la-
zasága szinte csábított a visszaélésre.
Az ítélethirdetéskor jelenlévõ vádlot-
tak többsége tudomásul vette a kihir-
detett határozatot, míg a vádhatóság
3 nap gondolkodási idõt tartott fenn
azzal, hogy a távollévõknek a határo-
zat közlését követõ 8 napon belül nyi-
latkozniuk kell.

A TÁRGYALÓTEREMBÕL JELENTJÜK

A Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyának 46. § (2) bekezdése értel-
mében a törvény által meghatáro-
zott ügyekben és módon nem hi-
vatásos bírák (ülnökök) is részt vesz-
nek az ítélkezésben. A bíróságok ül-
nökeit 2007. évben választották
utoljára, megbízatásuk 2011. május
22-én lejár. A köztársasági elnök az
idei ülnökválasztás idõpontját a
március 7-e és április 30-a közötti
 idõ tartamra tûzte ki. 

A helyben megválasztott bírósági
ülnökök a Szerencsi Városi Bíróság
munkáját segítik. Az ülnököket a bí-
róság illetékességi területén lakó-
hellyel és választójoggal rendelkezõ
magyar állampolgárok, valamint a bí-
róság illetékességi területén mûködõ
helyi önkormányzatok és társadalmi
szervezetek – kivéve a pártokat – je-
lölik. A fiatalkorúak büntetõ ügyei-
ben eljáró ítélõszék pedagógus ül-

nökeit a bíróság illetékességi terüle-
tén alapfokú és középfokú nevelési-
oktatási intézmények tantestületei
jelölik. Bírósági ülnöknek jelölni
olyan büntetlen elõéletû, 30. életévét
betöltött, de a 70. életévét el nem ért
magyar állampolgárt lehet, akinek van
választójoga. A jelölésre április 22-
ig van lehetõség. A jelölés benyújtá-
sának helye: Szerencs, Polgármeste-
ri Hivatal Szervezési és Jogi Osztálya.
A jelölést írásban lehet benyújtani a
szervezési és jogi osztályon kérhetõ
formanyomtatványon. A jelölés el-
fogadása is írásban történik az erre
szolgáló formanyomtatványon, amely
szintén a szervezési és jogi osztályon
kérhetõ. A jelölés elfogadásához csa-
tolni szükséges a jelölt hatósági er-
kölcsi bizonyítványát is.

* Monok külterületén árokba borult
egy személygépkocsi március 5-én. A
jármûvet drótkötéllel vontatta ki a Sze-
rencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzol-
tóság kiérkezõ egysége. Ugyanezen a
napon Alsódobszán is hasonlóképpen
járt egy autós.

* Megyaszón egy családi ház helyi-
ségei, berendezései kaptak lángra már-
cius 12-én. A tûz átterjedt a tetõszer-
kezetre is. Másnap a szerencsi vasút-
állomás egyik elhagyott raktárépületé-
ben papírhulladék gyulladt ki.

* Szárazfû égése miatt számtalan al-
kalommal riasztották az ügyeletes szol-
gálatot a térség több településére. Már-
cius 25-én mintegy 30 hektár szárazfû
kapott lángra Tiszalúcon a Kesznyéte-
ni Tájvédelmi Körzetben.

* Március 27-én Tokaj és Tarcal kö-
zött 500 négyzetméter nádas égett le.

* Bodrogkeresztúron egy raktárépü-
let tetõszerkezetének a felét pusztítot-
ta el a tûz március 26-án. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendõrkapitányság szakmai tevékenysége jó, az elõ-

zõ években kialakított rendnek megfelelõ. A 2010. évet
tekintve egyértelmûen meg lehet állapítani, hogy a ka-
pitányság beosztotti és vezetõi állománya eleget tett a
szolgálati és szakmai kötelezettségének. A kapitányság
személyi állományát és technikai felszereltségét figye-
lembe véve úgy gondolom, hogy illetékességi terüle-
tünkön jelenleg is képesek vagyunk a közrend, a köz-
biztonság megfelelõ szintû fenntartására.

– Fõleg szakmáról beszéltünk eddig, a család nem iga-
zán kapott hangsúlyt. Mit lehet tudni a magánéletérõl?

– A család és a hivatás szorosan összefügg. Jó szak-
mai munkát csak rendezett, biztos családi háttér mel-
lett lehet végezni. Feleségem a Városi Tanuszodában dol-
gozik, három gyermekkel áldott meg minket a nagybe-
tûs élet, egy lánnyal és két fiúval. Közülük ketten már
nagykorúak és önálló családi életet élnek, a legkisebb
fiam 14 éves, velünk él a szûkebb családi kötelékben.
Érdekességként említeném – ami számomra nagy örö-
möt jelent, – hogy a két fiam valószínûleg tovább foly-
tatja az általam megkezdett utat. Nagyobbik fiam ez év

február 1-jén kezdte meg rendõri szolgálatát a Tokaji
Rendõrõrs állományában közrendvédelmi járõrként, ki-
sebbik fiam pedig – amennyiben felvételt nyer – a sze-
rencsi Bocskai István Gimnázium rendészeti tagozatos
tanulója lesz szeptembertõl.

– A hivatás kapcsán már említettük az elképzelése-
ket, de a magánéletet illetõen még nem. Beszélhetünk
errõl is, vagy úgy gondolja, hogy ez a saját ügye?

– Engem nyitott emberként ismernek. Tíz éve dolgo-
zom a Szerencsi Rendõrkapitányság állományában, öt éve
élünk a városban, jelenleg egy önkormányzati szolgála-
ti lakásban. Idõközben vásároltam egy házat Szerencs-
Ond településrészen, aminek a felújítása folyamatban van.
Mindezekkel azt szeretném érzékeltetni, hogy a saját jö-
võm és a családom, gyermekeim jövõ jét hosszú távon Sze-
rencs városa, a zempléni térség határozza meg. Úgy gon-
dolom, hogy munkámmal hosszú távon tudom támogat-
ni a Szerencsi Rendõrkapitányság mûködését, és bízom
benne, hogy jó ideig állhatok még a köz szolgálatában,
hozzájárulva ezzel Szerencs és vonzáskörzete közrend-
közbiztonsági helyzetének alakításához.

SfL
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Sztrakon Béla (fotónkon) polgár-
mester negyedik ciklusát kezdte el az
õszi önkormányzati választásokat kö-
vetõen. A kétszázkilencvenöt lelket
számláló Sóstófalva elsõ embere a ne-
hézségek említésével kezdi a beszél-
getést.

– Nem har-
coltam a pol-
gármesteri szé-
kért kézzel-láb-
bal, talán az
emberekhez
való hozzáállá-
somnak kö-
szönhetõ az,
hogy bizalmat

kaptam 1998-ban. Ezirányú felfogásom
mit sem változott. Bárki, bármikor be-
jöhet a hivatalba, közölheti gondját-
baját, ám olyan nehéz idõszakot élünk,
hogy nem minden esetben tudjuk meg-
oldani a lakossági, vagy a családokon
belüli gondokat. Tovább megyek: már
segíteni, enyhíteni sem tudunk a fel-
merült problémákon, az anyagi ne-
hézségek kihatással vannak a fûtés-, a
villany-, és egyéb számlák kifizetésére
is. Ennek eredménye az, hogy az ügyfe-
lek rossz hangulatú távozásra kény-
szerülnek egy-egy hivatali látogatás
után, hiszen a bajokra volt gyógyír –
korábban. Akkoriban három-négy hó-
nap alatt sikerült kivédeni visszatérí-
tendõ támogatásokkal, hogy a szol-
gáltatók lekössék a bajba jutottak la-
kásait az elektromos vagy a vízháló-

zatról. Manapság ez a megoldás nem
igazán jöhet szóba, olyan a költségve-
tés, hogy csak „visítva” tudjuk mûköd-
tetni az intézményeinket.

– A jelenlegihez képest milyen volt
a tényleges helyzet tizenkét évvel
ezelõtt Sóstófalván? Most nem csak a
finanszírozásra gondolok, nagy általá-
nosságban értendõ a kérdés.

– Adósságrendezési eljárást kellett in-
dítani, mert a jelenlegi hivatal építésé-
nek kivitelezési számláit nem tudta ki-
fizetni az akkori önkormányzat. Ezzel
indult a polgármesteri tevékenységem.
Egyszerûen nem volt anyagi háttér az
adósságok rendezésére. Üggyel-baj-
jal, de sikerült túllépni a nehézségeken,
majd megnyertünk egy pályázati kiírást.
Általános mûvelõdési központot épí-
tettünk két tantermes iskolával, két
foglalkoztatós óvodával, kétszáz fõt el-
látó szociális konyhával, kultúrterem-
mel, egyebekkel, a támogatás 132 mil-
lió forintot jelentett. Sokat tanakodtunk,
hogy belevágjunk-e az építkezésbe.
Úgy érezte a testület, hogy nagy lesz
a komplexum egy ilyen kistelepüléshez
viszonyítva. Végül az a döntés szüle-
tett, hogy ha már megnyertük a pénzt,
csapjunk a lovak közé. Megjegyzem,
nem volt egyszerû az önerõ elõterem-
tése. Az elõzõ kormány kisiskolákkal
kapcsolatos törvénye nálunk is ajtó-
csapkodáshoz vezetett, ugyanis gondok
jelentkeztek az épület fenntartását il-
letõen. Most pályázati  lehetõ ség kí-
nálkozik az 1–4. (összevont) osztályok
újraindítására, ezen munkálkodunk je-

lenleg, hiszen iskola nélkül elfogyhat
a település. Azok a fiatalok, akik itt is-
merik meg a betûvetést, jobban kötõd-
nek a szülõföldhöz. Hétéves gyer-
mekeket húszfokos hidegben vagy har-
mincfokos melegben utaztatni nem
igazán kellemes dolog, arról már nem
is beszélve, hogy iskolabusz vásárlá-
sára abszolúte nincs lehetõségünk, va-
gyis a menetrend szerinti járatok jelentik
a megoldást.

– Mit lehet tudni a község fejleszté-
seirõl?

– Az elmúlt tizenkét évben komoly
összegeket fordítottunk a belterületi út-
hálózatra, ma már nem igazán lehet be-
szélni olyan útszakaszról, amelyik ne
rendelkezne jó közlekedési lehetõség-
gel. Felújítottuk a Faluházat is. A köz-
mûveket tekintve mindenünk megvan,
ám meg kell jegyezni a szennyvízhá-
lózattal kapcsolatosan, hogy nem min-
den esetben tudjuk begyûjteni a la-
kosságtól a szolgáltatás díjait. Ez me -
gint a családok fizetõképességének a
hiányát mutatja. Ami a késõbbieket il-
leti, szeretnénk felújítani az orvosi ren-
delõnket, ráférne a rekonstrukció a ra-
vatalozóra is. 

– Milyen a széljárás Sóstófalván?
Sztrakon Bélát meglepi a kérdés, ám

egy pillanat alatt felcsillan a szeme, el-
mosolyodik. – Ha a létesítendõ szél -
erõmû-parkra gondol, jó úton halad-
nak az elképzelések. Ma délután (már-
cius 29.) találkozom a kivitelezõkkel és
a német tulajdonosokkal, nagy remé-
nyekkel várjuk a folytatást, mert ezál-
tal jelentõs anyagi bevételhez jutna a
község.

Koncz Ferenc polgármester házi -
gazdaként üdvözölte a Zempléni Te-
lepülésszövetség (ZTSZ) március kö-
zepén Szerencsen megtartott köz-
gyûlésén a jelenlévõ tagságot és a meg-
hívott vendégeket.

A programnak helyszínt biztosító te-
lepülés elsõ embere megjegyezte, hogy
a ZTSZ – lefedve négy kistérséget – je-
lentõs szerepet képvisel a régióban. A
hetven tagtelepülésre jellemzõ az ösz-
szefogás, amelynek erejével közös ál-
láspontokat kell kidolgozni, például a
sokakat érintõ közmunkaprogrammal,
az alapfokú oktatással és annak fi-
nanszírozásával kapcsolatos kérdé-
sekben. Májer József a ZTSZ elnöke-
ként köszöntötte az Észak-magyaror-
szági Regionális Fejlesztési Ügynökség
képviseletében résztvevõ, pályázati
kilátásokról elõadást tartó Kiszely Ale-
xandrát és Ártim Lászlót. A hallgató-
ság részletes felvilágosítást kapott az
elsõsorban önkormányzatokat érintõ
pályázati lehetõségekrõl, azok beadá-
sáról, a módszerek változásáról, a ha-
táridõk módosulásáról.

VÁLTOZÁSOK
A ZTSZ szerencsi programja alkal-

mat adott arra, hogy az elnök beszá-
moljon a tavalyi év legfontosabb tör-
ténéseirõl. Májer József megjegyezte,
hogy 2010. a voksolások éve volt, a
szövetség nem indult sem a tavaszi,

sem a megyei önkormányzati válasz-
tásokon. Ennek okaként említette, hogy
a tízezer fõ alatti és tízezer fõ feletti
lista összevonásra került. Májer József
elmondta, a hetven tagtelepülés közül
húsz önkormányzat élén történt vál-
tozás, ennek megfelelõen a ZTSZ el-
nöksége is átalakul, lévén három el-
nökségi tagot vagy nem választottak
újra, vagy nem indult a megmérette-
tésen. Megjegyezte, a szövetségen be-
lül három közgyûlést és hat ülést tar-
tottak, kiemelt rendezvény volt az Új-
csanáloson megtartott ZTSZ-nap,
amelynek a megrendezését Tállya vál-
lalta az idén.

A szerencsi közgyûlésen megvá-
lasztották az új elnökségi tagokat, a
Hegyközben Frankó Tamás, Mikóhá-
za polgármestere, a Hegyalja I. mik-
rotérségben Béki József, Bekecs pol-
gármestere, a Hegyalja II. térségben
Csoma Ernõ, Tolcsva polgármestere ka-
pott bizalmat. A program további ré-
szében elhangzott, hogy a szövetség pá-
lyázatot adott be a Nemzeti Civil Alap-
hoz a mûködési költségek finanszíro-
zása kapcsán, majd elfogadták a 2010.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
illetve a 2011. évre szóló költségveté-
si javaslatot. Májer József záró gondo-
lataiban megjegyezte, hogy az elmúlt
évek, évtizedek politikája háttérbe szo-
rította a kollegialitást, bízik abban,
hogy eljött a változás ideje, újra elin-
dulhat az információk áramlása a tag-
települések, polgármesterek között. 

Két évtizede hívták életre a szeren-
csi, az encsi, illetve a sátoraljaújhelyi
központú régiók tûzoltóságainak ve-
zetõi azt az erdõtüzekkel foglalkozó
tanácskozást, amit az idei esztendõben
Tállyán tartottak.

Dócs Róbert alezredes, a Szerencsi
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
parancsnoka arról adott tájékoztatást,
hogy a hagyományt folytatják, ugyan-
is az eltelt idõszakban változtak a jog-
szabályok, a technikai feltételek, nem
árt az adott témakörök részletes kive-
sézése, átbeszélése. – Csupán a tûz
nem változott – mondta az alezredes
– bár a tavalyi év idõjárásának ered-
ményeként átlag alatt maradt a káre-
setek száma. Ettõl függetlenül felké-
szültnek kell lennünk, hiszen pl. 2007-
ben tízezer hektár égett le az ország-
ban, ez a kiugróan magas szám min-
dent megmagyaráz. Az erdõtüzes táj-
értekezletre a rendvédelmi szervek ve-
zetõit, jegyzõket, erdõbirtokosokat,
tûzoltóságok képviselõit hívtuk meg,
a rendezvény célja a tapasztalatcsere
mindamellett, hogy a már említett vá-

rosok között jól mûködik a kölcsönös
segítségnyújtás a körzeteken belül – so-
rolta Dócs Róbert, hozzátéve, a ha-
zánkban kialakuló erdõtüzekrõl nem
túlzás azt állítani, hogy száz száza-
lékban az emberi tevékenység követ-
kezményei, akár felelõtlenség, akár
szándékosság áll a háttérben. – Jel-
lemzõen magas volt a kivonulások szá-
ma a tavasz beköszöntével, a hirte-
len jött enyhe idõ a szabadba csábí-
totta az embereket, és most mindegy,
hogy fõztek, avagy venyigét égettek
a szõlõkben. Azon esetek száma sem
ritka, amikor szándékosan égetnek le
egy parlagterületet, ilyenkor nem kell
sok ahhoz, hogy a tûz utat találjon ma-
gának az erdõbe. Nehéz lenne meg-
mondani, milyen anyagiakat emész-
tenek fel pl. az egy évre kivetített ki-
vonulások, de nem is ez a legfonto-
sabb. Az igazi probléma akkor kö-
vetkezik be, amikor nekünk erdõtûz-
höz kell mennünk, majd oltás közben
keletkezik egy távolabbi helyen – te-
szem azt – lakástûz, vagy történik bal-
eset – adott hangot aggályainak az
alezredes.

ISKOLA NÉLKÜL ELFOGYHAT A TELEPÜLÉS ÚJ ELNÖKSÉGI TAGOKAT
VÁLASZTOTT A ZTSZ

Mád 

VERSENYEK A KOROKNAY NAPOKON
Az 1848/49-s szabadságharc emlé-

kének alkalmából minden éven meg-
tartják Mádon azt az eseménysoro-
zatot, ami kötõdik a tokaj-hegyaljai te-
lepülés alapfokú tanintézményének
névadójához is.

Az 1834. január 2-án Mádon szü-
letett Koroknay Dániel kisdobosként
lett gyermekhõs a szabadságharc ide-
jén, 2000-ben felvette nevét és ettõl
az  idõ ponttól Koroknay Dániel Te-
hetséggondozó és Általános Iskola né-
ven vált ismertté a tanintézet. Ebben
az idõ szakban Koroknay Napok el-
nevezéssel rendezi meg az iskolave-
zetés azt az elsõsorban kulturális
irányzatú programját, amibe már évek
óta bevonják a szomszéd kistérségek
iskoláinak tanulóit is. Ezen az éven

több vetélkedõt tartottak, elõször a
szép kiejtésre helyezték a hangsúlyt
a szavalóverseny keretében, majd
rajzversennyel folytatódott a megmé-
rettetés. Az idén – elsõ alkalommal –
történelmi játszóházat is szerveztek a

gyermekeknek abból a meggondo-
lásból, hogy az adott kort eredeti tár-
gyakkal, illetve azok pontos másola-
tával ismertessék meg a fiatalokkal, ez-
által is elmélyítve a szabadságharc em-
lékét.       

KISTÉRSÉGEK TÛZOLTÓI
TANÁCSKOZTAK TÁLLYÁN

Az erdõtüzekrõl osztották meg tapasztalataikat a tûzoltók.

VÁRAT MAGÁRA A LEGYESBÉNYEI KÉRELEM
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-

sulás (SZTcKT) tanácsát alkotó tizen-
nyolc polgármester tartott rendkívüli
ülést március közepén. A megbeszélés
napirendjén a társulási megállapodás
módosítása szerepelt.

Hajdú Zsuzsanna, a munkaszervezet
vezetõje lapunk érdeklõdésére el-
mondta, hogy Legyesbénye önkor-
mányzatának kérelme indokolta a pol-
gármesterek összehívását, ugyanis tá-
mogatást kértek a közös pénzügyi alap-
ból. – Ahhoz, hogy saját forrásból, rö-
vid lejáratú határidõvel, harminc nap-
ra szóló kölcsönnel tudja segíteni va-
lamelyik tagönkormányzatot a szer-
vezõ dés, módosítani kellett a társulási
megállapodást – sorolja Hajdú Zsu-
zsanna –, mert eddig nem adhattunk tá-
mogatást mûködési célokra, csak pl. be-
ruházásokra, fejlesztésekre. Most bár-
milyen fizetõképességi problémája van
egy önkormányzatnak, a saját forrás ere-
jéig kérhet támogatást harminc napos le-
járattal. A feltételeket is beépítettük a

megállapodásba, ugyanis szükséges
egyfajta garancia, biztosíték a társulás
számára a határidõn belüli visszatérítést
illetõen. Az önkormányzatok valós
pénzügyi hátterére nincs rálátása a tár-
sulásnak, pontosan ezért került egy ki-
tétel a megállapodásba, mely szerint, ha
van könyvvizsgálója a kérelmezõ ön-
kormányzatnak (a legtöbbnek van), ak-
kor az általa készített tényfeltárás a ké-
relem melléklete. Ha nem foglalkoztat
könyvvizsgálót az önkormányzat, a tör-
vényességért, a gazdálkodásért felelõs
jegyzõ, mint a költségvetési szerv vezetõje
teszi meg a jelentést. Konkrétan – a tá-
mogatás visszafizetésére vonatkozó pénz-
ügyi-gazdasági számításokat, a reális
biztosítékokat kell leigazolnia. A tanács
ugyan megszavazta Legyesbénye har-
minc napra szóló hatmilliós, visszatérí-
tendõ támogatási kérelmét még február-
ban, de csak azzal a kitétellel, hogy a ki-
fizetés elõtt meg kell gyõzõdni arról, hogy
a döntés teljes mértékben törvényes.

A téma utánjárást igényelt, tájéko-
zódtunk a B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-

vatalnál, az önkormányzatok jegyzõi kol-
légiumánál, illetve véleményt kértünk
egy könyvvizsgálótól. Mivel a kor-
mányhivatal törvényességi fõosztálya
csak szóban adott tájékoztatást, és írá-
sos vélemény csak a könyvvizsgálótól
és a kollégiumtól érkezett, hiányzott a
hármas feltétel. Ezért volt szükség az új
tanácsülés összehívására, a társulási
megállapodás módosítására. Bár Le-
gyesbénye kérése – a fentiek miatt – most
nem teljesülhetett, megteremtettük a tá-
mogatás adhatóságának a törvényessé-
gi lehe tõségét. A módosításnak azonban
van egy eljárási rendje. Elõször elfogadja
a tanács, majd minden tagönkormány-
zat képviselõ-testülete minõsített több-
séggel. Ha megvan mind a tizennyolc
testület döntése, akkor lép hatályba a mó-
dosítás, akkortól adható támogatás, va-
gyis a jelen helyzet szerint várat magá-
ra Legyesbénye kérelme – fogalmazott
Hajdú Zsuzsanna.

Az oldalt írta: SfL



Rendkívüli testületi ülést tartott
március 10-én Szerencs város képvi-
selõ-testülete.

Elsõ pontként egy mûanyag nyílás -
zárókat gyártó cég, a Profin Professi-
onal Kft. munkahelyteremtõ pályáza-
tának támogatására tett javaslatot a té-
mát elõterjesztõ polgármester. Koncz
Ferenc ismertette, hogy a vállalkozás
Szerencs közigazgatási területén sze-
retne gyártási tevékenységet folytatni,
ehhez kéri a képviselõ-testület támo-
gatását. Bobkó Géza a pénzügyi bi-
zottság részérõl hozzátette: informá-
cióik szerint a cég a volt DIGÉP csar-
nokában szeretné az üzemet létre-
hozni, és kezdetben 10-15 fõt foglal-
koztatna. A napirendi vita megnyitá-
sa keretében Nyíri Tibor képviselõ tá-
jékoztatásul elmondta, hogy a cég kép-
viselõje meghívást kapott a testületi
ülésre, de hivatalos elfoglaltsága mi-
att nem tud jelen lenni. Amennyiben
kérdés merül fel, az ügyvezetõ szíve-
sen áll a képviselõk rendelkezésére a
következõ ülésen. A cég vezetõje
csak abban kéri az önkormányzat
közremûködését, hogy segítse az en-
gedélyek rövid idõn belül való meg-
szerzését. Egeli Zsolt alpolgármester a
pályázat beadási határidejérõl érdek -
lõdött. Nyíri Tibor kifejtette, hogy a pá-
lyázatnak már van elnyert része. A köz-
mûvek állapotának felmérésére a hely-
színi bejárás is megtörtént. A nyílás -
zárókat gyártó cég már az idei év má-
sodik felében szeretné beindítani te-
vékenységét. A munkát képzett szak-
emberek kezdenék el, a késõbbiekben
pedig szerencsi és környékbeli beta-
nított dolgozókat is kívánnak alkal-
mazni. Koncz Ferenc úgy vélte, hogy
a beruházás jól illeszkedik a város  jövõ -
beli terveibe. A testület egyhangú sza-
vazás után határozatot hozott, mely-
ben a város önkormányzata kinyilvá-
nítja, hogy a Profin Professional Kft. ál-

tal tervezett, Szerencs közigazgatási te-
rületén megvalósítandó fejlesztési pro-
jektet (mûanyag- és könnyûfém pro-
fil-megformálás, nyílászáró termék-
gyártás) teljes körû szakmai és erköl-
csi támogatásáról biztosítja, a beru-
házás megvalósulását és az ipari te-
vékenység fenntartását a város terüle-
tén üdvözlendõnek tartja, ezért befo-
gadja azt. Az önkormányzat segítsé-
get nyújt a tevékenység végzésére al-
kalmas telephely kiválasztásában, a
szükséges szakhatósági engedélyezé-
si eljárások gyors lefolytatásában, és a
tevékenység végzéséhez elengedhe-
tetlen, megfelelõ munkaerõ biztosítá-
sában. 

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
VÉLEMÉNY

AZ ÚJ ALKOTMÁNYRÓL
A napirend folytatásában véle-

ménynyilvánításra nyílt lehetõség az
új alkotmány elõkészítésével kap-
csolatban. A témához kötõdõ kér-
dõívet minden nagykorú, választó-
joggal rendelkezõ állampolgár meg-
kapta postai úton. Koncz Ferenc sze-
rint az alkotmány minden magyar ál-
lampolgárnak, így a képviselõ-testü-
letnek is ügye. A Nemzeti Konzultá-
ciós Testület fel is kérte az önkor-
mányzatokat, hogy vegyék napi-

rendjükre az ezzel kapcsolatos kér-
dések megtárgyalását, és kialakított vé-
leményüket juttassák vissza a testü-
lethez. Gál András közlése szerint a
jogi és ügyrendi bizottság a napirend
megtárgyalása után úgy döntött, hogy
a képviselõ-testület hatáskörébe utal-
ja az új alkotmányról való álláspont
kialakítását. Összességében nem lát-
ja értelmét a döntéshozatalnak annak
fényében, hogy a parlamenti Fidesz-
frakció már elfogadta a koncepciót,
amely hamarosan az országgyûlés elé
kerül, így lehet, hogy a helyi állás-
foglalás már be sem ér határidõre. A
polgármester hozzátette: az elõkészítõ
tárgyalások még tartanak, hogy mi lesz
a végleges szöveg, még nem dõlt el.
Szerinte fontos – a kistérség szem-
pontjából is – hogy jelzéseket küld-
jenek a kormány felé az ellátandó fel-
adatok vonatkozásában, illetve maga
az alkotmányozás is lényeges kérdés,
hiszen nem mindegy, hogy a jövõben
hogyan élheti az ország az életét. A
12 kérdés tárgyalása során javaslatot
tesz arra a pontra, amely a helyi tes-
tület véleménye lehet. A kérdõíven
szereplõ kérdéseket, és a válaszként
adható alternatívákat felolvasva,
egyenként bocsátja szavazásra a kér-
désekre adott válasz elfogadását, és
kéri, ha van észrevétel, akkor a kép-
viselõk tegyék meg. Gál András to-
vábbra sem látta értelmét a szava-

zásnak, mert minden állampolgár
megkapta a kérdõívet, melyet név nél-
kül, titkosan visszaküldhet. Felesleges
tehát, hogy mint az úttörõk 12 pont-
ját, megszavazza a testület, annál is
inkább, mert már döntöttek az alkot-
mány elfogadásáról. Egeli Zsolt meg-
nyugtatta a képviselõt, hogy az alkot-
mányozás folyamatban van, még nem
történt meg a zárószavazás. Koncz Fe-
renc – hangsúlyozva a feladat ko-
molyságát – ismertette a levelet aláíró
közméltóságok neveit. Ezt követõen a
képviselõk a kérdõíven szereplõ kér-
désekre adható válaszalternatívák kö-
zül választottak, majd egyenként sza-
vaztak a 12 ponttal kapcsolatban,
meghatározva ezzel a képviselõ-tes-

tület új alkotmányról alkotott állás-
pontját. Visi Ferenc képviselõ szerint
a kérdõívben felsorolt értékek mellett
az ország és a nemzet védelmét is tör-
vénybe kellene foglalni. Koncz Ferenc
egyetértett a javaslattal, de hozzátet-
te: ezek nem a társadalmi értékek fo-
galmába tartoznak. A sorra fölvetõdõ
kérdések között Bobkó Géza arra volt
kíváncsi, hogy a szülõk esetében ho-
gyan oszlana meg a szavazati jog? Ki
kapná meg, az anya vagy az apa? Kiss
Attila alpolgármester szerint ennek a
jognak a gyakorlása nincs konkrétan
meghatározva a magyar jogrendben.
Egeli Zsolt megjegyezte: a közteher-
viselést nem egyenlõ arányban oszt-
ják meg az ország lakosai között, de
egyenlõ arányban gyakorolhatja min-
denki a jogait, alanyi jogon járó mó-
don. Elgondolkodtató – vélte – hogy
az ország megérett-e erre, a szavaza-
ti jogot inkább szûkíteni kellene, nem
pedig bõvíteni. Visi Ferenc  egyet értett
a szavazati jog szûkítésével. A pol-
gármester hozzáfûzte: elvált szülõk ese-
tében is érdekes kérdések merülhet-
nek fel a szavazati jog megoszlása vo-
natkozásában, ezért ezt a kérdést kö-
rültekintõen kell kezelni.

(Folytatás a 12. oldalon.)
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(Folytatás az 5. oldalról)
Egeli Zsolt szerint a két megállapo-

dási tervezet korrekt, szakszerû, ám
nem lehet elsiklani afölött, hogy ez-
zel nincs megoldva a helyi cigány ki-
sebbség helyzetének a kezelése.
– A kisebbségi önkormányzat szava-
zóinak száma mintegy negyvenöt
roma polgárra tehetõ, ezzel szemben
– saját elmondásuk szerint – mintegy
hatszázan élnek a városban. Tehát kö-
rülbelül 550 roma ember nincs a ki-
sebbségi önkormányzat látókörén be-
lül. A jelen állapotok sokkal nagyobb
erõfeszítést igényelnek arra vonatko-
zóan, hogy a feladatokat rá lehessen
terhelni a kisebbségi vezetésre. Ez még
akkor sem lehetséges, ha a városve-
zetéssel kötnek megállapodást. Azt ja-
vaslom, hogy alkalmazzunk cigány-
ügyi referenst, akár térségi, akár váro-
si szinten, aki a kérdéseket napiren-
den tartja. Minél elõbb indulunk el az
együttmûködés útján, annál hamarabb
érünk célba, vagy fordítva – fogalma-
zott Egeli Zsolt. Nyíri Tibor megje-
gyezte, a referensi tisztség ellátásához
érdemes megnézni, milyen lehetõsé-
geket kínál az új közmunkaprogram.

ABAÚJ KAPUJÁNAK
OKMÁNYIRODÁJA LEHET

Abaújszántó város önkormányzata
okmányiroda létrehozásán fáradozik.
Az elõterjesztés lényegét Klenyárné
Hanti Éva, a Szerencsi Okmányiroda
vezetõje ismertette a képviselõ-testü-
lettel. Az irodavezetõ elmondta, hogy
az ilyen típusú hivatal kijelölését és il-

letékességi területét kormányrendelet
határozza meg, ennek értelmében az
adott hely képviselõ-testülete kezde-
ményezheti a megvalósítást az illeté-
kes tárcánál. Ehhez szükséges lenne a
területi államigazgatási szerv hozzá-
járulása, azonban a lépés kihagyható
akkor, ha a területváltozásban érintett
önkormányzatok megállapodást köt-
nek. – Az abaújszántói okmányiroda
a város, valamint Sima és Baskó la-
kosságát látná el. Nem azzal a céllal,
hogy Szerencstõl vonja el az ügyfelek
zömét – húzta alá mondandóját Kle-
nyárné Hanti Éva – inkább a volt aba-
úji járást célozza a könnyebb meg-
közelíthetõség érdekében. Az ok-
mányiroda vezetõje számszakilag ki-
mutatta, hogy Szerencs vonzáskörze-
téhez – az elmúlt esztendõ statisztikája
alapján – 42 280 ügyfél tartozik, a te-
lepülések száma Szerenccsel együtt hu-
szonkettõ. Abaújszántói ügyfél 3424
volt Szerencsen, ahol az elmúlt évi
ügyfél- és ügyiratforgalom megköze-
lítette a harmincezret. A szerencsi tes-
tület annak a véleményének adott
hangot, hogy érdemes ápolni a jó kap-
csolatokat a szomszédos városokkal,
ezért hozzájárulásukat adják az aba-
úji okmányiroda megvalósulásához.

NAPIRENDEKRÕL RÖVIDEN
Egyperces fõhajtással fejezte ki tisz-

teletét a település önkormányzata a
március 8-án elhunyt, néptanítóként
is emlegetett Gaszper Andrásné pe-
dagógus, Szerencs Díszpolgára emlé-
kére. Zsuzsika néni nyugdíjazásáig ta-

nított, de ezt követõen is segítette a vá-
ros és környékének oktató-nevelõ
munkáját. 

A város képviselõ-testülete Koncz Fe-
renc polgármestert bízta meg azzal a
feladattal, hogy vegye fel a kapcsola-
tot a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat-
tal. Tette mindezt azért, hogy a ko-
rábban megyei fenntartásba került
idôsek otthona fûtését, illetve annak
anyagi hátterét véglegesen rendezze
a megye, ami ugyan eddig is megtör-
tént, de  elõ fordult, hogy – a közös rend-
szer miatt – ezt az ESZEI elõlegezte
meg. A rendelõintézet nagyszabású fel-
újításon esett át, ami korszerû, gázzal
történõ fûtéstechnika kialakításával is
járt, a régebbi kazánház feleslegessé
vált az ESZEI tekintetében.

A BHD Hõerõmû Zrt. vezetése az-
zal a kéréssel fordult Szerencs önkor-
mányzatához, hogy vásárolja meg azt
a területet, amelyen a szalmatüzelésû
erõmû épült volna meg. Az üggyel kap-
csolatban tárgyalások sorozatára van
kilátás, azonban az már bizonyosnak
látszik, hogy a kéréssel lezárult az
erõmû építése körül kialakult, éveken
keresztül húzódó vita.

A polgármester arra kérte a képvi-
selõ-testületet, hogy hagyja jóvá a sa-
ját, idei esztendõre vonatkozó sza-
badságtervét. Mint azt hangsúlyozta,
legjobb tudomása szerint ilyen kérésre
még nem került sor az elmúlt húsz
esztendõ során. Kiemelte, a szabad-
ságterv azért fontos, mert az vitákat
elõzhet meg a késõbbiek során,
ugyanakkor eleget tesz az SZMSZ  elõ -
írásainak.                              SfL

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

TÁMOGATOTT MUNKAHELYTEREMTÔ PÁLYÁZAT

Mint azt a legutóbbi (március 11-
ei) Szerencsi Hírek 8. oldalán „Tisz-
telt Alpolgármester Úr!” címmel Sár-
kány László, mint a Szerencsi Kul-
turális Szolgáltató Bt. képviselõjének
tollából megjelentetett cikk is tanú-
sítja, nem igazak azon híresztelések,
miszerint az önkormányzat hivata-
los lapja cenzúra alatt áll. Bár az „új-
ságírói etika” azt diktálta a szer-
kesztõknek, hogy az ex-fõszerkesztõ
urat – mint az alpolgármester úr nyi-
latkozatának érintettjét – megszó-
laltassák, csak sajnálni tudom, hogy
engem, mint az õ közlendõjének
többszörös alanyát senki nem kér-
dezett, nem keresett meg.

Valóban jogtanácsosként kerül-
tem elõször kapcsolatba a Szeren-
csi Kulturális Szolgáltató Bt. – im-
már általam felbontott – szerzõdé-
sével, de nem egészen úgy, ahogyan
arra Sárkány László tényként hivat-
kozik. Mint utóbb megtudtam, az ak-
kori jegyzõ és õ megállapodtak ab-
ban, hogy a kábeltelevíziós szol-
gáltatást biztosító céggel kötött – a
helyi televízió mûsorának megjele-
nését biztosító – csatornahely-bér-
leti  szer zõdésbe a bt. helyett a hi-
vatal lép be. Emellett a bt. és a hi-
vatal közötti, 2006. szeptember 15-
én kelt, a közszolgálati mûsorok el-
készítésére vonatkozó vállalkozási
szerzõdést pedig újrakötik három -
éves idõtartamra (2010. január 1. –
2013. január 1-ig).

Sárkány László, ha jól emlékszem,
egy ebéd közben vont kérdõre, hogy
miért nincs még kész a szerzõdés. Per-
sze, én nem értettem, mirõl beszél,
ezért a hivatalban tájékoztatást kér-
tem a jegyzõ úrtól, hogy mirõl van
szó, hiszen ilyen szerzõdések elké-
szítésére én tõle sem jogtanácsosként,
sem jegyzõi szakreferensként utasítást
nem kaptam. A jegyzõ úr elmondta,
hogy õk valóban megállapodtak ar-
ról, hogy a hivatal lép a Szerencsi Kul-
turális Szolgáltató Bt. helyébe, a
szerzõdést Sárkány László átküldi, én
pedig vezessem át a hivatal adatait,
ennyi a dolgom. Jogi véleményemet
nem kérték, így formai és nyelvtani
helyesbítések után a változást átve-
zettem. Nem véletlen azonban, hogy
ellenjegyzésem, szignóm nem szere-
pel sem a 2009. december 23-án kelt

csatornabérleti, sem a 2010. január
1-jén kelt vállalkozási szerzõdésen,
hiszen nem én készítettem õket, sõt,
még az elõkészítésükben sem vettem
részt. Az aláírásom elmaradásának
azért egyéb okai is voltak: én e szer -
zõdés kapcsán szereztem tudomást ar-
ról, hogy a Szerencsi Televízió tulaj-
donképpen nem is a városé, azt egy
olyan magáncég mûködteti, mûsora-
it szerkeszti – természetesen ellenér-
ték fejében – amelynek bel- és kül-
tagjai (egy kivétellel) az önkormány-
zat azonos célra létrehozott szerve-
zetének dolgozói. Már azelõtt is több-
ször felhívtam a jegyzõ úr és kollé-
gáim figyelmét arra, hogy minden, az
önkormányzat által finanszírozott,
róla híreket megjelentetõ fórum, szer-
vezet kapcsán maga a képviselõ-tes-
tület a döntéshozó, nem a jegyzõ.
Mint ahogy a Szerencsi Híreket is a
testület alapította – hangsúlyozom,
nem csak lapkiadásra, hanem televí-
ziós és rádiós mûsorszolgáltatásra is.
Jogi álláspontom szerint a vitatott
szerzõdéseket az önkormányzat ne-
vében és felhatalmazásából a pol-
gármesternek kellett volna megkötnie,
már e szempontból is megkérdõje-
lezhetõ a jogalapja. Ezt támasztja alá
az államháztartásról szóló törvény is,
melynek szabályai szerint az önkor-
mányzat és – kevés kivételtõl elte-
kintve – a polgármesteri hivatal ne-
vében a polgármester vállalhat köte-
lezettséget. Márpedig egy visszterhes
(ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás
vásárlására irányuló) szerzõdés egy-
ben kötelezettségvállalás is. A jegyzõ
feladata ilyen esetben a kötelezett-
ségvállalás ellenjegyzése. Új megbí-
zatásomnak sajnálatos hozadéka,
hogy – mivel jegyzõ kötötte jegy-
zõként – nekem kellett felbontanom. 

Az ex-fõszerkesztõ úr nyilatkoza-
taira is tekintettel szinte biztos vagyok
abban, hogy a bírósági utat nem tud-
juk elkerülni, ezért ettõl többet az
üggyel sem a sajtó útján, sem egyéb
üzengetés útján foglalkozni nem kí-
vánok. Sokáig töprengtem azon,
hogy egyáltalán az újság hasábjain
kell-e válaszolnom, de végül is az ol-
vasók hiteles, teljes körû tájékozta-
tása érdekében úgy döntöttem, hogy
pár sor erejéig itt is reagálok.

Dr. Ináncsi Tünde

A JEGYZÕ VÁLASZOL 
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CIKLÁMEN

Ha szeretne mindent egy helyen 
megvásárolni, nézzen be hozzánk!

Kínálatunk: 
� Zárak, zárbetétek, kilincsek, lakatok
� Vágókorongok, tisztítókorongok, csiszolókorongok
� Szögek, csavarok, tiplik
� Elektródák, munkavédelmi kesztyûk
� Kül- és beltéri falfestékek, nemesvakolatok, zománcok, 

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

A Szerencs Kártyával rendelkezõknek 
5% kedvezményt biztosítunk. Fizethet bankkártyával is!

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

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

Pavilon 
Édességbolt

Szerencs, 
Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Küllemhibás
pilóta- 
keksz 

500 g
390 Ft
(780 Ft/kg)

Az akció a készlet 
erejéig érvényes!

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

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. 

Eng.sz.: R-1787/1998

A Zemplén Tourist Utazási Irodában 2011. április 1-jétôl kapható 
a TOLMÁCSKÁRTYA – tolmács a zsebben! 

A tolmácskártya elônyei: � a világ bármely részérôl használható 
� a tolmácsolás az év minden napján 0–24 h-ig

igénybe vehetô � egyszerû használat � a tolmácsok titoktartásra
kötelezettek � a tolmácskártya a vásárlástól számított 60 napon

belül, 45 perc erejéig, több alkalommal használható

A tolmácsolás angol–magyar, magyar–angol nyelven, 
általános szóhasználattal történik. 

Értékesítési ár: 4800 Ft+25% áfa 
Ajánljuk cégeknek és magánszemélyeknek. 

Sok újdonság, szenzációs események!
Keresse irodánkban a TUI katalógusait ! 

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

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban!
Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

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

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

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

� ADK autódaru-bérbeadás
�Minõsített keverõbõl minõsített beton

JELENTKEZZEN HALLÁSVIZSGÁLATRA!

KAPUTECHNIKA
* KLING lakossági és ipari garázskapuk

* CAME kapunyitó rendszerek
* Beléptetõ rendszerek

* Sorompók
* Kaputelefon-rendszer kiépítése

Papp Csaba
Bekecs, Akácos út 9.

Tel.: 70/314-3080      
www.garazskapu.atw.hu

e-mail: csabi.papp@gmail.com

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 akkumulátor 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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REKVIEM EGY ERÕMÛÉRT

Városunk gazdasági életében a várt
felívelés helyett megrendítõ erejû csa-
pások következtek be, melynek hatá-
sai befolyásolják a mûködõképességet
is, ami már csak hitelfelvételekkel biz-
tosítható. Igaz ez annak ellenére is,
hogy az elmúlt idõszak Szerencs szá-
mára lendületes fejlõdést hozott és egy
élhetõ, szép kisvárossá nõtte ki magát,
ahová úgy látszott, szívesen jönnek a
befektetõk és erre alapozva biztosítot-
tak a színvonalas további fejlesztések
is. Szerencs viszonylagos jóléte a két
nagyvállalat, a cukor- és csokoládégyár
adóforintjaira alapozott fejlesztései-
nek volt köszönhetõ. A cukorgyár mû-
ködése életünk része volt, bezárása –
melyet korábban el sem tudtunk kép-
zelni, – azóta is feldolgozhatatlan sok-
kot jelent mindannyiunk számára.
Nem lehet jelentõségének megfelelõ-
en értékelni azt a kisugárzást és teremtõ
erõt, ami a megtelepedett ipar hatásá-
ra létrejött itt, Hegyalján, és a poros
nagyközségbõl egy gazdasági-köz-
igazgatási központtá változtatta a vá-
rost. A cukorgyár bezárása, amellett,
hogy tragikus helyzetet teremtett,
ugyanakkor bizakodást is jelentett: re-
méltük, hogy a képzett és kvalifikált
munkaerõ, a kiválóan mûködõ és szer-
vezett logisztikai rendszerek és igé-
nyesen fejlõdõ városunk együttesen fel-
keltik a beruházói érdeklõdést. Ez így
is történt, mivel a BHD Zrt. jelentke-
zett a szalmaerõmû óriási, mintegy 36
milliárd forintos beruházásával. A pro-
jekttel, és annak multiplikációs, további
beruházásokban jelentkezõ hatásaival
a térség meghatározó vállalat-komp-
lexuma jött volna létre, a maga ösz-
szességében több száz fõs létszámá-
val és a cukorgyár kiesését jóval fe-
lülmúló adóbefizetéssel. Ez biztosítot-
ta volna városunk további fejlesztése-
it, amelyek tervei már elkészültek,
hozzá hatalmas állami támogatások is
rendelkezésre álltak. A városunk fej-
lesztését ellenzõk többéves akna-
munkájának eredményeképpen végül
megszületett – az ICOMOS-UNESCO
szakértõinek véleménye alapján – a Vi-
lágörökség Bizottság állásfoglalása,
mely szerint az erõmû megépítése a
világörökségi területen nem kívánatos,
de még további ipari fejlesztések sem
ajánlottak.

A beruházás meghiúsulásának okai,
azok elemzése:

1. Az UNESCO-ICOMOS jelentés
alapvetõen csak a világörökség terüle-
tén lévõ borász multicégek kirekesztõ
álláspontját vette figyelembe. Nem
vizsgálta az erõmû új helyen és más
méretekben való megvalósítását. Ra-
cionális érvek nincsenek az erõmû el-
len, mert nem is lehetnek, mivel a kör-
nyezetvédelmi és logisztikai hatás szin-
te elhanyagolható a cukorgyár mûkö-
dési állapotához képest. Azzal, hogy
az iparfejlesztéseket valamiféle káros
dolognak tartják, gyakorlatilag megsértik
a Világörökség Bizottság 2002-ben ki-
adott Budapesti nyilatkozatát, mely
szerint törekedni kell a megfelelõ és
méltányos egyensúly megtartására a
megõrzés, a fenntarthatóság és a fej-
lesztés között...olyan testre szabott te-
vékenységekkel, melyek hozzájárulnak
a társadalmi és gazdasági fejlõdéshez,
valamint a közösségek életminõségé-
nek javulásához. Még egy dolog a szak-
értõi jelentéshez: ha megvizsgáljuk or-
szágos szinten a szalmafelhasználás
egyenlegét, az agrárjellegû vissza-
használás (állattartás stb.) feletti meny-
nyiség jóval meghaladja az 1 millió ton-
nát, ami jó lenne, ha környezetbarát erõ-
mûvekben égne el, energiát termelve,
nem pedig haszontalanul, akár tarlóé-
getések során. Borászaink aggódnak a
kéményfüst miatt, ami úgyszólván nincs
is, ellenben képzõdik füst a tarlóége-
téskor, – ami tényleg veszélyes lehet az
aszúképzõdésre, arra rá sem hederíte-
nek. Nem utolsósorban a szakértõi je-
lentésnek figyelembe kellett volna ven-
ni Szerencs város véleménynyilvánító
népszavazását, aminek eredménye-

ként 82 százalék igen szavazattal el-
söprõ többség állt ki az ipari fejlesztés
mellett.

2. Demonstrációk. A szakértõi jelentés
szerint civil szervezetek demonstráltak
és alkottak véleményt az erõmû meg-
építése ellen, de ha megvizsgáljuk az
indokaikat, ezek bizonyítatlan, áltudo-
mányos feltevések, miszerint a ké-
ményfüst gátolja a taktaközi ködkép -
zõdést, aminek hiányában nincs aszú-
sodás. Itt felvetõdik, hogy hogyan is volt
a cukorgyár több mint 100 éves mû-
ködése alatt, amikor volt füst bõven, nem
úgy, mint ennél a világszínvonalú, új
erõmûnél lenne. A legkomolyabb ki-
fogás pedig az volt, hogy a tervezett he-
lyen nem tetszene ez a szép, formater-
vezett ipari létesítmény. Nekünk viszont
az nem tetszik, hogy a szõlõbirtokok
közvetlen közelében elhelyezett sze-
méttelep és hulladéklerakó-feldolgozó
ellen semmiféle tüntetést és demonst-
rációt nem tartottak ugyanezek az em-
berek, mivel azokat teljesen helyénva-
lónak találták. Említést kell azért még
tenni egy másik demonstrációról, egy
„performance”-ról is, amikor Szerencs
város elöljáróságának jelenlegi  mér ték -
adó többsége a jelenlegi polgármester
vezetésével az erõmû területén szal-
mabálát égetve azt sugallta, hogy ég az
erõmû projektje. Ez azért nem volt egy
kemény kiállás az erõmû mellett.

(Az olvasói levél folytatása terjedel-
mi okok miatt a következõ lapszám-
ban olvasható.)

Takács Zoltán
Szerencs és Környéke 

Fejlõdéséért Egyesület Elnöke            

A 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rende-
let értelmében a háziorvosi ügyeleti el-
látás az orvosok napi 8 órás munkaidején
túl csak központi ügyelet formájában biz-
tosítható, így a saját betegeik részére ko-
rábban az ügyelet munkájának meg-
kezdéséig biztosított készenlétezés nem
felel meg a törvényi elõírásoknak. Mi-
vel az ügyeleti ellátást biztosító vállal-
kozás és a Szerencsi Kistérségi Ügyele-
ti Társulásban résztvevõ önkormányza-
tok közötti szerzõdés ez év elején le-
járt, az újonnan megkötött szerzõdés-
nek meg kellett felelnie a szabályozás-
nak. Ezért 2011. március 1-jétõl az érin-
tett települések (Alsódobsza, Bekecs, Le-
gyesbénye, Megyaszó, Mezõzombor,

Prügy, Rátka, Szerencs, Taktakenéz)
háziorvosainak rendelkezésre állási ide-
je naponta 7–15 óráig tart. Ezt követõen
15 órától másnap reggel 7 óráig a köz-
ponti ügyelet biztosítja a sürgõsségi be-
tegellátást oly módon, hogy 15–19 órá-
ig az érintett települések háziorvosai fel-
váltva, elõre meghatározott ügyeleti be-
osztás szerint ügyelnek, majd 19 órától
átveszi az ügyeletet az ACUTMED 2001
Kft. orvosa. A fentiek szerint a lakosság
számára ez annyiban jelent változást,
hogy 15 óra után sürgõs esetben a Rá-
kóczi u. 51. szám alatt mûködõ központi
háziorvosi ügyelethez fordulhatnak.

Dr. Borbély Zsuzsanna
kistérségi tiszti fõorvos

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
A március 16-án indult hazai hosz-

szú távú közfoglalkoztatási program
keretében 37, bérpótló juttatásra jo-
gosult személy november 30-ig, il-
letve december 31-ig tartó nyolcórás
alkalmazására nyílt lehetõség Sze-
rencsen – tájékoztatta lapunkat a pol-
gármesteri hivatal szervezési és jogi
osztályának helyettes vezetõje. Vá-
mosné Czili Adrienn kifejtette, hogy
a segéd- és kisegítõ munkára felvett
munkanélküliek közül 6 fõ a pol-
gármesteri hivatalban, 25 fõ a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft.-nél,
6 fõ pedig a Szerencsi Városüze-
meltetõ Nonprofit Kft.-nél helyez-
kedett el. A polgármesteri hivatalban
ügyfélfogadási, kézbesítõi és takarí-
tó munkákat látnak el az új dolgo-
zók, a Városgazda Kft.-nél a porta-
szolgálaton, a mûszaki csoportban és
a kertészetben kaptak feladatot a
munkavállalók, a Városüzemeltetõ
Kft.-nél pedig konyhai kisegítõk és
takarítók kaptak állást.

A polgármesteri hivatal március 21-
én pályázatot nyújtott be az úgyne-
vezett meghívásos értékteremtõ köz-
foglalkoztatási programra is, 20 fõ 6
hónapon keresztül történõ nyolcórás
foglalkoztatására. Az elnyert támo-

gatási összeg 10,5 millió forint, a
program azonban nem fedez minden
költséget; az eszközök áfáját és a bé-
rek 25 százalékát saját pénzügyi for-
rásból kell kifizetnie az önkor-
mányzatnak. A városi intézmények
ellátását biztosító konyha 2010-ben
közel 7 millió forintot költött zöld-
ségekre, ezen kiadások mérséklésé-
re az újonnan munkába állt közfog-
lalkoztatottak idén csemegekukori-
cát, burgonyát, zöldbabot, zöldbor-
sót és káposztaféléket fognak ter-
meszteni a Városgazda Kft. fõkerté-
sze, Vaszily Miklós koordinálásával.
A mezõgazdasági tevékenységre föl-
vett szakmunkások és segédmunká-
sok április 1-jén kezdték meg a mun-
kálatokat a város határában fekvõ
nyolchektáros területen. A konyha-
kerti növények termesztése mellett az
egynyári növények gondozása is az
õ feladatuk lesz, ezáltal Szerencs vi-
rágosítását a jövõben saját erõbõl fog-
ja megvalósítani a város. A pályázati
keret 1,75 millió forint, anyag- és esz-
közvásárlásra fordítható összeget is
biztosít, amit vetõmagok és gyomir-
tó szerek beszerzésére fordít az ön-
kormányzat – számolt be az osz-
tályvezetõ-helyettes. H. R.

ÚJ LEHETÕSÉGEK 
A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN

VÁLTOZÁSOK A HÁZIORVOSI ÜGYELETBEN

Tankötelezettségének kezdetén
minden gyermeket be kell íratni az
iskolába, így a szülõnek március 1-
je és április 30-a között – a fenntartó
önkormányzat által meghirdetett
idõpontban – eleget kell tennie a tan-
köteles gyermeke beíratására vo-
natkozó, közoktatási törvényben
foglalt kötelezettségeknek.

A 2011/2012-es tanévben tankö-
teles az a gyermek, aki az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget elér-
te, valamint 2011. május 31-ig a ha-
todik életévét betölti. A szülõ kérel-
mére a gyermek akkor is megkezd-
heti tanulói jogviszonyát, ha 2011.
december 31-éig tölti be a hatodik
életévét. 

Szerencs város képviselõ-testüle-
te a március 24-ei testületi ülésén
döntött a beiratkozás rendjérõl. En-
nek értelmében április 28-án és áp-
rilis 29-én 8 órától 16 óráig lehet a
leendõ elsõs tanulókat beíratni. A be-
iratkozás helyszíne az az intéz-
ményegység, amelyben a tanuló ál-
talános iskolai tanulmányait meg-

kezdeni kívánja: 1. Szerencsi Álta-
lános Iskola, Rákóczi épület (Rákóczi
Zs. tér 1.) konferencia-terem, 2. Sze-
rencsi Általános Iskola, Bolyai épü-
let (Rákóczi út 100.) igazgatóhelyettes
irodája. 

Az óvodai beíratásról ugyancsak a
közoktatási törvény rendelkezik. A
harmadik életévüket 2011. decem-
ber 31-ig betöltõ/betöltött gyermek-
ek beíratására május 2-tõl 6-áig 8 órá-
tól 16 óráig kerül sor a szerencsi óvo-
da feladatellátási helyein. Azon gyer-
mekek számára, akik eddig nem jár-
tak óvodába, de ötödik életévüket
2011. január 1. és 2011. december
31. között betöltik, ugyancsak a fen-
ti idõpontokban nyílik mód a be-
iratkozásra. A szülõk gyermekük be-
íratása érdekében azt az óvodai épü-
letet keressék fel, amelybe gyer-
meküket a nevelési évben járatni kí-
vánják. (Az óvodai felvételi körzet-
határokról is itt kapnak tájékoztatást).
Óvodai feladatellátási helyek: Gyár-
kerti épület, Napsugár épület, Csa-
logány épület, Ondi Csillagfény
Gyermeksziget.

ISKOLAI ÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁS

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes vetõmagvásár
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% engedmény! 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Termelõk figyelmébe!
Fendona 10EC 1 l 

14 900 Ft
Danadim Progress 5 l 

13 500 Ft
Karate Zeon 5CS 5 l 

13 000 Ft
Sumi-Alfa 5 EC 5 l 

22 640 Ft
Amega 480SL 5 l 6440 Ft 
Astra Rézoxiklorid 10 kg

20 868 Ft

Neoram 37,5 WG 5 kg 
10 470 Ft

Vondozeb DG 10 kg 
19 690 Ft

Topas 100 EC 1 l 
13 900 Ft

Folicur Solo 1 l 
10 900 Ft

Systhane Duplo 1 l 
16 300 Ft

Falcon 460EC 1 l 
14 400 Ft 

Az árak az áfát tartalmazzák

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Szakigazgatá-
si Szerve a megye valamennyi tele-
pülésén huzamos jelleggel tartóz-
kodó (állandóan, illetve ideiglene-
sen bejelentett) valamennyi 30 éves
és ennél idõsebb lakosa körében kö-
telezõ, ingyenes tüdõszûrõ vizsgá-
latot rendelt el. Ennek oka, hogy me-
gyénk területén a korábbi évekhez
viszonyítva 2009-ben jelentõs mér-
tékben, 80 százalékkal megnõtt a tu-
berkulózisos (tbc-s) megbetegedések
száma a megelõzõ évhez képest.
2010-ben Szerencs és vonzáskör-
zetének területén 28 új megbetege-
désre derült fény. A szûrõvizsgála-
ton nem kell részt vennie azoknak
a személyeknek, akik egy éven be-
lül ilyen vizsgálaton igazoltan részt
vettek, illetõleg tüdõgondozó inté-
zetben gyógykezelés alatt állnak. A
szûrõvizsgálat célja a fertõzõ meg-

betegedések korai felismerése, azok
forrásainak felkutatása, valamint a
fertõzés veszélyének elhárítása. A tbc
és a tüdõrák korai felfedezésének ma
is leghatékonyabb módszere a rend-
szeres tüdõszûrésen való megjele-
nés. Fontos tudni, hogy panasz nél-
kül is lehet valaki beteg! A szûrésen
való megjelenésre a felhívás akár
írásban, névre szólóan, akár egyéb
módon is történhet. Megyén belül az
évenként egyszeri ingyenes tüdõ sz-
û rés re behívó hiányában is jogosult
mindenki. A szerencsi lakosok szûré-
sét, helyben a Szántó J. Endre ESZEI
Rendelõintézet (Szerencs, Bekecsi út
10. Tel.: 47/361-758) tüdõgondo-
zójában végzik. A vizsgálatra a sze-
mélyi igazolványt, a lakcímkártyát
és TAJ kártyát szükséges elvinni. A
tüdõszûrés évente csak egy alkalom,
de kihagyása akár az életünkbe is ke-
rülhet!

FELHÍVÁS TÜDÕSZÛRÉSRE
Március 10-tõl áruházunkban 

már megrendelhetõek az új tavaszi 
kollekciós termékek!

Az egy héttel elõre 
megrendelt darabszõnyeg, 
függöny és tapéta árából

-10% árengedményt
adunk Önnek!

(Az árengedmény az akciós 
termékekre nem vonatkozik!)

Üzletünkben többféle akciós 
padlószõnyeg, futószõnyeg, PVC-padló,
laminált padló és karnis közül választhat!

Új vagy használt szõnyegek 
szegését is vállaljuk!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
Tel.: 47/361-378

Nyitva: hétfõ–péntek 
8–16.30 óráig 

és szombat 8–12 óráig.  
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– Eladó Szerencsen a Tesco közelében egy kétgenerációs, ki-
fogástalan állapotú családi ház, amely mûanyag nyílászárós,
vegyes tüzelésû, szuterénos. Az alsó szint és a lépcsõház lam-
bériázott. A házhoz egy akár építkezésre is alkalmas kert
tartozik, valamint egy szépen rendben tartott udvar. Érd.: a
06-20/218-5165. (6)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó külön be-
járatú, két család részére kialakított családi ház. Kisebb cse-
rét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662. (6)
– Szerencs, Erzsébet utca 8. szám alatt szoba, konyha, für-
dõszobás, gázfûtéses családi ház, rendezett udvarral, jó kör-
nyezetben eladó. Érd.: 20/531-7676, 20/226-9484. (6)

MEZÕGAZDASÁG
– Ondon a Bába dûlõben 400 négyszögöl szõlõ, 3 x 4 m-es
épülettel és 800 négyszögöl földdel eladó. Érd.: 47/361-757.
(6-7)

KIADÓ
Szerencsen elsõ emeleti kétszobás, bútorozott lakás kiadó.
Érd.: 20/9722-626. (6-7)
– Szerencs lakóparki övezetében 58 m2-es bútorozott és fel-
szerelt lakás igényesnek azonnal kiadó. Érd.: 20/965-9134.
(6)

INGATLAN
– Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöldövezet-
ben lévõ családi ház sürgõsen, áron alul eladó. Érd.: 20/269-
0430. (6-7)

– Szerencsen panorámás, kétszobás, jó állapotban lévõ lakás
eladó. Érd.: 20/266-9406. (6-7)

– Szerencsen a Dózsa út 53. szám alatti háromszobás családi
ház eladó. Irányár: 9 800 000 Ft. Érd.: a helyszínen vagy
20/943-9512-es telefonszámon. (6-7)

– Szerencsen eladó egy teljeskörûen felújított, gáz-központi
fûtéses társasházi lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron. Érd.:
20/966-9748. (6-7)

– Szerencsen zöldövezetben családi ház eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. Érd.: az esti órákban Szerencs, Petrikovits u.
77. szám alatt. (6-7)

– Szerencsen kétszobás, étkezõs, gázfûtéses családi ház mel-
léképületekkel, garázzsal eladó. Érd.: 30/460-9838,
20/969-2856. (6-7)

– Szerencsen szintes családi ház eladó. Térkövezett udvar,
új nyílászárók, laminált padló, a ház alatt nagy garázs, kis
kert. Kisebb csere is érdekel. Érd.: Szabó Lajos, Szerencs, Bé-
nyei út /A. Tel.: 20/465-9063. (6-7)

– 56 m2-es társasházi lakás eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.: 20/500-
8761. (6-7)

– Szerencs, Széchenyi út 39. szám alatti családi ház eladó.
Érd.: 30/813-1830. (6)

– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó.
Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.:
47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (6)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

VEGYES
– Sötétbarna rattan ebédlõbútor (3 szekrény, kerek asztal,
4 párnázott szék) megkímélt állapotban eladó. Érd.:
20/4464-662. (6-7)

– Szeszfõzde eladó – Bekecs, Béke u. 74. Ár: megegyezés
szerint. Érd.: 30/481-3267. (6-7)

– Nyeremény Whirlpool ADP 6930 WH PC típusú mosogató-
gép eredeti, bontatlan csomagolásban eladó. Érd.: 20/4464-
662. (6-7)

– Nõi kerékpár és egy 220 W-os terménydaráló eladó. Érd.:
47/363-746. (6-7)

– Szerencsen takarítást vállalok. Gyors és megbízható, meg-
fizethetõ áron. Gépeket biztosítok, ha szükséges. Érd.:
20/205-9760 a délelõtti órákban. (6)

– Lada Samara 1500-as, ötajtós, sötétszürke metál, vonó-
horoggal, tetõcsomagtartóval, külön felnin téli gumival, ér-
vényes mûszakival eladó. Érd.: 20/942-9182. (6)

– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését olcsón
vállalom. Érd.: 47/363-891. (6)

– Cam Brevetta járóka újszerû állapotban eladó. Érd.:
70/340-0374. (6)

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás 
temetkezési szolgáltatás.

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. április 15-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

április 22., május 13.

500 forint

�

�
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

den hónap elsõ csütörtökjén, legkö-
zelebb május 5-én 13–16 óráig. Tel.:
47/565-202.  

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb április 18-án 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.

Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legköze-
lebb április 13-án 9–12 óráig. Tel.:
47/565-203.

Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb ápri-
lis 20-án 8–16 óráig. Tel.: 47/565-202.

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

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ 
Koncz Ferenc, a 11. számú egyé-

ni választókerület országgyûlési kép-
viselõje minden hónap második he-
tének csütörtökjén – legközelebb
április 14-én – 14 és 17 óra között
várja a személyesen hozzá forduló-
kat.  A fogadóóra helyszíne a Hu-
szárvár út 14. szám alatti ország-
gyûlési képviselõi iroda.  

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10

és 13 óra között fogadja az érdeklõ-
dõket, legközelebb április 13-án.
Tel.: 47/565-200. 

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

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

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

Tel.: 47/563-060, 563-080. 

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb május 2-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb má-
jus 2-án 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és szerdán 8–
15.30 óráig.

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

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Április 4–10.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Április 11–17.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton–vasárnap:
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Április 18–24.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákóc-
zi 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.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszol-

gálat. Telefonszám: 47/362-255.  

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

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

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

KISTÉRSÉGI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

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

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁM-
HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház).
Tel.: 47/361-864.

Hétfõ, szerda és csütörtök: 8–15 óra
Miskolc, Kazinczy út 19.
Hétfõ 8–18 óra, kedd, szerda és

csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11
óra.

ÜGYFÉLFOGADÁS
FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

Szerencsen, a Tókus dûlõben 1748 m2-es földte-
rület, melybõl 1000 m2 szõlõ (furmint, hársle-
velû), valamint a fényképen látható, rajta lévõ
házzal (villany bevezetve) eladó. Érd.: 20/580-
2445. (6)

„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett,
küzdöttem, de már nem lehet,

szeretteim, Isten veletek.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

KOVÁCS LÁSZLÓ 
temetésén megjelentek, utolsó útjára
elkísérve, sírjára virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló szerettei

VÉRADÁS
ÁPRILIS: 

11. (hétfõ): Tokaj.
12. (kedd): Mád.

13. 8–10.30 óra: Szerencs, 
Idõsek Otthona, 11.00–15.00 óra:

Szerencs – Nestlé.
18. (hétfõ): Szerencs – MÁV. 

üzemanyagtöltô 
állomás

KÍNÁLATUNK: 

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

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

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



2011. ÁPRILIS 8. MOZAIK12

„Egy fának gyümölcsébõl, ha sza-
kítasz, gondolj azokra, akik a fát ül-
tették.”

Ez a népi mondás juthat minden
szerencsi polgár eszébe, ha a cukor
bármely alakban megjelenõ termé-
ke kerül a kezébe. Amikor pedig na-
ponta elhalad a gyár kerítése mellett
és ránéz a pusztaságra, a romokra,
és a még álló kéményre, újra fülébe
cseng a három évvel ezelõtt, márci-
us 14-én utoljára felhangzó, és már
munkára nem invitáló cukorgyári
dudaszó. Hangja – ami azon a na-
pon azt visszhangozta: „bezár a Sze-
rencsi Cukorgyár” – hozzátartozott
a város hangulatához, mindennapi ru-
tinjához, image-éhez.

A cukor emelkedõ ára, csökkenõ
minõsége egyre gyakrabban juttatja
eszünkbe hazai cukorgyártásunk fény-
korát. Szerencs fejlõdésében is alap-
vetõ, meghatározó jelentõsége volt
elsõ ipari üzemünknek. A gyáralapí-
tók teljesítménye, és az utódaik tö-
rekvései nyomán elért eredmények
európai, majd világszínvonalra emel-
ték nemcsak a gyárat, hanem vele pár-
huzamosan a település városiasodá-
sát is. A Szirmay-birtokból vásárolt tel-
ken 1889-ben naponta 1500 ember
dolgozott azon, hogy szinte világre-
kordnak számító idõ alatt, nyolc hó-
napon át felépítsenek a mocsáron egy
korszerû ipari létesítményt. A gyár be-
indításához 1312 fõt alkalmaztak, a
helyi szaktudás hiánya miatt ebbõl
800 volt idegen, fõleg cseh és mor-
va szakemberek. Az addig szõlõter-
mesztéssel, földmûveléssel és állat-
tenyésztéssel foglalkozó lakosság szá-
ma a század elejére közel három-
szorosára gyarapodott. Fellendült a
kisipar, a kereskedelem és javultak az
életkörülmények. Az akkori járás 26
községének a fele szintén a cukorgyár
révén indult fejlõdésnek. Az igazga-
tótanács olyan szociális intézkedé-
seket vezetett be, amelyek a mai kor
embere számára is meglepõek: kór-
házat, fürdõt, kulturális intézményt,
önképzõkört, szállodát, sportlétesít-
ményt mûködtetett. A világháború ki-
töréséig hazánkban 31 cukorgyár
mûködött, az MC Rt. az iparág vezetõ
vállalataként a cukoripari termelés
egynegyedét állította elõ. A XX. szá-
zad elejére a Szerencsi Cukorgyár je-
lentõsen megerõsödött gazdasági po-
tenciálja elég volt arra, hogy a léte-
sítmény helyzete a háborús idõszak-
ban szilárd maradjon. A háború utá-
ni új határok között maradt 12 cu-
korgyárnak súlyos problémákkal kel-
lett megküzdenie. A szerencsi gyár
fennmaradásához is egyéb gazdasá-
gos tevékenység indítását kezdemé-
nyezték a cukorgyártáson kívül. A sü-
vegcukor-gyártás csökkenése miatt fel-
szabadult épületben csokoládégyár-
tás indult, a Malomtanyán tej- és vaj-
üzemet létesítettek, a Szerencs kör-
nyéki bérgazdaságokat korszerû szín-
vonalra fejlesztették, saját nyomdát
alapítottak. Ennek köszönhetõ, hogy
a vállalat a világgazdasági válságon
nagyobb megrázkódtatás, hitelfelvé-
tel, eladósodás nélkül jutott túl. 

A második világháborút a dolgozók
összefogásának köszönhetõen szintén
átvészelte a gyár, így 1945 elején az
országban az elsõk között indították
újra a termelést. A tervutasításos rend-
szerben jelentõsebb fejlesztés csak
1960-tól indulhatott meg a cukor -
iparban. A nagy volumenû termelés,
a számottevõ export a szerencsi gyár
dinamikus elõrehaladását, az „édes -

ipari fellegvár” titulus kiérdemlését tet-
te lehetõvé. A privatizáció során a
francia Eridania Béghin-Say birtokol-
ta a Szerencsi Cukorgyár Rt. részvé-
nyeinek többségét, ami 2003-ban az
Európai Unió második legnagyobb cu-
kortermelõje, a német Nordzucker AG
kezébe került át. Az uniós csatlako-
záskor még hat cukorgyára volt az or-
szágnak, mára már csak egy termel,
Kaposváron. Az Európai Unió 2006-
ban elindított cukorágazat-szerkezet -
átalakítási programjának célja, hogy
a túltermelést megszüntesse, olyany-
nyira sikerült, hogy mára már szinte
hiánytermék a répacukor, ugyanak-
kor napról napra emelkednek a cu-
koripari termékek árai. Elképzelhetõ,
hogy a mostanában felszínre kerülõ
uniós lobby-botrányokhoz hasonló ér-
dekek álltak a gazdáknak kifizetett tá-
mogatás mögött is? A gyár bezárása
körül zajló érvek és ellenérvek csûré-
se-csavarása mind-mind elkendõzé-
se a valóságnak. Azt a gyárat, amely
átélt világháborúkat, forradalmakat,
rendszerváltásokat, békeidõben csak
olyan emberek hagyhatják földdel

egyenlõvé tenni, akik nem a hazai
gazdaság mûködõképes életben tar-
tásában érdekeltek.

Március idusához, a történelmi
emlékezés mellett számunkra tehát
még egy szomorú esemény is kötõdik.
2008. március 10-én bezárult annak
a gyárnak a kapuja, melynek tele-
pülésünk a haladását, infrastruktúrá-
ját, kultúráját, városi rangját kö-
szönheti. A cukorgyár a csokoládé-
gyárral karöltve ismertséget szerzett
a szerencsiek számára, hiszen halla-
tán mindenki tudta, hogy az ország
mely földrajzi részérõl van szó. Épü-
letkomplexumáról készítették a város
elsõ képes levelezõlapját, dupla gyár-
kéménye messzirõl is jól látható jel-
képe volt a településnek. Mûködé-
sének 119 éve alatt több generáció
kereste kenyerét a gyár kerítésén be-
lül, de három éve több százan nem
találják azt a kerítésen kívül. Az ön-
kormányzat képviselõ-testülete a
26/2009. (II. 12.) számú határozatá-
val március 10-ét cukorgyári emlék-
nappá nyilvánította.

O. Z. M.

Az önkifejezési vágyat nem szabad
benntartani és elnyomni, mert az egész
életünkre kihatással lesz. Mindannyi-
an szemek vagyunk egy láncban, és a
fölöttünk álló utódaink is további lánc-
szemek lesznek, ezért fontos, hogy a
szüleink, nagyszüleink által ránk ha-
gyományozott értékeket továbbadjuk
a gyermekeinknek. Fontos, hogy is-
merjük múltunkat, hagyományainkat,
értékeinket, megbékéljünk sorsunkkal
és elfogadjuk helyünket – e gondola-
tokkal köszöntötte Grecsó Krisztián a

szerencsi Városi Kulturális Központ és
Könyvtár által március 31-én a Nép-
házban szervezett író-olvasó találko-
zó népes hallgatóságát.

Az íróval köteteinek szerkesztõje és
egyben barátja, Király Levente beszél-
getett, aki életútjáról kérdezte. Grecsó
Krisztián elsõ irodalmi sikerét a két ki-
adást megért Pletykaanyu címû no-
velláskötetével aratta. Ezt követte az Is-
ten hozott címû regénye, ami néme-
tül, csehül, szlovénul is megjelent, majd
könyvesboltokba került a Tánciskola.
Cigányok címû darabját a Katona Jó-
zsef Színház tavaly bemutatta. Idén feb-
ruárban jelent meg a Mellettem elférsz
címû regénye. Az író erõs katolikus hitû,
paraszti családban nevelkedett. Ka-
maszévei alatt a városivá váló fiú ezt
a paraszti származását teljes mérték-
ben megpróbálta levetkõzni, eltitkol-
ni, sehogyan sem tudott származásá-
val megbékélni. Évek múltával eszmélt
rá, hogy valójában milyen érték és kincs
van a birtokában, s ez mennyi kibon-
tásra váró témát adott a kezébe. Plety-
kaanyu címmel megjelent novellás-
kötetével robbant be a magyar kortárs
prózába. Szereplõi közvetlen környe-
zetében élõ hús-vér figurák, akiknek jel-
lemét, gondolkodásmódját, karakterét
mutatja meg teljes õszinteséggel, ne-
vük megváltoztatásával. A könyv nagy
visszhangot váltott ki szülõhelyén, ám
ennek ellenére több kiadást és egy át-
dolgozást is megért. 

A Honnan jövök? Ki vagyok? Hová
tartozom? – minden ember életében fel-
bukkanó kérdések. A Mellettem elférsz
címmel megjelent legújabb regényé-
ben a fõhõs merész kalandra szánja el
magát. Elindul felfedezni a saját csa-
ládját, miközben olyan múltbéli ese-
ményekkel szembesül, melyekre õ
maga sem számított. A kérdés – hogy
törvényszerû-e, hogy mi is elkövessük
szüleink, nagyszüleink hibáit, cipeljük-
e magunkkal saját életünkben az õse-
ink múltját, s gyermekeink ugyanúgy
viszik-e majd tovább a mi múltunkat?
– nagyban motiválta ebben az izgal-
mas kutatásban, melyben a véletlenek
sorozata is közrejátszott. Ez a könyv
egy lassan eltûnõ világba, vidékre ka-
lauzol bennünket: unokák és nagy-
anyák, nagypapák múltjának zárt  éle -
tébe. Az író fiatal kora, könnyed, anek-
dotázó stílusa ellenére az elhangzott
mondatok mögött egy sokat tapasztalt,
bölcs, érett gondolkodású, éleslátású
ember alakja bontakozik ki. Ezen az
elõadáson mindannyian elgondol-
kodtunk: vajon mi honnan jöttünk, kik
vagyunk? S talán mi is elindulhatunk
egy ilyen érdekes és izgalmas felfede-
zésre a nem is olyan távoli, de egyre
inkább eltûnõ múltba, akárcsak tette
ezt az író.

A közönségtalálkozó a szerencsi
Városi Kulturális Központ és Könyvtár
TÁMOP 3.2.4. jelû nyertes pályázatá-
nak köszönhetõen az olvasás- és szol-
gáltatás-népszerûsítõ programjai kere-
tében valósult meg. 

Kazsik Marianna könyvtáros

(Folytatás a 8. oldalról.) 
A tényleges életfogytiglani sza-

badságvesztés kiszabását érintõ kérdés
kapcsán Kiss Attila úgy vélte, hogy mi-
vel ez a szankció csak törvényben lett
szabályozva, bármikor megváltoztat-
hatják a kormányok. Az alkotmányban
való rögzítés tehát nagyobb garanciát
jelent az emberek számára, hiszen az
alaptörvény megváltoztatásához 2/3-
os többség szükséges. Visi Ferenc azt
javasolta, hogy meg kellene határoz-
ni, hogy milyen cselekmények elkö-
vetése esetén legyen az életfogytigla-
ni büntetés kiszabva. 

A szerencsi önkormányzat a pol-
gármester elõterjesztését megtárgyalva
az új alkotmány elõkészítésével kap-
csolatban a kérdõíven szereplõ 12 kér-
désre végül az alábbiak szerint alakí-
totta ki véleményét: 

1.) Vannak, akik szerint az új ma-
gyar alkotmánynak csak az állampol-
gárok jogait kellene deklarálnia, köte-
lezettségeket nem. Mások szerint a jo-
gok biztosítása mellett a legfontosabb,
a közösség iránti felelõsségünket kife-
jezõ állampolgári kötelezettségeknek
(munka, tanulás, honvédelem, kör-
nyezetünk védelme) is helyt kell adni
a dokumentumban. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmánynak a jogok mellett az állam-
polgári kötelezettségekre is ki kell ter-
jednie.

2.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
az új magyar alkotmánynak korlátoz-
nia kell az állam mindenkori eladóso-
dásának mértékét, ezzel is felelõsséget
vállalva a jövõ nemzedékekért. Mások
szerint az alkotmánynak nem szüksé-
ges ilyen garanciát tartalmaznia. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány határozzon meg egy maxi-
mális szintet, amely fölé az állam-
adósság nem emelkedhet, azonban en-
gedélyezzen kivételt gazdasági krízis-
helyzet esetén a mindenkori kormá-
nyok számára. 

3.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
az új magyar alkotmány olyan közös
értékeket is vegyen védelem alá, mint
a család, a rend, az otthon, a munka,
az egészség. Mások szerint ez nem
szükséges. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány az emberi jogok védelme mel-

lett törekedjen a közösen elfogadott tár-
sadalmi értékek (munka, otthon, csa-
lád, rend, egészség) védelmére. 

4.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
azok a szülõk, akik kiskorú gyermeket
nevelnek, az új magyar alkotmány ér-
telmében valamilyen módon gyako-
rolhassák gyermekük szavazati jogát. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány szerint ne gyakorolhassanak
további szavazati jogot a kiskorú gyer-
meket nevelõ szülõk vagy családok. 

5.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
az új magyar alkotmány ne engedé-
lyezze a mindenkori kormányok szá-
mára, hogy megadóztathassák a gyer-
meknevelés költségeit (azaz, a gyer-
meknevelés költségeit ismerje el a
mindenkori adórendszer). Mások sze-
rint erre nincs szükség, a mindenkori
kormányok számára meg kell hagyni
e költségek megadóztatásának jogát is.

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány ne engedélyezze a minden-
kori kormányok számára, hogy meg-
adóztathassák a gyermeknevelés költ-
ségeit. 

6.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
az új magyar alkotmány vállaljon kö-
telezettséget a jövõ nemzedékek iránt.
Mások szerint nem szükséges az ilyen
kötelezettségvállalás. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány tartalmazzon kötelezettség-
vállalást a jövõ nemzedékek iránt. 

7.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
az új magyar alkotmány közbeszer-
zésben való részvételt, illetve állami tá-
mogatást csak olyan gazdasági társa-
ság számára tegyen lehetõvé, amely-
nek tulajdonosi szerkezete átlátható. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány csak olyan gazdasági társa-
ságok számára biztosítsa állami támo-
gatás lehetõségét, illetõleg a közbe-
szerzési lehetõségeket, amelyek tulaj-
donosi szerkezete teljességében fel-
tárható, illetve valamennyi tulajdonos
egyértelmûen, kétséget kizárható mó-
don azonosítható. 

8.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
Magyarország új alkotmánya fejezze
ki a határon túl élõ magyarsággal való
nemzeti összetartozás értékét, mások
szerint erre nincs szükség. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar
alkotmány fejezze ki a határon túl élõ

magyarokkal való nemzeti összetar-
tozás értékét és kötelezze a min-
denkori kormányt ezen érték védel-
mére. 

9.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
Magyarország új alkotmánya védje a
Kárpát-medence természeti sokfélesé-
gét, a csak itt honos állat- és növény-
fajokat, a hungarikumokat. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány helyezze védelem alá mind
a természeti környezetben, mind a ha-
gyományos állat- és növénytermesz-
tésben fennmaradt fajokat. 

10.) Vannak, akik azt gondolják, hogy
az új alkotmánynak védenie kell a nem-
zeti vagyont, különös tekintettel a
termõföldet és a vízkészletet. Mások ezt
nem tartják fontosnak. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány helyezze védelem alá a nem-
zeti vagyont. 

11.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
Magyarország új alkotmánya tegye le-
hetõvé a bíróságok számára a tényle-
ges életfogytiglani szabadságvesztés ki-
szabását a kiemelt súlyosságú bûncse-
lekmények esetében. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány tegye lehetõvé a bíróságok
számára a tényleges életfogytiglani
szabadságvesztés kiszabását a kiemelt
súlyosságú bûncselekmények esetében. 

12.) Vannak, akik azt javasolják, hogy
Magyarország új alkotmánya büntetés
terhe mellett tegye kötelezõvé a meg-
jelenést annak, akinek az Ország-
gyûlés valamelyik vizsgálóbizottsága
meghallgatásra idézést küld. 

– Képviselõ-testület: Az új magyar al-
kotmány büntetés terhe mellett tegye
kötelezõvé a megjelenést annak, aki-
nek az Országgyûlés valamelyik vizs-
gálóbizottsága meghallgatásra idézést
küld. 

Ezek után Koncz Ferenc a nyilvános
ülésre vonatkozó napirend hiányában
a nyílt ülést berekesztette. Az ezt kö-
vetõ zárt ülésen a képviselõ-testület –
megismerve a vizsgálóbiztos jelenté -
sét –, a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár igazgatója ellen a fegyelmi
eljárást bizonyítottság hiányában meg-
szüntette. A képviselõ-testület dönté-
sét az ülésen jelen lévõ igazgató elfo-
gadta.

H. R.

HÁROM ÉVE ZÁRT BE
A SZERENCSI CUKORGYÁR

2008. MÁRCIUS 10. – MEMENTÓ

A költõ-író (jobbra) Király Leventével beszélgetett.

TÁMOGATOTT MUNKAHELYTEREMTÔ PÁLYÁZAT

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
GRECSÓ KRISZTIÁNNAL
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Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Paradi-

csom. 13. Építõjáték. 14. Több mint
elég. 15. Vér folyik benne. 16. Magyar
Televízió. 18.  Nõi név. 20. Azonos
mássalhangzók. 21. Kisebb ló. 23. Fér-
finév. 25. Amely tárgy. 27. Közleke-
dési eszköz. 29. Nagyon szeretne. 31.
Járvány teheti. 33. Páros Gyõzike!  35.
Kevert tag! 36. Erika becézve. 37. Ne-
ves amerikai egyetem névbetûi. 39.
Hosszú nyaka van. 41. Tiltószó. 42. Fél
teve! 43. Államnak fizetjük. 45. Nem

okos! 46. Hallgató jelzõje lehet. 49. Kú-
száshoz készül. 50. Holland gépkocsik
jele. 51. … Ce-tung, kínai politikus. 53.
Hidrogén, bór. 55. Ész. 57. Idegen hár-
mas! 59. Ige végén állhat. 60. Közel-
keleti állam. 62. Külsõ csíralemez. 65.
Büszke. 67. Nem elõ! 68. Károsít. 69.
Cselekvést, létezést fejez ki.

Függõleges:
2. Nulla. 3. Az elején édes! 4. Dön-

tetlen a sakkban. 5. Robbanóanyag. 6.
Rangjelzõ. 7. Olimpián hajítják. 8. Nõi

név. 9. … bene, jól  je -
gyezd meg! 10. Oxigén,
kén. 11. Fanyar gyümölcs.
15. Az idézet második, be-
fejezõ része. 17. Egyik
operája: Aida. 19. A távoli.
22. Ördög …, hazai ce-
leb. 24. Dologban van!
26. Magyar buszmárka.
27. Föld alá helyez. 28.
Égõ. 30. Ritka nõi név. 32.
Kevert rege! 34. Kiss Sán-
dor. 38. Kettõzve: ütem
hangja. 40. Erol …, indo-
néz focista. 42. Olasz vá-
ros. 44. Hazai zenekar.
47. Fordított kettõs más-
salhangzó. 48. Távozik.
49. Bor lehet benne. 52.
Elõre meghatározott. 54.
Modern tánc. 56. Közé-
pen leken! 58. Internet
Explorer röviden. 59. Fér-
finév. 61. Kevert hal! 63.
Törött tutaj! 64. Ételt fog-
gal puhít. 66. Távolba.

Sz. A.

A március 11-ei ke-
resztrejtvény helyes megfejtése: A
munka pontos definíciója, amit nem
csinálunk szívesen. A helyes megfej-
tést beküldõk közül Bakó Sándorné,
Szerencs, Ondi út 8. szám alatti lakos,

valamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõk közül a 30/427-3021-es tele-
fonszám tulajdonosa nyert. A nyerte-
sek a nyereményeket a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségében (Szerencs, Nép-

ház) vehetik át. Az április 8-ai ke-
resztrejtvény megfejtésének beküldé-
si határideje: április 15. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-2066
számra.

AZ EMBEREK...
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KE RESZT REJT VÉNY
2011. április 8.

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

ÁPRILIS
8. (péntek) 19 óra: KÉPZELT BETEG Földes bérlet
9. (szombat) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet 
10. (vasárnap) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
12. (kedd) 17 óra: AMADEUS Bérletszünet
13. (szerda) 17 óra: KÉPZELT BETEG Kossuth ifj. bérlet
14. (csütörtök) 17 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Zrínyi ifj. bérlet
17. (vasárnap) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
18. (hétfõ) 19 óra: HÉTFÕN HÉTKOR –

A CSÍK ZENEKAR KONCERTJE
20. (szerda) 19 óra: KÉPZELT BETEG Lehár bérlet
21. (csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
22. (péntek) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK

Vörösmarty bérlet

REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

ZENEALATTJÁRÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

ZANZIBAR-LEMEZBEMUTATÓ
SZERENCSEN

A tizenkét éves Zanzibar zenekar
közel három évvel legutóbbi stú-
dióalbumának megjelenése után sza-
bályosan berobbant legújabb, Ádám
keresi Évát címû dalával. A modern
hangzású, bevállalós sláger méltó
 elõ futára volt a hatodik Zanzibar al-
bumnak, amelyen további tíz új
szerzemény kapott helyet. A csapat
vagány, erõteljes, újszerû hangzású
dalait warez!-zel közösen rögzítette
Kiskõrösön. A korongon épp úgy he-
lye van a szerelmes balladának,
mint a zúzós gitárokkal és Rita szin-
te rapszerû éneklésével odamondo-
gató rockslágernek. A zenekar ezút-
tal is nagy hangsúlyt fektetett a szö-

vegekre, a mondanivalóra azon túl,
hogy egy eddig tõlük szokatlan hang-
zásvilággal lepjék meg közönséget.

„Nagyon sokszínû lett a lemez, sze-
rintem mindenki talál rajta neki
tetszõ dalt. Nagyon jó visszahallgatni
a felvett anyagot, minden nap má-

sik dal a kedvencem. Remélem,
hogy a közönség is így lesz ezzel” –
mondta Rita. – „A zenekarban hi-
hetetlenül jó energiák mûködnek,
úgy érzem magam most, mint az in-
duláskor. Olyan, mintha nem is telt
volna el tizenkét év” – tette hozzá a
Zanzibar énekesnõje, aki azt is el-
árulta, a zenekar hamarosan kon-
certezni indul és egy nagyobb le-
mezbemutató bulit tervez.

2011. április 23-án a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnok lesz az egyik állo-
mása a Zanzibár lemezbemutató
turnéjának. Elõreláthatólag nem csak
az új lemezrõl játszik friss dalokat a
zenekar, de a régi slágerek is fel-
csendülnek majd. Jegyek kaphatók
helyben: Center olcsó áruk boltja,
Krisztina ajándéküzlet, Barkács Cen-
ter, Sportcsarnok.

ÁKOS PLATINALEMEZES
A Fonogram-díjkiosztón Az év ha-

zai klasszikus pop-rock albuma ka-
tegóriát Ákos nyerte A KATONA
IMÁJA címû platinalemezes stú-
dióalbummal. A banda a Fonog-
ram-gála vendégeként az élõ adás-
ban zenélt. A kamerapróbán adta át
Szûts László, a Mahasz elnöke a
SZINDBÁD TURNÉ 2010 dupla
DVD-ért járó platinalemezeket a ze-
nekar tagjainak. Ismét forr a levegõ
az Ákos-stúdióban! A májusi aréna-
koncert elõtt megjelenõ új maxin dol-
gozik Lepés Gábor hangmérnök és
Ákos. A kiadványon a tervek szerint
remixek és egy élõ felvétel mellett
egy új dal is helyet kap. A szerze-
mény zenéjét és szövegét is Ákos
jegyzi, az éneklés mellett gitáron,
basszusgitáron és szintetikus hang-
szereken csörömpöl, Szakos Kriszti-
án szintizik és a hangszerelésben se-
gédkezett. A gazdag anyagot bemu-
tató kislemez megjelenése alig egy
hónap múlva, április elejére várha-
tó. A stúdiómunkát Gyuris Bütyök
László színpadmester és Juhász Vik-

tor fotózta. Az év hazai klasszikus
pop-rock albuma díját elnyert A KA-
TONA IMÁJA CD + DVD platinale-
mezes kiadvány nagyszabású le-
mezbemutató koncertje 2011. má-
jus 14-én, szombaton dörren Bu-
dapesten, a Papp László Arénában.
Az album olyan sikerdalokat vonul-
tat fel, mint a SZINDBÁD DALA
vagy A FÉNYBE NÉZZ. Sok megle-
petésre készül Ákos és zenekara,
mind a látvány, mind a repertoár
tekintetében exkluzív estének néz-
hetünk elébe. Fontos megjegyezni,
hogy az Aréna-beli koncert sem mé-
retében, sem hangulatában nem rep-
rodukálható máshol: ez egyszeri és
megismételhetetlen este lesz.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: tíz új dalt tartalmaz a Bikini El-
múlt illúziók címû albuma. A helyes
választ beküldõk közül Szendreiné
Tóth Katalin, Szerencs, Kolozsvári u.
3. szám alatti olvasónk, valamint a
megfejtést SMS-ben beküldõ 30/891-
8038-as telefonszám tulajdonosa
nyert. Nyereményüket munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben. Játé-
kunk új kérdése: Melyik díjkiosztón
nyerte el az év pop-rock albuma ka-
tegóriát Ákos? A válaszokat postai bo-
rítékban, vagy levelezõlapon juttas-
sák el szerkesztõségünk címére, és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ

Április 8. (péntek) 14 óra: Húsvéti játszóház. Helyszín: Szerencs, Rá-
kóczi út 87. (ÉMÁSZ-épület). 

Április 8. (péntek) 15 óra: Koszorúzási ünnepség Gróf Széchenyi Ist-
ván születésének 220., halálának 151. évfordulója alkalmából. Ünnepi
beszédet mond Egeli Zsolt alpolgármester, Szerencsen, a Széchenyi és
a Késmárk út keresztezõdésénél. Mûsort adnak a Szerencsi Általános Is-
kola tanulói. 

Április 11. (hétfõ) 16 óra: költészet napja. Köszöntõt mond Egeli Zsolt
alpolgármester, Babits Mihály életútját, költészetét méltatja Gaál Ernõ, a
HAT elnöke. Ünnepi mûsort adnak: Ötvös Éva és Somló István elõ -
adómûvészek. Helyszín: a Népház nagyterme.

Április 14. (csütörtök) 8 óra: a holokauszt áldozatainak emléknapja a
Bocskai István Gimnáziumban. Emléktábla megkoszorúzása a zsidóte-
metõben. 

Április 18. (hétfõ) 18 óra: Húsvéti hangverseny a görög katolikus temp-
lomban. Házigazda: Damjanovics Pál, görög katolikus parókus. Fellép:
a Szerencsi Férfikar és a Hegyalja Pedagógus Kórus. 

Április 28. (csütörtök) 16 óra: Közönségtalálkozó Rácz Zsuzsa íróval
Szerencsen a Népház nagytermében. 

Április – június: Érdek- és jogvédõ intézmények felkeresése (TÁMOP
3.2.4. pályázat) hátrányos helyzetû célcsoportok részvételével, nyolc al-
kalommal, 240 fõvel. Ingyenes utazás, étkezés biztosítása. Helyszínek:
Budapesten a Parlament, a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési
Biztos Hivatala. 

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
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HOROSZKÓP
április 8.  – április 22.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ha április elején ünnepli

a születésnapját, akkor
nemcsak a barátaitól, de a
bolygóktól is sok ajándékot

kap. Ha megpályázna egy új állást vagy
egy külföldi ösztöndíjat, biztos lehet
benne, hogy önnek ítélik oda. De érde-
kes és mozgalmas feladatok várják akkor
is, ha nem akar munkahelyet változtatni.
A személyes varázsával még azokat is
meg tudja hódítani, akik eddig inkább
az ellenkezõ oldalon álltak. A siker a
szerelemben sem kerüli el. 

Bika (IV. 21. – V. 20.)
A bolygók most kedvez-

nek minden olyan elképzelé-
sének, amelyek a ba rátaival,
a karrierjével kapcsolato-

sak. Lehet, hogy a színfalak mögött sok-
kal többet tud elérni, mint nyílt színen,
dehát egy Bikánál úgysem a nyilvános
siker a fontos, hanem az, hogy az elkép-
zeléseit sikerül valóra váltania. Ha csa-
ládja van, akkor a szerettei közül valaki
sokkal több törõdést, nagyobb támoga-
tást igényel, mint eddig. Viszont a part-
nere rokonaival tartson három lépés
távolságot. 

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Hajlamos rá, hogy kiska-

pukat keressen, de most
ezek a próbálkozásai nem
sok sikerrel járnak. Csak az

idejét pazarolja, s ez alatt már a szoká-
sos (igaz, kicsit bürokratikus) úton a dol-
gok végére is járhatna. Egyedül kell a
karrierjét is egyengetnie, de ha nincse-
nek irreális elképzelései, akkor április
végére révbe érhet. Amiatt pedig ne pi-
ronkodjon, hogy a barátja vagy a part-
nere sikeresebb. 

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
A hivatalos ügyek intézé-

sében és utazási terveivel
kapcsolatban legyen óva-
tos, mert a bolygók (s fõleg

a telihold) sok tekintetben ellenkezõ
irányba sodorják, mint amit elgondolt. S
persze, egyáltalán nem biztos, hogy az
az irány a rossz, legfeljebb más, vagy ki-
csit nehezebb. Az összeütközések (em-
beri kapcsolatokban és közlekedésben
egyaránt) saját makacsságának köszön-
hetõek. Partnerkapcsolatában a hónap
elsõ hete és április utolsó napjai tarto-
gatnak kellemes meglepetést. 

Oroszlán
(VII. 23. – VIII. 23.)

Valaki – pusztán jó szán-
dékból – folyamatosan olyas-
 miben is segít, amit pedig

egyedül szeretne megoldani. A legjobb,
ha a következõ hetekben nem avat be a
terveibe senkit. Szerelmi életében a
Mars okozhat némi feszültséget. A laza
kapcsolatok talán végleg szét is zilálód-
hatnak, de az õszinte érzelmeket ezek a
viták csak megerõsítik, mert minden ösz-
szeütközés után édes a békülés. Egyik
barátjáról a hónap végén kiderülhet,
hogy nem azt mondja szemtõl szemben,
mint a háta mögött. 

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A karrierterveit próbálja

meg összhangba hozni a
kollégák ambícióival. Most
jó ideig egymásra lesznek

utalva. Ha ügyesen tudja irányítani õket,
még a hasznára is válhatnak. A szere-
lemben is ragyogó lehetõségeket kínál a
sors. Mindegy, hogy kalandot keres vagy
szeretné végre megtalálni azt a társat,
akire végleg rábízhatja az életét. Igazá-
ból nem is kell keresnie, mert elég, ha
kinyitja a szemét és a szívét, és végre
észreveszi, hogy ki az, aki már régóta
arra vár, hogy boldoggá tehesse. 

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
A bolygók most nyilvá-

nos sikert ígérnek, akkor is,
ha épp nem olyan pályán
mozog, ahol közönség elõtt

kell bizonyítania tehetségét. Új ismeret-
ségi kört alakít ki, ettõl színesebbé vál-
nak a napjai, és új barátai révén olyan
lehetõségekkel találkozik, amiket eddig
észre sem vett. Az anyagiakat illetõen vi-
szont érdemes óvatosnak lenni. A be-
fektetési tanácsokat alaposan meg kell
gondolnia, mert nem biztos, hogy az ön
hasznára gondol az, aki megpróbálja
egy kockázatos üzletre rábeszélni. 

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
A féltékenység rossz ta-

nácsadó! Ne gondoljon
rögtön rosszra, ha a ked-
vese többször is találkozik

volt kollégájával, régi ismerõsével. Az il-
letõ alighanem „lelki szemetesláda”, aki
épp abban segít a párjának, hogy köze-
lebb kerülhessen önhöz. Érdemes volna
végiggondolni, mi minden változott meg
az utóbbi idõben, és keresse azokat az
alkalmakat, amikor visszavarázsolhatja
a régi romantikus pillanatokat. Ha ez si-
kerül, a kedvesének se lesz szüksége ta-
nácsadókra! 

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Még mindig a pénz játssza

a fõszerepet az életében.
Még a munka teljesítménye,
sõt a szerelmi élete is nagy-

ban függ attól, hogyan tudja teljesíteni a
törlesztõ részleteket. Haragszik a világra,
amiért így alakultak a dolgai, pedig na-
gyon sokban hozzájárult, hogy „bedõlt” a
világ. Nehezen szab határt a vágyainak,
könnyen mondott igent a hitelajánlatokra.
A hónap végén valahonnan egy kis segít-
ség érkezik, s egy kis idõre fellélegezhet. 

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Utazási terveit egy várat-

lanul adódó családi prob-
léma meghiúsítja. Ne
bosszankodjon, inkább

azon munkálkodjon, hogy mielõbb túl-
jusson a gondokon. Április végén
ugyanis egy sokkal kedvezõbb ajánlattal
keresik meg. S még örül is, hogy a dol-
gok így alakultak. A karrierépítésben
még azokra sem számíthat, akik eddig jó
tanáccsal, vagy ötletekkel támogatták.
Sõt! Egyre több a vetélytárs. De õk, il-
letve egyik barátjának az „árulása” in-
kább arra ösztönzi, hogy „csakazértis”
megmutassa, mire képes.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Egyre nehezebb az

anyagi helyzete. De nem a
kölcsönkérés most a megol-
dás. Szüksége volna egy

pártatlan tanácsadóra, aki segít eliga-
zodni az egyre zûrzavarosabb pénzügyi
helyzetben. A családja egészen más-
képp látja a helyzetet, mint egy kívül -
álló. Ön pedig nehezen tud nemet
mondani szeretteinek, akiknek a vágyai
korlátlanok. A munkahelyén újabb meg-
szorításokra lehet számítani, ami ellen
kár lázadozni. Sõt, aki akadékoskodik,
attól könnyen meg is szabadulnak. 

Halak (II. 20. – III. 20.)
A Nap és közeli kísérõi

az anyagiakkal kapcsolatos
elképzeléseire lesznek ha-
tással. Olyan kedvezõ le-

hetõségekbe ütközik, amiket kár volna
kihagyni. Vállalkozásában vagy munká-
jában számíthat a fõnökei segítségére,
de az esetleg felkínált magasabb pozí -
cióra mondjon nemet, mert akkora fe-
lelõsséggel járna, amit nem érdemes
vállalnia. A nyugalom többet ér, mint az
a néhány ezer forint, amivel többet ke-
resne. 

BIRKÓZÓK A DOBOGÓN
Serdülõ szabadfogású versenyt rendeztek március 19-én

116 fõ részvételével Soltvadkerten, ahol Szerencs Város Sport-
egyesületét 3 fiatal képviselte. Koncz Bence (69 kg) a ki-
lencfõs mezõnyben a 3. helyet szerezte meg, 1 pontozá-
sos vereséggel és 2 tus gyõzelemmel. A 11 indulót felsora-
koztató 63 kilogrammos súlycsoportban Golopi József és
Sági Márk versenyzett szerencsi színekben.  Elõbbi 3 tus
gyõzelemmel és 1 pontozásos vereséggel 3. helyezett, utób-
bi 1 tus gyõzelemmel és 2 vereséggel az 5. helyezett lett.    

Birkózóink felkészítõ versenyen vettek részt március 26-
án Bihartordán. A hajdúsági versenyen diák I. korosztály-
ban Golopi Gergõ, a serdülõ korosztályban Koncz Bence
és Golopi József mérettette meg magát. A Golopi testvér-
pár a 3. helyen végzett, míg Koncz Bence sérülés miatt vé-
gül az 5. helyre szorult vissza – tájékoztatta lapunkat Illésy
László edzõ.

SÚLYEMELÕK DIADALA TISZAÚJVÁROSBAN 
Ördögh István Emlékversenyt és egyben diákolimpiai se-

lejtezõt rendeztek március 19-én Tiszaújvárosban. A via-
dalon az SZVSE súlyemelõ szakosztálya 29 versenyzõvel
képviselte magát. Taroltak a szerencsiek, hiszen a legtöbb
aranyérmet – összesen 18-at – városunk emelõi hozták el,
ezen kívül 7 ezüst- és 2 bronzéremmel is gazdagodott a
gárda. Az elsõ versenyén induló Gáspár Alex a fiú korcso-
portos versenyzõk mezõnyében elhozta az elsõ hely mel-
lett a legjobbnak járó kupát is. Alex még csak 9 éves, ezért
korengedménnyel indulhatott a versenyen, így eredménye
még figyelemreméltóbb. A serdülõ kategóriában legjobban
teljesítõ szerencsi versenyzõ Runda Tamás, aki ismét javí-
tott összetett teljesítményén, így õ is az aranyérmesek tá-
borát erõsíti. Az ifjúsági korú versenyzõk mezõnyében Mol-
nár Péter az aranyérem mellé a legeredményesebb ifjúsá-
gi versenyzõnek járó különdíjat is megszerezte. Felnõtt ka-
tegóriában az edzõ, Morvai Zoltán lett a legjobb versenyzõ.
Aranyérmesek: Gáspár A. (40 kg), Monyók G. (45 kg), Ha-
lász  M. (50 kg), Sztahura I. (69 kg), Bárány G. (+77 kg),
Vida K. (+63 kg), Takács P. (40 kg), Bakó D. (45 kg), Ta-
kács J. (56 kg), Runda T. (62 kg), Monyók R. (85 kg), Juhász
T. (+85 kg), Gáspár P. D. (62 kg), Molnár P. (69 kg), Balla
D. (77 kg), Pajger Á. (+94 kg), Dudás B. (+105 kg), Morvai

Z. (94 kg). Ezüstérmesek: Vida J. (40 kg), Szabó B. (+77 kg),
Fehér D. (45 kg), Keresztesi M. (69 kg), Szilágyi D. (85 kg),
Harkály E. (62 kg), Sztankovics J. (+94 kg). Bronzérmesek:
Katona B. (85 kg), Ollócki I. (+94 kg). 4. helyezett 40 kg.-
ban Takács V. (40 kg), 5. helyezet Monyók Z. (+94 kg) lett.

HARMADIK HELYEZETT SAKKOZÓK

A megyei I. osztályú sakk-csapatbajnokság VI. forduló-
jában, 8,5–3,5 arányban nyertek a Hidasnémeti VSC ellen
március 6-án a szerencsiek. Az erõviszonyok ismeretében
borítékolható volt a gyõzelem, de a sportban lefutott
 mérkõ zés nincs. A csapat tartalékosan is jól teljesített, fia-
taljaink kitûnõen játszottak. Gyõztek: Ág N., Tóth L., Jakab
J., Gál L., Nagy A., Zakar A. Döntetlent játszott: ifj. Balogh
I., Balogh L., Balogh I., Cseppely J., Mészáros T.

A VII., egyben záró forduló keretében március 20-án
Ózdra látogatott a megyei I. osztályú szerencsi sakkcsapat,
amely a helyezéseket illetõen sorsdöntõ mérkõzésnek bi-
zonyult. – Szoros a bajnokság: a II. és az V. helyezett kö-
zött mindössze 2,5 pont van. Ezen a mérkõzésen sem si-
került a legjobb összeállításban az asztalokhoz leülni, de a
csapat – átérezve a mérkõzés súlyát – óriási meglepetésre
7,5–4,5 arányban diadalmaskodott. Hihetetlenül jól játszott
mindenki, és ezzel a gyõzelemmel két csapatot is meg-
elõztünk, így a harmadik, dobogós helyezést sikerült elér-
ni ebben a kiegyenlítõdött mezõnyben – nyilatkozta Csep-
pely János szakosztályvezetõ. 

Gyõztek: Oleár L., Újházi D., Mészáros T., Zakar A. Dön-
tetlent játszott: Ág N., ifj. Balogh I., Balogh L., Cseppely J.,
Samók B., Nagy A.,  Tóth A.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Az általános iskolai III. korcso-
portos – 1998–1999-ben született –
fiú Kosárlabda Diákolimpiai Baj-
nokság elsõ fordulóját január 20-án
Tiszaújvárosban rendezték, ahol a
házigazdák mellett a sárospataki II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
a sátoraljaújhelyi Szlovák–Magyar
Két Tanítási Nyelvû Általános Isko-
la volt a szerencsiek ellenfele.

A körmérkõzéses rendszerben a
szerencsi csapat mindhárom mérkõ -
zést nagyarányú gyõzelemmel zárta
(Szerencs–Tiszaújváros: 51–30, Sze-
rencs–Sárospatak: 49–26, Szerencs–
Sátoraljaújhely: 69–25). Hasonlóan

eredményes volt a február 17-én Sze-
rencsen megrendezett második for-
duló, ahol a tiszaújvárosi csapat meg-
szorongatta a hazaiakat, de végül há-
rom ponttal, 53–50 arányban sze-
rencsi gyõzelem született. Sárospatak
ellen a harmadik negyed végére ki-
alakult a 40 pontos különbség (61–
21), így a mérkõzés véget ért. A sá-
toraljaújhelyi csapat nem jelent meg.

A 100%-os teljesítményû szeren-
csi fiúk így csoportelsõként jutottak
az április 12-én Szerencsen meg-
rendezésre kerülõ megyei döntõbe,
ahol a miskolci Könyves Kálmán Ál-
talános Iskola, a 21-es Számú Álta-
lános iskola és a tiszaújvárosi Álta-

lános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
csapatai lesznek az ellenfelek. A me-
gyei döntõ gyõztese közvetlenül be-
jut az országos döntõbe, amit júni-
usban Miskolcon rendeznek, ahol az
ország nyolc legjobb iskolai csapa-
ta verseng majd a bajnoki cím meg-
szerzéséért. 

Csapattagok: Asszú Ádám, Daru-
ka Dániel, Fogarasi Bence, Jurák
Csongor, Jurek Ádám, Kormos Lász-
ló, Kovács Kristóf, Kovács Márton,
Laczkó Balázs, Meczó Kristóf, Nagy
Martin Raul, Papp Máté, Pisák Erik,
Szabó Zsolt, Szemán Gábor, Tokár
László, felkészítõ tanár: Endrész Ta-
más.

Az V–VI. korcsoportos
úszó diákolimpia megyei
döntõjét március 11-én
rendezték meg a miskolci
Kemény Dénes Sportuszo-
dában. A versenyen a sze-
rencsi Bocskai István Gim-
názium diákjai is sikeresen
szerepeltek, két verseny-
számban jutottak az or-
szágos döntõbe, melyet
lapzártánk után, április 3-
án rendeztek meg Hód-
mezõvásárhelyen.

Megyei diákolimpiai bajnok lett és
továbbjutott az országos versenyre:
Rábai Bence (1994) 100 méteres  hát -

úszásban (1:15,3), valamint a Bocs-
kai gimnázium 4 x 50 méteres férfi
gyorsváltója, melynek tagjai: Kovács

Péter, Majoros Péter, Rá-
bai Bence, és Petró Dá-
vid (1:54,6). A gimnázi-
um 4 x 50 méteres nõi
gyorsváltója második he-
lyezést ért el (2:18,6). Az
ezüstérmet elhozó váltó
tagjai: Kun Evelin, Tö-
mös Alexandra, Vasvári
Alíz és Gergely Gréta.
100 méteres gyorsúszás-
ban a dobogó második
helyére Rábai Bence
(1:01,7) állhatott. A ver-

senyzõket Farmosi István edzõ ké-
szítette fel.

K. A.

MEGYEI DÖNTÕN A SZERENCSI „KISKOSARASOK”

GIMNAZISTÁK ÚSZÓSIKERE

A Bocskai Gimnázium megyei bajnok gyorsváltója
edzõjükkel.
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
MEGSZÜNTETETT KÁTYÚK

A téli idõszakban elszaporodott kátyúk sok nehézséget és bosszúságot
okoztak az autósoknak a városban. Az elmúlt hetekben a szerencsi önkor-
mányzattal egyeztetve ideiglenes tavaszi kátyúzást végzett március 10-én
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A szerencsi átkelési szakaszon megannyi
balesetveszélyes gödröt betömtek a KRESZ-parktól egészen a cukorgyári kör-
forgalomig, ezzel megelõzve a jármûkárokat. Pár nappal késõbb az alsó
szakaszon is – a körforgalomtól a Fecskésig – kiküszöbölték az úthibákat.
Idén tavasszal a mellékutcák kátyúzása is megtörténik, amit a Városgazda
Nonprofit Kft. fog elvégezni.

NYOMVONAL-REKONSTRUKCIÓ

A Norvég pályázat keretein belül folytatódik az úttest rekonstrukciója a
Huszárvár út és Bástya utca sarkánál. A nyomvonal zúzott köves területé-
re parkolót, illetve kocsibejárót, míg az másik oldalába két buszmegállót
épít a kivitelezõ. Mivel eddig nem volt meg a lehetõsége a buszparkolás-
nak, az útszakasz íve most kisebb mértékben megváltozik. Többek között
ezért is volt szükség az átépítésre, ami a tervek szerint halad, így várható-
an hamarosan átadásra kerül a 750 millió forint értékû beruházás.

IDEIGLENESEN KÉTIRÁNYÚSÍTVA
Sokszor alakult ki olyan helyzet mostanában a Huszárvár út rekonstruk-

ciója kapcsán, hogy a munkájukat végzõ építõk keresztbe álltak meg az út-
testen munkagépeikkel, teherautóikkal, eltorlaszolva az úttestet és megne-
hezítve ezzel a forgalom haladását. Egyre többen panaszkodtak erre a je-
lenségre, ezért a Szeren-
csi Városgazda Nonprofit
Kft. ideiglenesen kétirá-
nyúvá tette az eddig csak
a SPAR áruház irányából
megközelíthetõ Jókai ut-
cát. A letakart táblák is
„jelzik”, hogy az autósok
jelenleg nyugodt szívvel
hajthatnak be mindkét
irányból a környékbeli re-
konstrukció ideje alatt. A
súlykorlátozás azonban
érvényben maradt, tehát
a 12 tonnát meghaladó
 jármû vek továbbra is ki-
zárólag célforgalomban
közlekedhetnek erre.

A tavaly meghosszabbított testvér-
városi együttmûködés alapján az er-
délyi Nyárádszereda tanácsa ismétel-
ten meghívta városunk képviselõit a
Bocskai István fejedelemmé választá-
sának tiszteletére rendezett egyhetes
ünnepségsorozatra.

A polgármester akadályoztatása mi-
att az önkormányzatot Visi Ferenc
képviselõ, Ináncsi Tünde jegyzõ, dr.
Béni Gyula, a Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás munkatársa és Egeli
Zsolt alpolgármester képviselte. (Ta-
karékossági okokból a delegáció tag-
jai vezették a személygépkocsit.)

Nyárádszereda – a környezõ hat köz-
séggel együtt – 5100 lakosú település,
a Nyárád-mente vidék központja. Kép-
viselõ-testülete 15 tagú. Érdekesség,
hogy a polgármester nem rendelkezik
szavazati joggal, hanem végrehajtja a
testület határozatait. A Simontornya test-
vérváros által biztosított önrész segít-
ségével jelentõs mértékben bõvítették

a szennyvízhálózatot, de azt sem tit-
kolták, hogy a városi kulturális köz-
pontnak egyetlen fõállású és egy két-
órás takarítónõi státusza van, s az
igazgatónõ – szükség esetén – a hiva-
talban is elvégzi a rábízott munkát. Szi-
gorú takarékoskodás jellemzi az ön-
kormányzat és valamennyi intézmé-
nyének gazdálkodását.

A városházán Dászkel László pol-
gármester és Nagy Zsigmond titkár fo-
gadta Szerencs képviselõit, akik
késõbb láthatták a Bocskai fejede-
lemmé választását megelõzõ idõsza-
kot megörökítõ, hétrészes színpadi
mûvet, melyet 12 éve nem adtak elõ,
s amit a helyi gimnázium tanárnõje
írt. Író-olvasó találkozó, ünnepi re-
formátus istentisztelet, koszorúzás,
valamint a Bekecs Néptáncegyüttes
fergeteges mûsora elevenítette fel a
Nyárád-mente múltját és jelenét. Nagy
Zsigmond kalauzolásában több kör-
nyékbeli templomot keresett fel a kis
csapat. Városunk szerény ajándékát,
amely csokoládét és a város fejlõdé-
sérõl készített CD-t tartalmazott, va-
lamennyi helyi képvise lõnek eljuttat-
ták. A viszonzásul kapott Bocskai-pla-
kett a polgármesteri hivatal titkársá-
gán megtekinthetõ. A szíves vendég-
látás viszonzásaként delegációnk át-
adta a szerencsi városnapi ünnepsé-
gekre szóló meghívást.

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete február 28-án tar-
totta küldöttközgyûlését Szerencsen.
Az értekezleten elfogadták a tavalyi
év mérlegét, a 2011-es költségvetési
és gazdálkodási tervet, valamint az
egyesület idei évre vonatkozó veze -
tõségi üléstervét és kulturális prog-
ramtervét is.

– A szervezet
által képviselt
32 településrõl
34 küldött volt
jelen, így a
gyûlés határo-
zatképes volt –
tájékoztatta la-
punkat Korok-
nay Károly (fo-

tónkon), az egyesület elnöke. Az ösz-
szesített adatokból kiderült, hogy je-
lenlegi tagságunk 1900 fõbõl áll. 2010-
ben 81 fõvel bõvült a létszám és 2 pár-
toló tagunk volt. Tavaly – közbenjárá-
sunknak köszönhetõen – 46 fõ kapott
lakásátépítési támogatást (LÁT). A költ-
ségvetést tekintve 2010-ben a rendel-
kezésünkre álló pénzeszköz mintegy
4 millió 900 ezer forint volt, az évet
végül 1 millió 946 ezer forint marad-
vánnyal zártuk. Az egyesületnek tehát
van vésztartaléka, a folyószámlán fe-
dezet van a mûködésünk további fi-
nanszírozására.

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete napi feladatait jelenleg

két részmunkaidõs alkalmazottja, a gaz-
dasági ügyintézõ és az adminisztrátor
látja el. A szervezet a közelmúltban pá-
lyázott egy fõ vezetõi állás betöltésé-
re a munkaügyi központon keresztül,
a rehabilitációs támogatottak révén
60 százalékos bértámogatással. A
Nemzeti Civil Alapprogram keretében
pályázatot adtak be a mûködés finan-
szírozására is. A Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége
100 százalékos pályázati hozzájárulása
révén egy fõt beiskoláztak hivatásos
sorstársi segítõ képzésre, tanulmányai
befejezése után ez a munkatárs is az
egyesület feladatellátását fogja segíte-
ni. A folyamatban levõ adminisztráci-
ós munkák közül kiemelten fontos a
szervezet foglalkoztatóként való akk-
reditálása a munkaerõpiacon. Ez azért
is lényeges mérföldkõ, mert az egye-
sület a tervek szerint Abaújszántó ön-
kormányzatával együttmûködve egy re-
habilitációs üzemet szeretne beindíta-
ni a közeljövõben. A munkavégzésnek
helyet adó épület már elkészült. A mun-
katevékenységek meghatározása még
kidolgozás alatt áll, annyi azonban biz-
tos, hogy betanított, kímélõ ülõmun-
kák végzésérõl lenne szó. Ennek kap-
csán jelenleg is tart egy adatlapos
munkaerõ-felmérés (lapzártánkig  mint -
egy 50 fõ jelezte a térségbõl, hogy ér-
dekelné a rehabilitációs munka). Az el-
képzelések szerint városunkban is
megvalósulhatna hasonló kezdemé-
nyezés, amennyiben kellõ mértékû

igény merül fel, azaz elegendõ tag jel-
zi a rehabilitációs munkában való
részvételi szándékát. Szerencsrõl is
várják tehát a jelentkezõk adatlapjait,
melyet az egyesület irodájában lehet
igényelni és leadni.

Az aktuálisan folyó munkák közül a
LAT-igények intézését és a Telefon a
rászorultakért akcióval kapcsolatos
adatlapok begyûjtését emelte ki Ko-
roknay Károly. Elhangzott, hogy sok
megkeresésük van a súlyadó idén
megváltozott fizetési feltételei kap-
csán: ügyfeleik reklamálnak a kötele-
zettség bevezetése miatt. További sa-
játságos, rendszeresen felmerülõ prob-
lémát okoz tagjaiknál, hogy a gépko-
csiszerzési támogatásoknál jövede-
lemhatár van megjelölve. Összessé-
gében elmondható, hogy rengetegen
fordulnak az egyesülethez ügyfélfoga-
dási idõben panaszaikkal.

– Egyéb terveink között szerepel ki-
helyezett fogadónapok szervezése a na-
gyobb tagsággal rendelkezõ, környezõ
településeken, valamint egy önálló if-
júsági csoport létrehozása, melyhez
mozgássérült fiatalok jelentkezését vár-
juk. Munkánkat és tevékenységünket
nagyban segítené, ha nõne az egyesület
pártoló tagjainak száma. Már egy évi
tagdíj (1200 Ft) befizetése is elõrelé-
pést jelent számunkra. Ezen kívül to-
vábbra is várjuk az 1 százalékos szja-
felajánlásokat a 18403680-1-05-ös
adószámra – zárta gondolatait az egye-
sület elnöke.                        H. R.

II. Rákóczi Ferenc születésének 335.
évfordulója alkalmából szervezett meg-
emlékezést és koszorúzást a Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár március 25-

én. A vezérlõ fejedelem bronz mell-
szobra elõtt Egeli Zsolt ismertette a Sze-
rencshez is sok szállal kötõdõ törté-
nelmi személyiség életútját, hangsú-

lyozva Rákóczi Ferenc életének helyi
vonatkozásait. Az alpolgármester az-
zal zárta emlékezõ gondolatait, hogy
akkor tudunk a mindennapokban meg-
felelni Rákóczi szellemiségének, ha mi
is valljuk, amit õ: Pro patria et liberta-
te! A hazáért és a szabadságért! Az ün-
nepségen közremûködött Illésy Már-
ton, a Szerencsi Általános Iskola tanu-
lója, aki Petõfi Sándor: Rákóczi címû
versét szavalta el, majd Ringer István
kuruc dallamokat játszott tárogatón.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár által indí-
tott, akkreditált segédkönyvtáros-kép-
zéshez kapcsolódott a közelmúltban
a szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár. A helyi intézmény a TÁ-
MOP 3.2.4. jelû pályázat által elnyert
keretbõl finanszírozza a január 10-én
indult tanfolyamot. Az emelt szintû
OKJ-s képzésen a Szerencsi Többcélú

Kistérségi Társulás mozgókönyvtári fel-
adatellátásban résztvevõ 11 település
(Alsódobsza, Sóstófalva, Újcsanálos,
Monok, Golop, Bekecs, Tállya, Rátka,
Mezõzombor, Prügy, Taktakenéz)
könyvtárainak munkatársai részesülnek.
A pályázati támogatás a képzési és vizs-
gadíj összegét, valamint az utazási és
étkezési költségeket is fedezi. A tanfo-
lyam 350 óra elméletbõl és 100 óra

gyakorlatból épül fel. A képzés össze-
sen hét modulból áll, ezek: a köz-
gyûjteményi feladatmegosztás, a könyv-
tári állománygondozás, a könyvtári ol-
vasószolgálat, a könyvtárak mûködte-
tése, a könyvtári gyûjteményszervezés,
a könyvtári feldolgozó munka és a
könyvtári tájékoztatás. Az oktatás 2011.
november 28-án fejezõdik be, majd a
december 28-ai vizsgákkal zárul.

KÖZÖS ÜNNEPLÉS NYÁRÁDSZEREDÁN

EGYESÜLET A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKÉRT

TISZTELGÉS A FEJEDELEM SZOBRÁNÁL

DÍJMENTES SEGÉDKÖNYVTÁROS-KÉPZÉS

Koszorúzás II. Rákóczi Ferenc mellszobra elõtt.
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A Szerencsi Hírek
következô száma 

2011. április 22-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 
április 15., 

10 óra.

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb 

és hosszabb távra 
kiadók!

Tel.: 
30/3700-382

PANZIÓ

SZERENCS
SZABADSÁG U. 2/D. Fszt. 2.: városközponthoz kö-
zeli, napos, 3 külön bejáratú szoba, konyha, elôszoba, fel-
újított fürdôszoba, és WC, loggia helyiséges (70 m²),
komfortos, társasházi lakás. Beépített konyhai és el-
ôszobai bútorok, szônyegpadlós szobák, zuhanyzó, 3 hôtá-
rolós kályha, redônyök, kábeltévé, vezetékes telefon. A
biztonsági  rácsozatú, elôtetôs loggia részen thermoüveges
nyílászárók. Gázcsonk a lépcsôházban. Kizárólagos hasz-
nálatú pincerekesz, közös  használatú gyermekkocsi és ke-
rékpártároló. Azonnal beköltözhetô. Irányár: 7 800 000
Ft. Tel.: 30/564-3132. 
ÁRPÁD  UTCA  21.: a belvárostól néhány percnyire, 805
m² bekerített telken, összkomfortos komfortfokozatú, 2006-
2007 években felújított, 96 m² alapterületû, egyik lakrészé-
ben nappali, 3 félszoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,
fürdôszobából nyíló WC, másik lakrészében szoba, elôtér,

fürdôszoba helyiségekkel, mindkét lakrész elôtt fedett tera-
szos családi ház. Külön bejárattal kazánház-padlásfeljáró,
nyári konyha, önálló épületben garázs. Az elôtérbôl belsô le-
járatos pince. Érdekes építészeti megoldás, redônyök, zu-
hanykabin, kábeltévé, vezetékes telefon, dupla fûtési
rendszer és kandalló, kertkapcsolat. A melléképületeknél to-
vább bôvíthetô. Összeköltözôk, nagycsaládosok, két-
generációs családok vagy vállalkozók részére ajánljuk.
Megfelelôség esetén szerencsi, bekecsi, legalább 2 szobás
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
13 900 000 Ft. Tel.: 70/338-5615.  
KÖLCSEY UTCA 26.: kertvárosi részen, 670 m² telken, szoba,
étkezôs konyha, spájz, fürdôszoba, veranda helyiséges, egyedi
fûtési módozatú (fûtôberendezés nélküli), 50 m²  hasznos alap-
területû, tovább bôvíthetô családi ház. Redôny, a konyhában

új mosogató, új linóleum, zuhanyzó, saját derítô, 10 m² pince,
2 tárolókamra. Az ingatlan frissen festett, mázolt, kívülrôl le-
festett. Azonnal beköltözhetô. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.:
30/455-0164.   
KOSSUTH UTCA 4.: a belvárosban, kétlakásos, osztatlan
közös tulajdonú ingatlanban az  udvari, 52 m², nagyméretû,
hajópadlós szoba, nappali és boltíves konyha, fürdôszoba, tor-
nác helyiségekbôl álló, komfortos (gázkonvektoros) lakás. A
lakás végében 15 m² tároló kamra, melynek területével a lakás
tovább bôvíthetô. A kétablakos szoba méreténél fogva ketté-
választható. A kamra mellett hangulatos, három oldalon falak-
kal határolt, borostyánnal  befuttatott, füvesített, intim,
kizárólagos használatú kertrész. Központi fekvésére te-
kintettel vállakozók részére is ajánljuk. Irányár: 
5 200 000 Ft. Tel.: 30/634-8162.

BEKECS
ANTALL JÓZSEF UTCA 7.: újonan épült lakóövezetben 896
m² területû, kelet-nyugati tájolású, sík terepadottságú, szabályos
alakú, bekerítetlen, növényzet nélküli, beépítetlen, belterületi,
tehermentes építési telek. A szomszédos telkek lakóházakkal
beépítettek. Gáz, víz, szennyvíz az utcában. Aszfaltozott út. Épít-
kezôk vagy befektetôk figyelmébe ajánljuk. Irányár: 10 500
euró (EUR). Tel.: 20/529-2827.   
SZENT ISTVÁN UTCA 13.: (Rétlaki ingatlan) új lakó-
övezetben, 896 m² telken, 149 m²  alapterületû, nappali, 3
szoba, konyha, kamra, elôszoba, fürdôszoba, mosókonyha, WC,
fedett-nyitott teraszok helyiséges, kétállású garázsos, korszerû
terv alapján, magas minôségû kivitelezéssel készült, exkluzív,
 fia talos belsô kialakítású, hangulatos kivitelezésû extrákkal el-

látott, összkomfortos, új építésû családi ház kedvezô áron
(Ytong tégla, Lindab rendszer 30 éves garanciával). Rendkívül
jó benapozottság, laminált padló, kandallókémény, kábeltévé,
elektromos garázsajtó. Beépített, egyedileg gyártott, igényes
konyhai, fürdôszobai bútorok (gépek nélkül, melyek külön, té-
rítés ellenében megvásárolhatók), tolóajtós gardróbszekrény,
kétszemélyes hidromasszázs kád, zuhanykabin, páraelszívó. 15
m² OSB tároló. A házat a vevô által kért színre leszínezik. A kert
füvesítésre kerül. Megfelelôség esetén szerencsi, budapesti tár-
sasházi vagy kisebb kertes ingatlant érték egyeztetéssel beszá-
mítanak. Irányár: 23 900 000 Ft. Tel.: 70/942-5369. 

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGY VÉD
3900 Sze rencs, Ár pád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS � ELADÁSI AJÁNLATOK

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Parasztkolbász 929 Ft/kg
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg
Füstölt csülök 699 Ft/kg
Füstölt, darabolt comb 1299 Ft/kg
Májas hurka 599 Ft/kg

Parasztmájas 829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával

1429 Ft/kg
Csontos tarja 939 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 989 Ft/kg
Dagadó 909 Ft/kg
Oldalas 899 Ft/kg
Comb csont nélkül 1029 Ft/kg
Nyári turista 799 Ft/kg
Juhbeles virsli 899 Ft/kg
Rakott fej 729 Ft/kg
Cserkészkolbász 1399 Ft/kg

Lángolt kolbász 899 Ft/kg
Sütnivaló kolbász 859 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász 655 Ft/kg
Füstölt sertésfej 539 Ft/kg
Füstölt húsos csont 499 Ft/kg
Füstölt láb 429 Ft/kg
Erdélyi szalonna 799 Ft/kg
Császárszalonna 999 Ft/kg
Kenyérszalonna 699 Ft/kg
Sertészsír 429 Ft/kg
Sertéstepertõ 1429 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 289 Ft/doboz

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal 170 Ft/liter

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–csütörtök 7–17 óráig, 
péntek 7–19 óráig, szombat 7–12 óráig.

Egy kis 
hazai...

Az akció 2011. április 8-ától a módosításig érvényes!

Csontos hosszúkaraj 1059 Ft/kg
Rövidkaraj 1149 Ft/kg
Szendvicssonka 999 Ft/kg
Hagyományos kötözött
sonka 1139 Ft/kg

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

Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi Mg. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain. 
Boltunk a pénteki napon meghosszabbított nyitva tartással várja

kedves vásárlóinkat! 

royal
Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, rákóczi út 47.

teljesen új
árukészlet

tavaszi–nyári márkás ruhák, 

cipôk nagy választékban
Igniker Kft.

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT 
FRISS MAGYAR ÁRU

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

Füstölt, paraszt lapocka 1100 Ft/kg
Füstölt, paraszt comb 1400 Ft/kg
Füstölt, darabolt comb 1200 Ft/kg
Füstölt, nyers tarja 1200 Ft/kg
Füstölt, főtt tarja 1200 Ft/kg
Füstölt, nyers, kötözött comb 
v. lapocka vcs. 980 Ft/kg
Füstölt, főtt kötözött comb 
v. lapocka vcs. 980 Ft/kg
Füstölt, kötözött lapocka  
vcs. nélkül 980 Ft/kg
Füstölt, kötözött lapocka 
vcs. nélkül 980 Ft/kg
Füstölt, kötözött comb 
vcs. nélkül 1350 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1620 Ft/kg

Sertéscomb 1030 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 1160 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1220 Ft/kg
Sertéstarja 910 Ft/kg
Sertésoldalas 790 Ft/kg
Sertésdagadó 910 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 690 Ft/kg
Sertéscsülökhús 790 Ft/kg

70%-os kolbászhús 720 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 200 Ft/kg
Sertésfej 160 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 320 Ft/kg
Hasaalja- 
és tokaszalonna 580 Ft/kg
Zsírszalonna  
(bôr nélküli) 300 Ft/kg
Csirkemell-filé 1260 Ft/kg
Csirkecomb 650 Ft/kg
Csirkeszárny 520 Ft/kg
Egész csirke 650 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkemell (csontos) 970 Ft/kg
Csirkefarhát 195 Ft/kg
Bogdányi lángolt 
kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi 
parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1480 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök 820 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 440 Ft/kg

HÚSVÉTI FÜSTÖLT-AKCIÓ

Az áraink április 8-tól visszavonásig érvényesek! 
Melegétel-utalványt és cafeteria-kártyát elfogadunk!
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