
gángyûjtemény, alig néhány van be lõ -
le az országban. 

– Hogyan gyarapodott kiállítási
anyaggá a gyûjtemény?

– Elõször a barátokat, ismerõsöket ke-
restem meg, hogy megvannak-e még
a régi játékszereik, sokan örömmel se-
gítettek. Ahogy gyûltek a tárgyak, úgy
jutottak eszembe újabb és újabb ötle-
tek. Édesanyám – akire sokan a játék-
boltos Ica néniként emlékeznek – is se-
gített felidézni, hogy miket árultunk ré-
gen, e mellett katalógusok alapján is
próbáltam egyes darabokat beszerez-
ni. Elmentem régiségvásárokba, az in-
terneten is számos ritkaságra bukkan-
tam, és már jó ideje a kereskedésünk
kirakatába is kiírtam: régi játékokat vá-
sárolok! Vannak olyan gyûjtõk, akiket
csak bizonyos típusok érdekelnek, én
azonban mindenféle játékot szívesen
fogadok – emelte ki Juhász Attila. – Pró-
bálom megmenteni a régi darabokat,
egyrészt mert nagyon jól néznek ki, visz-
szaadják az adott kort, másrészt azt vet-
tem észre, hogy minden egyes tárgy kel-
lemes élményeket idéz fel bennem.
Amikor ránézek, azonnal eszembe jut-
nak az elmosódott gyerekkori emlékek.
Édesanyám a mai napig örömmel tá-
mogatja ezt a szenvedélyemet. Amikor
elmesélem neki, hogy éppen mit ta-
láltam, õ rávágja: az a játék 12 Ft 50
fillér volt annak idején, vagy hogy 48
darab volt belõle egy fadobozban. Õ
nagy segítség nekem. Fontos megem-
lítenem Gönczi Andrásnét is, aki bá-
mulatos ügyességgel varr a korabeli stí-
lusnak megfelelõ ruhákat a gyûjte-
ménybe kerülõ babákra. A Rákóczi-
várban két évig, 2007 és 2009 között
voltak kiállítva a játékaim. Az oda be-
térõktõl is kaptam egy-egy szép dara-
bot. Idõvel kategorizáltam és felújítot-
tam a régi dolgokat. A távirányítású au-
tók például egytõl-egyig mûködnek, a
bátyámmal javítgattuk meg õket. 

– Melyek a legkülönlegesebbnek
számító játékok?

– A gyûjtemény legrégebbi darabja
egy kicsi vasaló és egy trombita. Bea-
zonosításukat az is segítette, hogy sze-
repelnek egy 1902-es játékkatalógus-
ban. Birtokunkban van egy játékvar-
rógép és egy babakocsi is, mindkettõ
1938-ból való. Ezek a régiségek csak
véletlenül kerültek hozzám, de én leg-
fõképp a saját korosztályom játékait
gyûjtöm a ’60-as, ’70-es évekbõl. Az
’50-es évekbõl is van pár különleges
tárgyam, amelyeknek a kialakítása és
a nyelvezete nagyon érdekes. Ilyen pél-
dául a Süssél-fõzzél nevû társasjáték,
ami tulajdonképpen a jegyrendszert
népszerûsítette. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A középiskolai kollégiumban tartott
rendezvényen Koncz Ferenc polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket,
majd elmondta: a fél évvel ezelõtti
helyhatósági választás a település irá-
nyításában is változást hozott. A pol-
gármester beszédében kitért a képvi-
selõ-testület összetételére és munká-
jára is. A település nehéz helyzetét
megemlítve hangsúlyozta, hogy  csak -
is a munkahelyteremtés hozhat fel-
emelkedést a városban élõk számá-
ra. – Kivérzett országot vett át a kor-
mány az elõzõ politikai vezetéstõl és
városunkban sem fényesebb a hely-
zet – hangsúlyozta a polgármester. 
– Nehéz a kilábalás, ugyanakkor min-
dent megteszünk a jobb körülmények
kialakításáért. Nagy kihívások elõtt ál-
lunk, de elvállaltuk a feladatot, és azt
maradéktalanul teljesítjük. Mindenki
tudja, hogy a cukorgyár bezárása
iszonyú érvágás volt Szerencs  éle -
tében, az elhelyezkedési lehetõségek
nagyon korlátozottak, és ez magával
húzhatja az elvándorlást, városunk lét-
számának csökkenését. Keressük a
megoldást. Elõrehaladott állapotban
vannak a tárgyalások egy szigetelõ -
anyagot gyártó céggel, amely ha be-

– Sportolóink sikeresen túljutottak
a körzeti és megyei versenyeken, ám
az országos tornán elért legjobb ered-
ményre én sem számítottam. Az idõ -
eredmények alapján dobogós helyezést
vártam a négy legénytõl, de nem gon-
doltam, hogy a küzdeni akarás a leg-
jobbat hozza ki a csapatból. Kovács
Kristóf, Laczkó Balázs, Szemán Gábor
és Farmosi Zsombor huszárosat alakí-
tott, és nem panaszkodhat egyéni
eredményével egyik tanítványom sem
az olimpián résztvevõk közül. Hoz-
záteszem, valamennyien a szerencsi
uszodában tanultak meg úszni – büsz-
kélkedett a tréner. – Sok gyermek érez
magában késztetést a sport iránt, az-
után vagy megszereti, vagy sem. A lé-
nyeg az, hogy ha van elég kitartás, re-
mekül együtt lehet dolgozni a fiata-
lokkal, persze, idõnként nem árt egy

kis noszogatás a szülõk részérõl sem.
Öt év munkája van a diákolimpiai si-
ker mögött. Az aranyérem megszerzése
három tényezõnek köszönhetõ, ezek:
a gyermek hozzáállása, a családi tá-
mogatás, valamint az edzõi munka.
Megjegyzem, nem mindig könnyû
összhangban lennem a fiatalokkal, de
ha az embernek sikerül elfogadtatnia
velük, hogy van értelme a napi 5 ki-
lométer leúszásának, akkor minden le-
egyszerûsödik. Igyekszem az edzése-

ket játékosabbá tenni, néha például ví-
zilabdázást is csempészek a foglalko-
zásokba. Észre sem veszik, hogy eb-
ben a formában sokkal többet úsznak,
mint az a bizonyos öt kilométer. Ösz-
szegezve a fentieket: rengeteget dol-
goztunk, most a srácok is úgy látják,
hogy volt értelme a munkának. Azt
gondolom, ez a siker ösztönzést ad-
hat másoknak is – fogalmazta meg ta-
pasztalatait Farmosi István.

SfL

Rendhagyó módon nem az
õsszel, hanem április 16-án ta-
lálkoztak egymással mindazok,
akik egykor a városban élték
mindennapjaikat.

Hódmezõvásárhelyen rendez-
ték meg az Országos Úszó  Diák -
olimpia döntõjét, amelyen a sze-
rencsi ifjak a dobogó legfelsõ fo-
kára állhattak. Az április elsõ
hétvégéjén megtartott versenyrõl
a diákok edzõje, Farmosi István
adott beszámolót lapunknak.

A diákolimpia szerencsi aranyérmesei. 

A találkozónak idén a középiskolai kollégium adott helyet. 

RÉGI JÁTÉKOK GYÛJTÕJE

„ARANYOS” DIÁKOLIMPIAI ÚSZÓK

indul, visszaadhatja azokat a mun-
kahelyeket, amiket a cukorgyárral ve-
szítettünk – mondta Koncz Ferenc,
majd kitért az idegenforgalmi lehetõ -
ségekre is. Beszámolt a folyamatban
lévõ fejlesztésekrõl, a vár épületében
kialakítandó szállodáról, a templomok
felújításáról, a régészeti feltárásról,
amely ugyancsak jó lehetõség a tu-
risztika szempontjából. 

A találkozóra érkezett elszármazot-
tak a késõbbiek során rövid sétát tet-
tek a városban, majd ellátogattak a VI.
Szerencsi Pálinka- és Bormustrára. A
találkozón többen megjegyezték, hogy
bár „képben vannak” Szerencs min-
dennapjait illetõen, mégis sok új do-
loggal szembesülnek akkor, amikor
személyesen gyõzõdnek meg az éppen
aktuális helyzetrõl. SfL

Ismét látogatható a régi játékok ki-
állítása Szerencsen, azonban ezúttal
nem a Rákóczi-vár, hanem a Világ -
örök ségi Kapuzat fogadóépülete ad he-
lyet a két évig dobozokban tárolt, ér-
tékes gyûjteménynek. Különleges  szen -
ve délyérõl a gyermekkori játéktárgya-
kat nagy becsben tartó Juhász Attila (fo-
tónkon) nyilatkozott lapunknak.

– A játékok iránti érdeklõdésem egy-
részt családi indíttatás, hiszen immár
45 éve mûködik a játékboltunk Sze-
rencsen. A történet másik része körül-
belül öt éve kezdõdött, amikor édes-
anyám házának padlásán rátaláltam egy
régi játékra, amit megmutattam a kis-
fiamnak: nézd, mi ilyennel játszottunk
régen! Akkor jött az ötlet, hogy ezeket
össze kellene gyûjteni, mielõtt az idõ
felemészti az emlékeket. Másnap már
a testvéremmel is arról nosztalgiáztunk,
hogy milyen játékokat árultunk az
évek során az üzletben. Volt egy rak-
tárunk, ahol a leselejtezett darabokat
úgy 30 évig rakosgattuk, majd amikor
1992-ben átépítettük az üzletet, már
nem tudtuk hova rakni a holmikat, ezért
egy konténerben elszállítottuk. Gya-
korlatilag mindet kidobtuk, pedig most
nagyon jól jönne a gyûjteményhez, hi-
szen minden az eredeti csomagolásá-
ban volt – mesélte Juhász Attila.

– Bizonyára sok ismeretet szereztél
idõközben a hazai játékiparról is.

– A legnagyobb játékgyártó anno a
Magyar Lemezárugyár volt, ezen kívül
volt egy debreceni és egy szegedi cég,
meg néhány családi vállalkozás, ame-
lyek a trafikok számára készítették
mûanyag fröccsöntött termékeiket.
Napjainkra a magyar játékgyártás
mondhatni „eltûnt”, már csak néhány
manufaktúra foglalkozik vele. Kuriózum
számba megy tehát az efféle ma-

ISMÉT TALÁLKOZTAK 
A SZERENCSRÕL ELSZÁRMAZOTTAK 
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A játék lényege, hogy minden gye-
rek kap zsír-, cukor-, és kenyérjegyet
meg valamennyi pénzt és az nyer, aki
a rendelkezésére álló dolgokból olyan
ételt tud „fõzni”, ami a legtöbb össze-
tevõbõl áll. Szintén ebbõl az idõszak-
ból való egy fa bútorszállító kisautó,
amire rá van írva, hogy egymillió ki-
lométert futott, ez mutatja, hogy abban
a korban a teljesítményt mennyire dí-
jazták. Ugyancsak érdekesség az Erzsike
konyhakészlete, ami a Szegedi Tö-
megcikk Készítõ Vállalat terméke, vagy
az a mûanyag Csepel Bulldog szállí-
tókamion, ami nagyon sok gyerek ked-
vence volt óvodás koromban. Napja-
inkban nagy népszerûségnek örven-
denek a retro játékok: ezeket a régi sza-
bályokat megõrizve, de a mai trendnek
megfelelõen gyártják újra. Ilyen például
a Gazdálkodj okosan! társasjáték, mely-
nek hatvanas évekbeli változatát ma-
gam is õrzöm. Ebben a start/cél mezõ
az ózdi acélmûveket ábrázolja, a ket-
tes mezõ pedig egy italboltot, – eze-
ken a szocreálokon ma már csak jót
mosolygunk – sorolta példáit a kiállí-
tás megálmodója.

– Miben látja e gyûjtemény bemu-
tatásának a jelentõségét?

– Sokan ingyen átadják nekem az
évekig nagy becsben õrzött, az  uno kák -
nak tartogatott tárgyaikat. Rakosgatják
egy ideig, de rájönnek, hogy bizonyos

dolgok idejétmúltak, nem használha-
tóak. A régi babarágókák például PVC-
bõl készültek, ami napjainkban nem
megengedett. Ezen tárgyak többsége
már csak a vitrinbe való. A Napsugár
óvoda és az ondi óvoda padlásán is sok
kincset találtam, szívesen ideadták a
gyûjteményembe, mert a rég eldobo-
zolt eszközök a mai gyerekek számá-
ra nem sokat mondanak. A most fel-
cseperedõk a 30-40 évvel ezelõtti di-
zájnt nem tudják befogadni, a régi for-
mák, a színvilág nem kelti fel az ér-
deklõdésüket. Ha egy kisgyereknek
megmutatjuk a faros Ikarus busz má-
sát, nem köti le a figyelmét, nekem vi-
szont ezek a gyengéim. Tehát ilyen
szempontból ez a tárlat a felnõtteket

ragadja meg inkább. Másrészt viszont
én is nagyon szeretem, amikor édes-
anyám mesél a régi idõkrõl, és szintén
jó érzés, hogy én ugyancsak felidéz-
hetem a gyermekeimnek, hogy annak
idején mivel játszottunk. A játékkiállí-
tás megtekintése tehát jó családi prog-
ram, mert rögtön elõjönnek a régi tör-
ténetek. Egy kellemes, nosztalgiázásra
való alkalom mindenkinek a mai ro-
hanó világban – fejtette ki Juhász Atti-
la. – A korábbi kiállítást mintegy hat -
ezren látták, és bár az utóbbi idõ -
szakban több évig dobozokban pi-
hentek a játékok, a mai napig rend-
szeresen érdeklõdnek magánszemé-
lyek, iskolai csoportok, hogy szeretnék
megtekinteni a tárlatot. Ezért bízunk ab-
ban, hogy ismét sok látogatót fog von-
zani Szerencsre a gyûjteményem,
amelynek mintegy 70 százaléka te-
kinthetõ meg jelenleg. Tavaly a Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
felkért arra, hogy náluk mutassam be
a játékokat, de mivel sérülékenyek és
körülményes a szállításuk is, nem él-
tem a lehetõséggel. Az álmom és a cé-
lom az, hogy egyszer a teljes anyag-
ból állandó tárlatot hozzak létre Sze-
rencsen. Ragaszkodom ehhez a vá-
roshoz, hiszen itt nõttem fel, itt él a csa-
ládom és itt mûködik a mi játékboltunk
is – vallott elképzeléseirõl a gyûjtõ.

H. R.
***

A Régi játékok kiállítása ingyene-
sen látogatható a Világörökségi Ka-
puzatban (Szerencs, Nagyvárad út
2/B), nyitvatartási idõben minden
nap. Érdeklõdni a 47/777-072-es te-
lefonszámon lehet.

A VI. Szerencsi Pálinka- és Bor-
mustrán Gaál Mihály, a Szerencsi
Borbarátok Körének alelnöke kö-
szöntõjében kiemelte: a megméret-
tetés csupán egy része a rendez-
vénynek, a legfõbb hangsúlyt az
kapja, hogy a szerencsi termelõk egy-
másnak és a város lakosságának is
bemutathatják saját termelésû  ita  lai -
 kat. A Bocskai István Gimnázium ha-
gyományõrzõ néptánccsoportjának

somogyi táncokat bemutató pro-
dukciója után Koncz Ferenc nyitot-
ta meg a programot. A város pol-
gármestere beszédében hangsú-
lyozta, hogy kiváló borok és pálin-
kák kerültek terítékre, majd hozzá-
tette, hogy bár ga-
bonából is lehet jó-
nak mondott, jól el-
adható tömény italt
készíteni, mégis a
gyümölcsbõl párolt
pálinkák az igaziak,
nem beszélve a ki-
rályok nedûjérõl. 
– Kívánom, hogy
mindenki találja meg
a saját ízlésének
megfelelõ pálinkát és
bort a bemutatott ter-
mékek közül. A je-
lenlévõ Szerencsrõl
elszármazottaktól
pedig azt kérem, vi-
gyék jó hírünket ki-
váló italaink révén
is – tette hozzá a
polgármester. 

A rendezvény

résztvevõi a mustra ideje alatt nem-
csak a benevezett nedûket kóstol-
hatták meg, hanem a termelõkkel való
megismerkedésre is lehetõségük nyílt.
Míg a szakavatott zsûri elbírálta, hogy
melyik tételt tartja kategóriánként al-
kalmasnak a díjazásra, az érdeklõdõk
a helyi mûvészeti iskolások „bor és
szõlõ” témában készült alkotásait is
megtekinthették. SfL

Szerencs Város Önkormányzata,
a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár, valamint a Hegyaljai Al-
kotók Társulása József Attila szüle-
tésnapján, április 11-én a Népház
nagytermében ünnepelte meg a köl-
tészet napját. 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester be-
szédében hangsúlyozta, hogy a har-
madik évezred emberének szüksége
van a költõkre, a verseikben lévõ ér-
zéseikre és gondolataik gazdagságára.

A költészet kialakulásának termé-
szetes okai vannak, melynek hasz-
na és értelmes célja van – jelentette
ki ünnepi beszédében az alpolgár-
mester. Rámutatott arra, hogy a ma-
gas színvonalú alkotómunkát végzõ
költõnél a kezdetektõl ott van érzé-
kelhetõen a múzsai, isteni segítség,
azonban a mûvész a görög kezde-
teknél nem volt kivételezett helyzetû
a társadalomban, hanem egysze-
rûen csak mesterembere volt saját te-
vékenységének. Dr. Egeli Zsolt be-
szédében leszögezte: a költészet él-
tetõ ereje az egyháznak, tápláléka,

kiapadhatatlan forrása a léleknek, az
ember élni és tenni akarásának.
Majd hozzátette: a költészet, Petõfi
Sándor szavaival élve „… olyan
épület, mely nyitva van boldog-bol-
dogtalannak. Mindenkinek, ki imád-
kozni vágy. Szóval: szentegyház,
ahová belépni bocskorban, sõt me-
zítláb is szabad.”

Az ünnepi gondolatok után dr.
Gaál Ernõ, a Hegyaljai Alkotók Tár-
sulásának elnöke Babits Mihály élet-
útját és költészetét méltatta a költõ
halálának 70. évfordulója alkalmá-
ból. A megemlékezés zárásaként
Ötvös Éva és Somló István, a Mis-
kolci Nemzeti Színház színmûvé-
szeinek elõadásában József Attila- és
Babits Mihály-versek hangzottak el
gitárkísérettel.    

A költészet napja ünnepség meg-
szervezése intézményünk, a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár TÁ-
MOP-3.2.4. jelû nyertes pályázatá-
nak (25 438 240 Ft) összegébõl va-
lósult meg. 

Uray Attiláné
projektvezetõ

A KÖLTÉSZET NAPJÁRA
EMLÉKEZTÜNK

Gróf Széchenyi Ist-
ván születésének 220.
évében, halálának
151. évfordulóján ren-
dezett megemlékezést
április 8-án a Városi
Kulturális Központ és
Könyvtár. 

A magyar történe-
lem jeles alakjának
szerencsi szobránál
összegyûlt ünneplõ kö-
zönség elõtt dr. Egeli
Zsolt ismertette a XIX.
századi polihisztor
életútját, hangsúlyoz-
va, hogy Széchenyi
olyan feladatokat vál-
lalt és próbált megol-
dani, amit a korabeli
elemzõk megoldhatat-
lannak tartottak. – A II.
Rákóczi Ferenc ve-
zérlõ fejedelem és
Bocskai István, Erdély
és Magyarország feje-
delmének lépteit õrzõ
kisvárosban, Szeren-
csen, hajtsunk fejet a
kiváló államférfi, a legnagyobb ma-
gyar, gróf Széchenyi István nagysá-
ga elõtt! – szólította meg az ün-
neplõket az alpolgármester.

A megemlékezés zárásaként, a Sze-

rencsi Általános Iskola diákjainak
mûsorát követõen az önkormányzat,
az intézmények, a pártok és civil szer-
vezetek képviselõi elhelyezték koszo-
rúikat Széchenyi István mellszobránál.

TISZTELGÉS 
SZÉCHENYI SZOBRÁNÁL

A színmûvészek elõadásában megzenésített versek hangzottak el. 

Méltóképpen emlékeztek a legnagyobb  ma -
gyarra. 

Az érdeklõdõk megkóstolhatták a versenyre be -
ne vezett italokat.

ZSÛRI ÉRTÉKELTE A NEDÛKET
A helyi Borbarátok Köre és Szerencs Város Önkormányzatának szerve-

zésében – a gyulai „nagy megmérettetéssel” egy idõben – április 16-án tar-
tották a helyi pálinkák és borok soron következõ versenyét a Népházban.

Negyedik alkalommal rendezték
meg a Szerencs Kupa elnevezésû nem-
zetközi asztalitenisz versenyt április 16-
án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
Az immár hagyományos viadalra ösz-
szesen 38-an neveztek a helybéliek
mellett Miskolcról, Ózdról, Tiszaúj-
városból, Sárospatakról, Egerbõl, Hat-
vanból, valamint a szlovákiai Szepsibõl
és Rozsnyóról. Az egész napos sport-
eseményen szép szerencsi sikerek szü-
lettek. Egyéniben Filácz Attila, az
SZVSE versenyzõje a második, Korály
Tibor pedig a harmadik helyet szerezte

meg. A párosban szerencsi gyõztes volt,
mivel a Köllõ András és Korály Tibor
alkotta kettõs diadalmaskodott, páro-
sunk az elsõ helyen végzett.

Eredmények: férfi egyéni: I. Pergely
Imre (Szepsi), II. Filácz Attila (Szerencs
VSE), III. Korály Tibor (Szerencs VSE),
IV. Koncsik Viktor (Tiszaújváros SC).
Páros: I. Köllõ András – Korály Tibor
(Szerencs VSE), II. Balázs Ádám – Kon-
csik Viktor (Tiszaújvárosi SC), III.
Vigh Péter – Oláh Krisztián (Arló –
Ózd), IV. Stefan Balaz – Staniszlav Ko-
larik (Rozsnyó).

A verseny gyõztesei és helyezettjei
kupában részesültek, melyeket Sze-
rencs Város Önkormányzata nevében
Koncz Ferenc polgármester adott át.
Az elsôknek járó pénzjutalmat a fel-
ajánló Sydnex Kft. nevében Heves Já-
nos tulajdonostól vették át a gyõzte-
sek. Az 1–3. helyezetteket Kormos
Sándor elnök Szerencs Város Sport-
egyesülete nevében tárgyjutalomban
részesítette. A legeredményesebb ha-
zai verseny zõként Filácz Attila vehe-
tett át elismerést Braun Miklóstól, a
Nektár Kft. tulajdonosától. 

A SZERENCS KUPÁÉRT PINGPONGOZTAK



1. Hogyan nevezzük a Föld körül
kialakult légkört?

1. atmoszféra
2. troposzféra
x. mezoszféra

2. Mióta tartják Magyarországon a
Föld napját?

1. 1990
2. 1980
x. 1900

3. Melyik gázból van a legtöbb a
légkörben?

1. szén-dioxid
2. nitrogén
x. kén-dioxid

4. Hogyan nevezik a radioaktív su-
gárzás mérésére alkalmas mûszert?

1. Geiger-számláló
2. sztetoszkóp
x. anenométer

5. Melyik a világ legnagyobb re-
zervátuma?

1. Yellowstone
2. Yosemite
x. Serengeti

6. Mit takar a mimikri kifejezés?
1. mindenevõ trópusi állat
2. trópusi madár
x. álcázás – egy élõlény viselke-

désének vagy külsejének utánzása

7. A felsoroltak közül hazánkban
csak egy helyen található lápvilág. Hol?

1. Dabas
2. Bugac
x. Tapolcai-medence

8. Mikortól számítjuk Magyaror-
szágon az intézményes természet-
védelem kezdetét?

1. 1879
2. 1890
x. 1900

9. Melyik gáz felelõs leginkább az
üvegházhatás kialakulásáért, és miért?

1. a szén-monoxid, mert szmogot
képez, ami nem engedi át a napfényt,
így a Földön egyre hidegebb lesz

2. a szén-dioxid, mert visszatartja
a meleget, a Földön így egyre mele-
gebb lesz

x. a szénhidrogének, mert szét-
marják az ózonréteget, s így egyre
melegebb lesz

10. Mit jelent az ökológia szó? 
1. élõlények és környezet viszonya
2. környezetalakítás
x. a környezetvédelmi szervezetek

intézménye

11. Hol találhatóak a fitoplanktonok?
1. az óceán felszíne közelében
2. a tengerfenéken
x. tengeri szigetvilágban

12. Melyik terület volt az ország
elsõ nemzeti parkja?

1. Aggtelek
2. Hortobágy
x. Bükk

13. A felsoroltak közül csak egy tró-
pusi esõerdõ. Melyik?

1. Ázsia északi része
2. Európa déli részei
x. Új-Guinea

13.+1. Mi a Gaia-elmélet?
1. a legnagyobb ökoszisztémák,

amelyekre a Föld felosztható
2. a Föld és légköre egyetlen ha-

talmas élõ szervezet
x. a természet rövid távú változása

Két évvel ezelõtt nagy sikert aratott
a Szerencsen megrendezett elsõ Vas-
út Világa mozdonykiállítás, melynek
célja az volt, hogy sok gyermek álma
teljesüljön azzal, hogy megnézhesse-
nek egy mozdonyt, felülhessenek oda,
ahová addig csak álmaikban tehették.
Az ötletes kezdeményezés a Moz-
donyvezetõk Szakszervezete szeren-
csi tagcsoportja vezetõinek, Szabó
Zoltánnak és Szviatkovszky Józsefnek
köszönhetõ. 

Így alakult, hogy ebben az évben
már négynapos program várja az ér-
deklõdõket: a Vasút Világa II. kiállí-
tás május 5–8-ig számít az ér-
deklõdõkre. A rendezvény a lehetõ -
ségek tárházának széles palettáját kí-
nálja kicsik és nagyok számára egya-
ránt. Többek között lesz terepasztal-
kiállítás, vasútmodell-tárlat, moz-
donybemutató, kerti vasutas játszóház,
öko-busz, vasúttörténeti fotókiállítás,
szaktanácsadás és börze. Szerencs
egy kis kuriózummal is készül a ren-
dezvényre: az egyik szerencsi csoko-
ládé csomagolására mozdonyok képei
kerülnek fel. A hatdarabos édesség-

sorozat a rendezvényen debütál a ke-
reskedelmi forgalom elõtt. A program
keretében a szervezõk – a MÁV Vas-
útbiztonsági Osztály és a Mozdony-
vezetõk a Biztonságos és Egészséges
Életért Alapítvány jóvoltából – egy
DVD formátumú oktatófilmet szeret-
nének átadni a rendezvényen részt-
vevõ oktatási intézmények képvise-
lõinek, hogy visszatérve az iskolákba,
osztályfõnöki órák keretén belül hív-
ják fel a gyermekek figyelmét a vas-
úti balesetek veszélyeire.
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MI A VÉLEMÉNYE A SZERENCSRÔL
ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁRÓL?

Stevlik Béla (Budapest):
Családi okok miatt 1998-ban költöztem el a fõvá-
rosba. Elõtte 43 éven keresztül dolgoztam a Sze-
rencsi Cukorgyárban. Számos meghívást kaptam
már a találkozóra, örömmel fogadom, és termé-
szetesen jövök, ha tehetem. Egy nagyon kedves
hagyományról van szó. Amikor Szerencs városi
rangot kapott, azt üzente az akkori politikai ve-
zetés, hogy meg kell õrizni a település minden,
e vidékre jellemzõ vonását. A jelenlegi önkor-
mányzat most ezen fáradozik, legalábbis ezt tapasztalom, ezt hallom,
ezért minden tisztelet megilleti õket. 

Majorosné Dr. Bereck Erika (Miskolc):
1998-tól élek a megyeszékhelyen. Amikor mód
van rá, hazalátogatok Szerencsre. Az elszárma-
zottaknak szervezett programon olyan emberek-
kel is találkozhatok, akikkel erre máskor nincs le-
hetõségem. A hagyomány effajta ápolása megér-
demel minden elismerést. A programot az érett-
ségi találkozókhoz tudnám hasonlítani, de ott csak
egy adott osztály volt diákjai vannak jelen. A vá-
ros mindennapjait jól ismerem, gyakorta látoga-

tom meg rokonaimat, akik beszámolnak a történtekrõl. Szívesen sétál-
gatok a településen, hiszen látom a fejlõdést.

Dr. Budaházy Emil fõorvos (Budapest):
Aki a meghívást küldi, talán nem is gondolja,
mennyire jól esik annak, aki kapja. Ott motosz-
kál a fejemben, hogy gondolnak rám, beleillek
abba a névsorba, akik szerencsinek mondhatják
magukat. Úgy érzem, egyfajta egység jellemzõ a
városra, amit kívülrõl jobban lehet érzékelni. Ám
meg kell jegyezni, az összetartás mindig is meg-
mutatkozott, mindenki a város javát akarja szol-
gálni. Félretéve a problémákat, azt látom, az itt
élõk igyekeznek megoldani a gondokat, megpróbálják kihasználni a le-
hetõségeket.

HÍREK RÖVIDEN

IN MEMORIAM KOVÁCS ERZSÉBET
Életének 73. évében, türelemmel vi-

selt betegség után elhunyt Kovács Er-
zsébet nyugdíjas pedagógus. Ham-
vasztás utáni búcsúztatását április 1-
jén tartották a szerencsi ravatalozóban.
Fábián Ottóné, a Szerencsi Általános
Iskola fõigazgatója mondott búcsúbe-
szédet a munkatársak és a volt tanít-
ványok nevében.

„Valaki végleg elmehet,/ õrizd meg emlékét, és el ne
feledd:/ így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll,/
vár a túlsó parton, hol nincsen határ.” E dalszöveg filo-
zofikusnak ható, ugyanakkor az emberi élet mulandósá-
gára figyelmeztetõ záró sorai méltón kísérik pedagógus-
társunk, Kovács Erzsébet földi pályafutásának utolsó ál-
lomását. Nemcsak a magam, de kollégáim nevében is
mondhatom: nagyon régen találkoztunk! Nyugdíjba vo-
nulása után néhány héttel még õ maga is felkeresett min-
ket az iskolában, és néhányunkat szívesen látott vendé-
gül otthonában is. Gyakran utazott haza a szülõi házba,
hiszen idõs szülei a hatalmas kert mûvelését már nem
igazán bírták egyedül. Erzsikére mindig számíthattak.

Kovács Erzsébet Zsujtán, a Hegyközben született 1938.
október 9-én, szüleinek egyetlen gyermekeként. Általá-
nos és középiskolai tanulmányainak befejezése után ké-
pesítés nélkül tanított Ózd általános iskoláiban. A tanári

pálya iránti elhivatottságának köszönhetõen igyekezett mi-
hamarabb továbbképezni magát, hogy õ is beálljon a „nem-
zet napszámosainak” sorába. Egerben szerzett matema-
tika–fizika szakos tanári diplomát 1968-ban. Az állam-
vizsga után még ebben az évben megkezdte munkáját
Szerencsen, az akkor Hunyadi János nevét viselõ okta-
tási intézményben. 1987-tõl a II. számú (ma Bolyai Já-
nos nevét viselõ) általános iskolában tanított matemati-
kát és fizikát. Féltõ szigorral vette körül az osztályába tar-
tozó gyerekeket, készítette fel õket felvételikre, versenyekre.
Számos tanítványa köszönheti neki diplomáját, sikeres  éle -
tét. Erzsike közismert volt precizitásáról, másokkal és ma-
gával szemben támasztott maximalizmusáról. Számít-
hattunk segítségére, támogatására, szervezõkészségére.
Több mint 30 éves közalkalmazotti, illetve pedagógusi
munkaviszony után 1993-ban kezdte el megérdemelt nyug-
díjas éveit. Néhány hónap múlva azonban egy szeren-
csétlen balesetet követõen egészségi állapota fokozato-
san romlott. Közben idõs szülei is elhunytak, Erzsike ápo-
lásra szorult, gyakran volt kórházban. Életének 73. évé-
ben távozott közülünk. Emlékét megõrizzük, nyugodjon
békében! „Midõn a roncsolt anyagon diadalmas lelke meg-
állt;/ s megnézve bátran a halált,/  hittel, reménnyel gaz-
dagon indult nem földi útakon./ Egy a közös, szent viga-
szunk: a lélek él, találkozunk!” – zárta gondolatait Arany
János szavaival az iskolaigazgató.

TISZTELT OLVASÓINK! Engedjék
meg, hogy ezúton kívánjunk a Sze-
rencsi Hírek minden olvasójának és
üzleti partnerének kellemes húsvéti
ünnepeket! Tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy az újság idei évre tervezett, ere-
deti ütemtervének megfelelõen a kö-
vetkezõ lapszám három hét múlva,
azaz május 13-án jelenik meg. Az új-
sággal kapcsolatban továbbra is vár-
juk észrevételeiket, javaslataikat!

Czakóné Szikszai Orsolya 
ügyvezetõ

Szerencsi Városüzemeltetõ
Nonprofit Kft.

AZ ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
RENDJE. A Szerencs Térségi Hulla-
dékgazdálkodási Közszolgáltató Kft.

tájékoztatja a lakosságot, hogy a hús-
véti ünnepek miatt április 25-én a hul-
ladékszállítás szünetel. Az érintett te-
rületeken a szolgáltató április 23-án
végez hulladékgyûjtési tevékenységet.
Az április 26-án és 27-én esedékes te-
rületeken a szokásos rend szerint tör-
ténik a hulladékszállítás. 

FALUGAZDÁSZ-HÍREK. A Sze-
rencsi Falugazdász Iroda tájékoztat-
ja a termelõket, hogy elkezdõdött a
területalapú kérelmek benyújtása. A
dokumentáció elkészítéséhez az
elõzõ évi, MVH által elfogadott ha-
tározat szükséges. Az igénylés felté-
tele, hogy a termelõ rendelkezzen
jogszerû földhasználati bejelentéssel.
Beadási határidõ: május 15. Ügyfél-

fogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8–
15.30 óráig, pénteken 8–13 óráig. 

Petromán István
körzetvezetõ falugazdász

KARBANTARTÁS ÉS VÍZCSERE. A
Szerencsi Városüzemeltetõ Nonpro-
fit Kft. tájékoztatja a látogatókat, hogy
a Fürdõ és Wellnessház karbantartás
és vízcsere miatt május 2-án bezár.
Nyitás: május 6-án 10 órakor.

TAVASZI SZÜNET. A szerencsi ne-
velési-oktatási intézményekben a ta-
vaszi szünet ideje április 21–26-ig
tart. A szünet utáni elsõ tanítási nap
április 27-e lesz. Ezen idõszak alatt
az óvodai ügyeletet a Csalogány épü-
letben látják el.

A szervezõk minden érdeklõdõt
szeretettel várnak a május 6–8-ig tar-
tó IV. Tokaj-hegyaljai Cserkész Ha-
dijáték és Cserkésznapra a Rákó -
czi-várban és várkertben.

Ajánló a május 7-i programból:
11.30 órától cserkészfalu/mintakör-
let, a képeslapmúzeum meglátoga-
tása, cserkészkiállítás, I. Rákóczi
Zsigmond sírjának megtekintése a re-
formátus templomban, airsoft lövé-

szet és speedsoft pályaharc, városi
kincskeresés, íjászat, a karikás ostor
és csatacsillag használatának tanítá-
sa, aszfaltkrétarajz-verseny, omni-
busz-sétakocsikázás, II. Kárpát-me-
dencei Cserkész Fotókiállítás és Ver-
seny, hagyományos kézmûves fog-
lalkozás, táncház, népi zenekarok fel-
lépése, lovagoltatás, Ketel vitézei
haditorna, cserkészjátékok, teaház és
filmvetítés. Este tábortûz, táncház,
mulatság, zenebona. 

CSERKÉSZNAP HADIJÁTÉKKAL

A VASÚT VILÁGA

A Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság megalapításá-
nak 110. évfordulója, és a B.-A.-Z.
Megyei Tûzoltószövetség létreho-
zásának 100 éves jubileuma alkal-
mából május 7-én, szombaton tûzol-
tónapot tartanak Szerencsen, a Mun-
kás Szent József római katolikus
templom melletti területen. 

Program:
9–10 óra: Zenés felvonulás a tûzol-

tó-parancsnokság elõl a rendezvény
helyszínére (kocsifecskendõvel,
korhû ruhában, majorettek és az ózdi
tûzoltózenekar kíséretével). A meg-

jelenteket Koncz Ferenc, Szerencs vá-
ros polgármestere köszönti.

10–11 óra: Színpadi mûsor.
11–12 óra: Szent Flórián ünnepség

a Szerencsi Általános Iskola Rákó czi
épületének aulájában. Köszöntõt
mond Koncz Ferenc polgármester és
Kovács Sándor tûzoltó alezredes, a
B.-A.-Z. Megyei Tûzoltószövetség
elnöke; elismerések átadása.

A szabad téren tûzoltógépjármûvek
bemutatója, ugrálóvár, habparty, füst-
sátor, tûzszimulációs konténer, és szá-
mos egyéb érdekesség várja a részt-
vevõket. Délután tûzoltó majális lesz
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

TÛZOLTÓNAP 

FÖLD NAPI ÖKOLÓGIAI TOTÓ
Kedves Olvasók! A Föld napja alkalmából egy ökológiai totóval pró-

bálhatják ki tudásukat. A feltett kérdésre mindig csak egy helyes válasz
fogadható el. A kitöltött totót április 29-ig (péntek) a következõ címre
várjuk: Városi Kulturális Központ és Könyvtár 3900 Szerencs, Rákó-
czi-vár.



A Miskolci Egyetem Comenius Ta-
nítóképzõ Fõiskolai Karának óvoda-
pedagógus szakos, III. évfolyamos
hallgatója, Szentirmai Noémi január
31-én érkezett gyakorlatra a Napsu-
gár óvoda Ficánka csoportjába. Egy
volt óvodást is köszönthettünk sze-
mélyében, hiszen kisgyermekként is
a mi ovinkat választotta annak ide-
jén szüleivel. Nyolchetes szakmai gya-
korlatának a célja az volt, hogy óvo-
dánk pedagógiai programjához iga-
zodva, lehetõségeinket kihasználva ki-
teljesítse és erõsítse gyakorlati kész-
ségeit a nevelõmunka területén. Már
az elsõ napokban belopta magát a
gyermekek szívébe. Szeretetébõl,

gondoskodásából mindenki része-
sült. Módszertani felkészültsége jó ala-
pot adott ahhoz, hogy napi feladata-
it szakmailag helyesen felépítse és
megvalósítsa. Kellemesen teltek a
szabadban töltött környezetismereti
foglalkozások, a séták, a hagyomá-
nyaink ápolására kitûzött feladatok
megtervezése (kiszebáb-égetés, far-
sangi mulatság, jelmezek bemutatá-
sa, stb.) A kicsik örömmel fogadták
az általa készített játékokat, a sok me-
sét, dalos játékot és a véget nem érõ
beszélgetéseket, ahol új ismeretekre
tehettek szert. Március 22-én volt No-
émi záró foglalkozása, melynek ke-
retében gyakornokunk játéktevé-

kenységet, bábozást, mindennapos
testnevelést és matematika foglalko-
zást vezetett. Jó pedagógiai érzékkel
megtervezett, színvonalas, gyermek-
központú tevékenységet láttunk, mely-
ben örömmel és érdeklõdéssel vettek
rész az ovisok. Remélem, sok ta-
pasztalatot, élményt sikerült szerez-
nie a hallgatónak, amely még jobban
elmélyíti tudását, megerõsíti hitét ab-
ban, hogy az óvónõi pályát hivatá-
sának válassza. Ehhez kívánunk mind-
annyian jó egészséget, sok sikert és
sok-sok apró óvodást!

Lénárt Jánosné
mentor óvónõ
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KIS MATEMATIKUSOK VERSENYEZTEK
Idén immáron 23. alkalommal

rendezték meg öt helyszín (Encs, Sá-
rospatak, Sátoraljaújhely, Homrogd
és Szerencs) bevonásával a Hegyal-
ja Matematikaversenyt. Városunk ál-
talános iskolája és a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás szervezésé-
ben április 6-án tartották meg a Bo-
lyai épületben a második fordulót,
azaz a döntõt.

Kiss Attila alpolgármester kö-
szöntõjét követõen a 3–4. és az 5–
8. osztályos tanulók öt matematikai
példából álló feladatlapot töltöttek ki.
A versenyen csak számológép és
szerkesztõ eszközök használata volt
megengedett. Kitétel volt, hogy a fel-
adatok megoldását részletes számí-
tással, vagy a gondolatmenet logikai
sorrendjének feltüntetésével, indok-
lással lássák el a diákok. Az alsó ta-
gozatosok 60 percig, a felsõ tago-
zatosok pedig másfél órán át dol-
gozhattak a feladatsoron. A verseny
ünnepélyes eredményhirdetésére dél-
után került sor. A döntõ elsõ három
helyezettje évfolyamonként értékes
tárgyjutalomban részesült, valamint
minden döntõbe jutott versenyzõ ka-
pott tárgyi jutalmat, melyet a meg-
hívott vendégek adtak át. A meg-

mérettetésen az alábbi eredmények
születtek: 

3. évfolyam: I. Kiss Bettina (Szerencs,
Rákóczi épület), II. Mizák Anna (Sze-
rencs, Rákóczi épület), III. Iván Vio-
letta Bella (Sárospatak). 4. évfolyam:
I. Németh Dániel Imre (Encs), II. Kiss
Martin (Encs), III. Gál Kinga (Szerencs,
Bolyai épület). 5. évfolyam: I. Pogá-
csás Panna (Tolcsva), II. Vezse Botond
(Encs), III. Rozmán Miklós (Encs). 6.

évfolyam: I. Kovács Gellért (Encs), II.
Pintér Vivien (Homrogd), III. Karajz Ág-
nes Fruzsina (Szikszó). 7. évfolyam:
I. Mózes Árpád Benedek (Sárospatak),
II. Kmetz Ottó (Boldogkõváralja), III.
Palásti Bálint (Halmaj). 8. évfolyam:
I. Urbán Bence (Encs), II. Plaszkó Noel
László (Abaújszántó), III. Kiss Viktó-
ria (Szerencs, Bolyai épület). 

Maczkóné Matlák Julianna
matematikatanár, szervezõ

SZÉP MAGYAR BESZÉD
A Szerencsi Többcélú Kistérségi

Társulás iskolái közül 14 intéz-
ménybõl 149 diák vett részt április
8-án a Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületében megtartott vers- és
prózamondó szépkiejtési versenyen.

A költészet napját – József Attila
születésnapjára emlékezve – 1964
óta minden évben április 11-én ün-
nepeljük Magyarországon. Ez alka-
lomból irodalmi elõadóestekkel, író-
olvasó találkozókkal, könyvbemu-
tatókkal tisztelgünk a magyar líra
elõtt. Ilyenkor országszerte rendez-
nek szavalóversenyeket is az isko-
lákban. 

Diákjaink ezúttal is nagy lelkese-

déssel készültek a rendezvényekre.
Gratulálunk mindannyiuknak! Õk
már egyszer gyõztesek voltak saját
iskolájukban, s a legjobbnak bizo-
nyultak. A zsûri az alábbi tanulókat
részesítette könyvjutalomban:

I. helyezettek: Tóth Petra (Be-
kecs), Jaczkó Zalán (Szerencs, Bo-
lyai épület), Kiss Bettina (Szerencs,
Rákóczi épület), Mészáros Viola
(Szerencs, Rákóczi épület), Lengyel
Gréta (Tállya), Nagy Gábor (Bekecs),
Szabó József (Taktaharkány). II. he-
lyezést elért tanulók: Balogh Pet-
ra (Megyaszó), Nagy Kristóf (Sze-
rencs, Rákóczi épület), Takács Zsa-
nett (Bekecs), Palombi Petra (Mád),
Kalász Balázs (Taktaharkány), Bárdos

Flóra (Szerencs, Rákóczi épület),
Ádám Réka (Szerencs, Bolyai épü-
let). III. helyezést ért el: Dibás Lili
(Tállya), Szalánczi Ábel (Rátka), Szaj-
kó Judit (Tállya), Beregi Linda (Sze-
rencs, Rákóczi épület), Jónás Domi-
nika (Szerencs, Rákóczi épület), Ku-
rucz Gergõ (Szerencs, Rákóczi épü-
let), Bodó Bettina (Szerencs, Rákó -
czi épület). Különdíjban részesült:
Novák Panni (Szerencs, Rákóczi
épület), Braun Virág (Rátka), Galyas
István (Legyesbénye), Szabó Dorka
(Taktakenéz), Bujdosó Brigitta (Rát-
ka), Ignácz Zsófia (Szerencs, Rá-
kóczi épület).

Varkoly Erika, 
a rendezvény szervezõje

SZAKMAI GYAKORLAT ÉS ZÁRÓVIZSGA AZ ÓVODÁBAN

ANGOL NYELVBÕL
VETÉLKEDTEK

Két tanítási nyelvû megyei angol-
versenyt rendeztek április 12-én a
Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületében. A ’What an Adventure!’
felhívásra a helybéliek mellett je-
lentkezõ négy miskolci iskolából 40
tanuló vállalkozott a megmérette-
tésre.

Az alsó tagozatosok a 2. és 4. év-
folyamon csoportversenyen vettek
részt. Itt a szellemi vetélkedés kö-
zéppontjában az öltözködést, álla -
tokat, testrészeket, ünnepeket érintõ
témák és az azokhoz kapcsolódó szö-
vegértéses feladatok álltak. A verseny
izgalmán a sok-sok ügyességi feladat
enyhített. Az elsõ helyezett a Mis-
kolctapolcai Általános Iskola, a má-
sodik a szerencsi iskola csapata
(Búza Balázs, Cseresznye Zita, Fige
Lili, Madarász Rebeka), a harmadik
pedig a Kazinczy Ferenc iskola lett.

A 7. és 8. osztályosok egyéni fel-

készültségükrõl adtak számot. A kö-
zel sem könnyû feladatsorban 12
diák mutatta meg nyelvtani,  szö veg -
értési és kommunikációs készségét.
A feladatsor összeállítói egy közép-
fokú nyelvvizsga szintjét elérõ teszt
összeállítására törekedtek. A zsûriben
Dányi László, a Langwest országos
tehetségkutató verseny igazgatója,
 Eli sabeth Babcock és Patrik McBri-
an angol anyanyelvû tanárok érté-
kelték a diákokat és hozták meg dön-
tésüket. A felsõ tagozatosoknál is-
kolánkból Hubai Helga 2. helyezést
ért el, Zöldi Csaba pedig 3. lett. 

A délután meglepetése a 2. évfo-
lyam angolosainak skót tánca volt,
ami a verseny alaphangulatát is meg-
adta: huszonnyolc kisdiák ropta a
táncot a közönség elõtt. Felkészítõik:
Jakab-Darai Melinda és Kitta József-
né voltak.

Kitta Józsefné

H a g y o m á n n y á
vált, hogy a víz vi-
lágnapja alkalmából
minden évben ver-
senyt szervezünk
március 22-én a gim-
názium tanulóinak.
Célunk, hogy felhív-
juk a diákok figyel-
mét a környezettu-
datos életmódra, az
emberi tevékenység
környezetkárosító ha-
tásaira.

A vízföldrajz és
vízvédelem mellett
minden esztendõben
egy kiemelt téma –

idén a folyószabályozás – tartozik a
verseny anyagához. A megmérette-
tésen 18 háromfõs csapat vett részt.
A totóból, villámkérdésekbõl, ábra-
felismerésbõl és számolási feladatból
álló versenyszámokat a 9/B tanulói -
nak sikerült legjobban teljesíteniük.
A csapat tagjai: Karsai Gábor, Sza-
dai Márk és Fehér Dániel voltak. Má-
sodik helyen a 9/A végzett, akiket Je-
nei Hanna és Orosz Fruzsina képvi-
seltek. A képzeletbeli dobogó har-
madik fokára a 10/A osztály ver-
senyzõi: Tokár Beáta, Varga Máté és
Burkus Noémi állhattak.

A természettudományos
munkaközösség nevében:

Búzáné Tóth Márta

Az intézmény hagyományainak
megfelelõen április 11-én jótékony-
sági húsvéti vásárt rendeztek a Nap-
sugár óvodában. Az idén nemcsak
vásárolni lehetett,
hanem a gyerekek
megismerhettek és
megsimogathattak
kisállatokat is. A
szülõk és az óvo-
dai dolgozók lel-
kesen készültek az
ünnep jelképeihez
kapcsolódó aján-
dék- és dísztár-
gyakkal.

A vásárból be-
folyt összeg közel
60 ezer forint lett,
amelybõl az ud-
vari játékeszközö-
ket szeretné bõví-
teni az óvoda. A
szervezõk köszö-

netet mondanak minden szülõnek és
érdeklõdõnek, akik hozzájárultak
adományaikkal a rendezvény sike-
réhez. 

Már jó ideje annak, hogy kicsi gyer-
mekként a szerencsi Napsugár óvo-
dában töltöttem napjaim. Sok év el-
teltével most újra ide járhattam nyolc
héten keresztül – immár gyakorló  óvó -
nõ ként. Jó benyomást tett rám, hogy
az óvodai dolgozók régi ismerõsként,
szívélyesen fogadtak. Külön öröm volt
számomra, hogy egykori óvó nénim,
Lénárt Jánosné csoportjában lehettem
gyakorlaton. Az õ kedvessége és gyer-
mekszeretete engem már kis ovisként
is megragadott, hivatástudata ma is pél-
daértékû számomra. Az eltelt gyakor-
lati idõ alatt sokat tanultam tõle. Szá-
mos értékes tapasztalatot szereztem, a
fõiskolán megszerzett ismereteket jól

tudtam kamatoztatni. Világossá vált
számomra, hogy az elméleti tudás és
a gyakorlat fontos egységet alkotnak.
Megtapasztaltam, hogy milyen fontos
az empátia, az odafigyelés és a türe-
lem, és azt, hogy az ember a munká-
ja során milyen sok szeretetet adhat és
kaphat. Az óvoda vezetõi és óvónõi
mindenben támogattak, és hasznos ta-
nácsokkal láttak el. A Ficánka csoport
tagjai nagyon a szívemhez nõttek. Az
óvodában eltöltött napok felejthetetlen
élményt jelentenek számomra és meg-
erõsítették bennem az óvodapedagó-
gus hivatás szeretetét.

Szentirmai Noémi
fõiskolai hallgató

Fábián Ottóné fõigazgató asszony gratulál az eredményes szereplésért. 

Meglepetéstánc a verseny résztvevõinek. 

A csapattagok közösen gondolkoztak a felada-
tok megoldásán. 

A szülõk és a gyerekek húsvéti portékák közül
válogathattak.

TAVASZI ZSIBONGÁS

ÚJRA ÓVODÁS LEHETTEM

VÍZ VILÁGNAPJA A BOCSKAI GIMNÁZIUMBAN
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A VÁROSHÁZÁRÓL
JELENTJÜK 

Szerencs önkormányzatának már-
cius 31-én megtartott képviselõ-tes-
tületi ülésén a jövõ kérdéseivel fog-
lalkozó napirendi pontok kaptak kie-
melt hangsúlyt.

VÉDEKEZÉS SZÁZMILLIÓBÓL
„Szerencs város környezetbizton-

ságának növelése és árvízi veszé-
lyeztetettségének csökkentése” cím-
mel benyújtásra kerülhet az a pályá-
zat, amely a „Helyi és térségi jelen -
tõségû vízvédelmi rendszerek fej-
lesztése” elnevezésû ÉMOP-felhí-
vásra született – tájékoztatta a testü-
letet Koncz Ferenc polgármester. Az
árvízi károk megelõzése érdekében
a meglévõ mûtárgyak felújítását, to-
vábbá a Dobó Katica út és a Szerencs–
Sátoraljaújhely vasútvonal közötti
szakaszon támfal kiépítését tervezik
a Szerencs-patak alsó torkolati ré-
szének depóniáján, míg a vízfolyás
felsõ szakaszán – túl a mûtárgyak fel-
újításán – a munkaterületek fejlesz-
tését, a töltéskorona stabilizálását kí-
vánják elvégezni. A városvezetõ hoz-
zátette, hogy a költségek bruttó száz-
millió forintot jelentenek, az önkor-
mányzatot nem terheli önerõ, a kivi-
telezés idõtartama pedig 16 hónap.

A ZÁRSZÁMADÁSRÓL
RÖVIDEN

A tanácskozás alkalmat adott a
2010. év zárszámadására, amelyen
megfogalmazódott, hogy az önkor-
mányzati rendelettel elfogadott bü dzsé
6 249 882 forint költségvetési kiadás-
sal került jóváhagyásra (hiteltörlesztés
nélkül). A költségelõirányzati bevéte-
leken túl 282 743 000 forint rövidle-
járatú hitel felvételét tervezték be, a ki-
adásoknál 176 657 000 forint, 2009-
ben felvett rövid lejáratú és folyó-
számlahitel-visszafizetéssel, továbbá 33
471 000 forint kötvénytörlesztéssel szá-
moltak. A költségvetést három alka-
lommal módosították, egyrészt a pá-
lyázatokból megvalósuló fejlesztési
kiadások pontosítása, másrészt az év-
közben igényelt központi támogatás
összege, illetve a saját bevételek vál-
tozása miatt. A testület tavaly is elsõd-
leges feladatként kezelte az intézmé-
nyek mûködtetését, az önkormányzat
kötelezõ és vállalt feladatainak ellátá-
sát. A büdzsében tervezett beruházá-
si célok összeállításánál számításba vet-
tek valamennyi beadott pályázatot, az
uniós támogatásból elgondolt projek-
tek beadásához szükséges tervezési
költségeket saját bevételbõl fizették ki.
Az önkormányzat a 2010. évi hitel- és
kamatfizetési kötelezettségét a  szer -
zõdés szerinti határidõre teljesítette. A
költségvetés elemzését független
könyvvizsgáló végezte, aki bizonyos-

ságot szerzett arról, hogy a beszámo-
ló a szabályoknak megfelelõen készült
el, a mérlegében kimutatott eszközök
értékadatai megegyeznek az önkor-
mányzati ingatlankataszter-nyilván-
tartásban, valamint a zárszámadáshoz
készített vagyonkimutatásban szereplõ
értékadatokkal. A testület ehhez kap-
csolódóan döntött arról, hogy a város
igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben levõ önkor-
mányzatok segítését célzó támogatásra.

SPORTKONCEPCIÓ
A városvezetés 2000-ben fogadott el

utoljára sportkoncepciót, amely az
adott és a rákövetkezõ évre (2001) vo-
natkozott. A városban aktív sporttevé-
kenység zajlik, a sportolók sikereket,
dobogós helyezéseket érnek el. A te-
lepülés több sportlétesítményt tud ma-
gáénak, a Szerencs Városi Sport Egye-
sület pedig külön támogatja ezt a te-
rületet: koordinálja a sporttevékenysé-
geket. Koncz Ferenc polgármester
megjegyezte a témával kapcsolatos  elõ -
terjesztésében, hogy a városnak ren-
delkeznie kell sportirányú elgondolá-
sokkal, ennek megfelelõen nyújtott be
a testület elé egy tervezetet, amely meg-
határozza a tennivalók sarkalatos pont-
jait, a jövõre vonatkozó elképzelése-
ket, feladatokat.

GAZDASÁGI CÉLOK
Szerencs város – eleget téve a jog-

szabályi elõírásoknak – elkészítette
a 2011–2014. idõszakra szóló gaz-
dasági programját. A jelenlegi hely-
zetértékelés szerint a település el-
adósodottsága elérte a végsõ határt,
ezért az önkormányzat célja az,
hogy – a szerencsi polgárok  érdekei -
nek megfelelõen – a bevételek nö-
velésével, a kiadások racionális csök-
kentésével, és a takarékoskodást
szem elõtt tartva érje el a meghatá-
rozott célokat. A testület kinyilvání-
totta, hogy az önkormányzatnak részt
kell vállalnia a munkahelyteremtés-
ben, amelyhez igyekszik területet
biztosítani, továbbá segít a cégek le-
településéhez szükséges lobbi-tevé-
kenységben. A testület célként jelöl-
te meg a Szerencsen termelõ, értéket
elõállító, a város és vonzáskörzetének
álláskeresõit munkához juttató üze-
mek, gyárak létesülését. Az önkor-
mányzat változtatni kíván a tavalyi
évig jellemzõ, látványberuházásokra
törekvõ politikán, helyette a lakosság
biztonságos életkörülményeinek ki-
alakítására, épített és természeti örök-
ségének megóvására, az intézmé-
nyek színvonalas és takarékos mûköd-
tetésére, a fejlesztési lehetõségek ki-
aknázására összpontosít.

SfL

Alapításának 775 éves évfordulójára
emlékezett április 7–9. között Szerencs
németországi testvérvárosa. A jeles ese-
ményre meghívót kaptak Malchin ha-
sonló szerepet játszó települései, a né-
metországi Itzehoe, a luxemburgi Hes-
perange és Szerencs is.

A kapcsolatok építésének fontosságát
szem elõtt tartva, örömmel fogadta el a
szíves invitálást városunk polgármeste-
re, Koncz Ferenc. Elkísérte õt felesége,
Konczné Kondás Tünde, Barva Attila al-
jegyzõ és Nyíri Tibor önkormányzati kép-
viselõ. A fordítási feladatokat Pajuf Iza-
bella, a Bocskai gimnázium német nyel-
vi szakos tanára látta el, a biz-
tonságos szállításról Jerosko-
vics József gondoskodott.

Malchin az észak-német-
országi Mecklenburg-Vor-
pommern tartományban ta-
lálható. Ez a földrajzi terület
alig emelkedik ki a tenger
szintjébõl. Az Északi-tenger
80-100 kilométerre található.
A környéken a mi léptéke-
inkkel mérve néhány alacso-
nyabb dombvonulat találha-
tó, amelyet a helyiek Meck-
lenburgi Svájcnak neveznek.
A gazdag történelemmel ren-
delkezõ kisváros ennek a vi-
déknek egy igazi kis ékszer-
doboza. Az egykoron 10 ezer
feletti lakosságszám mára 8000 alá süly-
lyedt. A csökkenés az 1990-es, egykor
nyugatnémet és keletnémet országrész
egyesítése után következett be. A köny-
nyebb megélhetést remélve sokan el-
költöztek a gazdagabb nyugati területekre.                                                                     

A Szerencs és Malchin közötti kap-
csolat az 1980-as évekre nyúlik vissza.
A testvérvárosi kontaktus létrejöttében
nagy szerepet játszott az akkori polgár-
mester, Magda Gábor, akit azóta is nagy
tisztelettel emlegetnek a helyiek.

Visszatekintve az elmúlt 20 év törté-
néseire, elmondhatjuk, hogy jó irányba
fejlõdtek a kapcsolatok, legyen szó egy-
más kultúrájának, oktatási rendszerének,
gazdasági tevékenységeinek megisme-
résérõl. Legfontosabb azonban az em-
berek közötti közvetlen kapcsolatok ki-
alakulása, fejlõdése. Értve ez alatt a di-
ákok, hagyományõrzõ csoportok, csalá-
dok közötti cserelátogatásokat.

Vendéglátóinktól megtudtuk, hogy
1236. április 7-hez köthetõ a város meg-
alapítása. Az ezt tanúsító oklevelet I. Mik-
lós, a Zirzipánok nagyfejedelme ado-
mányozta.

Az eltelt idõszak felelevenítésére kiváló
lehetõséget kínált a 775 éves évforduló
alkalmából megtartott események sora.
Ilyenre csak minden 25 évben nyílik le-
hetõség. Nagy körültekintéssel szervez-
ték az ünnep minden pillanatát, ügyel-
ve az apró részletekre is. Az események
közül kiemelkedett a fogadás a város-
házán, melynek keretében megismer-
hették egymást a jelenlevõk: a polgár-
mesterek, a delegációk tagjai, képviselõk,
tanácsnokok, elöljárók, a pártok képvi-
selõi és más fontos emberek. Ezt köve-
tõen ökumenikus megemlékezés volt az
evangélikus templomban, majd ünnepi
mûsorral köszöntötték a 775 éves várost.
Az eseményt jelenlétével tisztelte meg a
tartományi miniszterelnök. 

Üde színfoltja volt az estének, hogy a
színpadon a mûsor kezdetén korhû öl-
tözékben megjelent a város egyik leghí-
resebb szülöttét – Siegfried Marcust –
megtestesítõ személy. Miután ünnepi
gondolataikat elmondták, a szónokoknak
egy-egy érdekes kérdést tett fel az ipari
forradalom kezdeti idõszakából származó
„tudós”, akinek a nevéhez közel 40
mûszaki találmány fûzõdik. Ezek közül
a legfontosabbak jelentõsen hozzájárul-
tak az automobil megalkotásához. A több
mint 3 órás rendezvény monotóniája ez
által megtört, a jelenlévõk élvezték, hogy
körükben tartózkodik a „város egykori hí-

ressége”, és megosztja gondolatait a
publikummal. 

A személyes élményeken kívül sze-
retnék néhány megszívlelendõ gondolatot
megosztani a kedves olvasóval, amely kö-
zül jó néhányat meg lehetne fontolni, és
a gyakorlatban is lehetne alkalmazni
szûkebb pátriánkban. 

Elsõként említeném a legendás német
pontosságot és precizitást. Ha pl. a prog-
ram szerint a szennyvíztisztító üzem meg-
tekintése 2 óra 30 perc hosszúra volt ter-
vezve, akkor ez idõben elkezdõdött és
percre pontosan az elõre jelzett idõ -
pontban ért véget. Azon a vidéken kü-
lönösen igaz a mondás: „a pontosság a

királyok udvariassága”. Ott is a gazda-
sági stabilitás megteremtése volt az egyik
legfontosabb kérdés az újraegyesítést
követôen. Nagyon sok üzemet bezártak
’90 után (cukorgyár, mezõgazdasági
gépjavító üzem és iskola stb.). Mára el-
mondhatják, hogy fõként a város ipari
parkjának területén új üzemek sora jött
létre. Itt jól megférnek egymás mellett a
külföldi és a német tõke segítségével ala-
pított vállalkozások. Egy a lényeg: a mun-
kahely és a gazdaság megtartó erejének
növelése. Az üzemek jelentõs része a kör-
nyékbeli mezõgazdasági termelõ egysé-
gekben elõállított alapanyagot dolgozza
fel, munkát adva ezáltal a beszállítóknak
is. Ilyenek pl. az állati hulladékot fel-
dolgozó, a repcébõl biodízel üzem-
anyagot elõállító, a fahulladékot és fa-
aprítékot biogázzá alakító, a burgonya-
port és egyéb készítményeket elõállító
üzem, hogy csak a legfontosabbakat em-
lítsem. Feltûnõ a társadalom minden szeg-
mensében a magas fokú környezettuda-
tosság. Legyen szó az otthonokban, a vá-
rosban bárhol keletkezõ hulladékokról,
az ipari üzemek melléktermékeirõl,
szennyvizeirõl. Elmondható, hogy a nap
24 órájában a gyakorlati életben valósul
meg napjaink fontos uniós alapelve, a
fenntarthatóság. Itt nem üres szólam, hogy
„A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön”.
Ráadásul mindezt úgy mûködtetve, hogy
a környezet védelmével kapcsolatos be-
ruházások egy idõ után már nemhogy
viszik a pénzt, hanem hasznot is hoz-
nak. Szép példát láttunk erre Stavenha-
genben, a környezõ települések szenny-
vizeit tisztító üzemben. Fontos szempont
a múlt építészeti örökségeinek a meg-
õrzése. Ha bármely jellegû épületben
megszûnik az addig ott folyó tevékeny-
ség, akkor azt nem eltüntetik a föld szí-
nérõl, hanem találnak neki új funkciót.
Megõrizve a városképet, megtartva a múlt
értékeit. Legyen szó gyárról, középületrõl,
magántulajdonban vagy állami tulaj-
donban lévõ építményrõl. Például a vas-
úton megszûnt a személyszállítás, de a
vágányokat nem szedték fel, a kiszolgá-
ló épületeket és berendezéseket meg-
hagyták és az ipari tevékenységhez szük-
séges szállításokat továbbra is ezen a kör-
nyezetbarát módon végzik. Aki mindezt
felügyeli, egy vasutas, a foglalkoztatása
a vasúttársaság által biztosított. Így nem
csak az alkalmi igénybe vétel, hanem a
jövõbeli potenciális használat lehetõsé-
ge sem veszett el. A rendszer bármilyen
irányba újra tervezhetõ, illetve fejleszt-

hetõ. Ha már a környezetbarát szállítás-
ról van szó, akkor meg kell említeni a
természetes vízfelületek kihasználását. A
várost átszelõ kisebb folyócskát nagyobb
csatornává építették át, megteremtve a
vízi összeköttetés lehetõségét a nagyobb
vízi utakkal. Kiegészítésképpen pedig
sportkikötõt hoztak létre. A város köze-
lében és kissé távolabb is rengeteg a mes-
terséges tó, amely kiválóan szolgálja a
rekreációt és nem kevés idegenforgalmi
potenciállal bír. Akármerre is megyünk,
a földterületeket csatornák kötik össze,
megelõzve a jelentõsebb belvizek létre-
jöttét. Ha már az idegenforgalomról ej-
tettem szót, akkor meg kell említenem a

775 éves jubileummal kapcso-
latos események megszervezé-
sét. Egy évvel az ünnepség le-
bonyolítása elõtt megkezdõdtek
az elõ készítés munkálatai, sem-
mit sem az utolsó pillanatra
hagyva. Az ezzel megbízott,
szervezéshez és marketinghez
értõ szakemberek egyeztettek
minden szóba jöhetõ hivatalos
és civil szervezettel, akiknek vé-
leménye volt a jubileumi ren-
dezvényekkel kapcsolatban. Így
senki nem érezhette, hogy ki-
marad a város számára fontos
eseménysorozatból. Éltek a mar-
keting adta lehetõségekkel. En-
nek keretében együttmûködési
megállapodást kötöttek a Nord-

kurier nevezetû regionális megjelenésû
helyi sajtóval, hogy az események min-
den mozzanatáról tájékoztassák az itt  élõ -
ket. Bélyegeket és elsõ napi bélyegzés-
sel ellátott díszes borítékokat jelentettek
meg, amelyeken a városháza, a Szent Já-
nos-templom, és a város egyik jelképe,
a Kalensche-kapu szerepelnek. Ugyan-
ezek a szimbolikus építmények kerültek
az erre az alkalomra kibocsátott arany,
ezüst és bronz pénzérmékre. Továbbá fali
naptárat, mérõ vesszõt (collstok), Günter
Horn rajzaival díszített mappát –, amely
szintén a város jellegzetességeit  ábrázol -
ja – adtak ki. Nagy sikert aratott az erre
az alkalomra palackozott vörösbor ju-
bileumi logóval. Aki ebbõl vásárolt, azt
a bor kortyolgatása közben nemcsak an-
nak a kiváló íze, hanem az a tudat is kel-
lemes érzettel tölthette el, hogy így jel-
képesen anyagilag is hozzájárult a bor
megvásárlásakor lerótt összeggel az ün-
nepség alkalmából szervezett események
megrendezéséhez. És végül szeretnék sa-
ját szakmai területemmel kapcsolatos po-
zitív példákról is említést tenni. A ren-
dezvények részeként – immár ötödik al-
kalommal megszervezve – kulturális es-
ten vehettünk részt a város lakóival,
szülõkkel, barátokkal, érdeklõdõkkel.
Ezen a város bármely oktatási intézmé-
nyében egykoron és jelenleg tanuló di-
ákok adtak elõ valamilyen produkciót.
A repertoár rendkívül széles volt a fizi-
kai kísérletektõl a francia nyelven elõadott
színházi darabig, a gitárral kísért éneken
keresztül a táncos produkcióig. Egy volt
a lényeg, hogy a fiatalok megmutathas-
sák a világnak azt, amiben tehetségesek.
Biztos, hogy a tanítás adta idõkeret eh-
hez nem ad elég teret és lehetõséget. Fel-
tûnõ volt, hogy a világnyelvet beszélõ né-
met diákok mennyire fontosnak tartják
az idegen nyelven folyó kommunikáci-
ót. Ezen az úton kell a mi fiataljainknak
is haladni: gyakorlatban használni és fej-
leszteni a nyelvórákon megtanult isme-
reteket.

A szívélyes baráti fogadtatásért, az ott
szerzett tapasztalatok átéléséért köszö-
nettel tartozunk Jörg Lange polgármes-
ter úrnak, aki az út során végig szemé-
lyes jelenlétével tisztelte meg kis kül-
döttségünket. Meggyõzõdésem, hogy az
eseményen sok olyan benyomást szer-
zett Szerencs polgármestere, amelyet a
közeljövõben a gyakorlatban is fog ka-
matoztatni mindenki hasznára. 

Nyíri Tibor
önkormányzati képviselõ

Koncz Ferenc, a Szerencs-központú választókerület országgyûlési képvise lõje
– ahogy két frakció kivételével valamennyi honatya – részt vett Magyarország
alaptörvény-javaslatának a tárgyalásán. A részletes vita keretén belül a Fenn-
tartható Fejlõdés Bizottság tagjaként környezetvédelmi kérdésekhez szólt hoz-
zá. Módosító javaslatai közül az egyik szerint Magyarország elismeri és érvé-
nyesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Ez a mondat teszi egyér-
telmûvé, hogy az egészséges környezethez való jog alkotmányos alapjog, amely-
nek érvényesítése állami kötelezettség – áll a képviselõ felszólalásában.

A másik javaslat „a szennyezõ fizet” elvet rögzíti az alaptörvényben, illetve a
természeti erõforrások pontosabb meghatározását tartalmazza, melyeket szin-
tén üdvözölt a képviselõ.

Koncz Ferenc köszönetet mondott azon polgároknak is, akik véleményüket
eljuttatták a Nemzeti Konzultációs Testülethez, ezzel járulva hozzá az alkot-
mányozás sikeréhez. Szerencs polgármestereként ismertette, hogy a város kép-
viselõ-testülete is élt ezzel a lehetõséggel. Sz. Á.

ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕI HÉTKÖZNAPOK

LÁTOGATÁSON A 775 ÉVES MALCHINBAN 

Szerencs nevében Koncz Ferenc köszöntötte a ju-
biláló német testvérvárost. A fotón jobbra Jörg
Lange malchini polgármester.



Az országos „Iskola rendõre”
program keretében kerékpár-át-
vizsgálást szerveztek a Szerencsi
Rendõrkapitányság munkatársai az
általános iskolások számára. A Bo-
lyai épületben áp-
rilis 13-án, a Rá-
kóczi épületben
április14-én gyüle-
keztek kerékpárja-
ikkal a tanulók.

A rendõrök a
programra a fiata-
lok által elhozott
harminc bicikli
biztonsági állapo-
tának a felmérése-
kor arról gyõzõdtek
meg, hogy a két-
kerekûek alkalma-
sak-e a közúti for-
galomban való
részvételre. A leg-
fontosabb szem-

pont az volt, hogy a bringák fel van-
nak-e szerelve az  elõ írt felszerelé-
sekkel. A közlekedésbiztonsági
szempontból és jogszabályi feltéte-
leknek is megfelelõ kétkerekûekre a

Megyei Balesetmegelõzési Bizottság
által biztosított „iskolarendõr” emb-
lémával ellátott matricák kerültek. A
biztonságos kerékpáros közleke-
déssel kapcsolatban rövid elõadás is
elhangzott a gyerekek bevonásával
– tájékoztatta lapunkat Nagy Sándor
fõhadnagy, a Szerencsi Rendõrka-
pitányság közrendvédelmi osztály-
vezetô-helyettese.

A program kísérõ rendezvényeként
az általános iskolák testnevelõ tanárai
szervezésében kerékpáros ügyességi
versenyen is részt vehettek a diákok.
A fiatalok különféle akadályokkal ne-
hezített pályán mérhették össze tu-
dásukat: induláskor egy léc alatt kel-
lett áthaladniuk, majd billenõ deszkán
egyensúlyozva hajtottak át, bóják közt
szlalomoztak és végül gyakorolták a
cél elõtt való pontos megállást is.  

A szervezõk célja, hogy a diákok
a tanultakat a mindennapi közleke-
désben is használják, ezzel is csök-
kentve a gyerekbalesetek számát.

H. R.

A résztvevõk ügyességi versenyen is össze -
mérhették tudásukat. 

* A Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság munkatársai
április 4-én egy prügyi kéménytûz-
höz vonultak ki. 

*Április 9-én sok feladat hárult a
tûzoltókra: Szerencsen, a Pozsonyi
utcában egy családi ház kéményén
az erõs szél visszafújta a füstöt. A ki-
érkezõ egység tagjai egy fõt légzés-

védelemmel adtak át a  men tõ knek,
a családi házat pedig kiszellõztették. 

Erdõbényén, a József Attila utcá-
ban egy vízzel teli gödörbe esett ló
mentésére siettek. A megriadt álla -
tot kéziszerszámok és kötél segítsé-
gével húzták ki a szorult helyzetbõl
és adták át a tulajdonosnak.

Taktaszadán a Béke utca egyik mel-
léképületében keletkezett tüzet ol-
tották el az ügyeletes egység tagjai. 

*Szárazfû égése miatt számos alka-
lommal vonultak ki a tûzoltók április-
ban is, ezúttal Taktaszada, Bekecs,
Bodrogkeresztúr, Mezõzombor, Tállya,
Megyaszó és Mád területére. Szeren-
csen a szárazfû mellett a nádas is láng-
ra kapott április 6-án a Takta utcánál.

MUNKÁBAN A TÛZOLTÓK
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KÉNYSZERÛ
ADÓSSÁGSPIRÁL

Uzsora bûncselekmény miatt in-
dított eljárást a közelmúltban a Ka-
zincbarcikai Rendõrkapitányság egy
45 éves sajókazai férfi ellen. A meg-
alapozott gyanú szerint az uzsorás
évek óta több helyi család minden-
napi megélhetését veszélyeztette az-
zal, hogy túlzó kamatokat számolt
el adósainak. A sértetteknek a köl-
csönkért összegek többszörösét kel-
lett visszafizetniük, szinte vég nélkül.
Az uzsorás az egyik károsult havi 100
ezer forintos bevételének a három-
negyedét rendszeresen elvette, majd
ebbõl 50 százalékos kamatra 10
ezer forintot adott kölcsön. Az el-
követõt õrizetbe vették, a nyomo-
zóhatóság egyben elõterjesztéssel
élt az elõzetes letartóztatás bírósági
elrendelésére. 

CÉLKERESZTBEN
A FEGYVERGYÛJTÕ

Bejelentés alapján tartottak házku-
tatást egy 60 éves sajószentpéteri fér-
fi lakásán a Kazincbarcikai Rendõr-
kapitányság nyomozói. Az intézkedés
során 4 db kiskaliberû puskát, 6 db
maroklõfegyvert, valamint 250 db éles
lõszert foglaltak le a rendõrök. Az el-
követõvel szemben lõfegyverrel és lõ-
szerrel való visszaélés bûntett meg-
alapozott gyanúja miatt indítottak el-
járást, ami öt évtõl tíz évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntethetõ.

FÉLTÉKENYSÉGBÕL
ELKÖVETETT GARÁZDASÁG

A helyi szakképzõ iskolában ápri-
lis 8-án két fiatalember szerelemfél-
tésbõl eredõ vitába keveredett. Az ese-
mények három nappal késõbb foly-
tatódtak: az egyik televíziós tehet-
ségkutatóban is fellépõ prügyi tiné -
dzser elégtételt akart venni 16 éves
taktaszadai osztálytársán korábbi sé-
rel me miatt. Ám amikor épp egymás -
nak estek volna, egyik társuk kettõjük

közé állt, így õt érte rúgás a comb-
ján. Mivel a cselekmény kihívóan kö-
zösségellenes volt, és alkalmasnak bi-
zonyult arra, hogy másokban riadal-
mat, megbotránkozást keltsen, a Sze-
ren csi Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osz tálya április 11-én eljárást indított
garázdaság miatt. A 19 éves prügyi  fia -
 talember gyorsított eljárás keretében
fog felelni a bíróság elõtt tettéért.

SÍNEN VOLTAK
A TOLVAJOK

A szerencsi vasútállomás forgalmi
szolgálattevõje április 7-én bejelen-
tést tett a Szerencsi Rendõrkapitány-
ságra arról, hogy kollégái két férfit lo-
páson kaptak: a tolvajok épp egy
bronzból készült csúcssín-emelõ szer-
kezetet igyekeztek eltulajdonítani.
Amikor azonban észlelték, hogy fi-
gyelik õket, a náluk lévõ kézitáskát
– benne a leszerelt eszközzel, fe-
szítõvassal és munkáskesztyûvel – egy
fa alá rejtették, és felültek egy Mis-
kolc irányába közlekedõ vonatra,
amellyel elhagyták a települést. A
helyszíni szemle során a hátrahagyott
táskát lefoglalta a rendõrség. A for-
rónyomos intézkedés eredménye-
ként a nyomozóknak sikerült bea-
zonosítaniuk az elkövetõket, ugyan-
is a szerencsi vasutasok tudták, hogy
az illetõk a Tiszai pályaudvaron dol-
goznak váltókezelõként, illetve, hogy
mindketten alsózsolcai lakosok. Az
egyik gyanúsított az elõállítást köve-
tõen beismerõ vallomást tett a Sze-
rencsi Rendõrkapitányságon, társát
azonban azóta sem sikerült kézre ke-
ríteni. A bronzból készült csúcssín-
emelõ szerkezet értéke 60 ezer fo-
rint, amelyet feltehetõen valamelyik
MÉH-telepen kívántak pénzzé tenni.
Természetesen mindkettõjüket elbo-
csátotta állásából a MÁV Zrt. Az idén
a Szerencsi Rendõrkapitányság ille-
tékességi területén ez már a harma-
dik olyan eset volt, ahol ilyen esz-
közt tulajdonítottak el ismeretlenek,
tehát valószínû, hogy a korábbi cse-
lekmények is ezen elkövetõk szám-
lájára írhatók.

RENDÔRSÉGI HÍREK

A BIZTONSÁGOS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSÉRT

A bûncselekmények áldoza-
tainak napján, február 22-én in-
dult útjára a TEtt program kere-
tében egy áldozatsegítõ szolgá-
lat. A diszpécserek a nap 24 órá-
jában várják azon emberek hí-
vásait, akik valamilyen bûncse-
lekmény elszenvedõivé váltak, és
segítséget szeretnének kérni hely-
zetük mielõbbi megoldásához.
Az ingyenesen hívható telefon-
szám: 06-80/225-225.

Egy 2005-ben induló hagyományt
folytatva tartották meg március 5-
én a VII. Szerencsi Tûzoltóbált a
Bocskai István Gimnázium aulájá-
ban, a Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság és a „Szerencs
és Környéke Tûzvédelméért” Ala-
pítvány közös szervezésében.

Mivel egy tûz- vagy káreset
helyszínét is a tûzoltók hagy-
ják el utoljára, úgy gondoltuk,
hogy a mi bálunknak a tiszte
elûzni a haragos tél utolsó go-
nosz szellemeit, ezért gondo-
san ügyeltünk arra, hogy mi le-
gyünk az „utolsók”. Eddig
minden évben a mi bálunk zár-
ta a báli szezont, nem volt ez
másképp ezúttal sem. Az apró-
lékos és mindenre kiterjedõ lo-
gisztikai elõkészítésnek kö-
szönhetõen több mint 280
táncolni és mulatni vágyó, jókedvû bá-
lozó foglalta el helyét a már-már es-
küvõi pompához hasonlóan feldíszí-
tett székeken, a földszinten és az I.
emeleten elhelyezett, dekoratív dí-
szítésû asztalok mellett. A Dócs Ró-
bert városi tûzoltóparancsnok – ala-
pítványunk kuratóriumának elnöke –
által ünnepélyesen megnyitott tánc-
mulatságon a meghívott VIP-vendé-
gek között helyet foglaló Koncz Fe-
renc is köszöntötte a megjelenteket.
Szerencs polgármestere a tûzoltókhoz

intézett néhány magasztos gondola-
ta mellett sok sikert kívánt az elkö-
vetkezendõ tûzoltóbálokhoz is. A báli
jó hangulat alapjait a Szikra Táncis-
kola moderntánc-csoportjainak nö-
vendékei biztosították: a több kor-
csoportban fellépõ gyermekek 30 per-
cen keresztül tartották lázban tudá -

sukkal, lelkesedésükkel és fergeteges
koreográfiáikkal a nagyérdemût, akik
óriási tapssal hálálták ezt meg, a szer-
vezõk pedig tortákkal és jégkrémek-
kel. Ez utóbbi édességekbõl a vendé-
geknek is jutott Braun Miklós vállal-
kozó felajánlásából. A gyermekek
mûsora után egy különteremben meg-
kezdõdött a tombolák árusítása és be-
indult a Zeusz együttes. „Ha táncolsz,
élsz, ha élsz, táncolsz!” Ha Heidi
Groskreutz idézetét szó szerint vesz-
szük, akkor nagyon sokan „éltek”

szombat este. Viszont az is igaz, hogy
aki sokat táncol, az szomjas lesz és
éhes. A szomjoltásban az asztalon levõ
italok és a koktélbár segített, míg az
éhséget Hajdú Zalán és szorgalmas kis
csapata igyekezett elûzni 21 órakor
egy finom vacsorával, éjfél után pe-
dig virslivel. Támogatóinkat, szpon-

zorainkat a bál idõtartama alatt egy
óriástévén folyamatosan reklámoz-
tuk, ezzel is megköszönve nekik,
hogy segítettek megrendezni a VII.
Szerencsi Tûzoltóbált. 23 órakor
megkezdõdött a tombolasorsolás
elsõ része, mely során 75 darab
ajándéktárgyat és utalványt sorsol-
tak ki. Az elsõ tombolát Ináncsi Tün-
de, városunk jegyzõasszonya húz-
ta ki, aki szintén megtisztelte pár-
jával rendezvényünket. Éjféltõl há-
romnegyed kettõig a hangulat csak
még tovább fokozódott. Tûzoltó-
bálunkon – akárcsak az elmúlt

években – ismét itt voltak a miskolci
bajtársak, valamint a sátoraljaújhelyi
és rozsnyói tûzoltóság mulatni imá-
dó képviselõi is. Bízva abban, hogy
2012-ben lesz VIII. Szerencsi Tûzol-
tóbál, ezúton szeretnénk a Szerencsi
Tûzoltóság állományának nevében is-
mételten megköszönni mindenkinek
a segítséget, aki valamilyen módon tá-
mogatta a rendezvényünket. Szeretettel
várunk jövõre is minden régi és új ven-
déget!

Takács Richárd

A Terrorelhárító Szolgálat rendõrei
két ózdi személyt fogtak el a közel-
múltban Ózdon. A rendelkezésre álló
adatok alapján a gyanúsítottak az el-
múlt években uzsorakölcsönök folyó-
sításából tartották fenn magukat és csa-
ládjukat. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság kommunikáci-
ós irodája tájékoztatása szerint a nyo-
mozás eddigi adatai alapján a sértet-
tek között volt olyan személy, aki a
2007-ben ötven és százszázalékos ka-
mattal kölcsönkért harmincezer forint
helyett 2011 elejére 3,4 millió „fel-
halmozott tartozást” fizetett ki az õt
súlyosan fenyegetõ személyeknek. A
sértett vallomása szerint az uzsorá-
soktól ötezer és tízezer forint közötti
összegeket kértek kölcsön, amit ha-
táridõre, 50 és 100% közötti kamat-
tal kellett visszafizetniük. Többször  elõ -
fordult, hogy a „kölcsönadó” lakások
adásvételi és csereszerzõdésének meg-
kötésével, illetve a sértettek nevére fel-
vett hitelekkel biztosította be magát.

Az uzsorások általában veréssel fe-
nyegették meg áldozataikat arra az
esetre, ha nem akarnának fizetni. Ha
valaki megadta a kért összeget, akkor
sem menekülhetett, mivel minden
hónapban megjelent nála az uzsorá-
sok egyike újabb és újabb összegeket
követelve. 

A sértettek egyike az állandó fenye-
getések hatására 2010 nyarán öngyil-
kosságot követett el, volt olyan is, aki
a terror elõl Budapestre költözött. A
bûnelkövetõk leleplezését az Ózdi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
végezte, az elfogásban a Terrorelhárí-
tó Szolgálat rendõrei mûködtek köz-
re. A házkutatások során a gyanúsí-
tottaktól nagyobb mennyiségû kész-
pénz, pénztárcák, bankkártyák és la-
kások, családi házak adás-vételi és cse-
reszerzõdései kerültek elõ. Az eddig
rendelkezésre álló információk alap-
ján uzsorabûncselekménnyel, zsaro-
lással, jogosulatlan pénzügyi tevé-
kenységgel, és személyi szabadság
megsértése bûntett elkövetésével gya-
núsíthatók az elfogott személyek.

INGYENES
ÁLDOZATSEGÍTÕ

VONAL

ELÕZETESBEN AZ ÓZDI UZSORÁSOK

BÁLLAL BÚCSÚZTATTÁK A TELET

Hajnalig tartott a táncos mulatság.

A Bocskai István Gimnázium Ondi utcai
bejárata elõtt április 13-án leparkolt egy sze-
mélygépkocsi, azonban a sofõr nem húzta
be a kéziféket, így az autó a lejtõs területen
elindult és a szemközt lévõ beton vízelve-
zetõ árokba gurult. Szerencsés véletlen,
hogy ezekben a pillanatokban nem érkezett
jármû az ellenkezõ irányból, így a baleset
során személyi sérülés nem történt. Az au-
tót a szerencsi tûzoltók emelték ki az árok-
ból. Az anyagi kár mintegy 50 ezer forint.

AUTÓ
AZ ÁROKBAN



Az Oktatásért Közalapítvány által
kiírt „A hátrányos helyzetû telepü-
léseken és kistérségekben a tehet-
ségsegítõ szolgáltatásokhoz való
hozzáférést javító kezdeményezések
támogatása” címû pályázatán si-
kerrel szerepelt a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás.

Az idén 2,5 millió forint támoga-
tással megvalósuló projekt során fõ cé-
lunk, hogy a kistérség gyermekei ha-
tékony segítséget kapjanak  tehetsé-
gük felismeréséhez és kibontakozta-

tásához. Ezért a programban résztvevõ
pedagógusoknak önismereti tréninget,
továbbképzéseket szervezünk. Létre
kívánjuk hozni és mûködtetni sze-
retnénk a térségi tehetséggondozó-
fejlesztõ munkaközösséget. Szakmai
tanácskozásokat, elõadásokat fogunk
szervezni, illetve térségi tehetségna-
pot rendezünk. A tehetségígéretek ér-
dekében mozgósítani kívánunk min-
den elérhetõ forrást. Elképzeléseink
közt szerepel partneri hálózat kiala-
kítása, együttmûködés a kistérségben
és a régióban tevékenykedõ tehet-

ségpontokkal. Szeretnénk kistérségi te-
hetségfejlesztõ programokat kidol-
gozni és mûködtetni, illetve tehet-
ségsegítõ mûhelyeket indítani, téma-
napokat, komplex nyári tehetségfej-
lesztõ táborokat szervezni. A tehet-
ségsegítés területén szolgáltatások
bõvítését kívánjuk bevezetni, mely-
nek része lenne a tehetség-tanácsa-
dás gyermekek, szülõk és pedagógu-
sok részére egyaránt. Tervezzük a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
esélyének megteremtését, a meglévõ
források hatékony felhasználásával és
új források bevonásával. Valamint a
tehetségsegítés hálózatának fejlesztése
keretén belül szeretnénk megalapítani
a Szerencsi Kistérségi Tehetségsegítõ
Tanácsot.                            S. Z.
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Egy leírás szerint a Hernád legal-
só folyása, továbbá a Tisza és a
 Hegy alja között elterülõ harangodi
vidék nevének eredete a török idõk-
re nyúlik vissza.

A katonailag
is fontos, szép
 me zõségi táj
védelmezésé-
re erõs földvá-
rakat építettek,
azok mind-
 egyikébe ma-
gas tor nyokat
emeltek, ame-

lyeket messzire elhangzó haran-
gokkal láttak el. Hangjukkal adtak
jelet, ha bármely oldalról ellenség
közeledett. A terület – kitûnõ feke-
te földjének köszönhetõen – gazda-
ságilag jól mûködõ uradalmaknak
adott otthont a történelem századai
alatt. Az idõk azonban változnak,
csak a széljárás maradt a régi. Mint
azt meglátjuk, ez utóbbinak lesz még
jelentõsége a késõbbiek során, ám
ne vágjunk a dolgok elé. Perge Ist-
ván (fotónkon), Újcsanálos polgár-
mestere az elmúlt néhány év ese-
ményeirõl, és a jövõbeli tervekrõl
adott tájékoztatást.

– Nem állítom, hogy különöseb-
ben rossz, vagy jó helyzetben vet-
tem volna át az önkormányzat irá-
nyítását 1996-ban. Az ezerfõs lé-
lekszámot el nem érõ településnek
nem volt tartozása, de bevétele sem.
Ám egy tõsgyökeres helybéli ember
nem mondhatja el magáról, hogy
nincsenek olyan ötletei, amelyekkel
jobbítani lehetne egy közösség  éle -
tét. Ezzel én is így voltam és talán
ez adta az ambíciót ahhoz, hogy pol-
gármester-jelöltként induljak a meg-

mérettetésen. A lakosság nagyobb ré-
sze nekem adott bizalmat. Új szfé-
ra, új gazdasági környezet, teljesen
más szemszögbõl kellett átlátnom a
helyzetet, mint pl. teszi azt egy vál-
lalkozó. Már kezdetben belecsöp-
pentem egy nagyberuházás megva-
lósításába: négy település, Megya-
szó, Alsódobsza, Sóstófalva, Újcsa-
nálos közösen kezdte el építeni azt
a szennyvízcsatorna-hálózatot, ami
addig hiányzott a teljesnek mond-
ható infrastruktúrából. Ez anyagilag
megviselte az önkormányzat költ-
ségvetését, mintegy harmincmilliós
hiány keletkezett.

– Miként kezelték a kialakult hely-
zetet? 

– A keserû szájízen a sikeres pá-
lyázatok enyhítettek. Az elsõ cik-
lusban elért eredményekhez tartozik
a járdák építése, a játszótér kialakí-
tása, a folyamatban lévõ integrált
szolgáltató térrel kapcsolatos pá-
lyázatunk, az óvoda, bölcsõde fel-
újítása. A tavalyi helyhatósági vá-
lasztásokon bár volt ellenjelölt, is-
mét bizalmat kaptam. Jelenleg –
szûkös körülmények között ugyan,
– de megpróbáljuk fenntartani a
nyolcosztályos iskolánkat amellett,
hogy a gyermeklétszám folyamato-
san apad. Elõbb-utóbb rákénysze-
rülünk az osztályok összevonására,
gondolkodnunk kell különbözõ lét-
számleépítésekben, amelyek a pol-
gármesteri hivatalt már érintették. Ez
most – sajnos – az iskolára is kiha-
tással lesz.

– Említette, hogy ismét bizalmat
kapott a lakosságtól. Ez nyilván azt
jelenti, hogy jól végezte a munká-
ját.

– Hogy mennyire jól, vagy meny-
nyire nem, annak megítélése nem az

én dolgom, legalábbis úgy vélem.
Társadalmi megbízatásban látom el
a polgármesteri munkát, bár az elsõ
ciklust fõállásban kezdtem. Késõbb
vállalkozási és anyagi okok miatt
gondoltam azt, hogy váltok. Az
anyagi okok alatt azt is értem, hogy
egy ilyen kis létszámú település ön-
kormányzatának a költségvetése
nem engedi meg a fõállást. Elöre-
gedõben vagyunk, a munkahelyte-
remtés nálunk sem könnyebb, mint
bárhol az országban. A családi me -
zõgazdasághoz köthetõ vállalkozá-
sok még élnek, de nem könnyû a
helyzet.

– Mi a legégetõbb gond a telepü-
lés életében? Mi az álma a közsé-
get illetõen?

– Nagymérvû forráshiánnyal küz-
dünk, amihez jócskán hozzájárul a
már említett szennyvízhálózattal
kapcsolatos beruházás, és az iskola
fenntartása. Egy nagyobb munka-
helyteremtõ beruházás nagy segít-
séget jelentene. A jövõre vonatko-
zó elképzelésünk talán nem is álom,
a bevezetõben említett széljárással
van összefüggésben, ugyanis Sóstó-
falvával közösen tervezzük egy  szél -
erõmûpark létrehozását. A tárgya-
lások elõrehaladott állapotban van-
nak, már a szélerõsség mérésein is
túl vagyunk. Egyelõre nem akarok
semmit elkiabálni a széllapátos
erõmûvek számát illetõen, de ha az
igényeltbõl tízet jóváhagynak, már
az is elõrelépésnek számít. A be-
üzemelés darabonként mintegy fél-
milliós költséget jelentene, de késõbb
több jutna az önkormányzatoknak,
illetve a területet adó gazdáknak a
termelt energia után – nyilatkozta la-
punknak Újcsanálos polgármestere.

SfL

Ötödik alkalommal hívta nemes
megmérettetésre Legyesbénye általá-
nos iskolája a kistérség településeinek
7–8. osztályos diákjait március 23-án.
Idén a magyar irodalmat és a földraj-
zot szeretõ tanulók mérték össze tu-
dásukat mûveltségi vetélkedõ kereté-
ben. Magyar irodalom kategóriában
a 210 éve született Vörösmarty Mihály
emléke és munkássága elõtt adózva,
a költõ életébõl és költészetébõl ké-
szültek az iskolások, végül öt csapat
versenyzett. Földrajz kategóriában az
EU történetébõl és kontinensünk föld-
rajzából készültek fel a gyerekek. E té-
makörben négy csapat vetélkedett. A
szervezõk köszönetüket fejezik ki a
zsûrizést vállaló két kollégának: Sá-

rossy Erzsébetnek és Vitányi Bélának,
akik jelenlétükkel és szakmai tudá -
sukkal hozzájárultak a verseny sike-
réhez. A vetélkedõn az alábbi ered-
mények születtek:

Magyar irodalom: I. Juhász Lilla és
Maier Péter (Rátka); II. Balogh Niko-
lett és Lengyel Krisztina (Legyesbénye);
III. Lengyel Regina és Kapanóvszki Ka-
talin (Tállya); IV. Barócsi Roland La-
jos és Kiss Csaba (Prügy); V. Siku Enikõ
és Vaskó Vivien (Taktakenéz). 

Földrajz: I. Hugya Erika és Megye-
ri Balázs (Legyesbénye); II. Orosz
Mária és Hubay Alex (Monok); III.
Komló Marcell és Galgóczi Gergõ
(Tállya); IV. Barcsa Eszter és Bányai
Piroska (Taktakenéz).             S. Z.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás támogatásával körzeti rajz-
versenyt rendeztek február 22-én a
Szerencsi Általános Iskola Bolyai
épületében. A Matuscsák Sándorné
rajztanár által szervezett vetélkedõn
nyolc település 35 tanulója vett
részt.

A helyezések kategóriánként az
alábbi módon alakultak:

Tanulmány (csendélet) grafikus
megoldással. 5–6. évfolyam: I. Pere-
csi Enikõ (Szerencs, Bolyai isk.), II. He-
gedûs Martin (Szerencs, Rákóczi isk.),
III. Bukovenszki Réka (Taktaharkány,
Apáczai isk.). 7–8. évfolyam: I. Tóth
Anikó (Szerencs, Bolyai isk.), II. Ju-
hász Orsolya (Taktaharkány, Apáczai
isk.), III. Rácz Ádám (Szerencs, Rá-
kóczi isk.). Tanulmány (csendélet) szí-
nes megoldással: 5–6. évfolyam: I.
Kecskés Vanda (Szerencs, Bolyai isk.)

I. Pelbárt Enikõ (Szerencs, Rákóczi
isk.), III. Nagy Ivett (Taktaharkány,
 Apá czai isk.). 7–8. évfolyam: I. Tóth
Laura (Szerencs, Rákóczi isk.) I. Víz-
keleti Dorina, (Taktaharkány,  Apá czai
Isk.), III. Lovas Fanni (Megyaszó, Mé-
száros L. isk.) III. Szabó Eszter, (Tállya,
Zempléni Á. isk.). 

Tanulmány (portré), grafikus vagy
színes megoldással: 5–6. évfolyam:
I. Gáva Beatrix (Szerencs, Bolyai
isk.), II. Póta Karolina, (Taktahar-
kány, Apáczai isk.). 7–8. évfolyam:
I. Bodnár Áron (Szerencs, Rákóczi
isk.), II. Radics Norbert (Legyesbénye,
ált isk.), III. Bárány Máté (Taktahar-
kány, Apáczai isk.).

Tematikus munka (illusztráció),
megadott téma feldolgozása színes
technikával: 

5–6. évfolyam: I. Molnár Fanni
(Szerencs, Bolyai isk.), II. Radics
Krisztina (Tállya, Zempléni Á. isk.) III.

Visnyászki Dalma (Taktaharkány,
Apáczai isk.) III. Krajczár Ilona (Tak-
takenéz, Petõfi S. isk.) 7–8. évfolyam:
I. Butykai Tímea (Szerencs, Rákóczi
isk.), II. Kopcsó Noémi (Szerencs, Rá-
kóczi isk.) III. Örkényi Károly (Sze-
rencs, Rákóczi isk.) III. Sztankovics
Anna (Szerencs, Rákóczi isk.).

Tematikus munka (illusztráció),
megadott téma feldolgozása: 

5–6. évfolyam: I. Zvolenszki Anna
(Szerencs, Bolyai isk.), II. Nagy Kata-
lin Boglárka (Szerencs, Rákóczi isk.).
7–8. évfolyam: I. Illésy Márton (Sze-
rencs, Rákóczi isk.), II. Vojcsik Edina
(Megyaszó, Mészáros L. isk.). 

A felkészítõ tanárok Matuscsák
Sándorné (Szerencs), Derda Péterné
(Szerencs), Szabó Mónika (Taktahar-
kány), Kozma Emese (Megyaszó),
Danyikó Zoltán (Tállya), Borbélyné
Antal Éva (Legyesbénye) és Gulyás Ist-
vánné (Taktakenéz) voltak.    S. Z.

RAJZTUDÁSUKAT BIZONYÍTHATTÁK

SZÉLERÕMÛPARK A HARANGODI HATÁRBAN?

Egykori diákok közremûködésével rendeztek költészet napi mûsort ápri-
lis 11-én a tállyai Zempléni Árpád Általános Mûvelõdési Központban. A
Mádi Irodalmi Kör és a tállyai Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény cite-
ra tanszakos növendékeinek a mûsora után, Nagy Adrienn és Szajkó Klau-
dia elõadását követõen nyílt meg Matuscsákné Jobbágy Erika rajztanár (a
fotón jobbra) festménykiállítása. A Szerencsen tanító mûvész-tanár életpá-
lyáját Kardos Sándorné nyugalmazott pedagógus (a fotón balra) méltatta.

KIÁLLÍTÁS NYÍLT
A KÖLTÉSZET NAPJÁN

MÛVELTSÉGBÕL VETÉLKEDTEK

A diákok irodalomból és földrajzból adtak számot tudásukról. 

A Mádi Kertbarátok Klubja és Mád
Község Önkormányzata hulladékgyûj-
tési akciót szervezett április 8-án és 9-
én. Pénteken az óvodás és általános is-
kolás gyerekek gyûjtötték az eldobált sze-
metet a község belterületén, míg szom-
baton a község lakosai szedték össze az
illegálisan elhelyezett hulladékot az
utak mentén, a szõlõ- és erdõszéleken.

A kezdeményezéshez csatlakozott a
Szepsy Kft., a Bodvin Kft., a Demeter-
vin Kft. és a Tatárka Kft. is. A szervezõk
ezúton is köszönik az akcióban való köz-
remûködést minden résztvevõnek,
ugyanakkor felhívják a lakosság figyel-
mét, hogy a háztartásában felgyülem-
lett hulladékot csak a kijelölt lerakóhe-
lyeken szabad elhelyezni!           SfL

ÓVJÁK KÖRNYEZETÜKET

NYERTES KISTÉRSÉGI PÁLYÁZAT
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IRODALMI

MELLÉKLET

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.
Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)
Adószám: 18419991-1-05

H • A • T
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Schlosserné Báthory Piroska rajza

Leskó Imre

AZ ÚR AKARATA
(egy kalandom tanulsága)

Krisztus menyasszonyára szemet vetettem.
Krisztus menyasszonyának testõre lettem.
Ez lett nekem, jaj, fentrõl megírva,
Egy „égi” szerelem vihet majd sírba.

Nekem megírva „fentrõl” ez lett,
Örül most odafönn az égi egylet.
Földi javak helyett mennyei áldás,
Furcsa nyomás alatt boldog jajkiáltás.

Vallomás helyett megmarad az ima,
Sorsom könyvlapjain ez lett megírva.
Talpam alá, fejemre hamut szórok,
Ég felé kiáltom, amit kimondok.

Köröttem bibliai lég lengedez,
Jelképesen tán’ Mózes Kõtáblája ez?
Mely fölöttünk uralkodik folyton,
Csak le ne dõljön, agyon ne nyomjon!

Jártunkban, keltünkben Liliomágyás,
Gondolatvilágunk tisztaságra vágyás.
Majd közeledünk a végítélet felé,
Kéz-kézben megyünk el Szent Péter elé.

Szontágh Emil

VÁTESZI GONDOLAT
Lobban az alvó tûz az égen
Haldokló felhõk úsznak a légben
Darabokra hull a napsugár
Nyomdokában jár a pusztulás

Nem éltetnek a holt sugarak
Pusztul minden, ahová hullanak
Fertõzött az élet; s élelem
Megszûnik az isteni félelem

Az ember akkor sem érti meg
Ha lebegünk mint kihalt égitest
És a Föld szétporlik az ûrben
Mint a parázs a hamvadó tûzben

Majd csodálkoznak fenn az ûrben
A földlakók vajon hová tûntek
Szétszóródunk a világtérben
Mint a hamu a viharos szélben                

Németh Tibor

HAZÁM
FÖLDJÉN
Amerre járok, szomszédolni ment a világ.
Töretlen földön gazok közt bujkál a szél,
s hitet vesztett emberek fekszenek színtelen
fellegek alatt.

Amerre járok, ott leheli lelkét a föld.
Szájszagú, dohos lett minden zug és üreg,
de távoli virágok illata sompolyog
itt a fû között.

Amerre járok, kies út hív, s arra megyek. 
Ismerem régen minden kis kövét, rögét,  
enyém minden domb, minden elhagyott sírkereszt,
ezen a tájon.

Apró zöldekkel tetves barackfák
gombák a szõlõn, futó kis gazok,
zümm-szúnyogocskák.
Ilyen lett a nyár!

Egy kemencében a kiszáradt kút,
de gyönyörködtet, mert kettõnké lett
ez az évszakút.
A legszebb a nyár!

A színek éke piros, mint a vér,
a rózsák ágán a méregzöld is 
életet ígér.
Miénk ez a nyár!

Mert késõ este hunyorgó szemem
hulló álmában átöleltél már
csodás szerelem. 
Mint ki tavaszt vár!

Kossárik Nándor

HONVÁGY
Aranyló bércek, zöldellõ fenyvesek,
mikor térhetek én hozzátok vissza?!
Ahol most élek e rideg vidéken
a levegõ véremet szívja, issza!

Ahol igazi otthon volt a hazám,
kínlódások bûnébe én nem estem.
Ha korbáccsal is vert volna ott sorsom
szenvedés nem gyötörte volna testem!

Ahol a kertben diófák zenéltek,
s virágok illat-koktélja szerteszállt,
ott a keserves kínok verítéke is
testemet éltetõ harmattá vált!

Ahol senki nem nézett megvetéssel engem,
mint elvtelen, silány pártütõt,
mert mindenki tudta, hogy csak a jóért tettem,
s áldoztam szívet, lelket, erõt!

Ahol vágyaimból tettek születtek,
s termékenyek lettek hajdan a napok,
ott most a vár tövében, s hegy oldalán
csak meddõ emlék-áradatot kapok!

Ahol éjjel-nappal tiszta volt a lég,
s ébresztõn ragyogott a hajnal pírja,
ott most e felhõtlen Ég
vegetáló, komor éltem száraz könnyeit sírja!

És mégis oda vágyom vissza,
mert ott születtem, s most is ott van hazám!
A honvágy az, mi napról napra éltet,
emléket táplálón, bátran, igazán!!!

„A homo sapiens fõemlõsfaj, szõrtelen ma-
jom, aki megtanult két lábon járni és fejlett agy-
gyal rendelkezik. Bármely más fajhoz hason-
lóan mi is biológiai szabályok uralma alatt ál-
lunk, ezek irányítják cselekedeteinket, reak-
cióinkat…” (Allan Pease – Testbeszéd)

A SVÉD, AMIKOR
ELÕSZÖR PRÓBÁLTA…

Carl Linné svéd tudós, amikor elõször próbálta
komolyabban rendszerbe foglalni az  él õlényeket,
az emberrel dilemmái adódtak. Szíve szerint –
követve saját szisztémájának logikáját – az em-
bert beszuszakolta volna a csimpánz és a go-
rilla közé, de a korabeli elképzelések és a bib-
liás közhangulat miatt ez teljes mértékben le-
hetetlen volt. Így külön polcra került a homo
sapiens. Meg nem érdemelten. És idõlegesen.
Nem volt kiplakátozva, de a természettudósok
generációi egy-egy fésületlen mondattal már ko-
rábban is tudomásunkra hozták, hogy szár-
mazásunk azért nem olyan „fényes”. A tudós
John Gribbin szerint: „… az emberi faj csupán
egy a Földön élõ számtalan faj közül, amely
fajt ugyanaz a természetes kiválasztódás hoz-
ta létre, melynek a többi faj kialakulása is kö-
szönhetõ. ” Schopenhauer, aki dédapáink kor-
társa lehetett, „A faj élete” címû dolgozatában
így ír a témáról: „… mi nagyjában és lényegi-
leg ugyanaz vagyunk, mint az állatok.” Tehát
nem rokonok, nem ismerõsök, nem leszárma-

zottak, sem pedig közös õstõl származóak, sem
egyéb elkenés és mellébeszélés. Ugyanaz te-
hát, mint az állatok?

DRASZTIKUS KLÍMAVÁLTÁS
Az emberiség történetének leghosszabb és

legkevésbé ismert korszaka a kõkorszak volt.
Gribbin értelmezése szerint ötmillió évvel ko-
rábban egy drasztikus klímaváltozás miatt ele-
ink valahol Afrika közepén a kiszáradó
esõerdõbõl kikényszerültek a szavannákra.
Évek milliói alatt kialakult a két lábon való já-
rás, valamint az eszközhasználat. A klímavál-
tozás és az új környezethez való kényszerû il-
leszkedés eredményeként egy igen hosszan tar-
tó brutális szelekció által létrejött a homo.

A LEGUTOLSÓ JÉGKORSZAK

A fent megnevezett idõszak százezer évig
tartott, s hozzávetõlegesen tízezer évvel ezelõtt
ért véget. Nem úgy kell elképzelni, hogy min-
dent hó és jég borított, s a hóhalmok és jég-
hegyek felett visítva tombolt a hóvihar. Nem
így volt. Annyiban viszont zordabb volt a vi-
lág, hogy jelentõs területeket jég borított, s az
átlaghõmérséklet 4 Celsius-fokkal volt hûvö-
sebb, mint elõtte és utána. Lesz újabb jégkor-
szak? Igen, hogyne. Nem is kell olyan sokat
aludni addig. De azért nyugi, nem fogod meg-
élni. Az utolsó jégkorszak közepéig õseink tes-
tét vastagon borította olyan „prém”, mint a med-

ve testét, vagy a tehénét. A legutolsó jégkor-
szak közepén történt a szõrvesztés. Mutáció
eredményeként, valahol a világ végén, egy el-
dugott közösségben született egy, azaz egy
szõrtelen egyed. Ez az akkori közösség szá-
mára olyan elementáris esztétikai élményt je-
lentett, hogy miután felnõtt, mindenki csak vele
akart… Aztán eltelt ötvenezer év, s ennek az
elsõ sikeres egyednek egy változatát láthatod,
ha a tükörbe nézel. Ezt a sikeres mutánst, aki-
nek valamennyien fiacskái vagyunk, akár
Ádámnak is nevezhetnénk. Nemcsak, hogy egy
õsapánk volt, de még õsmeséink is egy tõrõl
fakadnak. Az emberiség legelsõ eposza, a Gil-
games – ami hozzávetõlegesen hatezer évvel
ezelõtt, a rézkorszak hajnalán keletkezett Me-
zopotámiában – azzal nyit, hogy egy sumér
királykisasszony rosszkor szült rossz helyen,
ezért a nem kívánt csecsemõt az éj leple alatt
egy szurokkal bélelt fonott kosárban az Eufrá-
teszen sorsára engedték. Mózes elõtt 2500 év-
vel (!). Aztán lejjebb ezt a csecsemõt egy ha-
lász kifogta, felnevelte, s késõbb õ lett Gilga-
mes (illetve Mózes), a népvezér.

De hogy ezt az õsmesét a sumérok vették át
a zsidóktól, vagy a zsidók a suméroktól…

ISTEN VEGYKONYHÁJA

Fõ helyén az örökléstan tésztája dagadozik.
Gregor Mendel morva származású szerzetes-
nek fél élete ráment a borsó örökléstitkainak fel-
fedezésére. Egy Michael Rose nevû amerikai tu-

dós – száz év múltán – az ecetmuslicával kez-
dett örökléstani kísérletet, arra nem kellett
olyan sokáig várni. Rose a muslicákat életko-
ruk alapján szelektálta. A továbbtenyésztésben
csak a hosszú életkort megélt egyedek vehet-
tek részt. Horribile dictu: egy év alatt meg-
négyszerezte e sajátságos szelekcióval az ecet-
muslicák életkorát. Ennek kapcsán most gon-
dolkozzunk el azon, hogy milyen zsinórmér-
ték szerint zajlott az ember közel ötmillió éves
szelekciója? Minek alapján választottál párt ma-
gadnak? Megérdeklõdted, hogy meddig éltek a
nagyszülei és a dédszülei? Vagy, hogy mennyit
ugrik távol és hány métert dob kislabdával a pá-
rod? Eszedbe sem jutott. Leendõ hitvesednek
elsõsorban a szépségét nézted, az okossága is
már csak másodsorban érdekelt. Mivel nem csak
te csináltad így, hanem szinte mindenki, így az
emberiség nemzedékrõl nemzedékre egyre
szebb és egyre okosabb… Persze kivéve a po-
litikusokat. És az anyósodat. Azért ne ringasd
magad a vélt okosság és a képzelt szépség meg
nem érdemelt nimbuszával, mert befejezésként
Allan Pease ausztrál pszichológus egy sarkala-
tos, a köztudatba lassan átmenõ gondolatát idé-
zem, s úgy gondolom, egyáltalán nem fog tet-
szeni neked: „… az ember biológiailag állat-
nak tekinthetõ. A homo sapiens fõemlõsfaj,
szõrtelen majom, aki megtanult két lábon jár-
ni és fejlett aggyal rendelkezik. Bármely más
fajhoz hasonlóan mi is biológiai szabályok ural-
ma alatt állunk, ezek irányítják cselekedetein-
ket, reakcióinkat…”                   Sagáth Imre

Gondolatok a könyvtárban

MAJMOK BOLYGÓJA 

(KETTÕEZER-HÁROMSZÁZ ÖTVENHATRA)
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CIKLÁMEN

Tavaszindító festékvásár 
a Ciklámenben!

Héra belsô 16 l 4590 Ft

Színes Héra 2,5 l 3050 Ft
5 l 5350 Ft

Diszperzit 14 l 2590 Ft
Továbbá Trilak termékek 

(lazúrok, zománcok, színezôk) széles választéka!
A Szerencs Kártyával rendelkezôknek 

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!

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. 

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

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

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

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.  

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.

MUSKÁTLIVÁSÁR!
10 db/tálca 999 Ft-tól
Cserepes 250 Ft
Tulipánfák 600 Ft-tól
Egynyári virágok 90 Ft
Kerti növények 400 Ft-tól!

Május 3-án, kedden, 
Szerencsen a Népházban
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REKVIEM EGY ERÕMÛÉRT II.

(Az április 8-ai lapszámban megje-
lent olvasói levél folytatása.)

3. Szerencs város érdekérvényesíté-
se. Ha folyamatában vizsgáljuk, meg-
állapítható hogy az elõzõ vezetés sem
tudta a város érdekeit hatékonyan ér-
vényesíteni, de legalább megpróbálta.
Sajnos, nem túl célravezetõ, konfron-
tatív eszközöket használt, ami a mul-
tiborászok ellencsapásait eredmé-
nyezte, és olyan látszat alakult ki,
mintha háborús helyzet közepén let-
tünk volna. Sajnos a befolyásos borá-
szok egyre nagyobb erõvel nyomultak
és utólag úgy látszik, hogy kevesebb
harc és több kompromisszumkészség
talán nagyobb eredményre vezetett
volna. Jelen helyzetben, amikor úgy tû-
nik, hogy az erõmû már nem épül meg
Szerencsen, a város vezetése nemhogy
nem harcolt, de még odáig sem jutott
el, hogy egyértelmûen kinyilvánítsa tá-
mogató állásfoglalását. Nem voltak
túl szerencsések a polgármester hóna-
pokkal ezelõtti nyilatkozatai, hogy az
erõmû nem fog megépülni és az ügyben
a beruházónak és a borászoknak kell
egyezségre jutni. Ennyire nem lehettünk
volna csak külsõ szemlélõk, ettõl sok-
kal többet kellett volna tenni. Egy erõs
lobbizással, eget-földet megmozgatva
a siker érdekében, nem megelégedve
azzal, hogy termet biztosítsunk a be-
ruházónak és borászoknak, hogy tár-
gyaljanak egymással. Látván, ami meg-
történt, önkéntelenül is végiggondo-
landó, hogy mennyire összeegyeztet-
hetõ egymással a képviselõi és pol-
gármesteri megbízatás. Míg polgár-
mesterként egy elkötelezett progresz-
szivitás szükséges a város fejlesztése
ügyeiben, addig képviselõként nem le-
het szembe menni azokkal a befolyá-
sos tényezõkkel, amelyektõl esetleg a
megválasztás is függhet. Szinte felold-
hatatlan ez az ellentmondás, ha mind-
két oldalnak eleget kívánna tenni.

4. Elveszített lehetõségek a beruhá-
zás elmaradása miatt. Ez az erõmû nem-
csak egy beruházás lett volna, hanem
a térségünk arculatát átformáló és  fej -
lõdési pályára állító komplex rendszer
alapja is. Ilyen típusú erõmûbõl 2007-
ig 31 darab épült a világon, ebbõl Eu-
rópában 24 darab van, és mindegyik
közmegelégedésre, kiválóan üzemel.
Az erõmûbõl származó adóbevételek
pótolták, illetve meghaladták volna a
cukorgyár korábbi befizetéseit, így aka-
dály nélkül megvalósítható lett volna
a városközpont-rehabilitáció, az óvo-
dák felújítása és a független zeneisko-
la létrehozása, melyhez összességében
mintegy ezermillió forint megnyert pá-
lyázati pénz már rendelkezésre állt.
Ilyen lehetõség csak egyszer adódik egy
város életében és ezt elveszítettük,
mert a befolyó adóra alapozott saját
részt már csak hitelfelvétellel lehetett
biztosítani, ennek a felelõsségét a vá-
ros vezetése pedig már nem vállalta.
Ellenben vállalta 478 millió forint hi-
tel felvételét, ami az ez évi pénzügyi
terv hiányát fedezi, kompenzálván a
mûködési költség fedezetére szükséges
kormányzati elvonásokat is. Nyilván-
való, hogy a helyzet csak drasztikus le-
faragásokkal tartható, de csak ideig-
óráig, és utána következik az új hitel-
felvétel. Hosszú távon csak a megszo-
rításokból nincs esély a stabilizációra.
A kiutat, mint látható, csakis az ipar fej-
lesztésére alapozott bevételnövekedés
jelentheti. Az erõmû tüzelõanyag-igé-
nye plusz bevételeket biztosított volna

az agrárvállalkozásoknak. A logisztikai
rendszeren belül a szalmabálázás, de-
ponálás és erõmûvi beszállítás új mun-
kahelyekkel járt volna együtt. Az erõ-
mûbõl származó hulladékhõ felhasz-
nálásával megoldható lenne a város kö-
zépületeinek, iskoláinak, uszodáinak
rendkívül olcsó fûtése, mely jelentõs
megtakarításokat és akár bevételeket is
jelenthetne. A rendszer kiépítéséhez pá-
lyázati pénzek nyerhetõk energia-meg-
takarítási jellegük miatt. A hulladékhõre
alapozva melegházi növénytermesztés
és ehhez kapcsolódó hûtõház lehetõ-
sége merülhet fel, ami jelentõsen ja-
víthatná a foglalkoztatást. A beruhá-
zások kivitelezése során már a kezde-
tektõl beindulna az infrastruktúra gyors
fejlõdése, elsõsorban a szállás, étkez-
tetés és kereskedelmi ellátás vonalán.
A beruházás multiplikációs hatásai
nemcsak a városra, hanem a kistérségre
is hatással lettek volna. Több tanul-
mányterv is készült, aminek alapján az
erõmûre alapozva a környéken továb-
bi kisüzemek kerültek volna telepítés-
re.

5. Lehetséges fejlesztési irányok, a ki-
lábalás lehetõségei. Az OVIT Zrt. acél-
szerkezeteket gyártó üzeme létesítésé-
nek bár folyik az engedélyezése, és fi-
gyelembe vette a településrendezési terv
is, a polgármesteri nyilatkozat tovább-
ra is csak blöffként értékeli ezt a kitö-
rési módot. Úgy tûnik, ez is feladásra
kerül harc nélkül, meg sem fontolva a
sokat ígérõ lehetõséget. Sajnos, az in-
terneten is olvasható, hogy az OVIT Zrt.
valószínûleg Kiskunfélegyházán fogja
megvalósítani a projektet, mintegy 100
fõnek munkahelyet teremtve. A beru-
házást persze örömmel üdvözölte a vá-
ros fideszes polgármestere, de a nagy
kérdés, hogy miért nem Szerencs fide-
szes polgármestere teszi ezt. Elképzel-
hetõ, hogy errõl is lemaradtunk az  elõ -
ítéletes hozzáállás miatt, pedig tudva-
lévõ, hogy nincsen baloldali, és nin-
csen jobboldali gyár, csak olyan párt-
semleges ipari létesítmény, mely mû-
ködésének jótékony hatásával jobbá te-
heti életünket. Félretéve az elõítélete-
ket, most már igazán ideje lenne fel-
vállalni a küzdelmet a gyár Szerencs-
re telepítéséért, ha ugyan már nem késõ.
A 2010. szeptemberi munkahely-te-
remtési konferenciának eddig sok ered-
ménye nem látszik, egyedül az Inter-
screen Kft. nyilatkozott, különösebb
konkrétumok nélkül.

Az erõmû beruházásához visszatér-
ve: javaslattal fordultam a BHD Zrt. felé,
hogy ha még nem veszítették el a ked-
vüket, próbálják megvalósítani a pro-
jektet Szerencs közelében a világö-
rökségi területen kívül, városunk ipari
és szellemi kapacitására alapozva.
Meglátásom szerint ez az elképzelés –
bár nem egyenértékû az eredeti Sze-
rencs székhelyû tervvel, – de mivel jó-
tékony hatásai érintik városunkat és kis-
térségünket, mindenképpen támoga-
tásra érdemes a polgármester részérõl
is. Ha megint felhördülne a város ha-
ladását ellenzõk tábora, hát nem kéne
szó nélkül hagyni sem a vezetésnek,
sem az iparfejlesztést a népszavazáson
82 százalékban támogató polgároknak.

A cukorgyártás gyáralapítási mora-
tóriuma még pár évig eltarthat, de már
most foglalkozni kell az utána fennál-
ló helyzettel. Világosan látszik, hogy ha-
talmas gazdasági és politikai hiba volt
engedni az EU-diktátumnak a cukor -
kvóta ügyében. Az egy másik kérdés,
hogy az EU megvette és lefizette a ré-
patermesztõket is és az iparág alap-

anyag nélkül maradt. Így fordulhatott
elõ, hogy a megmaradó 1 db cukor-
gyárunk az ország cukorszükségletének
csak mintegy 30 százalékát tudja ki-
elégíteni, a cukor ára pedig az egekbe
szökött. Mivel a cukor stratégiai termék,
az ország nem engedheti meg magá-
nak, hogy a szükséglet 70 százalékát
importból fedezze, holott a répater-
mesztés lehetõségei, a szakértelem és
a jövedelmezõ cukorgyártás feltételei
biztosítottak lennének egy új, korsze-
rû cukorgyár megépítésével. Az új lé-
tesítmény helye – az évszázados ha-
gyományokra alapozva, – a keleti or-
szágrészben ismételten Szerencs le-
hetne, amihez az elõkészítõ munkákat
és a lobbytevékenységet már most el
kellene indítani, esetleg kibõvítve a bio-
etanol-gyártással. Ha sikerülne az erõ-
mû Szerencs környékére telepítése,
akkor az új cukorgyár hõ- és áramel-
látása is megoldott lenne, és kialakul-
na az ország egyik legnagyobb agrár-
ipari komplex egysége, mindez Sze-
rencs székhellyel. Ez egy olyan nagy
cél, ami további 100 évre megalapoz-
hatná több generáció színvonalas élet-
ét. Itt azonban megint vissza kell térni
az iparfejlesztés és a világörökség kö-
zötti alapvetõ ellentmondásra. Ebben
a helyzetben azonban, úgy érzem, már
nem is olyan nehéz dönteni, hogy mi
a fontosabb számunkra. Szerencs vá-
rosnak a világörökségi helyszín csak kö-
töttséget, a jelen gazdasági struktúra
konzerválását és az ipari fejlesztések ki-
zárását jelenti. Úgy gondolom, a mi ér-
dekünk nem ez, hanem az elõzõekben
vázolt hatalmas perspektíva. Ezt az el-
lentmondást fel kell oldani, a fejlõdés
gátjait meg kell szüntetni, akár komp-
romisszummal, vagy – ha másként
nem megy, – a kötelékek megszünte-
tésével. A fenti célok eléréséhez egyér-
telmûen deklarált, beruházás-barát po-
litika szükséges. Az ipari fejlesztés tá-
mogatásának prioritását félreérthetet-
lenül a Világörökség Bizottság tudo-
mására kell hozni, vállalván az esetle-
ges konfrontációt, akár a szakítást is.
Erõs szellemi bázist kialakítva igénybe
kell venni a helyi potenciális erõforrá-
sokat és szellemi kapacitást, támasz-
kodni kell a témák kiváló ismerõire. A
témakörben elõterjesztett több javaslat
2010. októbertõl a polgármester úr ren-
delkezésére áll, mind ez idáig reagá-
lás nélkül, ami az érdektelenség látszatát
is keltheti, de remélhetõen ezen ta-
nulmány nem fog hasonló sorsra jut-
ni. Bízván abban, hogy jelen sorok gon-
dolatérlelõek lesznek, és hozzájárulnak
Szerencs város reményteljes jövõjé-
nek megalkotásához:

Takács Zoltán
Szerencs és Környéke 

Fejlõdéséért Egyesület elnöke

MINDENKI LAKJON JÓL? 
Szegény családoknak szeretne  ve -

tõmagot, illetve kisállatokat (csirke,
nyúl, kecske, malac) biztosítani a
Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány.
A programot kistelepülések számára
indítják be azzal a feltétellel, hogy min-
den hátrányos helyzetû családot be kell
vonni. Nem lehet tudni, milyen ala-
pon akarnak mindenkit kényszeríteni,
ha nem akar részt venni a kezdemé-
nyezésben az összes család. Az el-
képzeléshez 220 millió forint áll ren-
delkezésre, ennek ellenére a legna-
gyobb terhet mégis az önkormányza-
tokra akarják róni, vagyis biztosítani
kell az ólak megépítését, a kerítések,

ketrecek elkészítését, az éves takar-
mány megtermelését, a vegyszeres
gyomtalanítást szakemberrel, és csa-
ládonként három darab szerszámot.
Továbbá felelõsséget kell vállalni a
programért. A fenti feltételek akkora
ráfordítást és munkát kívánnak az ön-
kormányzatoktól, hogy nincs Ma-
gyarországon olyan szegény település,
amely ekkora anyagi terhet vállalni tud-
na. Szerintünk ez egy nagyon átgon-
dolatlan ötlet, inkább csak reklám. Az
állatokat és vetõmagokat egyszerre ad-
ják; honnan lesz takarmány az ete-

téshez? Az állatokat gondozni, nevel-
ni, betegség esetén gyógyítani kell, ko-
rábbi tapasztalatok alapján ez nem igen
fog sikerülni. Csomagonként 30–70 fo-
rintért most is lehet vetõmagot venni,
ezt a leghátrányosabb helyzetû sze-
gény család is megteheti. Mûvelhet-
nék a kertjüket, ha nagyon akarnák.
Tehát ez a kezdeményezés is csak el-
odázza a megoldást, ami a szegény-
ség felszámolását jelentené, – vagyis
a tényleges munkahelyteremtést.

B. M. 
Legyesbénye

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

POS TÁ JÁ BÓLA

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Észak-magyarországi Operatív Program
„Kistérségi járóbeteg-szakellátó köz-
pontok fejlesztése, alap-, járóbeteg-
szakellátás korszerûsítése a komplex
programmal kezelendõ LHH kistérsé-
gekben” tárgyú felhívására Taktasza-
da Község Önkormányzata 2009 dec-
emberében „Egészségház kialakítása
Taktaszadán” címmel projektjavasla-
tot nyújtott be. A projekt 2010. már-
cius 3-án sikeres elbírálásban részesült.
A beruházás finanszírozása uniós tá-
mogatással, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával va-
lósul meg. 

– A pályázat elbírálását követõen ki-
derült, hogy egészségügyi szolgálati la-
kásra nem lehet pénzt igényelni, ezért
az eredeti projektjavaslatban szereplõ
107 millió forintos támogatási összeg-
gel szemben több tízmillió forinttal ke-
vesebb támogatást kapott az önkor-
mányzat. Az épület tervezett alapterü-
letének nagyságában azonban nem
történt változás (281 m2 hasznos alap-
terület), csupán a tevékenységek mó-
dosultak (a nagy eszközigényû fogászati
rendelés és a fizioterápiás tevékenysé-
gek helyett nõgyógyászati és házi se-
gítségnyújtási szolgáltatás lesznek el-
érhetõek) – tájékoztatta lapunkat Filep
András polgármester. A Taktaszada
központjában, a Kossuth utca 103.
szám alatt épülõ, Nyikes Tibor által ter-
vezett egészségházban tehát helyet
kap 1 háziorvosi rendelõ, 1 nõgyó-
gyászati és gyermekorvosi rendelõ, 1

védõnõi tanácsadói rendelõ, 1 házi se-
gítségnyújtás iroda, valamint ezen lé-
tesítményekhez szükséges várótermek,
öltözõk, vizesblokkok, teakonyhák ke-
rülnek kialakításra – ismertette a pro-
jektet a településvezetõ. Összességében
mintegy 62 millió Ft támogatást kap-
tunk, ezen túlmenõen azonban felme-
rültek egyéb költségek is a beruházás
során, ami önkormányzati hozzájáru-
lást igényelt. A jelenlegi állás szerint 20
millió Ft önrészt kell biztosítanunk, hogy
a 82 millió forintos végsõ beruházási
költség finanszírozása megoldott le-
gyen. Ez azt jelenti, hogy az eddig meg-
valósult beruházások közül a szüksé-
ges önrész aránya ennél a projektnél
a legmagasabb, mintegy 33%. Ez nagy
anyagi terhet jelent az önkormányzat
számára, minden megtakarításunkat
el fogja vinni – foglalta össze a ta-
pasztalatokat Filep András.

A meglévõ orvosi rendelõ napi átlag
30 fõt lát el, a speciális szolgáltatások
miatt az elkészülõ egészségházban na-
ponta körülbelül 40 páciensre számí-
tanak. 

A rossz idõjárási viszonyok miatt az
építkezés 2010 novembere helyett
csak az idei év februárjában kezdõdött
el, a kivitelezõ Ornament 2000 Kft. ál-
tal koordinált építési munkálatok azon-
ban jól haladnak. Az egészségügyi
komplexum mûszaki átadását 2011. au-
gusztus 19-re tervezik.

Pályázati azonosító: ÉMOP-4.1.1/C-
09-2009-0003

(X)

EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÜL 
TAKTASZADÁN

A Kispatak-2000. Ker. Kft. mádi Reál üzletébe felvételt hirdet

üzletvezetõ-helyettes munkakörbe.

Feltétel: 
– élelmiszerkereskedelemben szerzett gyakorlat,

– alapfokú számítástechnikai ismeretek.

Érdeklõdni, jelentkezni lehet:
Perhács Tímea, tel.: 47/511-062, 126-os mellék

e-mail: perhacs.timea@kispatak2000.hu
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– Ondon a Bába dûlõben 400 öl szõlõ, 3 x 4 m-es épülettel
és 800 öl földdel eladó. Érd.: 47/361-757. (7)

KIADÓ
– Szerencsen elsõ emeleti kétszobás, bútorozott lakás kiadó.
Érd.: 20/9722-626. (7)

VEGYES
– Szeszfõzde eladó – Bekecs, Béke u. 74. Ár: megegyezés
szerint. Érd.: 30/481-3267. (7-8)

INGATLAN
– Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti, 53 m2-es, összkom-
fortos társasházi, II. emeleti, déli fekvésû lakás sürgõsen, ár
alatt eladó nagy pincével, kis konyhakerttel. Érd.: 70/529-
6342. (7-8)
– Szerencsen a Jókai utca vár felé esõ részén, 74 m2-es össz-
komfortos családi ház eladó. Érd.: 20/232-7300. (7-8)
– Szerencsen a Kossuth téren 52 m2-es, földszinti társasházi
lakás eladó. Érd.: 70/615-2610. (7-8)
– Szerencsen a Bethlen Gábor út 15. szám alatti két szoba,
elõszoba, fürdõszoba, nappali, étkezõ, konyha, spájz helyi-
ségekbõl álló, gázkonvektoros családi ház eladó. Érd.:
70/953-6728. (7-8)
– Szerencsen a Bocskai út 33. szám alatt 42 m2-es, gáz-köz-
ponti fûtéses társasház kis kerttel eladó vagy családi házra
cserélhetõ. Minden megoldás érdekel, hívjon és megegye-
zünk.  Érd.: 47/361-822, 30/368-2523. (7-8)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó.
Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.:
47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (7-8)
– Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöldövezet-
ben lévõ családi ház sürgõsen, áron alul eladó. Érd.: 20/269-
0430. (7-8-9)
– Szerencsen panorámás, kétszobás, jó állapotban lévõ lakás
eladó. Érd.: 20/266-9406. (7)
– Szerencsen a Dózsa út 53. szám alatti háromszobás családi
ház eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.: a helyszínen vagy
20/943-9512-es telefonszámon. (7)
– Szerencsen eladó egy teljes körûen felújított, gáz-központi
fûtéses társasházi lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron. Érd.:
20/966-9748. (7)
– Szerencsen zöldövezetben családi ház eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. Érd.: az esti órákban Szerencs, Petrikovits u.
77. szám alatt. (7)
– Szerencsen kétszobás, étkezõs, gázfûtéses családi ház mel-
léképületekkel, garázzsal eladó. Érd.: 30/460-9838,
20/969-2856. (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 4/A. Tel.: 20/465-9063. (7)
– 56 m2-es társasházi lakás eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.: 20/500-
8761. (7)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon borospince, 60 literes szõlõprés, mûanyag
ballonok (80, 50, 25 literesek) eladók. Érd.: 47/363-610 a
délutáni órákban. (7-8) Ványai

Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését olcsón
vállalom. Érd.: 47/363-891. (7-8)

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

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

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

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. május 6-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

május 13., május 27.

500 forint

�

�
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

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

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

Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legköze-
lebb május 11-én 9–12 óráig. Tel.:
47/565-203.

Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ: minden
páros hét szerdáján, legközelebb má-
jus 4-én 8–16 óráig. Tel.: 47/565-202.

Az ügyfélfogadások elõzetes tele-
fonos bejelentkezés alapján történnek.  

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ 
Koncz Ferenc, a 11. számú egyé-

ni választókerület országgyûlési kép-
viselõje minden hónap második he-
tének csütörtökén – legközelebb
május 12-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 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.

Április 25. – május 1.: Centrum
(ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: 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.

Május 2–8.: Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfõ–
péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–pén-
tek 8–17 óráig, szombaton 8–12 órá-
ig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Május 9–15.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 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.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi
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. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a
gyógyszer-engedélyezéssel kapcsola-
tos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–
16 óráig és pénteken 7.30–13.30 órá-
ig. Családvédelmi szolgálat: hétfõ:
9–15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da 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 csü-

törtök 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. 

– Dúsan intarziás, kézzel faragott, komplett hálószo-
babútor az 1890–1910-es évekbõl, megkímélt álla-
potban, áron alul eladó. Érd.: 90/9531-398. (7-8)

VÉRADÁS
MÁJUS: 

10. (kedd) 9–16 óráig: Szerencs – 
Rákóczi út 63.

12. (csütörtök) délelőtt: Taktakenéz,
délután: Csobaj.

17. (kedd) délelőtt: Golop, 
délután: Rátka.

19. (csütörtök) délelőtt:  Bodrog -
keresztúr, délután: Bodrogkisfalud. 

Eng.sz.: R-1787/1998

PÁRIZS, 
A FÉNYEK VÁROSA

Szerencsi indulással!!!

Idõpont: 2011. 07. 30.–08. 04.

Részvételi díj: 60 000 Ft/fõ

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

A hónap minden második keddjén, 
legközelebb május 10-én és 24-én 

minden termék árából

20% engedmény 
a Bowling Klub udvarában lévô kínai üzletben!

Szerencs, Rákóczi út 95.
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Húsvét a feltámadás, a meg-
újhodás ünnepe, melyben elõ-
retekintve próbáljuk a ke-
mény hideget a tavasz re-
ménységével oldani. Ebben
segítségünkre lehet a múlt
század egy-egy számunkra
humoros eseménye vagy stí-
lusa. A helyi lap a városban
és környékén történt neveze-
tesebb dolgok hû tükre volt,
folyamatosan beszámolt a
húsvét tájékán zajló esemé-
nyekrõl.

Elmúltak a húsvéti örömünnepek,
amely a legkedvesebb ünnep egyike
úgy a gyermekeknek, mint a felnõt-
teknek. Öntözködés, lakodalom, bál,
egy kis parázs összetûzés, mind élénk
képét rajzolták az ünnepnek. Sajnos,
hogy a nagypénteki tûzeset, a pusz-
tulás látványa némileg levont az ün-
nep örömébõl. De hát nem így kö-
vetkezik-e a nagypénteki dicsõ séges
feltámadás, amikor gyõzött az ige, az
eszme? (1900)

Húsvéti verekedés volt az ünnep
másodnapján, a jelenleg itt lévõ pa-
noráma mellett, amikor egy még ki
nem puhatolt bekecsi legény, a sán-
ta lovász fiút szemöldökén szúrta meg,

kis híja, hogy a kést nem a szemébe
ütötte. A legényt keresi a csendõrség.
(1901)

Húsvéti sonkát csak Kozma József
hentestõl vegyünk, mert ott a legju-
tányosabb áron kaphatjuk meg, mely
tisztán kezelve és pontosan kimérve
van. Saját készítésû sonkáit csak egy
forintért számítja kilóját. Kimérés után
szépen kicsontolja, bekötözi díjtala-
nul és még a csontot is visszaadja.
(1907)

A szerencsi vasutasok mûkedvelõ
gárdája húsvét két ünnepén nagy si-
kerrel adta elõ a „Mit susog a fehér
akác?” c. operettet. Nagy diadala volt
az elõadásnak, hiszen olyan együt-

tes szerepelt, amilyen vidéken
nemigen terem. Dicsérettel
kell megemlékezni Molnár
Gyuláról, Perecsi Ferencrõl,
akik a zenét betanították, va-
lamint Juhász István pontos és
mintaszerû rendezésérõl.
(1942)

Húsvét vasárnapján nagy si-
kerû leventeest zajlott le a
Nagyszálló termében. A ki-
váló szereplõk hatásos számai
sok tapsot váltottak ki a nagy-
számú közönség körében. Az
elõadás rendezõje a fáradha-

tatlan Papp Gyula segédlelkész volt.
(1943)

Húsvét vasárnapján a szerencsi
Ond vezér cserkészcsapat mûvész-
együttese Bekecsre látogatott. Az ál-
lami iskola nagytermében két mûso-
ros elõadást tartottak. A közönség há-
lásan tapsolta meg a talpraesett,
szebbnél szebb mûsorszámokat.
(1944)

Múltunk e pár mozzanatának han-
gulata a hagyományokhoz való ra-
gaszkodásra int, hiszen ma a fo-
gyasztói társadalomra koncentrálók
azon munkálkodnak, hogy megfosz-
szanak bennünket a valódi ünne-
pektõl és ünnepléstõl.     O. Z. M.

A XXII. Miskolci Kamarakórus
Fesztivál résztvevõjeként, a szeren-
csi Hegyalja Pedagógus Kórus ven-
dégeként március 25-én Szerencs-
re érkezett a Padentes kórus a szar-
díniai Desuloból.

A 2500 lélekszámú olasz telepü-
lés kórusa 10 éve alakult, az itt meg-
jelent tagok hozták létre azzal a cél-
lal, hogy Desulo kulturális színvo-
nalát emeljék, zenei hagyományait
megõrizzék. Repertoárjukban szárd
népdalok, egyházi énekek és tele-
pülésük szülöttje, Montanaru szerzõ
mûvei szerepelnek. 

A kórustagok a késõ esti órákban
érkeztek Szerencsre. A helyi kórus
tagjai a középiskolai kollégiumban
vacsorával készültek fogadásukra.
Másnap a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár szervezésében csodála-
tos hangversenynek lehettünk tanúi
a Munkás Szent József templomban.
A szardíniaiak kirobbanó sikert arat-
tak, színes, hímzett szárd népvise-
letben adták elõ dalaikat. Késõbb
megismerkedtek a környék látniva-

lóival, meglátogattak egy jellegzetes
hegyaljai pincét, megkóstolták a To-
kaj-Hegyaljára leginkább jellemzõ
borfajtákat. A kórustagokat Desulo
polgármestere is elkísérte, így nem-
csak a kórusok, hanem a település-
vezetõk is találkozhattak egymással.
Az újabb közös vacsorán ismét
kitûnõ hangulat alakult ki. A feszti-
vál záróhangversenyén, Miskolcon
minden vendégkórus fellépett, a hall-
gatóság gyönyörködhetett az igé-
nyes elõadásmódban. A búcsúzás

napján Koncz Ferenc polgármester
Szerencsre jellemzõ ajándékkal lep-
te meg a vendégeket. A Hegyalja Kó-
rusnak és a desulóiaknak egyaránt ne-
héz volt a búcsúzás, hiszen a közös
program, és az együtténeklés öröme
szoros barátságot kovácsolt a tagok
között. A kórus nevében köszönjük
mindazoknak, akik valamilyen mó-
don hozzájárultak a rendezvény si-
keréhez. Így Szerencs városnak és la-
kóinak jó hírét vitték a távoli Szar-
díniára.          Zahuczki Istvánné

Intézményünk, a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár a TÁMOP –
3.2.4 pályázat elnyerésével
25 438 240 forint pályázati támo-
gatásban részesült. 2 x 30 órás díj-
mentes internet tanfolyamot szer-
veztünk nyugdíjasok, gyesen, gyeden,
gyeten lévõ kismamák számára. 16
órás tanfolyamot indítottunk Inter-
nethasználat a könyvtári közegben
címmel. A Többcélú Kistérségi Tár-
sulás mozgókönyvtári feladatokat el-
látó településeinek könyvtárosai 16
órás textlib tanfolyamon bõvíthetik is-
mereteiket. Olvasás- és szolgáltatás-
népszerûsítõ programokat szerve-
zünk. Pályázati támogatásból inter-
aktív, többnyelvû (angol, német, ma-
gyar), akadálymentes honlapot ké-
szítettünk. Online katalógussal lehe-
tõvé tesszük a könyvtári dokumen-
tumok elõjegyzését, hosszabbítását,
könyvtárközi kölcsönzést, lelõhely-
nyilvántartást. A kistérségi könyvtá-
rakkal közös katalógus mûködteteté-
sét valósítjuk meg. A Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás mozgó-
könyvtári feladatellátásban résztvevõ
11 település könyvtárának munka-
társai részvételével 460 órás, emelt
szintû, akkreditált OKJ-s segéd-

könyvtáros-képzést indítottunk 2011.
január 10-én a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tárban. A segédkönyvtáros képzési és
vizsgadíj összege szakképzetlen dol-
gozó esetében 200 000 Ft/fõ (1–7
modul), kiegészítõ képzésben részt-
vevõknél 130 000 Ft/fõ (4–7 mo-
dul). A képzési és vizsgadíj összegét,
valamint az utazási és étkezési költ-
ségeket pályázati támogatásból fe-
dezzük. A képzés hét modulból áll.
A korábban szerzett könyvtáros asz-
szisztens végzettséggel felmentés sze-
rezhetõ az elsõ három modul teljesí-
tése alól. 460 órából 100 óra gya-
korlat, 350 óra elméleti oktatás. 100
óra gyakorlat alól felmentés adható
mindazoknak, akik könyvtárosi gya-
korlattal rendelkeznek. A megenge-
dett hiányzás mértéke a képzési idõ
20%-a. A képzés befejezési idõ-
pontja: 2011. november 28. Vizs-
gáztatás befejezési idõ pontja: 2011.
december 28. Projektmenedzsment
tagjai: projektvezetõ/projektmened-
zser: Uray Attiláné pénzügyi mun-
katárs: Hegedûsné Makó Valéria pro-
jektasszisztens: Tamás Gyuláné
könyvtári munkatárs: Gergely László. 

Uray Attiláné projektvezetõ

HÚSVÉTI ADOMÁK

A Zempléni Múzeum gyûjteményébõl. 

DÍJMENTES
SEGÉDKÖNYVTÁROS-KÉPZÉS

A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
NYERTES PÁLYÁZATÁBÓL

SZARDÍNIAI VENDÉGEK SZERENCSEN

Szárd népviseletben a vendégkórus.

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!

„TE MEGÁLMODOD, MI MEGVALÓSÍTJUK!”
ANNA BELLA DEKOR ESKÜVÕI RENDEZVÉNYSZOLGÁLAT

esküvõk, házassági évfordulók, közéleti rendezvények teljes körû 
EXKLUZÍV TEREMDEKORÁCIÓJA!

� székselyem bérlése � élõvirág-, textil-, lufi dekoráció
� köszönet ajándékok, gyûrûpárnák

� bérelhetõ üveg és kovácsoltvas dekorációs elemek
� ültetõ és menükártyák, bérelhetõ boldogságkapu

Érd: Plávenszkiné Mónika, 70/275-9527 � Szerencs, Rákóczi út 69.
annabella.rendezveny@gmail.com � www.annabelladekor.hu
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Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Ma-

jomra mondjuk. 13. Odébb helyez.
14. Államnak fizetjük. 15. I. M. Ö.
16. Udvarló. 17. Kén, nitrogén, jód,
vanádium. 18. Lekaszált föld. 20. Hat-
van perc. 22. Majdnem dán! 23. Azo-
nos mássalhangzók. 24. Kutya jel zõje.
27. Marokkó fõvárosa. 29. Kevert leo!
31. Rangjelzõ. 32. Rázó hangzói. 34.
Hangtechnikai cég. 35. Ilyen mi-
nisztérium is van. 38. A Nagy-Szun-
da-szigetek alkotója. 40. Férfi. 41.
Öreg (ház). 43. Középen felad! 44.
Fordítva: bíró kelléke. 45. Nápoly ide-

gen szóval. 47. Rögtön. 48. Az USA
egyik tagállama, fõvárosa: Atlanta. 49.
A punk zene egyik ága. 50. Lakó-
épület. 52. Goda Katalin. 53. Hindu
mitológiai alak. 55. Több mint szük-
séges. 57. Bú. 60. Béna hangzói. 61.
Római 51. 63. Lyuk, népiesen.

Függõleges:
1. Az idézet második, befejezõ ré-

sze. 2. Japán dobos csapat. 3. Hím
szarvasmarha. 4. Római hatos. 5. Ha-
zai együttes. 6. Magot földbe hint. 7.
Magyar Tudományos Akadémia. 8.
Barkácseszköz. 9. Részben old! 10.

Idegen férfinév. 11. Né-
met sportszermárka. 16.
Függeszt. 17. Svéd autó-
márka. 19. Lutécium. 21.
Azonos mássalhangzók.
25. Vállalat elindítása.
26. Idõ mérõket javító.
28. Vidáman. 30. Zsoké
igéje. 33. Madzag. 36.
Kicsinyítõ képzõ. 37. Az
egyik vezérünk. 39. Ger-
mán törzs volt. 41. Kevert
pór! 42. Koliban van!
44. Foszfor, tórium. 46.
Törött boka!  51. Vám-
… 54. Mind angolul 56.
Koreai autómárka. 58.
Kárt tesz. 59. Mint, né-
metül. 62. Ifjúsági ma-
gazin. 64. Páratlanul
késõ! 

Sz. A.

Az április 8-i kereszt-
rejtvény helyes megfej-
tése: Az emberek azért
magányosak, mert falakat
építenek hidak helyett. A
helyes megfejtést be-
küldõk közül Hallgató Bertalanné
Szerencs, Ondi út 31. szám alatti la-
kos, valamint a megfejtést SMS-ben
beküldõk közül a 20/324-1188-as te-

lefonszám tulajdonosa nyert. A nye-
remények a Szerencsi Hírek szer-
kesztõségében (Szerencs, Népház) ve-
hetõk át. Az április 22-ei keresztrejt-

vény megfejtésének beküldési határ-
ideje: május 6. Megfejtésüket SMS-
ben is elküldhetik a 20/940-2066
számra.

ALBERT SCHWEITZER IDÉZETE

Két he ten te megjelenô köz éle ti lap

Felelôs szerkesztô: Czakóné Szikszai Orsolya

Szerkesztô: Hegymegi Rita

Szerkesztôségi munkatárs:

Szûcs Erika, Mészáros Sándor Gergô

Szerkesztôség: 3900 Sze rencs, Kossuth tér 1.

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

E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu

Hir de tés fel vé tel: a szerkesztôség cí mén

Sze dés, tör de lés:

MIKOM Nonprofit Kft.
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KE RESZT REJT VÉNY
2011. április 22.

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

ÁPRILIS
22. (péntek) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK

Vörösmarty bérlet
23. (szombat) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Bérletszünet
26. (kedd) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
27. (szerda) 19 óra: KÉPZELT BETEG Bérletszünet
28. (csütörtök) 19 óra: SZERELEM Bérletszünet 

MÁJUS
12. (csütörtök) 19 óra: PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Bérletszünet
13. (péntek) 19 óra: KÉPZELT BETEG Upor 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

KONCZ ZSUZSA 37. ALBUMA

Példa nélküli, hogy egy magyar el-
õadótól ennyi lemez jelent volna meg.
Ez akkor is így van, ha tudjuk, hogy
Koncz Zsuzsa sok szempontból „re-
korder” a magyar könnyûzenében. Ez
az új album pályája leghosszabb le-
meze: 15 vadonatúj dallal, és ráadás-
nak Leonard Cohen egyik legszebb és
legsikeresebb, Suzanne címû dalával,
melyhez Bródy János írt magyar szö-
veget. Emellett Tolcsvay László, Lerch
István, Bódi László Cipõ, Gerendás Pé-
ter, Závodi Gábor írták a dalokat. Két
gyönyörû dallal újra a szerzõk között
van Bornai Tibor is. „Nem volt egy-
szerû létrehozni ezt a lemezt. Nagy-
jából 2008 óta folyamatosan dolgoz-
tunk rajta. Most úgy érzem, hogy va-
lami fontos és az eddigi pályához mél-
tó dolog született. A lemezen sokszínû,
dinamikus, lírai, játékos, fergeteges és
elgondolkodtató számok vannak. Szó-

kimondó, nem szépíti a világot, amely-
ben élünk, de azt remélem, erõt ad hall-
gatóimnak, mint ahogy erõt kaptam én
magam is tõlük!” – mondta Koncz Zsu-
zsa. (forrás: hungaroton.hu)

FOO FIGHTERS
„Wasting Light” címmel jelent meg

a Foo Fighters együttes hetedik stú-
dióalbuma április 11-én a Ros-
well/RCA/Sony Music gondozásában.
A korong producere Butch Vig volt,
míg a keverésért Alan Moulder felelt.
Az album érdekessége, hogy a zenei
anyagokat analóg módon rögzítették
Dave Grohl garázsában, a kaliforniai
San Fernando Valley-ben. A megjele-
néssel egy idõben a Spitfire Pictures
egy dokumentumfilmet készít a Foo
Fighters csapat egész történetérõl, me-
lyet az Oscar-díjas James Moll rendez
majd. A storyban helyet kap az is, ami-
kor Dave Grohl a Nirvana dobosaként
készített demófelvételeket, és az az  idõ -
szak is, amikor már többszörös plati-
nalemezével, Grammy-díjasként a vi-
lág egyik legjobb bandájában zenélt.
A dokumentumfilmben az album ku-
lisszák mögötti felvételei is helyet kap-
nak. (forrás: sonymusic.hu)

TIGRISSZÍV
Az IdiotSide zenekart az a meg-

tiszteltetés érte, hogy írjon egy dalt a
nyíregyházi Tigers American Football
Club csapatának. Balogh Gyula klub-

elnök felvette a kapcsolatot a szeren-
csi fiúkkal és kérésére az országos baj-
nokságon jelentõs eredményekkel
rendelkezõ Tigers legénységével kö-
zösen készítették el a dal szövegét. Ezt
követõen már csak a stúdiómunkák
voltak hátra, ahol pár nap leforgása
alatt sikerült színekbe önteni a dalt.
Az elkészült kisfilm hamarosan látható
lesz egy közösségi portálon. Addig is
az április 23-i nyíregyházi mérkõzés
szünetében hallhatják elõször élõben
az érdeklõdõk az új indulót. Végül egy
fergeteges koncerttel zárul a bajnoki
mérkõzés, ahol az IdiotSide meg-
annyi slágert ad majd elõ.

IRON MAIDEN
A From Fear To Eternity: The Best

Of 1990–2010 dupla CD húsz év
munkásságát öleli át a nagysikerû
2010-es The Final Frontier stúdióal-
bum után, mely a világ 28 országá-
ban végzett az elsõk között. Ez utób-
bi lemezzel a zenekar eddigi legjobb
chart eredményeit érte el az USA-ban.
El Dorado címû daláért Grammy-díj-
jal is kitüntették az együttest „Best Me-
tal Performance” kategóriában. Az
Iron Maiden kiugró nemzetközi sikerét
fõként az egyre magasabbra tett szak-
mai mércéjének köszönheti, melynek
részeként többek között olyan egye-
dülálló image-t alakítottak ki, amely
a legapróbb részletekre is kiterjed. A
turnéikra például egy stílusosan be-
burkolt – a rajongók által Ed Force
One névre keresztelt – Boeing 747-
tel utaznak a teljes személyzettel és

felszereléssel a fedélzeten. A siker má-
sik alapköve az, hogy rajongótábo-
rukat folyamatosan bõvíteni tudták, és
képesek voltak beolvasztani egy újon-
nan felnõtt generációt is. A From Fear
To Eternity az utolsó nyolc album leg-
jobb dalainak gyûjteménye. Kiváló le-
hetõség arra, hogy akik kedvelik, de
nem ismerik mélyebben a csapat
munkásságát, most megkapják az
Iron Maiden elmúlt két évtizedének
esszenciáját. Ez a best-of album a már
megjelent 1980–1990 Somewhere
Back In Time válogatás folytatása. Az
örök kedvencek mellett a legutóbbi
The Final Frontier World Tour dalai
is szerepelnek rajta, mint például a
Fear Of The Dark, a The Wicker Man,
a Blood Brothers, a Dance Of Death,
az El Dorado és a kísérteties hangu-
latú When The Wild Wind Blows.
Emellett megtaláljuk a Holy Smoke
és a Be Quick Or Be Dead címû sing-
le-ket, valamint azokat a progresszív
és elgondolkoztató dalokat, mint pél-
dául az Afraid To Shoot Strangers és
a For The Greater Good Of God.
Nagy-Britannia egyik legsikeresebb
metál bandájának legújabb gyûjte-
ménye dupla CD-n, ám szimpla áron
jelenik meg május 23-án! (forrás:
emimusic.hu)

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Ákos a Fonogram díjkiosztón
nyerte meg az év pop-rock albuma
kategóriát. A helyes választ beküldõk
közül Kiss Károly, Szerencs, Kossuth
Lajos u. 19/B szám alatti olvasónk,
valamint a megfejtést SMS-ben be-
küldõ 70/953-6807-es telefonszám
tulajdonosa nyert. Nyereményüket
munkaidõben vehetik át a szer-
kesztõségben. Játékunk új kérdése:
Melyik football-csapat kérte fel az Idi-
otSide zenekart egy dal megírására?
A válaszokat postai borítékban vagy
levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

ZENEALATTJÁRÓ

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 alkalom-
mal, 240 fõvel. Ingyenes utazás, étkezés biztosítása. Helyszínek: Buda-
pesten a Parlament, a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Biz-
tos Hivatala. 

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
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HOROSZKÓP
április 22.  – május 13.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ha a következõ hetekben

nem azt kapja a párjától, amit
szeretne, akkor alighanem
valamit nagyon elrontott.

Gyorsan tisztázni kell (lehetõleg még a te-
lihold elõtt), hogy mi is a baj, különben tel-
jesen elmérgesedik a helyzet. Nagyszerû
ötletei lesznek, ám ahhoz, hogy tényleg si-
kert érjen el, jobb, ha egyelõre nem osztja
meg a terveit a környezetével. A május 3-
ai újhold után tisztulnak az erõviszonyok.
Ha most egyik kollégája iránt lobban
lángra, a körülmények meg a környezet
nem hagyja, hogy ebbõl a kapcsolatból is
kihátráljon.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Kellemes utazásra van ki-

látás, amikor kiszakadhat a
megszokott környezetébõl,
és ha a párjával utazik, elsi-

mulhatnak az ellentétek. Ha egyedül vág
neki, távol otthonától találkozhat egy ked-
ves ismerõssel, aki új oldalát mutatja meg.
Május 3-tól elemében lesz, végre meg-
csillogtathatja a tudását. A szabadságolá-
sok, vagy egyik kollégájának kilépése
lehetõvé teszi, hogy belekóstoljon a töb-
biek által végzett feladatokba is. Egy hig-
gadt beszélgetés során sikerül kifejtenie
álláspontját azokról a dolgokról, ame-
lyekben nem ért egyet a barátaival vagy a
partnerével.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Általában a rövid határ-

idõkre futja csak a lelkesedé-
sébõl. Nemcsak a munkában,
a kapcsolatokban is. Fõnöke

nem ezt várta a kezdeti lelkesedés után. A
kíváncsisága igent mondat önnel egy titkos
randevúra. Önnek nem annyira a testi ösz-
szetartozás kell, mint a szellemi összhang.
És bizony ez utóbbi fog hiányozni a felüle-
tesen megismert partnerbõl. Ezért ez a kis
kiruccanás csalódással végzõdik. Legyen
békében önmagával, a többi már könnyen
megoldódik. Kisebb zavarok támadhatnak
a magánéletében is. A barátai olyan dol-
gokba próbálnak beleszólni, amihez (ön
szerint) semmi közük.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Április közepén úgy érzi:

elveszett a szabadsága. Min-
den visszájára sül el, mint
szeretné. Pénzügyi tervei gel-

lert kaphatnak egy rossz döntésen. Nem-
csak egy nagyon biztosnak hitt megbízatás
marad el, de ha kölcsön adott valakinek
pénzt, azt se kapja vissza a megígért idõ-
pontban. Valaki a segítségét várja. Ne
hagyja cserben, de ne is bonyolódjon bele
túl mélyen a problémáiba, s fõleg ne akarja
megoldani a gondot, mert a végén a saját
kapcsolata látja kárát.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
A magánéletében lesz egy

„jóakaró”, aki mindent elkö-
vet, hogy összeugrassza a
párjával. Ne a pletykákra,

csak a szívére hallgasson. Olyan problé-
mák kerülhetnek felszínre, amikrõl azt
hitte: már túl van rajtuk. Ha ön le is tudta
zárni magában, a fõnökei, érintett kollégái
nem hagyják, hogy nyugvópontra kerülje-
nek a dolgok. Azt remélik, hogy ezzel si-
kerül megtörni, és ha meghátrál,
beülhetnek az ön által elõkészített dol-
gokba. Anyagi jellegû nézeteltérések adód-
hatnak a testvérével vagy szomszédaival.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A párkapcsolat önnél in-

kább számít befektetésnek,
mint az érzelmek tombolásá-
nak. Ez nemcsak a párválasz-

táskor szempont, hanem a következõ
hetekben is, amikor a munkahelyén a kol-
légái közül valakihez megpróbál köze-
ledni, de akkor is, ha egy heves vita után a
szakítás gondolata is felmerül a hitvesében.
A Vénusz vonzóvá teszi akkor is, ha nincs
kibékülve azzal, akit reggelenként a tükör-
ben lát. A párja ilyennek szereti, így még
azt is beszélje meg vele, ha drasztikus fo-
gyókúrába szeretne kezdeni.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Ne a környezetére haragud-

jon, ha a telihold környékén
semmi nem az  el képzelése
szerint alakul. Ha elég kriti-

kusan néz szembe a helyzettel, rájön, hogy
ön miatt fajultak idáig a dolgok, és ha gyor-
san nem változtat, bizony az állása (vagy a
párkapcsolata) is veszélybe kerülhet. A Ju-
piter telihold után segít a békülésben.
Olyan döntéseket kell hoznia, amelyek
gyökeresen felforgatják az életét. Az elsõ
napokban épp a változás ténye rémíti,
akkor is, ha sejti, tudja, hogy minden a
javát szolgálja.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Ha irreális dolgokra vállal-

kozik, ne csodálkozzon, hogy
összedõlnek az álmai. Nagy a
kísértés, aminek akkor se biz-

tos, hogy ellen tud állni, ha a jelenlegi pár-
jához erõs érzelmek kötik. Élvezi, ha
hódíthat, és könnyen célba ér az is, aki
önre vet szemet. A telihold környékén in-
duló kapcsolat gyorsan fordul szerelembe,
és tartósnak ígérkezik. De egy ideig titok-
ban kell tartania a világ elõtt. Lehet, hogy
ezúttal nem lesznek különösen kiugró fel-
adatok, úgyhogy nyugodtan tervezhet.
Most ne az apró dolgokkal foglalkozzék,
ne vesszen el a részletekben, hanem a fõ
vonulatokat határozza meg. 

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
A Nyilasok számára még a

legforróbb szerelmi kapcso-
latnak is lényeges része a füg-
getlenség. Mivel új partnere

nem akarja kisajátítani, teljesen átadja
magát az érzéseknek, és eszében sincs fél-
relépni. Most a család, a barátok elvárását
tegye félre, és csak a kedvesére figyeljen.
Ha nem ezt teszi, elveszítheti. A május 3-
ai események arra késztetik, hogy még egy-
szer vegye sorra az elmúlt hetek
történéseit. Ha új állásra mond igent, tiszta
lappal indulhat egy új csapatban. Aligha-
nem az a baj, hogy nincs kellõ önfe-
gyelme, és nem tud megálljt parancsolni az
ösztöneinek, kíváncsiságának.

Bak (XII. 22. –  I. 20.)
Hagyja, hogy „elcsábít-

sák”. Élvezze a pillanatot, ne
sürgesse az eseményeket. Az
igazi öröm a részletekben rej-

lik. A május 3-ai újhold új irányba tereli az
életét. A karrier kerül elõtérbe. Ha maka-
csul ragaszkodik eredeti elképzeléseihez,
rosszul jár. Gondolja végig még egyszer a
teendõit és állítsa sorrendbe a legfontosab-
bakat. Ha kell, merjen változtatni! Most a
kulcsszó: a rugalmasság. Ne gondolja,
hogy a szerelem hatására bárki formálható.
Lehet, hogy a partnere a békesség kedvéért
egy darabig olyannak mutatja magát, ami-
lyennek látni szeretné.

Vízöntõ (I. 21. –  II. 19.)
Máskor könnyen váltana,

változtatna, most viszont
nehéz szívvel mond búcsút a
múltnak, akkor is, ha lelke

mélyén tudja, hogy a régi érzések már tel-
jesen kihunytak, és csak a megszokás köti
a párjához. A Mars vitákat provokál, ami
gyorsítja döntését. Bizonyosságot szeretne,
egy szerzõdést, vagy legalább olyan ígére-
tet, amire építheti a következõ hónapok
anyagi kiadásait. Amíg ez nincs a kezében,
nem szabad feladnia a régi, de már nagyon
megunt állását. Az újhold átmenetileg
ugyan felfordulást hozhat az életébe, de a
felvetõdõ viták nem sorsdöntõek.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Úgy véli, nehéz lesz kike-

veredni egy hamis vádból, de
ha elég megfontolt és nem
veti el a közvetlen kollégái ta-

nácsait, az örvény nem fogja magával ra-
gadni, sõt, néhány feszült nap után rátalál
a legjobb megoldásra. Legyen kicsit ön-
zõbb a szerelemben. Lehet, hogy a párja
mostanában egyre kevesebb jelét adja ra-
jongásának, s emiatt már azt érzi, hogy
sokkal többet ad, mint kap ebben a kap-
csolatban.

IDEGENBEN GYÕZTEK A FOCISTÁK

Városunk labdarúgócsapata április 10-én játszotta elsõ
bajnoki mérkõzését Golopon. A meccs nem indult jól
a szerencsiek számára, hiszen a hazaiak már az elején
gólt lõttek, de végül az elsõ félidõ vége elõtt sikerült for-
dítania csapatunknak. A második játékrészben a szerencsi
gárda feltámadt, ügyes játékkal 1–8 arányú gyõzelem
született. Gólszerzõk: Gombos Ádám és Boncsér Lász-
ló 3–3, Ladinszki Levente és Rabócz Róbert 1–1. Ifi ered-
mény: 1–8. Szerencsi gólszerzõk: Varga István 4, Király
Gábor 2, Varga Roland és Tóth Károly 1–1 – tájékoz-
tatta lapunkat Tóth István edzõ. 

TOVÁBBRA IS ÉLEN A KOSARASOK

A dobogóra vágyakozó Mezõberény vendégcsapata
legjobb játékosaival érkezett az április 2-i viadalra, de
hamar kiderült, hogy nem lesz szoros és izgalmas a

meccs. A március 26-i szegedi tortúra (Szeged – Sze-
rencs 103–97) által kellõképpen feltüzelt helyi ko-
sárlabdacsapatunk állva hagyta a berényieket. Gyorsan
és pontosan támadtunk, kielégítõen védekeztünk, hamar
megnyugtattuk kitartó szurkolóinkat (Szerencs VSE –
 Mezõ berényi KK 113–63). Minden pályára lépõ játéko-
sunk jól teljesített, bár a 2. félidõben néha már elka-
landozott a figyelmünk. SZVSE: Jakab L. 23/3, Molnár
K. 4, Birk L. 18/6, Kovács S. 16/6, Endrész T. 12 csere:
Marton P. 18/6, Szárnya G. 12, Takács K. 10, Kovács
Á.–, Pallai Á. –, Szarka I. 

Debrecen ellen ritmustalan és motivációban szegény
mérkõzést játszottunk április 9-én. Végül a küldetés el-
érte célját: megszereztük 21. gyõzelmünket (Debrece-
ni Betû SE – Szerencs VSE 78–97). SZVSE: Jakab L. 18/6,
Molnár K. 5/3, Birk L. 6/6, Kovács S. 33/9, Endrész T.
11 csere: Pallai Á., Marton P. 6/3, Kovács Á. 2, Szárnya
G. 12/3, Takács K. 4.

Gulyás László edzõ

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Elsõ alkalommal szerveztek SKDUN
Gichin Funakoshi Európa-bajnokságot
április 2–3-án Egerben, amelyre a Sze-
 rencs Városi Sportegyesület shotokan
karate szakosztálya 14  verseny zõvel
nevezett. Az SKS-SKDUN Hun gary
stílusszövetség által életre hívott ran-
gos viadalra huszonkét országból
több mint hatszáz résztvevõ érkezett.

A megmérettetésen Varga Csaba
három danos mester tanítványai 5 do-
bogós helyezést szereztek. A szeren-
csiek közül Tóth Tamara a 14–15 éve-
sek között formagyakorlatban és küz-
delemben, a 12–13 évesek mezõnyé-
ben Monyók Hilda és Ivanics Dániel
formagyakorlatban, a felnõttek között
szereplõ Orosz Péter pedig küzde-
lemben szerzett bronzérmet a népes
nemzetközi mezõnyben. A szerencsi-
ek felkészüléséhez a polgármesteri hi-
vatal, a helyi Bocskai gimnázium, Sze-

rencs Város Sportegyesülete, a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.
és a piactéri kondicionáló terem nyúj-
tott segítséget.

Juhász Ferenc, az SKS-SKDUN
Hungary elnöke az Európa-bajnok-
ságon vette át hétdanos diplomáját,
amellyel odaadó szervezõi tevé-
kenységét, szakmai tudását és kara-
te-munkásságát ismerte el a világ-
szövetség vezetõsége. A kontinens-

viadal fõ szervezõje elégedett volt a
magyar válogatott – köztük a sze-
rencsiek – teljesítményével, akik
összesen 7 arany-, 11 ezüst- és 37
bronzérmet szereztek.

Juhász Ferenc kiemelte, hogy a vi-
lágszövetség 18 éves történetében há-
rom esztendeje szerepelnek a magyar
shotokanosok, a SKS- és TSKSZ-szö-
vetségeknek hála, szépen erõsödik ha-
zánkban az ágazat.

Szerencs Város Sportegyesülete
idén is átadta a különféle szakosz-
tályok 2010-ben legjobb teljesítményt
nyújtó versenyzõinek az elismerése-
ket. Sorozatunk elsõ részében a ki-
tüntetett sportolók közül Nácsa Ale-
xandra kézilabdázót és Golopi József
birkózót mutatjuk be.

A TOVÁBBTANULÁS
NEM LEHET GÁT

Nácsa Alexand-
ra az édesapja
sportmúltján ke-
resztül kedvelte
meg a kézilabdát,
társaival együtt a
NB III-as második
helyezést tudja

magáénak. A Bocskai István Gimná-
zium tanulója szerint ez a sportág job-
ban oldja a feszültségeket, mint a
diszkó, ugyanakkor összefogásra sar-
kall, barátságokat szõ. Az ifjú spor-
toló általános iskolásként vett részt az
elsõ edzéseken a fiatalon elhunyt pél-
dakép, Kulcsár Anita szüleinél. Je-
lenleg heti négy órában gyakorolja a
technikai fogásokat. Az elmúlt évek

sikerei és idõnkénti kudarcai együt-
tesen járultak hozzá ahhoz, hogy
egyetemi tanulmányai se akadá-
lyozzák majd a folytatást a városi
sportegyesület színeiben.

KARNYÚJTÁSNYIRA
AZ ARANYTÓL

Golopi József a
Szerencsi Általános
Iskola Rákóczi épü-
letének végzõs ta-
nulója a birkózás-
nak – mint küz dõ -
sportnak – a meg-
szállottja. Tavaly

második lett az országos bajnokságon,
ahol az idén szintén ezüstérmet szer-
zett. Gyermekkorától vonzódik ehhez
a sportághoz: régebben sokat gyako-
rolt az öccsével, akivel egyfajta ener-
gia-levezetõként „csapkodták” egy-
mást a földhöz. Most heti két alka-
lommal edz egy-egy órát, és fõváro-
si továbbtanulása sem akadályozza
majd ezt a sporttevékenységét. Min-
den célja az, hogy egyszer tagja le-
gyen az olimpiai válogatottnak. Pél-
daképe Repka Attila.               SfL

Szerencs nõi kézilabdacsapata áp-
rilis 10-én játszotta harmadik bajno-
ki mérkõzését Kazincbarcika gárdája
ellen a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

A meccs elején a csapatok fej-fej
mellett haladtak, majd a hazaiak át-
vették a vezetést a 13. percben (5–4)
és meg se álltak a félidõig, mondhat-
ni, szinte minden sikerült. A védeke-
zés összeállt, a kapusok kiváló telje-
sítményt nyújtottak, mindig a kellõ pil-
lanatokban hárították a heteseket, zic-
cereket. A támadójátékok a jó véde-
kezésbõl adódóan gyors kontrákkal
végzõdtek. A felálló védõfal elleni já-
ték is jól mûködött, így félidõben 17–
6-ra vezettek a lányok. A 2. játékrész
kezdetén a szerencsiek mintha az öl-
tözõben maradtak volna: sok hibával
kezdtek, a balszélt szinte kivonta a já-
tékból az ellenfél. 17–12-es részered-
ménynél Hevele István edzõ idõt kért,
a megbeszélést követõen a hazaiak újra
magukra találtak. A mérkõzést 29–20
gólaránnyal végül Szerencs csapata
nyerte meg. Kapusok: Czagány N., Fá-
bián L., Kalina A., Játékosok: Buri N.
3 (3), Fábián J. 6, Katona K. 10, Ná-
csa A. 1, Sohajda E.1, Szabó R. 1, Tom-
kó E. 7 (1).

SZERENCSI ÉRMEK
A SHOTOKAN EURÓPA-BAJNOKSÁGON

Orosz Péter (jobbról a második) a felnõttek mezõnyében nyert
bronzérmet.

KITÜNTETETT SPORTOLÓINK
KÉZILABDÁS

LÁNYOK SIKERE
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
LOMTALANÍTOTT VÁROS

Szerencs önkormányzata, valamint a Szerencs Térségi Hulladékgazdál-
kodási Közszolgáltató Kft. ebben az évben is megszervezte a lomtalanítást
a településen. Az április 9-ei akció keretében a háztartásokban felesleges-
sé vált lomoktól szabadulhattak meg a városlakók. Reggel hat órakor a szol-
gáltató 7 jármûve és 25 munkása indult el Szerencs különbözõ részeire az
ingatlanok elé kipakolt kacatokért. Az emberek döntõ többsége a cég ké-
résének megfelelõen járt el, így az ömlesztett anyagok többnyire zsákok-
ban várták a járatokat. A lomtalanítás keretében településünkrõl idén 64
tonna hulladék került ki a bodrogkeresztúri regionális lerakóba.

ÉPÜL A PARKOLÓ

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. az önkormányzat megbízásából
egy új, 24 férõhelyes személygépkocsi-parkoló kialakításán dolgozik az ál-
talános iskola Rákóczi épülete és a Csalogány óvoda melletti területen. A
parkoló építési munkálatai várhatóan április végén fejezõdnek be. Az át-
adással egy idõben új forgalmi rend kialakítására is sor kerül: a Városgaz-
da Kft. Megállni tilos! táblákat helyez majd ki a Vörösmarty út  kereszte -
zõdésétõl a Csalogány óvodáig a szakasz mindkét oldalán. Ezzel remél-
hetõleg megoldódik a környék intézményeiben dolgozók parkolási gond-
ja, illetve rendezõdik az az áldatlan parkolási rend, ami a munkaügyi ki-
rendeltség környékén és a Csalogány úton ez idáig fennállt.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. május 13-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

Tizenhat évvel ezelõtt rendeztek
 elõ ször olyan konferenciát Szeren-
csen, amely a régió földrajzát vette
górcsõ alá a tudományág professzi-
onális képviselõinek közremûködé-
sével. A soron következõ, nyolcadik
eszmecserét idén április 8–9-én tar-
tották a kihelyezett tanácskozásnak
otthont adó Bocskai István Gimná-
ziumban. Az eseményrõl dr. Gál
András, a tanintézmény vezetõje
adott tájékoztatást. 

– Az eleinte kétévenként meg-
szervezett tudományos tanácskozás
Frisnyák Sándor egyetemi tanár, az
MTA doktorának ötlete nyomán va-
lósult meg annak a jó kapcsolatnak
az eredményeként, amely még a
Nyíregyházán eltöltött diákévek alatt
alakult ki a professzor, és a korosz-
tályomhoz tartozó, ma már ugyan-
csak pedagógusként praktizáló kol-
légáim között. Az elsõ, egynapos kí-
sérleti konferencián még csak egy
szekció dolgozott (tizenöt elõadó
részvétele mellett), ám olyan sikert
könyvelhettünk el, ami indokolttá tet-
te a folytatást. A következõ találko-
zóra már 22 jeles professzor jelent-
kezett, az utóbbi három évben pe-
dig ott tartottunk, hogy 54 szakte-
kintély érdeklõdésének örülhettünk
– sorolta a tapasztalatokat dr. Gál
András. – Ez alkalommal két szek-
cióban dolgoztunk két napon ke-
resztül. A földrajztudomány három
hazai akadémikussal rendelkezik, kö-

zülük kettõ minden alkalommal részt
vesz a konferencián – mondta a fõi-
gazgató, majd arra a kérdésre, hogy
a szakterület kapcsán mirõl lehet
újra és újra tanácskozni évente, a kö-
vetkezõ választ adta: – A konferen-
ciák eleinte Szerencsrõl és környékérõl
szóltak. Eddig nyolc kötet, továbbá a
város monográfiája jelent meg a té-
makörben, valamint szerkesztésünk-
ben elkészült az ország elsõ tájföld-
rajzi lexikona. Ez utóbbi a térség ki-
alakulásával,  geo lógiai szerkezetével,
a felszíni formakincse jellemzésével,
klímájával, vízrajzával, talajleírásával,
növény- és állatvilágával, népesség-
és etnikai földrajzával foglalkozik. Át-
tekinti az emberi tevékenységi formák
változásait, a településhálózat kiala-
kulását és fejlõdését, infrastruktúráját,
a gazdasági élet különbözõ ágazata-
it, pl. a világhírû Tokaj-Hegyalja

szõlõ- és borter-
melését. A tele-
pülésekrõl egy-
séges felépítésû
szócikkek ké-
szültek, amelyek -
ben rövid törté-
neti- mûve lõ dés -
tör téneti jellem-
zések is helyet
kaptak, egyszó-
val elmond ható,
hogy a Balaton
után Szerencs a
leg fõbb geográ-
fiai kutatási terü-

let. Folyamatosan vizsgáljuk a táj- és
 erõ  forrás-használat idõ- és térbeli
változásait, a kultúrtáj-magterületek el-
helyezkedését és diffúzióját, a föld-
rajzi munkamegosztást, a térszer-
vezõdéseket, a régiók kialakulási fo-
lyamatait, az interregionális kapcso-
latokat, továbbá a népességet, a te-
lepüléseket. Már átléptük a térség ha-
tárát is, a Hernád-völgye került terí-
tékre. A konferencia alkalmat adott
arra, hogy a hagyományoknak meg-
felelõen szaktantermet nevezzünk el
egy élõ tudósról. Most az oktatási in-
tézményünkben is tanító dr. Hanusz
Árpádot, a Nyíregyházi Fõiskola föld-
rajz tanszékének tanárát, az MTA
DAB Településtudományi és Terü-
letfejlesztési Munkabizottság tagját
érte a megtiszteltetés – összegezte a
két nap eseményeit dr. Gál András. 

SfL

A holokauszt áldozataira
emlékeztek április 14-én a
Bocskai István Gimnázium-
ban, majd az izraelita te-
metõ emléktáblájánál. 

Európa számos államában
évente megemlékeznek a
holokauszt áldozatairól. Ha-
zánkban ez az emléknap
április 16-a, mivel a német
megszállást követõen 1944-
ben ezen a napon állították
föl Kárpátalján az elsõ ma-
gyarországi gettót. Mintegy
félmillió magyar zsidót hur-
coltak koncentrációs tábo-
rokba, és csak kevesen ke-
rültek ki azokból élve. A ho-
lokauszt minden tizedik ál-
dozata magyar állampolgár volt. 

A szerencsi gimnázium diákjai
mûsorukkal a totális, embertelen dik-
tatúra ártatlan áldozatainak emléke

elõtt hajtottak fejet. A megemlékezés
a szerencsi izraelita temetõ falán el-
helyezett emléktáblánál folytatódott.
Kocsis József, a gimnázium tanára be-

szédében kiemelte, hogy a
zsidók üldöztetésének két-
ezer éves múltja van, de a
teljes kiirtásuk gondolata a
20. századig nem merült
fel. Szerencsen is kialakult
egy zsidó közösség, amely
helyben munkát talált, és
bekapcsolódott a város
életébe. Az 1944-es de-
portálás megpecsételte sor-
sukat. Mára már csak a te-
metõjük emlékeztet rá,
hogy itt valaha egy aktív
zsidó közösség élte min-
dennapjait – zárta gondo-
latait az oktató.

A megemlékezés befe-
jezéseként az önkormány-
zat és a város nevelési-ok-

tatási-kul tu rális intézményeinek kép-
viselõi elhelyezték koszorúikat az
emléktáblánál.

K. J.

A kormányzat elmúlt közel egyé-
ves tevékenységét bírálták április
14-én Szerencsen Gúr Nándor és Fi-

csor Ádám parlamenti képviselõk. Az
MSZP politikusai egy országos akció
keretében akarták ráirányítani a fi-

gyelmet az általuk helytelennek tar-
tott intézkedésekre és azok esetleges
társadalmi hatásaira.

A szocialista párt aktivistái
egyszerre négy lapon is gyûjtöt-
tek aláírást a Szerencse Áruház
elõtt, amelyek közt olyan in-
tézkedések ellen tiltakoztak,
mint a médiatörvény, vagy az
egykulcsos adó, illetve a köz-
biztonság kérdése.

Az akció megosztott véle-
ményeket váltott ki az esemé-
nyen részt vevõk körébõl. Vol-
tak, akik aláírták, voltak, akik
megjegyezték, hogy az MSZP
most azon problémák megol-
dását kéri számon a tavaly jú-
niusban hivatalba lépett kor-
mánytól, amelyet maguk okoz-
tak 8 évük alatt.             SfL

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár húsvétváró tavaszi ját-
szóházba várta az általános iskola alsó
tagozatos kisdiákjait április 8-án az
ÉMÁSZ volt épületének klubtermébe.
A tavasz legszebb idõszakához kap-
csolódó foglalkozáson kiélhették kre-
atív képességeiket a gyerekek. Alap-
anyagként dekorgumit és színes tojá-
sokat használtunk, amit saját ötleteik
alapján díszíthettek a rendelkezésük-
re álló alapanyagok segítségével. Vé-

gül dekoratív húsvéti tojások és nyu-
szifigurák kerültek ki a kis kézmûve-
sek kezei alól. Vidám hangulatban töl-
töttük el a rendelkezésünkre álló idõt,
hasonlóan jókedvû húsvéti készülõdést
kívánunk mindenkinek! A rendez-
vény intézményünk TÁMOP 3.2.4
jelû nyertes pályázatának olvasás- és
szolgáltatás-népszerûsítõ programjain
belül valósult meg.

Meczóné Reviczky Beáta 
könyvtáros

ALÁÍRÁST GYÛJTÖTTEK A SZOCIALISTÁK

Fórumot tartottak az MSZP politikusai. 

A gimnázium tanulói emlékmûsorral készültek.

NEMET MONDANI AZ EMBERTELENSÉGRE

TUDÓSOK A GIMNÁZIUMBAN

Az idén Hanusz Árpádról (balról) neveztek el tan-
termet a  Bocs kai gimnáziumban, mellette: Gál  And -
 rás fõigazgató.
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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 elô-
szobai 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 lak-
részében 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 vállalkozók 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, sza-
bályos alakú, bekerítetlen, növényzet nélküli, beépítetlen, bel-
területi, tehermentes építési telek. A szomszédos telkek
lakóházakkal beépítettek. Gáz, víz, szennyvíz az utcában. Asz-
faltozott út. Építkezôk 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! 

piac
Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Kisvásártér 17.

BÁLABONTÁS
április 23-án

Márkás tavaszi-nyár ruhák 
és cipők, kiegészítők

2490 Ft/kg
Nyitás: 6 óra 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, parasztlapocka 1100 Ft/kg
Füstölt, parasztcomb 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!

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

A Szerencsi Hírek
következô száma 

2011. május 13-án 
jelenik meg. 

Lapzárta: május 6., 
10 óra.

20% KEDVEZMÉNY 

FODRÁSZAT 
100%-ig professzionális

alapanyagokkal!

A kupon ellenében 

20% kedvezményt 
adunk bármely

szolgáltatásunk árából. 

Az akció április 27-tôl 
május 31-ig tart.

Bejelentkezés szükséges!
Érdeklődni lehet 

a 47/361-039-es 
telefonszámon 

vagy a helyszínen. 

Címünk: 
Szerencsi Szakképző Iskola

fodrász tanműhelye 
Szerencs, Rákóczi út 93. 
(a régi Hunyadi János 

Általános Iskola épülete)
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