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Mi, a szerencsi kistérség polgár-
mesterei, akik 50 000 embert képvi-
selünk legitim módon, és mint a Ma-
gyar Köztársaság polgárai, akik a köz-
igazgatási és önkormányzati hierarchia
legalsó szintjén tesszük mindennapi,
nem könnyû kötelezettségeinket;
ugyanakkor nyitottak és befogadók va-
gyunk az országos politika és hatalmi
rendszer tevékenysége irányában, lát-
juk, hogy elérkezett az a pont, ahol
hangosan kell jeleznünk, hogy rossz
irányba haladunk. Rossz irányba ha-
lad az ország, és nem vagyunk haj-
landók õszintén feltárni a problémá-
ink igazi okát, így pedig a hozott in-
tézkedések és megoldások még inkább
elmélyítik azt a krízist, amelyet mi na-
ponta élünk át és próbálunk kezelni,
ugyanakkor látjuk, hogy a törvényho-
zói, felsõ végrehajtói és egyes esetek-
ben a hatalmi rendszer harmadik ága-
zatában nem akarják vagy nem ké-
pesek észlelni.

Ezen a mai, napjainkat megkeserítõ,
ma csak gazdasági, növekedési, de rö-
vid 10-15 év távlatában nemzetbiz-
tonsági problémákat okozó és egyes
régiókat teljesen tönkretevõ politikán
változtatni kell. A változtatás kulcsa pe-
dig a törvényhozásban rejlik. Az ön-
kormányzat csak nevében „kormány-
zat”, mert a magasabb rendû jogsza-
bályok szinte minden érdemi szabá-
lyozási funkciót kivesznek a kezébõl,
így az önállóság csak látszólagos.

A kistérség polgármesterei szerint a
következõk azok a problémák, ame-
lyek leginkább hátráltatják országunk
haladását, és egyértelmûen negatív
irányba viszik azt.

A) A családtámogatási rendszer,
mely felgyorsította, és egyre gerjeszti
az alacsonyan szocializálódott töme-
gek népességnövekedését, amely meg-
élhetési formává fejlesztette a gyer-
mekszülést, maffiaszerû bûnözéssé a
szociálpolitikai csalást és a tiltott ban-
ki tevékenységet.

Ennek visszaszorítására javasoljuk,
hogy a családi pótlék legfeljebb 3 gyer-
mekig járjon, további gyermekek ese-
tén adójóváírás, adókedvezmény for-
májában kellene támogatást nyújtani.

A lakáshoz jutási támogatást tegyük
minden fiatal számára elérhetõvé,
adókedvezmény formájában. A je-
lenlegi szociálpolitikai kedvezmény
gettósodást eredményez a túlnépese-
dett falvakban, és onnan elüldözi a la-
kosság munkát és mezõgazdasági te-
vékenységet végzõ részét.

B) A szociális ellátórendszernek a
rendszeres szociális segélyezésre vo-
natkozó szabályait teljes egészében át
kellene gondolni. Át kell gondolni az
érintettek oldaláról, és a segélyeket
megállapító, folyósító helyi önkor-
mányzatok szemszögébõl is.

– A szociális segély legmagasabb
összege és a minimálbér közötti kü-
lönbség a munka kerülésére ösztönöz,
óriási károkat okoz a munkaalapú tár-
sadalom elérésében. Sok család ese-
tében nincs különbség a minimálbér
és a szociális segély összege között.
A törvény 2006-ban történt ez irányú
módosítása elõtt a döntéshozók –
nyilvánvalóan – nem végeztek (nem
végeztettek) hatástanulmányokat az új
szabályozás közeli és távoli jövõben
várható társadalmi következményeire.

Ma már generációk nõnek fel úgy,
hogy nem tudják, mi a munka, mi a
becsületes, tisztességes munka. A se-
gélyezés jelenlegi formáját haladék-
talanul meg kell szüntetni, helyette más
munkalehetõséget kell biztosítani az
önkormányzatoknál, illetve az állami
tulajdonú közhasznú társaságoknál. Az
ilyen jellegû munka nem lehet ver-
senytársa a versenyszférának, az álla-

mi és önkormányzati munkaerõpiac-
nak, ezért a munkaidõ és az utána járó
juttatás töredéke, maximum fele vagy
kétharmada lehet azoknak, viszont a
tb potyautasai eltûnnének ezzel az in-
tézkedéssel.

Olyan családoknak kell szociális tá-
mogatást nyújtani, akik erre valóban
rászorultak. Az évek óta nem dolgo-
zó és munkát nem keresõ, gyermeke-
it iskolába, kötelezõ óvodai foglalko-
zásra nem járató, az alapvetõ társa-
dalmi szocializációhoz a legcseké-
lyebb együttmûködést sem mutató
egyéneknek nem!

C) Büntetendõ, visszás társadalmi je-
lenségek. El kell ismerni, hogy orszá-
gosan érzékelhetõ Magyarországon a
leghátrányosabb helyzetû térségek-
ben élõk egy csoportjának rohamos
meggazdagodása, mely vidékünkön
már családok tragédiájához is veze-
tett. Mindannyian tudjuk, mirõl van
szó: az uzsoráról. Fõként a kizárólag
szociális ellátásból és kistelepüléseken
élõket érinti a „kamatos pénz”. Nehéz
kitörni az adósságspirálból, hiszen az
embertelen és kíméletlen feltételek, a
kegyetlen behajtás sok esetben ön-
gyilkossághoz vezet. A médiában egy-
re gyakrabban találkozunk e témával.

Törvényhozói szinten mégsem tör-
ténik a kérdésben semmi említésre mél-
tó, pedig a normákat az élet kell, hogy
alakítsa. Helyi szinten ezt mi már nem
tudjuk megoldani, de nem tudják ke-
zelni e kérdést bûnüldözõ szerveink
sem. Tehetetlenek vagyunk, és a hely-
zet egyre romlik. Az uzsora újabb sze-
génységet generál, hiszen az amúgy
is sanyarú sorban élõk veszik igény-
be ezt a „lehetõséget”, s szegénységük
hatványozottan nõ tovább.

Az ilyen bûnözõi csoportok felszá-
molása, felelõsségre vonása azonnali
intézkedéseket igényel, el kell érnünk,
hogy a vagyonosodási vizsgálatot
végzõ szerv „látókörébe” kerüljenek
és ne bújhassanak ki a szankciók alól.

Az ország leghátrányosabb hely-
zetû térségeiben, de leginkább itt, ahol 
élünk és dolgozunk, ahol a „tisztessé-
ges munkához nem szokott”, „iskolá-
ba nem járt” emberek, családok; de te-
lepüléseink sorsát elnézve, akár azt is
mondhatjuk, hogy az együttélési kul-
túrát és a civilizált emberi morált nem
ismerõ tömegek kezdenek túlsúlyba ke-
rülni. El lehet és el kell gondolkodni
azon, mi lesz Magyarországon 5-10-
20 év múlva? A vidék meghal – be-
zárják a postákat, iskolákat, nincs or-
vos, megszüntetik a vasutat, a buszok
is alig járnak, a fiatalok elköltöznek. A
szegénység szegénységet szül.

Ha nem változtatunk minél hama-
rabb a jelenleg rossz irányba haladó
folyamatokon, 20-25 év múlva akár
egész Magyarország területére ez lesz
a jellemzõ.

A gyermekek nagy része nem jár is-
kolába; az iskola befejezése nélkül, 14-

15 éves korban gyermekeket hoznak
a világra, vagy bûnözésre adják a fe-
jüket.

Jövõképük nincsen, ezért nyugdíj-
ra, a gyermekeik elõtt végzett példa-
mutató munkára nem gondolnak, csu-
pán a mának élnek.

Több generáció nõtt, nõ fel úgy, hogy
azt látja, nem kell dolgozni, nem kell
iskolába járni, mégis megél a család.
Egyre inkább jellemzõ az igénytelen-
ség, az alulszocializáltság, az integrá-
lódni nem akarás és nem tudás. A
hangsúly a nem akaráson van. Egyet-
len dolog, amit szívesen tesznek: a szo-
ciális és a gyermekjóléti ellátások fel-
vétele, mindenáron történõ igénybe-
vétele. A jelenlegi jogi szabályozás (vé-
delembe vétel, szabálysértési bírság,
kiskorú veszélyeztetése), az iskolába,
óvodába járás biztosítására nem éri el
a kívánt eredményt, ösztönzõ hatása
nincs. Az elzárással is büntethetõ sza-
bálysértéseknél, visszaesõ vagy több-
szörösen visszaesõ elkövetõ esetében
lehetõvé kell tenni a gyorsított eljárás,
valamint az elzárás azonnali alkal-
mazását.

A tisztességes, becsületesen élõ,
gyermekeiket taníttató családok mél-
tán háborognak, hiszen a józan gon-
dolkodású embereket irritálja és meg-
alázza az, hogy bizonyos családok
pusztán a szociális segély, a gyer-
mekvédelmi kedvezmény, a szociál-
politikai támogatás iránt benyújtott ké-
relmükkel jutnak százezrekhez, vesz-
ni hagyott – kijátszott milliókhoz; míg
nekik a havi fizetésük a segélyek, tá-
mogatások összegét sokszor el sem éri.
(Amelyért egyébként keményen meg-
dolgoznak!) Általános tapasztalat, hogy
a ténylegesen nehéz helyzetben élõ,
szegény családok száz-kétszáz forint
miatt csúsznak ki a szociális hálóból,
mivel egy fõre esõ jövedelmük eny-
nyivel haladja meg a jogszabályban
elõírt mértéket.

Az emberek félnek, háborognak és
segítséget várnak. Hosszasan nem kí-
vánjuk magyarázni, miért; nézzük
meg az utóbbi idõk egyedülálló idõs
emberek elleni erõszakos és élet elle-
ni, de a kisebb, tulajdon elleni bûncse-
lekmények elkövetõit! 95-98%-ban
ebbõl a csoportból kerülnek ki. Õket
segíti az álhumánus és hazug ará-
nyosság elve, amely egyenlõséget tesz
a felkészült és tudatos betörõ és az ott-
honában védekezõ törvénytisztelõ ál-
lampolgár között.

D) Az eddig felvázolt valós társa-
dalmi jelenségek a (szintén hátrányos
helyzetû) önkormányzatok szemszö-
gébõl. 

Senki nem kérdezte meg az önkor-
mányzatokat, hogy tudják-e finanszí-
rozni a rendszeres szociális segélyek
10%-os önrészébõl, valamint az in-
gyenes és kedvezményes gyermekét-
keztetés államilag nem finanszírozott
összegébõl adódó többletkiadást. Van-

nak települések, ahol ezek az össze-
gek éves szinten a 10 milliós nagy-
ságrendet is meghaladják.

Naponta értesülünk róla, hogy ön-
kormányzatok válnak fizetésképte-
lenné, jutnak a csõd szélére. Az óriá-
si szociális kiadások veszélyeztetik az
alapfeladatok ellátását is.

A kistelepülések önkormányzatai
mûködésképtelenné válnak. A most
„divatos” kistérségi rendszer nem
mûködik mindenütt a célnak megfe-
lelõen. A kistérség központi települé-
se – tisztelet a kivételnek – elszívja a
fejlesztésre szánt összegeket az isko-
lába és óvodába járókat a társtelepü-
lésektõl. Ilyen tekintetben a települé-
sek önállósága is veszélyben van.

E) A közbiztonságról. Folyamato-
san azt halljuk a sajtóban és a ve-
zetõktõl, hogy rendõrhiány van a
fõvárosban. A vidéket megkérdez-
te-e már valaki errõl? Azokat a tele-
püléseket, ahol naponta törnek fel
boltokat, megdézsmálják a kony-
hakerteket, lopják a mezõgazdasági
ültetvényeket, az erdõket, még a
KRESZ-táblákat és a villamos veze-
tékeket is – mindent, ami fémbõl van,
ami mozdítható. Megkérdezték-e
azokat a településeket, ahol esetleg
már nem szívesen megy ki az utcá-
ra az ember, mert nem biztonságos;
ahol néhány család félelemben tud
tartani egy egész települést; és még
sorolhatnánk ezt mi, polgármesterek,
itt élõ emberek, tovább. Ezeket a
problémákat éljük át mi, „vidéki kis-
települések”, nap mint nap.

Milyen rendszer az, amelyik 40-45
éves korban nyugdíjba „kényszeríti” a
rendõreit? Azt a korosztályt, amely ki-
építette kapcsolatrendszerét, megsze-
rezte a megfelelõ rutint, és példa le-
hetne a fiatal, pályakezdõ rendõrök
elõtt! Ezek a rendõrök nem azért men-
nek nyugdíjba, mert nem szeretik hi-
vatásukat, mert nem szeretnek dol-
gozni! Sajnos, ma Magyarországon
jobban megéri nyugdíjasnak lenni,
mint dolgozni. Azt is be kell látni, na-
gyon sok fiatal nem hivatástudatból vá-
lasztja a rendõri munkát, hanem azért,
mert ebben a régióban nincs más le-
hetõségük. A jelenlegi helyzettel el-
lentétben a rendõri munka hosszú távú
erkölcsi és anyagi elismerését kellene
biztosítani, támogatni és ösztönözni a
magasabb iskolai végzettség és képe-
sítés megszerzését.

Erõszak az iskolában és a hivata-
lokban – az elõzõek miatt évtizedek
óta nem tapasztalt jelenségekre fi-
gyelünk fel nap mint nap. Oktatási in-
tézményekben, hivatalokban a fel-
emelt hang után, az elmúlt években
megjelent az erõszak. Diák vert ta-
nárt, szülõk fenyegetik a pedagógust,
gyerekek alázzák meg erõszakosan
egymást.

Beszéljünk végre nyíltan és õszintén!
Tegyük meg azokat a lépéseket, me-

lyeket jövõnk, gyermekeink és uno-
káink érdekében meg kell tenni!

Mi nem bújunk el saját felelõssé-
günk elõl. Ezt várjuk az állami hata-
lom és a társadalom többi szerep -
lõjétõl is, mindazoktól, akiknek jog-
alkotóként, jogalkalmazóként, szülõ -
ként, (oktatásirányítóként), pedagó-
gusként része van jövõnk alakításá-
ban (az oktatáshoz, intézményeink
mûködéséhez).

Ha nem hozzuk meg azokat a tör-
vényeket, amelyek az országot mun-
kaalapú társadalommá teszik, és nem
szerzünk érvényt törvényeinknek, er-
kölcsi és etikai értékeinknek, akkor a
gyermekeink félve fognak iskolába jár-
ni, tanáraink felmondanak, falvaink el-
néptelenednek, évezredes kultú ránk ból
kosz, bûz, piszok és erkölcsi nihil lesz.

Érvényt kell szerezni az Alkot-
mányban rögzített törvény elõtti
 egyen lõségnek. Nincs pozitív disz-
krimináció, mert az a másik irányba
negatív. Nincs megélhetési bûnözés,
mert a megfogalmazás álságos és ha-
zug.

Tisztesség van, emberség van, és ez
nem függ bõrszíntõl és rassztól. Ma-
gyar állampolgár van, és ha ezt tu-
domásul vesszük, nem fogunk tovább
lemaradni Európától.

Alkotmányban rögzített emberi és
polgári jogok vannak, írott és íratlan
erkölcsi szabályok, dolgozni és tanulni
akarás általi fejlõdés – nemtõl, fajtól,
vallási, politikai, nemzeti vagy etni-
kai kisebbséghez való tartozástól füg-
getlenül.

Mindezek alapján, kérésünk és el-
várásunk a Magyar Országgyûléstõl,
a legfõbb végrehajtó hatalmat meg-
testesítõ magyar kormánytól, az érin-
tett minisztériumoktól, valamint a
harmadik hatalmi ágként hivatkozott
bíróságoktól, ne legyenek közömbö-
sek az ország problémái iránt! Jogos
elvárásunk, és egyben jól felfogott ér-
dekünk, hogy a törvényalkotás ne
hunyjon szemet ezen emberi – vagy
inkább: embertelen – életvitel tér-
nyerése felett.

1.) A munkához való egyenlõ esé-
lyek biztosításán; a szociális és gyer-
mekvédelmi ellátások, támogatások
eléréséhez szükséges általános jogo-
sultsági feltételeken túl, tegyen kü-
lönbséget a törvény, építsen be szank-
ciókat a nemkívánatos emberi ma-
gatartásokkal szemben.

2.) Szigorítsa az állam, illetõleg az
önkormányzat által nyújtott „ingye-
nes pénzhez jutás” (szociális és gyer-
mekjóléti ellátások, támogatások) fel-
tételeit. Ezen jogosultságok legyenek
arányban a – jelenleg is törvényben
rögzített – kötelezettségek teljesíté-
sével, az állampolgár felelõsségének
érvényesítésével.

3.) Szigorítsa a már meglévõ, de
nem elég hatékony büntetõ, polgári
és eljárásjogi szabályokat, a kiszab-
ható büntetéseket; a bûncselekmény
útján létrejött vagyonra („dologra”) al-
kalmazza a vagyonelkobzás intéz-
ményét. Kezelje összetetten az itt fel-
említett társadalmi problémákat.

4.) Indítványozzuk, 5 évre vissza-
menõleg, valamennyi igénybe vett
szociálpolitikai kedvezmény létjogo-
sultságának teljes körû vizsgálatát, és
a jogosulatlanul felvett támogatás
visszafizettetését, valamint további
szankciók bevezetését (például újabb
szociálpolitikai támogatás felvételé-
nek kizárását).

5.) Az érdekvédõ szervek (állami és
civil szervek egyaránt) ne csak a jo-
gok oldaláról védjék az állampolgá-
rokat. Legyen feladatuk az állampol-
gárok kötelességérõl, felelõsségérõl
való felvilágosítás is.

Tegyük a dolgunkat, amíg nem késô!
Szerencsi Kistérség, 2008. május 23.

Bûdi Károly – Alsódobsza
Béki József – Bekecs 

Kiss Lajos – Golop
Hlivják László – Legyesbénye

Galambosi Imre – Mád
Csáki Barnabás – Megyaszó
Biró Ferenc – Mezõzombor

Szepessy Zsolt – Monok
Boros-Leskó Géza – Prügy

Héring Istvánné – Rátka
Sztrakon Béla – Sóstófalva

Rónavölgyi Endréné – Szerencs
Varga László – Taktaharkány 

Molnár Tibor – Taktakenéz
Vajtó János – Taktaszada

Osika József – Tállya
Majdanics László – Tiszalúc

Perge István – Újcsanálos

ÖNKORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉS TÁRSADALMUNK JOBBÁ TÉTELE ÉRDEKÉBEN
„A KÖZÖMBÖSSÉG A LÉLEK LEGSÚLYOSABB BETEGSÉGE” (FÉNELON)



A magyar társadalomban tapasz-
talható kedvezõtlen jelenségekre
hívja fel a figyelmet az a dokumen-
tum, amit május 23-án megtartott
rendkívüli ülésén fogadott el a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsa. 

A napirend elõtt Szepessy Zsolt mo-
noki polgármester azt javasolta, hogy
az általa valamennyi önkormány-
zathoz eljuttatott anyagot is tárgyal-
ják meg. Ezzel azonban a testület nem
értett egyet.  

Az „Önkormányzati kezdeménye-
zés társadalmunk jobbá tétele érde-
kében” címet viselõ elõterjesztést a
kistérség valamennyi településveze -
tõ jének tapasztalata és javaslata alap-
ján készítette az elõterjesztõ Varga
László. Taktaharkány polgármestere
kiemelte, hogy közös munkával olyan
dokumentum született, amely nem
sért jogszabályokat.  Az ötoldalas ösz-
szeállítás a családtámogatási rendszer,
a szociális ellátások, a közrend és a
közbiztonság, valamint a törvényes-
ség betartásának égetõ kérdéseivel fog-
lalkozik és azokra megoldási javas-
latokat tesz. A változtatás kulcsa a kis-
térség polgármestereinek véleménye
szerint a törvényhozásban rejlik, ezért
észrevételeikkel a parlament ez irá-
nyú munkáját szeretnék elõsegíteni.
A napirend megtárgyalása során több
módosító javaslat született, ezek több-
ségét azonban elutasította a tanács.
Megfogalmazódott, hogy a kezde-
ményezés sikeréhez összefogásra van
szükség. Az nem várható, hogy egyik
napról a másikra megváltoznak a dol-
gok, de fontos, hogy egy új szemlé-
letû gondolkodás kapjon szárnyra az
országban, amely a törvényesség út-
ján haladva a gyakorlati tapasztala-
tok hasznosításával igyekszik megol-
dást találni a társadalmi problémák-

ra. Többen azon véleményüknek ad-
tak hangot, hogy a jelenleg hatályos
törvények nem rosszak, csak be kel-
lene tartani az elõírásokat. 

A társulási tanács végül egyhan-
gúlag elfogadta az Önkormányzati
kezdeményezés társadalmunk jobbá
tétele érdekében címû elõterjesztést
azzal, hogy a dokumentumot Róna-
völgyi Endréné elnök, valamint Var-
ga László Taktaharkány, Vajtó János
Taktaszada és Boros-Leskó Géza,
Prügy polgármestere közösen adják
át az Országgyûlés elnökének. 

AZ ORSZÁGGYÛLÉS 
ELNÖKÉNÉL A KISTÉRSÉGI

JAVASLATOK

A kéréseket és az elvárásokat is
megfogalmazó munkaanyagot május
26-án délután a parlamentben vette
át a polgármesterek képviselõitõl Szi-
li Katalin, a Magyar Országgyûlés el-
nöke.

A dokumentum átadásán a kül-
döttség tagjai hangsúlyozták, hogy a
kistérség települései vezetõinek kö-
zös gondolkodása és munkája alap-
ján fogalmazták meg tapasztalataikat
és úgy érzik, hogy a problémák
õszinte feltárásával kötelességük fel-
hívni az Országgyûlés figyelmét a vál-
toztatásra. A polgármesterek kie-
melték, hogy sürgõsen módosítani
szükséges érvényben lévõ törvénye-
ken és rendeleteken és a törvényho-
zásnak nem szabad szemet hunynia
az ország valós problémái felett.

Szili Katalin hangsúlyozta, hogy
házelnökként eljuttatja a dokumen-
tumot a parlament valamennyi ér-
dekelt bizottságához és a Fenntart-
ható  Fej lõdés Nemzeti Tanácsa is fog-
lalkozik majd a szerencsi kistérség ál-
tal felvetett problémákkal. Az Or-
szággyûlés elnöke szerint õsszel már

komoly  elõ készítõ munka kezdõdhet,
akár a kezdeményezõ polgármeste-
rekkel közösen.  

Az átadással egyidõben nyilvá-
nosságra hozott dokumentum szól a
családtámogatási rendszer visszás-
ságairól és többek között konkrét ja-
vaslatot tesz arra, hogy a családi pót-
lék legfeljebb három gyermekig jár-
jon, további gyermekek vállalása
esetén adójóváírás, adókedvezmény
formájában kellene támogatást nyúj-
tani. Az anyag megfogalmazza a
szociális segélyezés gyakorlatának
visszásságait, ami jelenleg inkább a
munkakerülésre ösztönöz, hiszen
sok esetben nincs különbség a segély
legmagasabb összege és a minimál-
bér között. A polgármesterek felhív-
ják a figyelmet a visszás társadalmi
jelenségekre, többek között az uzso-
rára, ami a leghátrányosabb helyzetû
térségekben élõk egy csoportjának
meggazdagodásához, míg a másik ol-
dalon több esetben – családi tragé-
diához vezet. Foglalkozik a közbiz-
tonság és az oktatás problémáival, az
iskolákban és a hivatalokban ta-
pasztalt erõszakkal.

***
Soltész István, az Országgyûlés

fõtitkára június 2-án levélben tájé-
koztatta Rónavölgyi Endrénét, hogy
az önkormányzatoknál is egyre hang-
súlyosabban jelentkezõ problémák-
kal kapcsolatos kezdeményezésüket
– Szili Katalin házelnök megbízásá-
ból – továbbította az Országgyûlés
önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottságának. A fõtitkár egyben felkérte
a bizottság elnökét, hogy gondos-
kodjon arról, hogy szükség szerint
más bizottságok bevonásával tekint-
sék át a felvetett kérdéseket és ja-
vaslatokat, és az azokra vonatkozó
álláspontjukról tájékoztassák a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás el-
nökét. Á. A. – S. L.

A városközpont-rehabilitáció har-
madik ütemének terveirõl tájéko-
zódtak május végén és június elején
az önkormányzati intézmények dol-
gozói, civil szervezetek képviselõi,
nyugdíjasok, a mozgáskorlátozottak
egyesületének a tagsága és vállal-
kozók. 

A helyi középiskolában és a Rá-
kóczi-várban megtartott fórumokon
elhangzott, hogy a tervezett beru-
házás-sorozat elsõ állomásaként
megtörtént a Kisboldogasszony ró-
mai katolikus templom külsõ re-
konstrukciója, megújult a községi
fürdõ és a várkert. A város az idén
pályázatot nyújtott be a Norvég
Alap elnevezésû pályázatra. A pro-
jekt keretében a belvárosban lévõ re-
formátus templomot teljes körûen,
míg a katolikus templomnak a bel-
sejét újítanák fel, valamint a Rákóczi-
várban 800 millió forint értékû be-
ruházást terveznek. Az elsõ fordu-

lón túljutva ötven százalékos esélye
van a városnak az eredményes sze-

replésre. Az Észak-magyarországi
Operatív Program keretében pedig
már a belváros rehabilitációja III. üte-
mének megvalósításához igényel
támogatást Szerencs. Mint elhang-
zott, a készülõ programban a Kos-
suth tér átépítése, valamint ehhez
kapcsolódóan a Petõfi út, az Erzsé-
bet út és az Erzsébet tér rekonstruk-
ciója szerepel. Ugyancsak itt terve-
zik az ÉMÁSZ épületegyüttes felújí-
tását, a piac fejlesztésének folytatá-
sát. A közel egymilliárd forintos fej-
lesztéshez több mint 600 millió fo-
rint támogatást igényel a regionális
fejlesztési tanácstól a szerencsi ön-
kormányzat. 
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Közérdekû munkavégzéshez kötik
a szociális segélyek folyósítását Mo-
nokon, ahol csak azok a családok
kaphatnak az adható támogatások-
ból, akik rendszeresen járatják óvo-
dába és iskolába a gyerekeiket.  

A község önkormányzata május
21-ei ülésén 6 igen és 2 nem sza-
vazattal megerõsítette korábbi dön-
tését, miszerint megvonják az adha-
tó szociális támogatásokat azoktól a
szülõktõl, akik az intézmény felszó-
lítása ellenére nem járatják gyere-
keiket óvodába és iskolába. Heves
vita után, ugyancsak minõsített több-
séggel született meg az a helyi ren-
delet, amelyben a rendszeres szoci-
ális segély folyósítását közérdekû
munkavégzéshez kötötte a testület,
amelyet napi ötezer forint értéken
számolnak.  

Szabó Rita jegyzõ a döntések elõtt
felhívta a testület figyelmét arra,
hogy a tervezett rendeletmódosítá-

sok nincsenek összhangban a hatá-
lyos jogszabályokkal. A nemmel
voksolók megerõsítették, hogy alap-
vetõen egyetértenek az elõterjesz-
tésben foglaltakkal, azonban nem kí-
vánnak törvénytelen döntések meg-
hozatalában szerepet vállalni. 

A polgármester szerint a jogsza-
bályokat emberek hozzák, ha pedig
a rendelkezések elavulnak, akkor
azokat meg kell változtatni. Szepessy
Zsolt szerint a monoki önkormány-
zat mostani döntéseivel ezeknek a
törvénymódosításoknak az elérésé-
hez járul hozzá. A polgármester
fontosnak tartotta a munka értéké-
nek visszaállítását – s mint mondta
–, a faluban szükség van szorgos ke-
zekre.  

Az ülésen elhangzott, hogy a dön-
tések nem kisebbségi ügyek, hiszen
a községben a rendszeres szociális
segélyben részesülõknek mindössze
5-6 százaléka tartozik a roma la-
kossághoz.

A Zempléni Településszövetség
(ZTSZ) elnöksége a közelmúltban
megtárgyalta a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás kezdeményezését
és állásfoglalásuk szerint egyetérte-
nek az abban foglaltakkal. A szö-
vetség elnöke várhatóan még júni-
usban rendkívüli közgyûlést hív ösz-

sze, amelyen határozatot is hoznak
a szerencsi kezdeményezés támo-
gatásáról. A ZTSZ szeretné a témá-
ban járatos szakembereket és a tér-
ség politikusait egy asztalhoz ültet-
ni és velük közösen tárgyalni arról,
hogy miként lehetne a felvetett prob-
lémákat megoldani.

A SZERENCSI KISTÉRSÉG 
A TÁRSADALOM JOBBÁ TÉTELÉÉRT 

SEGÉLYT CSAK MUNKA
ELLENÉBEN

A monoki képviselõk többsége támogatta az új rendeletet. 
Településvezetõk Szili Katalinnál, az Országgyûlés elnökénél (balra).

A ZTSZ TÁMOGATJA 
A SZERENCSI KEZDEMÉNYEZÉST 

FÓRUMOK A VÁROSFEJLESZTÉS TERVEIRÕL

A város pedagógusai is megismerkedtek a pályázat részleteivel.

Európai uniós és hazai pénz-
ügyi forrásokból 2013-ig több
mint 25 milliárd forint jut fõu-
tak fejlesztésére Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében – jelentette
be a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. a napokban. Vár-
hatóan már 2009 májusában el-
kezdõdik a 37-es számú fõút
szerencsi átkelési szakaszának
az átépítése. A 2010 májusára
elkészülõ mintegy 2,5 kilométer hosz-
szúságú úttest felújítására 1,4 milliárd
forintot fordítanak. A beruházás során
a Szerencs-patakon új hidat létesítenek
és az országos hálózathoz tartozó ke-

rék párút is épül a fõút mentén a vá-
rosban. A 37-esnek a 38-as útig terjedõ
szakaszát a tervek szerint 2011 és 2013
között korszerûsítik. A munka becsült
költsége mintegy 10 milliárd forint. 

MILLIÁRDOK 
A FÕÚT FEJLESZTÉSÉRE  



A Szerencsi Általános Iskola és
Mûvészetoktatási Intézmény igaz-
gatója a tanév végén nyugállomány-
ba vonul. Kulcsár Sándorné (fotón-
kon) 2007-tõl vezeti az összevont in-
tézményt, azonban idén húsz esz-
tendeje annak, hogy megválasztották
a Rákóczi Zsigmond Általános Isko-
la igazgatójának. 

Láng Katalin 1949-ben született
Mezõzomboron. A helyi általános is-
kola után a szerencsi Bocskai István
Gimnáziumban érettségizett, majd
az egri tanárképzõ fõiskolára jelent-
kezett földrajz–testnevelés szakra. 

– Miért pont a testnevelés mellett
döntött?

– Mindig is sportoltam. Kézilab-
dáztam, atletizáltam, a gimnáziumban
kosaraztam. Amikor elhatároztam,
hogy pedagógus leszek, a testnevelõ
szakon kívül eszembe sem jutott más.
Igaz, volt egy érdekes része az éle tem-
 nek: fõiskolás koromban egy sítábor-
ban balesetet szenvedtem és kilenc hét
gipsz után azt mondták: nem fogom
tudni folytatni ezt a szakot. Sok töp-
rengést követõen úgy határoztam: ab-
bahagyom az iskolát. Ekkor édes-
apám megkérdezte: nem lesz diplo-
más lányom? Átgondoltam és döntöt-
tem. Két esztendõ kihagyás után Nyír-
egyházán, levelezõ tagozaton folytat-
tam a tanulást, majd 1973-ban kap-
tam a diplomát. 

Utolsó éves koromban, 1972 ka-
rácsonya elõtt találkoztam a férjem-
mel, majd a következõ év márciusá-
ban megesküdtünk. Kilenc napos is-
meretség után volt az eljegyzésünk és
34 évig éltünk együtt boldogan. 

– Hogyan vezetett az útjuk Sze-
rencsre?

– A férjem aktív labdarúgó volt, és
kerestünk egy olyan helyet, ahol a test-
nevelõ házaspárt és a futballistát is
tudják fogadni. Hamarosan Kisvárdára
kerültünk. A párom fél évig egy álta-
lános iskolában tanított, én pedig a
helyi gyógypedagógiai intézmény-
ben dolgoztam. Nem volt könnyû, de
megtanultam értékelni az ott tanító
kollégák munkáját. Hat hónap eltel-
tével a férjem városi sportfelügyelõ
lett, ekkor én az õ feladatát is ellát-
va két munkahelyen dolgoztam to-
vább. 1975 januárjában megszületett
a fiunk, majd 21 hónap múlva a kis-
lányunk. A gyes ideje alatt, 1978-ban
kerültünk Szerencsre. Sajnos, ehhez
is életem egyik tragédiája fûzõdik, hi-
szen édesapám halála miatt jöttünk
haza. Közel akartam kerülni anyám-
hoz.

A férjem városi sportfelügyelõ lett,
én pedig a Hunyadi János Általános
Iskolában kezdtem dolgozni. Teltek-
múltak az évek, és a sokat emlege-
tett szerencsi iskola-átalakítás után
1987 áprilisában engem egy évre, át-
menetileg megbízott városi úttörõel-
nöknek neveztek ki. Elvállaltam, de
azzal a kikötéssel, hogy vissza aka-
rok menni tanítani. Néhány hónap
múlva kaptam egy háromhetes né-
metországi jutalomutazást, és amikor
hazaérkeztem, már egy pletyka fo-
gadott: volt egy sikertelen választás
és én leszek a 3-as iskola megbízott
igazgatója. Így lett. 1988. augusztus
16-án megbízott vezetõként kerültem
az újonnan alapított iskolába. Ennek
idén éppen húsz esztendeje. 

Az akkori körülmények lehetõvé tet-
ték, hogy így alakuljanak a dolgok és
én azt gondoltam: ha erre alkalmas-
nak találnak, elvállalom. Nem bán-
tam meg, bár egy kicsit messzebb ke-
rültem az eredetileg imádott sza kom-
tól, de nagyon megszerettem ezt a
munkát. Szervezni, irányítani – ez lett
az életem. Mindig akkor voltam bol-
dog, ha a nap végére elfáradtam. 

– Beszéljünk errõl az idõszakról!
– Szép volt, jó volt, elég volt…
– Valóban így érzi?
– Igen, ha az örökös megfelelni aka-

rásról van szó. Esténként otthon a tör-
vényeket bújni, naprakész informá-
ciókkal rendelkezni a folyamatos
változásokról… Ez már nekem fá-
rasztó. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

XXIII. év fo lyam 11. szám                 2008. június 13.                      Ára: 140 fo rint

KÖZ ÉLE TI LAP � MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN  

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

Kevés hazai dalos közösség éri meg a nyolc és fél évtizedes kort. 

A házigazdákkal együtt négy ének-
kar szerepelt az ünnepi hangverse-
nyen, akiket a város polgármestere
köszöntött. Rónavölgyi Endréné be-
szédében köszönetet mondott mind-
azoknak, akik a nagy múltú, a tele-
pülésnek jó hírnevet szerzõ szeren-
csi kórust az elmúlt nyolc és fél év-
tizedben segítették. 

Elhangzott, hogy az 1923-ban meg-
alakult együttes karnagyai – sorrend-
ben Klain Sándor, Scholtz Jenõ, Bán-
hegyi Gyula, Puskás Károly, Engi Ist-
ván – vezetésével számos elismerés-
ben és kitüntetésben részesült. Díja-
ik között az Ezüstkoszorú fokozat és
Aranykoszorú Diploma egyaránt sze-
repel. Az együttesnek 1990-tõl Geb-
ri József, a Nyíregyházi Fõiskola ének
tanszékének tanára a szakmai veze -
tõje, akivel a közösség további szép
sikereket ért el. A polgármester a kó-
rus támogatásáért köszönetet mondott
az eseményen jelenlévõ Pál György
és Pallai Miklós nyugalmazott gyár-
igazgatóknak és Cseppely János volt
szakszervezeti titkárnak.  

A jubileumi hangversenyen fellé-
pett a város másik énekegyüttese, a
Hegyalja Pedagógus Kórus, akik után
a Tiszavasvári Vegyeskar repertoár-

jából kapott ízelítõt a közönség. Az
alkalomra érkezett Szerencs erdélyi
testvérvárosából, Nyárádszeredáról a
Bocskai Dalkör Nõi Kara, akiknek a
szereplése kedves színfoltja volt az
ünnepségnek. Az összkari számként

Verdi Nabuccójából hangzott el rész-
let, majd az önkormányzat, a fenn-
tartó Városi Kulturális Központ és
Könyvtár, valamint a fellépõ kórusok
képviselõi adták át ajándékaikat az
ünnepelt férfikarnak. Az eseményen
külön köszöntötték Gebri József kar-
nagyot, Szabó Tibort, a kórus elnö-
két és Kiss Lászlót, a legrégebbi ak-
tív dalost, majd valamennyi kórustag
számára emléklapot adtak át a jubi-
leum alkalmából. 

JUBILÁLT A SZERENCSI FÉRFIKAR 

A négynapos programsorozat nyi-
tóeseményét az általános iskola Rá-
kóczi épületének aulájában tartot-
ták, ahol Szerencs polgármestere üd-
vözölte a vendégeket. Rónavölgyi
Endréné köszöntõjében a három
város kulturális és ifjúsági  együtt  mû -
ködésének fontosságát hangsúlyoz-
ta, amelynek keretében most Sze-
rencs látja vendégül a testvértele-
pülések csoportjait. A hesperange-i
delegációt Marie-Thérése Ganten-
bein polgármester és Joseph Alt-
mann alpolgármester, a malchini

küldöttséget Jörg Lange polgármes-
ter vezette.  

A Rákóczi-vár árkádos termében a
három városban élõ mûvészek alko-
tásaiból nyílt kiállítás. A tárlaton Jo-
sée Olinger-Proth luxemburgi, Gün-

ter Horn német, valamint három he-
lyi alkotó, Schlosserné Báthory Pi-
roska, Matuscsákné Jobbágy Erika és
Ekker Róbert mutatkozott be a nagy-
közönségnek. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

HÚSZ ÉV UTÁN BÚCSÚ
AZ ISKOLÁTÓL

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ SZERENCSEN

Az idén Szerencs volt a házi -
gazdája a luxemburgi Hesperan-
ge és a németországi Malchin
testvérvárosokkal közösen szer-
vezett V. Europart Nemzetközi If-
júsági Találkozónak. Július 5–8-
án fúvószenekari koncerteken és
sportversenyeken találkoztak egy-
mással a három nemzet fiataljai,
miközben a városok mûvészei kö-
zös kiállításon mutatkoztak be a
nagyközönségnek.    

Az idén nyolcvanöt esztendeje annak, hogy megalakult a Szerencsi
Cukorgyár Férfikara. Az együttes két éve a város fenntartásába került,
és azóta a Szerencsi Férfikar nevet viselõ dalos közösség május 24-én
a Rákóczi-vár színháztermében tartotta jubileumát.

A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében Rónavölgyi End -
réné köszöntötte a testvérvárosi delegációkat.

MELLÉKLET:

IPAROSOK, SZOLGÁLTATÓK JEGYZÉKE
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A negyedik Zempléni Eurorégiós
Gazdanapokat június 6-8-án tartot-
ták meg Szerencsen. A rendezvé-
nyen közel kilencven standon 118
kiállító mutatkozott be a városi
sportcsarnokban és a Rákóczi út for-
galom elõl elzárt szakaszán. 

A háromnapos kiállítás és vásár
résztvevõit Rónavölgyi Endréné üd-
vözölte. A város polgármestere kö-
szöntõjében arra hívta fel a figyel-
met, hogy a több mint másfél évti-
zede életre hívott gazdanapi ren-
dezvény számos eredményt hozott
Szerencsnek és a kistérségnek. A
nemzetközi kapcsolatok szélesedé-

se mellett sikerült elõbbre lépni a tér-
ségfejlesztésben, valamint a helyi és
a regionális érdekek összehangolá-
sában egyaránt.   

Máhr András, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium szak-
államtitkára megnyitó beszédében
arról szólt, hogy komoly kihívások-
kal és lehetõséggel teli idõszak elõtt
áll a hazai agrárium. A Földet globá-
lis éhínség fenyegeti, aminek a ke-
zelésével a napokban konferencián
foglalkozott az ENSZ Élelmezési és
Mezõgazdasági Szervezete. A világ
agrártermelésében jelentõs változások
történtek. Európában is elfogytak a fel-
halmozott élelmiszerfeleslegek, ke-

resleti piac alakult ki, ami az árakat
is megemelte. Ez a folyamat tartós-
nak ígérkezik, amire a hazai agrár-
ágazatnak is meg kell adnia a meg-
felelõ választ. A termelés korszerûsí-
tésére, új technológiák bevezetésére
van szükség, amire Máhr András sze-
rint jó lehetõséget biztosít az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program.  

A szakállamtitkár a zempléni tér-
ség helyzetére kitérve hangsúlyozta,
hogy a szerencsi cukorgyár bezárá-
sa súlyos veszteséget jelent. Az
üzembe korábban alapanyagot be-
szállító gazdák tisztességes kárpót-
lásban részesülnek, amivel jelentõsen
növelhetik a versenyképességüket.
Máhr András ugyanakkor arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy 54 millió euró
áll rendelkezésre az úgynevezett di-
verzifikációs támogatásra, aminek a
felhasználásával új munkahelyek te-
remthetõk a térségben. Az államtit-
kár szerint megvalósításra váró pro-
jektekben nem lesz hiány, azt azon-
ban a helyben élõknek kell eldön-
teniük, hogy milyen agráripari fej-
lesztéseket látnának szívesen a tér-
ségben.   

Bogoly János, a Zemplén Euroré-
gió szlovákiai képviselõje a Felsõ-
Bodrogköz és az Ung-vidék vállal-
kozóinak üdvözletét tolmácsolta a
szerencsi rendezvény valamennyi
résztvevõjének, hangsúlyozva a ha-
tármenti térségek együttmûködésé-
nek fontosságát. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

A hõsök napjára emlékeztek má-
jus 23-án Szerencsen a volt Hunya-
di iskola elõtt, az elsõ világháborús
magyar katona szobránál. A kezében
puskát tartó honvéd alakjának talap -
zatán márványtábla õrzi a két világ-
égés szerencsi hõseinek nevét. Az ün-
nepségen Rónavölgyi Endréné pol-
gármester beszédében kiemelte, hogy
a dicsõ halottakat nem támasztja fel
az emlékezés, azonban az utódok-
nak példaként szolgál és erõt ad az
önfeláldozásuk. A ma élõknek kö-
telességük tisztelettel adózni azok
elõtt, akik vérüket áldozták, életüket
kockáztatták Magyarországért –
hangsúlyozta a szónok. A megem-
lékezésen Börzsönyi József refor-
mátus esperes és Tóth László római
katolikus plébános mondott ökume-
nikus imát az elesettekért, majd a Sze-
rencsi Szakképzõ Iskola énekkara
adott ünnepi mûsort. Az emlék-
helynél a város önkormányzata, in-
tézmények és civil szervezetek he-
lyezték el koszorúikat. 

Ugyancsak a magyar hõsökre em-
lékeztek május 25-én Ondon. A te-
lepülésrész ravatalozójának falán
lévõ márványtáblánál He-
ves János méltatta az elmúlt
évszázad világégéseinek ál-
dozatait. Az alpolgármester
felidézte, hogy az elsõ vi-
lágháború véres  veszteségei -
nek megrendítõ hatására
1917-ben törvény rendelte
el, hogy minden település
méltó módon örökítse meg
azoknak a lakosoknak a ne-
vét, akik életüket áldozták a
hazáért. 1924-ben pedig a
hõsök nemzeti emlékünne-
pévé nyilvánították május
utolsó vasárnapját. 1946-tól
ugyan elmaradtak a hivata-
los megemlékezések, azon-

ban az Országgyûlés 2001-ben újra
törvénybe iktatta az ünnepet, ame-
lyet azóta évrõl évre Szerencsen és
Ondon is megtartanak.   

Danyi László önkormányzati kép-
viselõ beszédében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy ezen a napon nem-
csak azokra a hõsökre emlékeznek,
akiknek a sírját ápolják a temetõkben,
hanem azokra is, akik a harcokból
testileg, vagy lelkileg megnyomo-
rodva tértek haza, akiket elhurcoltak
és évekig ellenséges országok fo-
golytáboraiban sínylõdtek, akik
nyomtalanul eltûntek, vagy jeltelen
sírban idegen földben nyugszanak.   

A beszédet követõen a helyi ön-
kormányzat, intézmények képviselõi,
majd az egykori áldozatok hozzá-
tartozói is elhelyezték a megemlé-
kezés virágait a ravatalozó falán ta-
lálható emléktáblánál.

A résztvevõk a településrész re-
formátus templomába vonultak, ahol
helyi zeneiskolás növendékek adtak
mûsort, majd Börzsönyi József re-
formátus esperes és Tóth László ró-
mai katolikus plébános mondott imát
az elhunyt áldozatokért. 

Huszonkilenc nagycsoportos bú-
csúzott június 4-én a szerencsi Nap-
sugár Óvodától. Az ünnepi alkalomra
anyukák és apukák, nagyszülõk és
testvérek népesítették be az intézmény
bejárata elõtti teret. A versek, dalok és
mondókák után a ballagók csakhamar
táncra is perdültek. Majd egy-egy mon-
datban felidézték az óvodában töltött
évek kedves emlékeit és név szerint is

bemutatkoztak a közönségnek. Kedves
pillanata volt az ünnepségnek, amikor
a kis- és középsõ csoportosok köszön-
tek el a távozó nagyobbaktól. Ezt kö-
vetõen az óvónõk és dadák könnyes
szemmel akasztották a gyerekek vállá-
ra az útra készülõk tarisznyáját. Angyal
Györgyné beszédében arra hívta fel a
figyelmet, hogy az óvodások az intéz-
ményben eltöltött évek alatt felkészül-

tek arra, hogy sikeresen
kezdjék el általános isko-
lai tanulmányaikat. A tag-
intézményvezetõ-helyettes
egy-egy emléklappal ked-
veskedett a ballagó nagy-
csoportosoknak, majd a
búcsúzók az óvónõkkel, a
dadusokkal közösen még
egy utolsó közös sétát tet-
tek a Napsugár óvoda ud-
varán.

A Nemzetközi Demokratikus
Nõszövetség 1949. novemberi ha-
tározata alapján minden esztendõ
május utolsó vasárnapján ünnepel-
jük a gyermeknapot. Az 59 évvel
ezelõtt megfogalmazott cél az volt,
hogy rendszeresen szervezzenek a
háború sújtotta országok gyerme-
keinek megsegítését szolgáló akció -
kat. Magyarországon napjainkban a
legtöbb településen, így Szerencsen
is játékos programokat, versenyeket
rendeznek a gyermekeknek.

Több napos program részesei le-
hettek a közelmúltban a szerencsi
gyárkerti óvodások. A kellemes, kora
nyári idõjárás is hozzájárult ahhoz,
hogy a gyermekek sok idõt tölthes-
senek a szabadban. Május 27-én  dél -
elõtt lovas omnibusz érkezett az in-
tézménybe. A kicsik várták a külön-
leges programot, és csoportonként
szálltak fel a két paci által vontatott
jármûre, hogy részt vegyenek ezen
a nem mindennapi városnézésen. 

Két nap múlva a nagyszülõk és
unokák napját rendezték meg az in-
tézményben. A nagyik érdekes prog-
ramokkal lepték meg a gyermekeket.
Volt, aki az ízek és illatok világával
ismertette meg az ifjakat, mások a
gyöngyfûzés rejtelmeibe nyertek be-
tekintést. Nagy örömmel fogadták az
ovisok azokat a nagymamákat, akik
finomságok készítésére invitálták
õket. Érkeztek a gyümölcsök, elõ -
került a liszt, a cukor, kakaó és lek-
vár, majd kicsik és nagyok közösen
készítették el az aznapi desszertet. 

A gyermekhét programjai másnap
délelõtt folytatódtak. A hangszerbe-
mutató során a különbözõ zene-
szerszámokat kellett felismerni a gye-
rekeknek, majd hamarosan újabb
vendégek érkeztek az intézmény ud-
varára. A Szerencsi Rendõrkapitány-
ság munkatársai készséggel mutatták
be a járõrkocsiban található eszkö-
zöket. Ugyancsak nagy sikere volt a
tûzoltók érkezésének is, hiszen a nagy
piros jármû igazi különlegességnek
számított minden gyermek számára.

A Napsugár óvoda udvara talán a
szokásosnál is hangosabb volt ezen
a délelõttön. A gyermeknap alkal-
mából sorversenyek, labdajátékok
várták a kicsiket, miközben vidám da-
lokat énekelve örültek a szép idõjá-
rásnak. Néhányan a várkertbe ki-
rándultak, ahol a nemrég kihelyezett
fa játékszer igazi szórakozást nyúj-
tott az ovisoknak.

Gyereknapi programra invitálta a 4-
es számú választókörzetben élõ anyu-
kákat és csemetéiket május 24-én
Uray Attiláné önkormányzati képvi-
selõ. A kollégium étkezõjében terített
asztal várta a vendégeket. A képvi-
selõ az alkalomra tortát rendelt, ame-
lyet szétosztott a jelenlévõk között.
Uray Attiláné az ünnep alkalmából
játékokat is vásárolt a körzetében élõ
kisgyermekes családoknak, amelye-
ket köszönettel fogadtak a többsé-
gükben bölcsõdés- és óvodáskorúak. 

A hetes számú választókörzet fiatal-
jait hívta vidám délutáni programra má-
jus 31-én Rónavölgyi Endréné. Az ön-
kormányzati képviselõ gyermeknapi
programján minden résztvevõ egy par-

ti-kalapot kapott, majd hamarosan
megérkezett az óriási torta, amibõl min-
denkinek jutott egy-két falat.

Az evés-ivás után jólesett a gye-
rekeknek a rövid torna, majd egy kis
futással vezették le a szombat dél-
utáni rögtönzött gimnasztikát. A sza-
bad programban a gyerekek az asz-
talnál festettek és rajzoltak, majd né-
hányan az aszfalton próbálták ki te-
hetségüket. 

Ebben az idõpontban invitálta Ko-
rondi Klára is gyermeknapi programra
az 1-es számú választókörzetben
 élõ ket. A kicsiket és a megjelent fel-
nõtteket a házigazda üdvözölte, kö-
szönetet mondva segítõinek, akik ál-
dozatos munkájukkal hozzájárultak
a délután megszervezéséhez. A rö-
vid megnyitó után Bombi és Pityó-
ka, a két bohóc szórakoztatta az apró-
népet, akik közül néhányan táncra is
perdültek a jó zene hallatán. Idén is
nagy sikere volt a pónilovaglásnak,
és az ugrálóvárban is felszabadultan
szórakoztak a fiúk és lányok.

A HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK

A szerencsi emlékmûnél a város polgármestere mondott beszédet.

Az ondiak tisztelegtek a hôsi halottak
elõtt. 

ELBALLAGTAK 
A NAGYCSOPORTOSOK 

Búcsú a szeretett óvodától. 

PROGRAMOK GYERMEKEKNEK

Remek szórakozás volt kipró bál -
ni egy igazi tûzoltóautót.

Mindenkinek jutott a csoki-
tortából. 

Bohócmûsor kicsiknek és na -
gyok nak.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

EURORÉGIÓS GAZDANAPOK

Látogatás a Zempléni Eurorégió standjánál. 

Ajándék várta a fiatalokat.
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HÍ REK, IN FOR MÁ CI ÓK

MI A VÉLEMÉNYE 
AZ EUROPART PROGRAMRÓL?  

Marie-Thérése Gantenbein, polgármester,
Hesperange:
– Életem egyik nagy felfedezése Szerencs,
ahová mindig szívesen jövök. A mostani
és az ehhez hasonló események jó alkal-
mat teremtenek arra, hogy a három tele-
pülésen élõ fiatalok és felnõttek megis-
merjék egymást. Fontos, hogy a gyereke-
ink más nemzetek fiainak bemutassák tu-
dásukat, akiknek a teljesítményét össze-
hasonlíthatják a sajátjukkal. Erre is szolgál
a közösen életre hívott Europart program,
amit nagyon sikeresnek értékelek. Mindig
csodálattal tölt el a szerencsi vendéglátóink szervezõkészsége. A szívé-
lyes fogadtatásnak köszönhetõen úgy érezzük itt magunkat, mintha nem
is egy idegen országban, hanem odahaza lennénk.

Jörg Lange, polgármester, Malchin: 
– Nagyon örülök annak, hogy Európa ke-
leti és nyugati fele között ledõltek a falak,
aminek köszönhetõen könnyebben egy-
másra találhatnak, és ismerkedhetnek a
kontinens különbözõ részein élõ nemze-
tek. Szerencs, Hesperange és Malchin
együttmûködése a ’90-es évek végén az Eu-
ropolis programmal kezdõdött. Ennek
2001-es lezárása után döntöttünk arról,
hogy az ifjúság és a kultúra területein foly-
tatjuk a közös munkát. A rendszeres ta-
lálkozások révén szorosabbra fonódik a pol-

gárok közötti kapcsolat, és a gyerekeket is arra neveljük, hogy más nem-
zetek fiataljaival megismerkedjenek. Ezzel példát mutatunk Európa vá-
rosainak, ráirányítva a figyelmet arra, hogy az országoknak, települé-
seknek nem szabad elszigetelõdniük. 

Gunnar Schäfer, zenekari tag, Malchin:
– Nagyon jól érzem magam Szerencsen,
ahol a mostani már a hatodik látogatásom.
Az elmúlt években állandó résztvevõje vol-
tam a három város által szervezett talál-
kozóknak. Azt tapasztaltam, hogy a sze-
rencsiek nyitottak az új dolgok iránt és na-
gyon vendégszeretõk. Ezért minden alka-
lommal örömmel jövök ide. Talán elárul-
hatom, hogy személyes kötõdésem is volt
Szerencshez. Korábban két évig egy itteni
lány volt a barátnõm, akit egy luxembur-
gi csereprogram keretében ismertem meg.

Charel Freistroffer, zenekari tag, Hes-
perange:
– Korábban nem voltak ismereteim Ma-
gyarországról, Szerencsrõl még csak
nem is hallottam. Amikor azonban az is-
kolában szóba került a mostani látoga-
tás, úgy gondoltam, hogy eljövök ebbe
a városba. Nem voltak elvárásaim az it-
teni programmal kapcsolatban, azonban
kitûnõen érzem itt magam. Különösen a
koncertek tetszenek, amelyek az egyéb
programok mellett nagy élményt jelen-
tenek.

JUNIÁLIS. A hagyományos juniá-
lisunkat a fenyvesben június 21-én
16 órától tartjuk. A program a szo-
kásos: közös nótázás, tánc, szalon-
nasütés, koccintás. Az Összefogás
Szerencsért képviselõi nevében a
körzeten kívülieket is szeretettel vár-
ja:

Visi Ferenc
II. sz. körzeti képviselõ

ZÖLD VADMÛVELET. A Hegyal-
ja Fesztivál által meghirdetett kör-
nyezetvédelmi akcióhoz csatlakoz-
va öt szerencsi gimnazista június 15-
ére virradóra virágokból ültet béke-
jelet az Erzsébet téren. A szokatlan
kezdeményezés célja, hogy felhívja
a figyelmet a városközpontban lévõ
elhanyagolt területre. Bíró Glória,
Egeli Dalma, Hubay Hanga, Hrubi
Zita és Pocsai Petra a fesztivál ho-
napján bukkant rá a Zöld Vadmûvelet
2.0 felhívásra, amely felkeltette az ér-
deklõdésüket. Az „Áss, ültess, gya-
rapíts!” felszólításnak eleget téve
olyan közterületet kerestek a város-
ban, ahol akad még tennivalója a ker-
tészeknek. Így bukkantak rá az Er-
zsébet térre. A lányok az éjszakai vi-

rágültetés után a vasárnap délutánt
a helyszínen tölti. Kérik a város la-
kóit, hogy személyes megjelenésük-
kel segítsék akciójuk sikerét.

A SZENTÍRÁSSAL ISMERKEDNEK.
A Biblia évéhez kapcsolódva Ismer-
kedés a Szentírással címmel tartanak
közösségi programokat csütörtö-
könként 20 órától a szerencsi római
katolikus plébánián. A filmvetítéssel
és bibliamagyarázattal egybekötött
rendezvénysorozatra minden felnõtt
érdeklõdõt szeretettel várnak.

TRAUMATOLÓGIA-VÁLTOZÁ-
SOK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a Miskolci Egészségügyi
Központ diósgyõri telephelyén a fel-
nõtt traumatológiai (baleseti sebé-
szeti) fekvõbeteg-ellátás és a trau-
matológiai sürgõsségi betegellátás
2008. június 1-jétõl megszûnik.

A diósgyõri telephelyhez tartozó tra-
umatológiai fekvõbetegeket és a tra-
umatológiai sürgõsségi eseteket ettõl
az idõponttól a Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Kórház Traumatológiai
Osztálya látja el. A diósgyõri telep-
helyhez tartozó traumatológiai járó-
beteg-ellátást a diósgyõri rendelõin-
tézetben munkanapokon 8–20 óráig
változatlanul mûködteti a Di-Tra Kft. 

TRIANON-EMLÉKTÚRA. A sze-
rencsi Sziget Alapítvány a trianoni bé-
kediktátum Magyarországra kény-
szerítésének 88. évfordulója alkal-
mából, valamint a sport jellegû ter-
mészetjárás népszerûsítése érdeké-
ben egészségmegõrzõ túrát szervez
a Zempléni-hegységbe. A résztvevõk
június 14-én (szombat) 8 órakor kü-
lönjárati autóbusszal indulnak a

Bocskai gimnázium parkolójából Sá-
toraljaújhelyre. A gyalogtúráról to-
vábbi információ a 30/903-4195-ös
telefonszámon kérhetõ.

FELHÍVÁS BORVERSENYRE. Az
idén Erdõbénye ad otthont június 27-
én a tokaji borvidék XIII. borverse-
nyének. A nemes versenyre nevez-
ni a bortörvényben rögzített minõségi
kategóriáknak megfelelõ hordós és
palackos tokaji nedûkkel lehet,
amelybõl a termelõ tételenként leg-
alább 200 liter készlettel rendelke-
zik. A nevezések a jelentkezõhöz leg-
közelebb esõ hegyközségi irodá-
ban, valamint a borvidéki hegyköz-
ségi tanácsnál munkanapon 8–12
óráig leadhatók, amelynek határ-
ideje június 24. (kedd) 12 óra. A rész-
vétel további feltételei: kitöltött ne-
vezési lap, fajtánként 3 (legalább 1/2
literes) palack, 3000 Ft/tétel nevezési
díj megfizetése a borok leadásakor.
Várjuk nevezéseiket.

Bogacskó Józsefné hegybíró
Rátka hegyközség
Tel.: 20/2240-319

BALLAGÁS ÉS ÉVZÁRÓ. A Sze-
rencsi Általános Iskola Bolyai épü-
letének végzõs diákjai június 14-én
búcsúznak az alma matertõl. A vá-
rosi sportcsarnokban szombaton 9
órától kezdõdõ eseményen 52 fia-
tal köszön el a pedagógusoktól és a
diáktársaktól. A Rákóczi épület ün-
nepségét ugyancsak június 14-én,
azonban délelõtt fél 11-tõl tartják,
ahol összesen 70 ballagó diák
akasztja a vállára a tarisznyát. Az ál-
talános iskola központi tanévzáró
ünnepségét június 15-én, vasárnap
16 órától tartják a városi sportcsar-
nokban. 

Megszületett a dokumentum társadalmunk jobbá
tétele érdekében. A szerencsi kistérségi társulás ti-
zennyolc településének polgármestere látta el kéz-
jegyével a kiáltványt. Mûfaját tekintve a sajtóban
többször petícióként jelölték, azonban a település-
vezetõk szándéka a csokorba gyûjtött felvetésekrõl,
javaslatokról, ezek megoldási lehetõségeirõl történõ
tárgyalás és nem csupán tiltakozás, vagy éppen kö-
vetelés. Ez utóbbi azért lényeges, mert az aláírók sze-
retnék, ha a törvények, rendeletek módosításában
is hasznosítanák a döntéshozók a gyakorlati ta-
pasztalatokat. Ehhez pedig párbeszédre van szük-
ség a házelnökkel, a parlament bizottságaival, a mi-
niszterekkel. Így bontakozhat ki a társadalmi vita a
szociális ellátórendszer buktatóiról, a családok tá-
mogatásának hatékonyabb formáiról, az oktatási
rendszer változtatásának irányairól, a gyermekek ne-
veléséhez nyújtott állami segítségrõl, a segélyrõl és
munka becsületérõl, a városokban és falvakban élõk
biztonságáról, az uzsoráról és a bûnözésrõl, mint
életformáról, az erõszakról az iskolákban és hiva-
talokban. A felsorolásból is kitûnik, hogy ez talán
jóval több annál, mint helyi rendeleteket módosí-
tani, a segélyért közmunkát és a szociális támoga-

tásért a gyermek iskolába járatását elõírni. Bár két-
ségtelen, hogy ez utóbbi megoldás gyorsabbnak és
hatékonyabbnak tûnik, az már korántsem biztos, hogy
kiállja a törvényesség próbáját. Ekkor pedig kezdõd-
het minden elölrõl... 

A hosszabb utat választotta a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás – Monok polgármesterének is az
egyetértésével –, míg a község önkormányzata arról
határozott, hogy a saját útját járja. A társulás tanácsa
egységes volt a kérdés eldöntésében. Így hát nem is
nagyon értem azokat a vélekedéseket, amelyek arról
szólnak, hogy ki csatlakozott és mihez?  Igaz, már
maga a felvetést is méltánytalannak érzem, de azért
annyi bizonyos, hogy a polgármesterek már 2008.
április 25-ei tanácskozásukon sürgették a törvényi vál-
toztatások szükségességét és azt, hogy a problémá-
kat összegyûjtve az Országgyûléshez fordulnak a ked-
vezõtlen jelenségek felszámolása, a térség jövõje ér-
dekében. (Szerencsi Hírek 2008. május 9-ei száma,
11. oldal.) Az errõl szóló dokumentum alig egy hó-
nap alatt elkészült, majd ennek megvitatása után 2008.
május 26-án a szerencsi kistérség képviselõi átnyúj-
tották a házelnöknek.

Sárkány László 

MINDEN MEGY A MAGA ÚTJÁN

A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár az idei nyári ifjú-
sági olvasottsági verseny keretében
pályázatot hirdet a szerencsi kis-
térség tanulóinak.

A diákok három korcsoportban ad-
hatnak be pályázatot nyári olvas-
mányukról. 

9–10 évesek: Mátyás királyról szó-
ló népmese, illetve monda feldol-
gozása. 11–12 évesek: Jules Verne
egy szabadon választott mûvének fel-
dolgozása olvasónapló formájában.                

13–14 évesek: „2008 a Rene-

szánsz Éve” címmel készíthetnek a
reneszánsz korszakot bemutató rö-
vid korrajzot, elemzést. 

Ajánlott irodalom: Makkai László: A
reneszánsz világa (Képes Történelem).

A pályázatok szabad kézzel, illet-
ve számítógép segítségével is elké-
szíthetõek, méret: A4, terjedelem:
max. 10 oldal. 

Egy tanuló több, jeligével ellátott
pályázatot is beadhat. Lezárt borí-
tékban kérjük mellékelni a tanuló ne-
vét, osztályát, iskola nevét. Az elké-
szített mûvekbõl az õsszel megren-
dezendõ Gyermekkönyvhéten kiál-

lítást rendezünk, a legjobbakat kor-
csoportonként díjazzuk.

Az elkészült olvasónaplókat 2008.
szeptember 26-ig (péntek) kérjük cí-
münkre eljuttatni:

Városi Kulturális Központ és
Könyvtár, 3900 Szerencs, Rákóczi-
vár. Eredményhirdetés, díjátadás
2008. október 13. (hétfõ) 14 óra. 

Bõvebb felvilágosítás a 47/362-
254/17-es telefonszámon Meczóné
Reviczky Beáta könyvtárostól kér-
hetõ. A könyvtár nyitvatartási ideje
alatt a megadott témákhoz anyagot
tudunk biztosítani.

OLVASOTTSÁGI PÁLYÁZAT

Az Alkotótábori Egyesület 15. al-
kalommal rendezi meg Szerencsen jú-
lius 13–27. között a Nemzetközi Is-
kolát és Mûvésztelepet. 

Választható csoportok: festészet, ter-
mészet utáni stúdiumok, kerámia, fo-
tózás, fotólabor, digitális technika,
plasztika, építészet, grafika. 

A mûhelymunka a Bocskai gimná-
ziumban, a szállás pedig a középiskolai
kollégiumban lesz. A szekciók nyitot-
tak, tagjai más csoportokban is kipró-
bálhatják képességeiket. Jelentkezés
alsó korhatára: 15. év betöltése. A fo-
tószekcióhoz saját fényképezõgéppel
és objektívvel kell rendelkezni.

A jelentkezés idõrendben történik,
melynek határideje: június 25. Rész-
letes információ kérhetõ napközben
(szerda–péntek) Strum Orsolyától az
1/33-27-083, vagy este a 1/201-1256-
os telefonszámon, levélben: Alkotótá-
bori Egyesület (3876 Hidasnémeti,
Mészáros u. 6.) vagy e-mail-ben:

edit3876@freemail.hu, szabadisko-
la@windowslive.com. A szerencsiek és
a környéken lakók jelentõs kedvez-
ményt kapnak, mert a szabadiskola
megvalósulását a város önkormányzata
is támogatja. A digitális mûhely egyik
vezetõje a helyi gimnázium tanára, Sze-
mán Gábor lesz. Részletes tájékozta-
tó, jelentkezési lap megtalálható a
www.szabadiskola.hu honlapon.

ALKOTÓTÁBORI FELHÍVÁS 

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Lakatos Bernadett Noémi, Németh Gergõ, Somplák Zsó-

fia, Ugrai Zsanna, Sztankovics Lara.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Szörényi Orsolya Zsófia – Bárány Attila, Mezei

Magdolna – Damu Lajos, Karsai Krisztina – Király József, Kiss Kinga
– Kazsik János, Lenyhárt Anita – Kahanc Endre, Gergely Ágnes – Vi-
dorka Nándor, Kovács Jolán – Hajszák László János, Czibik Anita –
Weisz Norbert, Hadas Krisztina – Nánási Attila. 

Elhunytak: Motkó Albert 74 éves, Kovács Károly 58 éves.



Tanévzárót tartottak június 4-én a
szerencsi mûvészeti iskolában. Har-
kányné Kovács Katalin megbízott tag-
intézmény-vezetõ tanévzáró beszé-
dében arra hívta fel a figyelmet, hogy
ez a tanév volt az elsõ, amikor a ko-
rábban két iskolában végzett mûvé-
szeti képzés egy szervezetben mûkö-
dött változatlan helyen azonos szak-
embergárdával. Az elmúlt idõszak
fontos eredménye, hogy az iskola a
szaktárcától elnyerte a kiválóra mi -
nõ sített alapfokú mûvészetoktatási in-
tézmény címet, amihez nagyban
hozzájárult a pedagógusok felké-
szültsége. Harkályné Kovács Katalin
ismertette, hogy a 2007/2008-as tan-
évben közel 650 tanulója volt a
mûvészeti iskolának, akik közül 286-
an zenei képzésben részesültek,
262-en pedig a képzõmûvészet, nép-
tánc és színjáték tanszakok valame-
lyikét választották. Az elmúlt nyáron
négy tanári szobából többfunkciós
légkondicionált termet alakítottak
ki, amelyben több alkalommal ren-
deztek tanszaki hangversenyeket,
házi koncerteket. Pályázati forrásból
eszközöket újítottak fel, többek kö-
zött néptáncruhákat, tûzzománc-
alapanyagot, székeket és világítás-
technikát vásároltak.   

A megbízott tagintézmény-vezetõ
hosszan sorolta a mûvészeti kép-
zésben résztvevõ diákok által elért

sikereket, majd bejelentette: az idén
az iskola legeredményesebb tanára

címet Bene Zsuzsanna nyerte el, aki
az ünnepségen vette át az elismerést. 

EREDMÉNYES MÛVÉSZETI KÉPZÉS 

Egyre népszerûbb a néptánc tanszak is az intézményben. 
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RÁKÓCZI ÉPÜLET
8. a osztály, osztályfõnök: Har-

kályné Kovács Katalin: Balogh Lilla,
Barna Kinga, Barsánszki Máté, Bensz-
ki Ádám, Bognár Brigitta, Borz Gergõ,
Derda Alexa, Ficsor József, Gacs Dá-
vid, Glonczi Éva, Harsányi Csilla,
Horváth András, Kállai Ferenc, Ko-
máromi Balázs, Lajcsák Edina, La-
katos Emese, Magyar Dalma, Mol-
nár Erik Richárd, Novák Péter, Orosz
László, Pelyhe Adrienn, Popoff Ka-
milla, Szárnya Csilla, Vadászi Alex,
Veres Andrea. 

8. b osztály, osztályfõnök: Lukács
Sándorné: Arany Gábor, Balázs Re-
náta, Buha Alexandra, Csepely Kin-
ga, Csóka Nikolett, Fazekas Tamás,
Gyõrfi Dávid, Horváth Ágnes, Juhász
Andrea, Kecskés Zsanett, Komlósi
Fanni, Kontra Klaudia, Kóródi Gábor,
Kuti Ádám, Lovász Ádám, Madarász
Roland, Paksi Zsanett, Radics Ri-

chárd, Szabó Hilda, Takács Fanni,
Tóth Dalma, Tóth Gergõ, Vajtó Ar-
nold, Zvolenszki Péter. 

8. c, magyar–angol két tanítási
nyelvû osztály, osztályfõnök: Iveszics
Györgyné: Eperjesi Sándor Miklós,
Gáti Gábor, Gergely Balázs, Golo-
pi Kinga, Haraszin Helga, Kopcsó
Máté, Lénárd Réka, Lezényi Zsolt,
Marcis Zoltán, Mecsei Rebeka, Pet-
rusovics Attila, Róth Gusztáv Pál, Sza-
kállas Mónika, Tamás Zsolt, Tóth
Dalma, Tóth Mariann, Tóth Réka. 

8. osztály, osztályfõnök: Bodnár-
né Pahota Zita: Pozsgai Annamária,
Simkó Roland, Stumpf András, Zsí-
ros Barbara. 

BOLYAI ÉPÜLET
8. d osztály, osztályfõnök: Ka-

raszné Hudák Tünde: Dona Péter,
Dudás Balázs, Egeli Zsolt, Ferenczi

Zsófia, Gergely Amina, Gergely Gré-
ta, Hudák Bianka, Kistamás Patrícia,
Kondás Tímea, Kosárkó András, Mol-
nár Rita, Németh Ferenc, Rozsnyai
Krisztián, Runda Bianka, Salétros
Vivien, Simkó Enikõ, Stark Kinga,
Tassi Dalma, Tóth Anita, Tóth Bog-
lárka, Varga István. 

8. e osztály, osztályfõnök: Nagy
Angelika: Ág Zsolt Gellért, Bobkó Ri-
chárd, Bodnár Gergõ, Bukszár Alex,
Csikja Edina, Domoszlai Benjámin,
Erdei Ibolya, Fekete Gábor, Halász
Péter, Harkály Petra, Horváth Ernõ,
Hugai Enikõ, Hutka Gergõ, Kovács
Beáta, Kövér Dávid, Kravalik Lajos,
Kurucz Bálint, Lipták Zsanett, Ma-
darasi Péter, Magyari Máté, Máthé
József Benjámin, Molnár Petra, Ole-
ár Gergõ, Ollócki Adrienn, Pan-
gyelka Dávid, Szabó Kovács Sándor,
Torkos Virág, Tóth Vivien, Turbucz
Ákos, Varga István, Zakár Viktor. 

Húszéves a kéttan-
nyelvû képzés Magyar-
országon. Az évforduló
alkalmából május 29-én
rendeztek angol nyelvi
napot a Szerencsi Álta-
lános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási In-
tézmény Rákóczi épü-
letében.

Az eseményre a me-
gye hat tanintézetébõl
több mint hatvan diák
érkezett, hogy játékos
vetélkedõ keretében
mérjék össze tudásukat.
Kulcsár Sándorné igaz-
gató üdvözölte a vendégeket, majd fel-
idézte a nyolc évvel ezelõtti idõsza-
kot, amikor alapos elõ készítõ munka
után megkezdõdött Szerencsen a két-
tannyelvû oktatás. 

Rónavölgyi Endréné örömét fejezte
ki, hogy a 20 éves jubileum alkalmá-
ból rendezett ünnepi eseménynek
Szerencs a házigazdája. A polgár-
mester az idegennyelv-oktatás jelen -
tõ ségét hangsúlyozva kiemelte, hogy
az Európai Unió nagy családjában csak
idegen nyelveket ismerve és alkal-
mazva lehetnek sikeresek a fiatalok. 

A megnyitó után négy kategóriában
kezdõdött a vetélkedõ. A szakértõ zsûri
elõtt a versenyzõk angol nyelvû zenei
produkciókkal mutatkoztak be, kü-
lönbözõ országokat ismertettek meg
a közönséggel és jelmezes mesejele-
netek is színesítették a programot. Az
eredményhirdetésen a Szerencsi Ál-
talános Iskola kéttannyelvû képzésben
résztvevõ diákjainak teljesítményét
minden korcsoportban kiválónak ítél-
te a zsûri.

Eredmények:
1–2. osztály: 1. Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(Tiszaújváros), 2. Szerencsi Általános
Iskola (Kurucz Gergõ, Pelyhe Ádám,
Szepesi Péter, Toronya Bianka, Nagy
Ágnes, Balázs Ákos), 3. Kazinczy Ál-
talános Iskola (Sátoraljaújhely) és a Bul-
gárföldi Általános Iskola (Miskolc). 

3–4. osztály: 1. Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(Tiszaújváros), 2. Bulgárföldi Általános
Iskola (Miskolc), 3. Szerencsi Általános
Iskola (Farmosi Kata, Takács Ádám, Ja-
nasóczki Dávid, Zöldi Csaba).

5–6. osztály: 1. Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(Tiszaújváros), 2. Szerencsi Általá-
nos Iskola (Tóth Fanni, Porkoláb Gá-
bor, Kovács Bálint, Vojnárovits Diá-
na), 3. Bulgárföldi Általános Iskola
(Miskolc).

7–8. osztály: 1. Szerencsi Általános
Iskola (Örkényi Kisanna, Száraz Ilka,
Ördög Evelin, Miklós Petra), 2. Sze-
rencsi Általános Iskola (Mecsei Rebe-
ka, Haraszin Helga, Tóth Dalma, Sza-
kállas Mónika), 3. Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény (Tiszaújváros).

A pedagógusnap alkalmából május
29-én köszöntötte a Szerencsi Álta-
lános Iskola Bolyai épületének tan-
testületét Rónavölgyi Endréné. A pol-
gármester rövid látogatása során ki-
emelte, hogy az elmúlt tanévben vég-
zett munkájáért minden szerencsi ta-
nító elismerést érdemel, a helyi ok-
tatás és nevelés átszervezése csak a
kiváló kollektívával válhatott valóra. 

A Rákóczi épületben Rónavölgyi
Endréné többek között hangsúlyoz-
ta, hogy a helyi oktatásban létrejött
változások sikeresek voltak, ami el -
sõ sorban a tanári közösség kitartó
munkájának köszönhetõ. Másnap a
kollégium étkezdéjébe várták a Bocs-

kai István Gimnázium, a Középis-
kolai Kollégium és az Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat és Szakmai
Szolgáltató dolgozóit, ahol az in-
tézmény diákjainak mûsora kö-
szöntötte a pedagógusokat. Gál And-
rás igazgató az elmúlt oktatási év
munkáját kiválónak értékelte, és re-
ményét fejezte ki, hogy a jövõben is
az eddigiekhez hasonló jó feltételek
között láthatják el feladatukat a tan-
testület tagjai. Rónavölgyi Endréné ar-
ról beszélt, hogy Szerencs immár a
kiváló oktatással is híressé válik az
országban, ami a tehetséges gyer-
mekek mellett a remek pedagógusi
munkának köszönhetõ.

Uray Attiláné május 30-án tartot-
ta meg pedagógusnapi megemléke-
zését a középiskolai kollégium ét-
kezdéjében. A Szerencsi Fuvola
Kvintett mûsora után a házigazda kö-
szöntötte meghívott vendégeit. A
négyes számú választókörzet ön-
kormányzati képviselõje beszédében
hangsúlyozta, hogy nincs olyan em-
ber, aki ne gondolna tisztelettel és
szeretettel a pályáját elindító ne-
velõkre. A tanítványok százai viszik
magukkal a nagyvilágba életmûvük
egy-egy töredékét, hiszen a peda-
gógus hivatása maga az élet, a múlt,
a jelen és a jövõ – ezekkel a sza-
vakkal méltatta a helyben dolgozó
és nyugdíjas pedagógusokat Uray At-
tiláné, majd a jelenlévõknek egy po-
hár pezsgõvel és süteménnyel ked-
veskedett a jeles napon az önkor-
mányzati képviselõ.

Két kistérségbõl összesen tizen-
nyolc pedagógus vett részt azon a
tanfolyamon, amelynek a záró fog-
lalkozását június 2-án tartották a ne-
velési tanácsadó épületében. A 120
órás akkreditált képzés a nem szak-

rendszerû oktatásban való részvételre
készítette fel a programba bekap-
csolódó általános iskolai tanárokat.
A szerencsi és a tokaji kistérségek ki-
lenc településérõl résztvevõk az el-
sajátított ismereteikrõl tanúsítványt
kaptak, amely feljogosítja õket a di-
ákok képességeinek speciális fej-
lesztésére. A követelmények sikeres
teljesítésérõl szakdolgozat kereté-
ben számoltak be a pedagógusok,
akik a tanfolyam két és fél hónapjá-
ban hasznos elméleti és gyakorlati
tudásra tettek szert. 

Idén is gálakoncerttel
búcsúztak a tanévtõl a
Széptan Alapfokú Mû -
vé szetoktatási Intéz-
mény magánének sza-
kos növendékei. Laczkó
Tihamérné tanítványai
június 1-jén a Rákóczi-
vár színháztermében
mutatkoztak be a szülõk
és a meghívott vendé-
gek elõtt. 

A vasárnap délutáni
hangverseny keretében huszonöt fi-
atal csillogtatta meg tehetségét. A
mûsorban a klasszikus daraboktól a
népszerû musical-slágereken át a

könnyûzene néhány gyöngyszeme is
helyet kapott. A több mint kétórás
program fellépõit minden alkalommal
vastapssal jutalmazta a közönség.

A Szerencsi Általános
Iskola idén elsõ alka-
lommal rendezte meg a
mûvészetoktatási intéz-
mény zenét tanuló
végzõs növendékeinek
búcsúkoncertjét. 

Az eseményen Har-
kályné Kovács Katalin
üdvözölte a ballagó nö-
vendékeket és a meghí-
vott vendégeket. A
mûvészeti iskola veze -
tõ je többek között hang-
súlyozta, hogy elisme-
résre méltó a fiatalok
szorgalma, hiszen ta-
nulmányaik mellett számos városi és
nemzetközi rendezvényen léptek fel
produkcióikkal, ezzel is öregbítve
Szerencs hírnevét. 

Összesen tizenhat muzsikusjelölt
adta elõ mûsorát az estén. A reper-
toárban felcsendültek a klasszikus
zene legszebb dallamai.

MUZSIKÁLTAK 
A VÉGZÕS DIÁKOK

A zene mindenkié… Ifjú tehetségek a színpadon. 

TANÉVZÁRÓ GÁLAMÛSOR

ANGOLVERSENY 
A RÁKÓCZIBAN

TEHETSÉGES DIÁKOK, 
REMEK PEDAGÓGUSOK

A SZERENCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
BALLAGÓ DIÁKJAI

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
TANÁROKNAK

A Szerencsi Általános Iskola diákjai is remek
teljesítményt nyújtottak a vetélkedõn.



A Kihívás Napja elnevezésû or-
szágos esemény célja, hogy kedvet
teremtsen a lakosság számára a
mozgáshoz, az egészséges élet-
módhoz. A szabályok szerint tizenöt
perces sportprogramban kellett
részt vennie minél több lakosnak
azokon a településeken, melyek
beneveztek az idei versenybe. 

Szerencs idén is részese volt az
egészséges életmódot hirdetõ ese-
ménynek. A hagyományok szerint
május 21-én nulla órakor grundfo-
ci-bajnoksággal indult útjára a helyi
eseménysorozat. A Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen megrendezett
tornára öt csapat jelentkezett. 

A szerencsi oktatási és nevelési in-

tézményeknek köszönhetõen kora
reggel folytatódott a program. A Bo-
lyai épület diákjai bemelegítésként
az iskola körül futottak néhány kört,
majd a városi sportcsarnokban a sza-
bályoknak megfelelõen 15 perces ze-
nés gimnasztika mozgatta meg a  fia -
talságot. Eközben az intézmény au-
lájában pingpongozásra is lehe tõ  sége
volt a gyerekeknek. 

A Rákóczi épület fiataljai szintén
futással kezdték a május 21-ei reg-
gelt. Itt sem maradt el a közös tor-
na, amit a pedagógusok útmutatásai
alapján végzett a diáksereg, majd a
sportpályán a kisebbek is teljesítet-
ték az elõírt köröket. 

A 2008-as évi Kihívás Napja prog-
ramjába bekapcsolódtak a város leg-
kisebbjei is. Az óvodások sportos já-
tékokkal, néhány perces aktív moz-
gással járultak hozzá ahhoz, hogy Sze-
rencs minél elõkelõbb helyen végez-
zen a települések közötti versenyben. 

A Bocskai gimnázium több száz
diákja is kivette a részét a nap
sportprogramjaiból. A vállalkozó
kedvûek az iskola udvaráról egészen
az Árpád-hegyre futottak, a meg-
erõltetõ hegymenet alaposan meg-
izzasztotta a tanulókat. A délutáni
órákban pedig az intézmény te-
niszpályáján ütötték a labdát a
sportág kedvelõi. 

A nyugdíjas korosztály is megmu-
tatta, hogy az idõsek számára is fon-
tos a mozgás és az egészég. A gon-
dozóházban az ápolónõk vezetésé-
vel néhányan rövid tornára vállal-
koztak. 

A szerencsi Kihívás Napja vég-
eredménye szerint mintegy húszezer
sportaktivitást számoltak össze a
szervezõk, amivel a 25 települést
számláló mezõnyben városunk a
nyolcadik helyen végzett.
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CIGÁNY KISEBBSÉGI VEZETÕK
KONFERENCIÁJA

A kistérség roma vezetõinek szer-
vezett szakmai fórumot május 30-
án a Rákóczi-várban a Szerencsi Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat
(CKÖ). 

A tanácskozás résztvevõit Maros-
völgyi János, a helyi CKÖ elnöke üd-
vözölte. Rónavölgyi Endréné kö-
szöntõjében fontosnak tartotta a te-
lepülési és kisebbségi önkormány-
zatok együttmûködését, amellyel
egymás munkáját tudják segíteni. A
házigazda város polgármestere kitért
arra, hogy napjainkban Magyaror-
szágon egyre szélesebbre nyílik az
olló a jólétben és a szegénységben
élõk között. Nem véletlenül élezõdött
ki a társadalmi vita a hazai szociá-
lis támogatási rendszer helyzetérõl és
jövõjérõl. A Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás közelmúltban nap-
világot látott kezdeményezése a gye-
rekek esélyegyenlõségét, a bûnözés
visszaszorítását, a munka értékének
visszaállítását és a törvények ér-
vényre juttatását szolgálják. 

A jelenlévõ cigány kisebbségi ve-
zetõk közül többen támogatásukról
biztosították a kezdeményezést, má-
sok úgy vélték, hogy azt vissza kel-
lene vonni azért, hogy a javaslato-
kat egyeztessék a településeken
mûködõ cigány kisebbségi önkor-
mányzatokkal. Volt, aki szerint a szo-
ciális támogatások csökkenése a
bûnözés térhódítását eredményezi
majd, hiszen a családok megélheté-
se kerül veszélybe.   

A fórumon Kiss György, az Észak-
magyarországi Regionális Közigaz-
gatási Hivatal törvényességi el-

lenõrzési fõosztályának helyettes ve-
zetõje kiemelte, hogy az idei esz-
tendõtõl megváltozott a kisebbségi
önkormányzatok finanszírozása ha-
zánkban. A testületek az állami tá-
mogatás 75 százalékát automatiku-
san megkapják mûködési költsége-
ik fedezésére, míg a fennmaradó, fel-
adatellátást szolgáló részre pályáz-
niuk kell. A megyében idén az érin-
tett kisebbségi önkormányzatok ki-
lencven százaléka sikerrel élt ezzel
a lehetõséggel. Gál András, a Bocs-
kai gimnázium igazgatója tájékoz-
tatójában arra hívta fel a figyelmet,
hogy a szerencsi középiskolában a
diákok mintegy három százaléka
tartozik a cigány kisebbséghez. Ezek
a fiatalok társaikhoz hasonlóan jó ta-

nulmányi eredménnyel kerülnek be
a gimnáziumba és egyetemeken,
fõiskolákon folytatják tovább tanul-
mányaikat, diplomát szerezve. Ka-
rády István, a helyi munkaügyi ki-
rendeltség vezetõje többek között ar-
ról szólt, hogy a térségben nyilván-
tartott mintegy négyezer álláskere -
sõ nek a fele nyolc osztályos, vagy az
alatti iskolai végzettséggel rendel-
kezik, akiknek esélyük sincs az el-
helyezkedésre. Ezek az emberek jel-
lemzõen szociális segélyekbõl tart-
ják fenn magukat. A kirendeltség-
vezetõ megemlítette, hogy évente
mintegy kétszázmillió forintot fordí-
tanak közmunkaprogramokra, ame-
lyek keretében tavaly 850 fõnek biz-
tosítottak kereseti lehetõséget. 

A hit szerepe az egészség meg-
õrzésében címmel rendeztek elõadást

június 2-án a Népházban. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-

gálat által szervezett lakossági prog-
ramon Börzsönyi Józsefné református
lelkipásztor különbséget tett a „mind-
egy, csak bízzunk valamiben” nézet,
és a Megváltóba vetett igaz hit között.
Az elõadó szerint az önámítás csak
legfeljebb ideig-óráig segíthet. Aki
azonban Istenre bízza magát, az va-
lós támaszra talál az evilági létben és
halálával az örök élet ígérete révén
megtérhet a mennyei hazába. 

A lelkipásztor kiemelte, hogy a mai
korban az emberek egészségére szá-
mos veszély leselkedik. Ezek között
említette többek között a lelki fe-
szültségeket, az aggodalmat, a ha-
ragot és az elszigetelõdést, amelyek
feloldására a Biblia példaként szol-
gál. Tudományos vizsgálat igazolta,
hogy a vallásos emberek a testi be-
tegségekbõl is könnyebben gyó-
gyulnak meg.    

VÁLASZOLTAK A KIHÍVÁSRA

KONCERT 
A BETEG GYERMEKEKÉRT
Hidegkuti Lászlóné eb-

ben az esztendõben is
megrendezte a hagyomá-
nyos jótékonysági hang-
versenyt, amelynek be-
vételét minden alkalom-
mal a Szerencsi Beteg
Gyermekekért Alapítvány
javára ajánlják fel. 

Az eseményt Heves Já-
nos alpolgármester nyi-
totta meg, aki csodálatos-
nak nevezte a nyugdíjas
zenepedagógus töretlen
áldozatkészségét, és hi-
vatástudatát, aminek kö-
szönhetõen hosszú évti-
zedek óta rendületlenül
foglalkozik tanítványai-
val, és szervezi a beteg
gyermekek megsegítését
szolgáló koncerteket. 

A Rákóczi-vár lovagter-
mében a tanítványok elõ -
adása mellett igazi zenei
csemegében is része lehetett a kö-
zönségnek, amikor Hidegkuti Pálma
zongoramûvész és Palerdi András
operaénekes, a Magyar Állami Ope-
raház mûvészei adtak ízelítõt reper-

toárjukból. A jótékonysági esemény tel-
jes bevétele ez alkalommal 100 200
forint volt, amit a Szerencsi Beteg Gyer-
mekekért Alapítvány számlájára fize-
tett be Hidegkuti Lászlóné.

RUHAOSZTÁS 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

Újabb külföldi adomány érkezett
a közelmúltban a Hegyalja Kapuja
Mozgáskorlátozottak Egyesületéhez.
A civil szervezet május 27-én és 28-
án ingyenes ruhaosztást tartott a
polgármesteri hivatal Rákóczi út 63.
szám alatti épületének nagytermé-
ben, ahol az egyesület tagjai válo-

gathattak a Németországból szár-
mazó ruhanemûk között. Ez már nem
az elsõ ilyen jellegû akció az egye-
sület életében. Minden évben rend-
szeresen kapnak szállítmányt a kül-
földi testvérszervezetektõl, amit in-
gyenesen osztanak szét a tagság kö-
rében.

A tanácskozáson írta alá Rónavölgyi Endréné és Marosvölgyi János
a szerencsi települési és a helyi kisebbségi önkormányzat közötti
együttmûködési megállapodást.Hidegkuti Pálma és Palerdi András mûsora

igazi mûvészi élményt jelentett ezen a
vasárnap délutánon.

Egyesületi tagok válogathattak. 

Börzsönyi Józsefné (balra) szerint az önámítás csak ideig-óráig segíthet. 

A VALLÁS GYÓGYÍTÓ EREJE
További fotók:

www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

Fiúk és lányok! Futás!



(Folytatás az 1. oldalról.)
Tavaly februártól decemberig annyi

ellenõrzést kaptunk, amennyit talán az
elmúlt húsz évben összesen nem ta-
pasztaltam. És akkor még nem is be-
széltem a saját tragédiáimról, amit szin-
tén fel kell dolgozni. Ez utóbbi esetben
a munka segített talpra állni.

Talán elég, talán nem, de ha mélyen
belegondolok: a húsz év meghatározó
idõ ahhoz, hogy az ember változtasson
az életén. A kollégáknak is azt mond-
tam: nem lehet minden évben meg-
újulni, nektek is más vezetési stílusra,
új ötletekre van szükségetek. 

Megjegyzem: a pedagógus közös-
séggel minden tanévben tudtunk vala-
mi újat alkotni. A tantestület magja közel
azonos korosztályt képvisel. A fiatalok
között pedig sok régi tanítványunk van.
Büszke vagyok rájuk! Számomra min-

dig fontos volt, hogyan érzik magukat
a körülöttem lévõ emberek. A mai napig
bánt, ha olyat kell mondanom valaki-
nek, amivel érzésem szerint fájdalmat
okozok. Úgy érzem, hogy a kollégá-
immal jó a kapcsolatom és talán ez min-
dennek a záloga.

Szeretem a fiatalokat. A kapcsolatunk
olyan: nem azért tisztelnek, mert idõsebb
vagyok, hanem mert ismernek, hogy mi-
lyen ember is valójában Kulcsár
Sándorné. Kedvelem a kollégáimat és
azt gondolom: ezt õk is tudják és érzik. 

A kérdésre visszatérve pedig büszkén
mondom el, hogy napjainkra olyan pe-
dagógusi közösség alakult ki a Rákóczi
iskolában, akik vágynak arra, hogy
együtt legyenek a munkaidõn kívül is.
Egy vezetõnek óriási öröm, ha tapasz-
talja és látja, hogy a munkatársai a kö-
telezõ feladatokon túl jól érzik magu-

kat egymás társaságában. 
– Úgy tûnik ki a szavaiból, hogy büsz-

ke a kollektívára.
– Igen! És az egész elmúlt húsz évre

is büszke vagyok. Mindenre. A hibák-
tól egészen a szép dolgokig. Nem aka-
rok nagyképûnek tûnni, de el kell mon-
danom: az életmûvemnek tekintem,
amit mi itt közösen elvégeztünk.

Sokan tudják, hogy milyen körülmé-
nyek között indult el ez az iskola. Talán
többen voltak ellene, mint mellette.
Nekünk sikerült ezt a vélekedést meg-
változtatni. Sokat kellett érte dolgozni,
és a kollégáimban mindig benne volt a
bizonyítási vágy! Õk pedig megmutat-
ták. Mindig érzékenyek voltak arra, hogy
legyen beleszólásuk a dolgok meneté-
be, de elfogadták, hogy irányítják õket.

Vezetõként pedig azt tartom: én sem
vagyok tévedhetetlen és ha valakinek
jó ötlete van, azt támogatni kell, nem
szabad rá féltékenynek lenni, leseper-
ni az asztalról, mert éppen azt nem én
találtam ki. Ha így gondolnám, ma nem
lenne például kéttannyelvû képzésünk.
Emlékszem: a kolléganõim hazajöttek
egy továbbképzésrõl februárban és azt
mondták, hogy ezt meg kellene való-
sítani. Szeptemberben beindítottuk az
osztályt. Ennek már nyolc éve. Tovább
megyek: nem lenne mûvészeti képzés,
ami szintén úgy indult, hogy a dráma-
pedagógusunk részt vett egy tanfolya-
mon, aztán elõállt az ötletével és meg-
szerveztünk egy csoportot. Ma már
ennek is nagy sikere van. Ugyanezt
mondhatom a néptáncról: amikor di-
vatossá vált a mindennapos testneve-
lés, mi a testnevelés órák keretében
kezdtük el a táncoktatást. Akkor még
nem kaptunk erre állami normatívát,
csupán meggyõztük a fenntartót, és a
költségvetés keretén belül próbáltuk
megoldani az oktatást. Lássanak csodát,
néhány év múlva a nemzeti alaptan-
tervbe kötelezõ elemként lépett be a tánc
és a dráma. Aztán itt volt a rajz, ami-
ben olyan eredményeink voltak évrõl
évre, hogy kénytelenek voltunk ezen a
területen is beindítani a mûvészeti kép-
zést. Ezek példák, amelyek a tantestü-
let egy-egy tagjának kezdeményezésé-
re kerültek megvalósításra. 

Aztán itt vannak a gyermekek. A ta-
nulmányi kirándulások, a diákönkor-
mányzati programok, az osztályren-
dezvények mind-mind közelebb hoz-
ták a gyereket és a nevelõket, valamint
az iskolát egymáshoz. Itt valóban az van,
ha eljön a ballagás, akkor sírnak õk is
és mi is. Mindehhez talán hozzájárult,
hogy sikerült kialakítani a reális érté-
kelést, azaz olyan osztályzatot adni a
gyereknek, amit valóban megérdemel.
Nincs értelme a kozmetikázásnak, így
a középiskolában nem érheti õket meg-
lepetés. Van még ezen kívül számos
apró dolog, amit általános iskolás fej-
jel végig sem tud gondolni a gyerek, eze-
ket csak késõbb érti meg, és azért vá-
gyik ide vissza. 

– Miért ez a különös nyugalom és jó
érzés, ha valaki belép ebbe az épület-
be?

– Nem tudhatom, hogy mit érez egy
kívülálló. Azt azonban tudom: az ajtóm
mindig, mindenki elõtt nyitva áll. A kol-
légák bármikor bejöhetnek hozzám, de
ha az utcáról betér valaki az intéz-
ménybe, azt ugyanúgy fogadjuk, mint-
ha mindennapos ismerõs lenne. 

Most eszembe jut egy karácsonyi  idõ -
szak, amikor az aulában felállítottuk a
karácsonyfát és a kollégák jöttek be reg-
gel és néhányan felsóhajtottak: olyan
jó ide bejönni! Amikor arra kértem õket,
fogalmazzák meg, miért ez az érzés,
azt a választ kaptam: itt nyugalom van,
nincsenek egymással haragban az em-
berek, nem kell reggelente gyomor-
görccsel munkába érkezni. Egyszerûen
jól érzik itt magukat. Talán a külsõ
szemlélõnek is hasonlók az érzései.

Muhi Zoltán
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HÚSZ ÉV UTÁN BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL

EURORÉGIÓS GAZDANAPOK

A sportversenyre Jörg Lange polgármester elkísérte a malchini fia -
talokat.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Rónavölgyi Endréné polgármester

megnyitó beszédében arra hívta fel a
figyelmet, hogy a három város mûvé-
szeit összeköti az egy tõrõl fakadó eu-
rópai kultúra szellemisége és sok-
színûsége, ami a bemutatott mûvekbõl
is visszatükrözõdik.  

Az Europart program keretében a
Bocskai gimnáziumban három nem-
zet sportolói mérték össze a tudásukat.
A középiskola tornatermében ping-
pongmérkõzéseket vívtak a program

résztvevõi, a teniszezõk pedig az ud-
vari salakpályán tették próbára a tu-
dásukat. A küldöttségekben a legna-
gyobb létszámú csoportokat zenész  fia -
talok alkották, akiknek több bemutat-
kozási lehetõséget is biztosítottak a
szervezõk. A tállyai és mádi szereplé-
sek után péntek délután a gazdanapok
színpadán léptek fel a malchini, hes-
perange-i és szerencsi muzsikusok. 

Az idei szerencsi Europart program
a szombat esti össz-zenekari koncert-
tel zárult a Rákóczi-várban. 

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ SZERENCSEN

Több olvasónk is feltette a kérdést az elmúlt idõszakban, hogy mi-
lyen építkezés történik Szerencs határában, az Agip töltõállomás
mellett. A területen a Tesco Áruház kivitelezõje kezdte meg a
munkát. A rendelkezésre álló információk szerint még ebben az
évben átadják az új bevásárlóközpontot.

MEGKEZDÕDÖTT
AZ ÁRUHÁZÉPÍTÉS

„Egyszárnyú angyalok vagyunk                          
Csak akkor tudunk repülni,
Ha karon fogjuk egymást.”

Tudatom mindenkivel, hogy eljött
az a nap, amikor magam mögött
hagyva 39 év munkáját, „leteszem a
lantot” és átadom a helyem a fiata-
loknak.

1970. augusztus 16-án kezdõ test-
nevelõ tanárként nagy lelkesedéssel,
vágyakkal, álmokkal, tenni akarással,
erõtõl duzzadva kezdtem el a pályát.
Fontos, hogy testnevelõ tanár, hiszen
nálam a pedagógus és a testnevelõ két
külön fogalmat jelent. Számunkra
nem létezik munkaidõ és tanítási óra,
mert a verseny, a sport és a gyerekek
kíváncsisága, akarata szabja meg az
idõt. Eredményt elérni csakis így le-
het. Hittem benne, és igazam lett! Sok
szép siker részese voltam a tanítvá-
nyaim által. A sorsnak köszönhetõen
társam is hasonló gondolkodású, csa-
ládjáért, szakmájáért rajongó, gyer-
mekszeretõ, rendkívüli ember volt. 

Gyermekeink, akik átvették szüle-
ik gondolkodását – lehet, hogy ma már
nem nagyon divatos ezt mondani –
fontos emberi értékeket figyelembe
véve nõttek fel és éltek.    

Lányunk emberként és válogatott ké-
zilabdázóként, fiunk emberként és test-
nevelõ tanárként mindig szem elõtt tar-
tották útnak indító szavainkat: „csak
szolidan és szerényen! Mindig úgy csi-
náld, amit végzel, mintha döntõt ját-
szanál! Alázattál és szív-
vel!”

Ezt a gondolkodást ve-
hették észre azok is, akik-
nek köszönhetõen 20 év-
vel ezelõtt a 3. Számú Ál-

talános Iskola igazgatója lehettem.
Büszke vagyok erre a 20 évre! Kollé-
gáimmal együtt elindultunk egy úton,
aminek az eredményét ma sokan lát-
ják. Visszagondolva, nem is volt olyan
nagyon nehéz, hiszen mindent együtt
csináltunk. 

Szinte fel sem tûnt, hogy sokat dol-
goztunk és már ennyi idõ eltelt. Azt
gondolom, minden úgy szép, ahogy
volt. Ha visszaforgathatnám az idõ ke-
rekét, csak azért tenném, hogy sze-
retteimet, akiket elveszítettem, visz-
szakaphassam. 

Most elérkezett az idõ, amit fiata-
lon az ember nagyon vár. Amikor itt
van, akkor már nem annyira sürgõs,
az élet rendje azonban kötelez. Én,
mint rendszeretõ ember ezt tudomá-
sul veszem. Köszönöm ezt a 20 évet
mindenkinek, aki részese volt. Kö-
szönöm a város vezetõinek, a velem
és mellettem dolgozóknak, a társin-
tézményeknek, a munkánkat segí -
tõknek, a szülõknek és a gyerekeknek.
Köszönöm a kollégáknak, akik érez-
ték, hogy szeretem õket, akik tudták,
hogy számíthatnak rám, mint ahogy
én is számíthattam rájuk. Köszönöm
a sikereket, a szép emlékeket, a szebb-
nél szebb eredményeket. Mindenki-
nek kívánok szép sikereket, örömök-
ben, boldogságban gazdag éveket, jó
egészséget, sok szeretetet és kie-
gyensúlyozott, békés családi életet. Vi-
szontlátásra!  

Kulcsár Sándorné

KEDVES KOLLÉGÁK,
KEDVES BARÁTAIM!

„Nem örökre megyek, de nem jövök vissza,
Lábam tétován lép ismeretlen útra.

Mindent, ami voltam vagy lehetnék, itt hagyok
Más utakon, térben élem a holnapot.”

Babits Mihály

VÁSÁRI DÍJAZOTTAK 
Az ünnepélyes megnyitó után adták át a Zempléni Eurorégiós Gazdanapok

és Zemplén Expo díjait. Vásári nagydíjat kapott az Agroker Holding Zrt.
(Nyíregyháza) és az Axiál Kft. (Baja). Vásárdíjban az IKR Zrt. (Bábolna) és a
rakamazi Agro-Kék Kft. Stihl-Viking Márka ke reskedés részesült. Külön díjak:
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács: Tokaj Keres ke dõház Zrt,
B.-A.-Z. Megyei Fejlesztési Ügynökség: LOCCO Holding Kft.; Szerencs város:
Nestlé Hungária Kft.; B.-A.-Z. Megyei Agrárkamara: Borsod Agroker Zrt.;
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Fûz-Barlang; VOSZ B.-A.-Z.
Megyei Szervezete: Nagy Péter vállalkozó; B.-A.-Z. Megyei Regionális Vállal -
ko zásfejlesztési Központ: Gép- és Villamosipari Kft.; Zempléni Regio nális Vállal -
kozásfejlesztési Alapítvány: Romániai Magyar Gazdák Egyesülete; Szerencsi
Többcélú Kistérségi Tár sulás: Péti Nitrokomplex Kft; Szerencsi Vállalkozói Klub
Egyesület: Papp Csaba vállalkozó, Bekecs; NOVICO Iroda: Odysis Bt.

(Folytatás a 2. oldalról.)
A megnyitó után az ünnepség

résztvevõi megtekintették a kiállítást,
ahol elsõ alkalommal várták a láto-
gatókat a szerencsi történelmi egy-
házak. Hesperange pavilonjában
Luxem burg jellegzetes ételeibõl és ita-
laiból is ízelítõt kaptak a vendégek.
A gazdanapokon ugyancsak most
szerepelt elõször a szerencsi szal-
matüzelésû erõmûvet építõ BHD
Hõerõmû Zrt. A cég standján többek

között a létesítménnyel kapcsolatos
információkat osztották meg az ér-
deklõdõkkel.

A szombati szakmai nap keretében
a Rákóczi-várban kezdõdõ  interregio -
nális konferencián a terület- és vi-
dékfejlesztésrôl, illetve az ehhez igény-
 be vehetõ európai uniós támogatá-
sokról esett szó. A szekcióüléseken a
LEADER-csoportok mûködésérõl és a
hazai élelmiszerlánc biztonságáról
tanácskoztak a szakemberek.

A BHD Hôerômû Zrt. standjánál munkavállalók és lehetséges beszál-
lítók egyaránt érdeklôdtek.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
Az önkormányzat gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátá-
sáról tájékozódott május 22-i ülésén
a város képviselõ-testülete. 

Korondi Klára a Református Iszá-
kosmentõ Misszióval és a Kékkereszt
Alapítvánnyal történõ együttmûködés
eredményességérõl érdeklõdött. Heves
János alpolgármester a gyermekétkez-
tetés tapasztalataira volt kíváncsi. Ege-
li Zsolt a helyi gyámhivatal mûködé-
sérõl egy tanácskozáson szerzett ta-
pasztalatait osztotta meg a jelen-
lévõkkel, kérve a képviselõket, hogy tá-
mogassák a szakemberek munkáját.
Koncz Ferenc az iránt érdeklõdött, hogy
mennyire jellemzõ Szerencsen, hogy
a családok nem járatják iskolába a gye-
rekeket.

Porkoláb Béláné, a polgármesteri hi-
vatal közigazgatási osztályvezetõje is-
mertette, hogy a városban a gyerek-
létszám egyharmada részesül kedvez-
ményes étkeztetésben. A tanulók döntõ
többsége rendszeresen jár iskolába.
Évente kevesebb, mint tíz alkalommal
kell intézkedni, általában ugyanazok-
kal a családokkal szemben, akik nem
teljesítik a közoktatási törvényben  elõ -
írt ez irányú kötelezettségeiket. Sipos
Attila ismertette, hogy a Kékkereszt és
a szerencsi családsegítõ szolgálat
együtt mûködése mintegy tíz évre te-
kint vissza. Évente 2-3 fõt irányítanak
az alapítványhoz, hogy segítségükkel
megszabaduljanak a szenvedélybe-
tegségüktõl. Az iskolai hiányzásoknál
korábban elsõsorban megélhetési ne-
hézségek voltak a háttérben, napja-
inkban már a beilleszkedési problémák
dominálnak. Ez sokkal nehezebb fel-
adatot jelent a szakembereknek, akik-
nek a törvényes keretek között nagyon
korlátozottak a lehetõségeik. Róna-
völgyi Endréné polgármester arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy míg a születé-
sek csökkennek a településen, a gyer-
mekvédel mi ügyiratok száma emel-
kedik. Az önkormányzat a szûkös
anyagiak ellenére számos pénzbeli
juttatással segíti a gyerekeket nevelõ
családokat. A diákok közül több mint
négyszázan részesülnek kedvezmé-
nyes díjú étkeztetésben. Az egyete-
mekre, fõiskolákra járó fiataloknak
ösztöndíjat és jegyzettámogatást biz-
tosítanak. A testület az elõterjesztést
egyhangúlag elfogadta. 

FELÉRTÉKELÕDÖTT
AZ IDEGENNYELV-ISMERET 
Következõ napirendi pontként a he-

lyi idegen nyelv oktatásáról tájékozó-
dott az önkormányzat. Gál András arra
hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi
idõszakhoz képest felértékelõdött a
nyelvismeret. A városnak ezen a terü-
leten sincs szégyenkezni valója, ami a
kiváló tanároknak és a szorgalmas di-
ákoknak köszönhetõ. Az önkormány-
zat plusz órakeretet biztosít az isko-
láknak, illetve anyanyelvi tanár foglal-
koztatására is lehetõséget nyújt. A
gimnáziumban a nyelvi tagozat mel-
lett angol anyanyelvi színpad is mûkö-
dik. A jelenlegi oktatási törvény nem
ösztönzi a fiatalokat nyelvvizsga leté-
telére, az iskola azonban erre biztatja
a diákokat. 

Egeli Zsolt a szláv nyelvek tanulá-
sának a hasznosságát hangsúlyozta.
Bíró István nem értett egyet azzal, hogy
Magyarországon nyelvvizsgához kötik
a diploma megszerzését. Véleménye
szerint attól még lehet valaki jó szak-
ember, hogy nincs nyelvérzéke. Hi-
degkúti Ákos szerint cseretanárral a ma-
gyar nyelv oktatását is erõsíteni lehet-
ne Rozsnyón. 

Heves János szerint a nyelvtudás a
jövõ generáció beilleszkedését segíti.

Egy diplomás felnõtt számára fontos,
hogy idegen nyelven kommunikálni
tudjon. Vaszily Miklós szerint a szülõk-
nek is köszönetet kell mondani azért,
hogy a nyelvtanulás érdekében plusz
órákat fizetnek a gyermekeiknek. Haj-
dú Józsefné, a polgármesteri hivatal osz-
tályvezetõje arra hívta fel a figyelmet,
hogy Európában és a világon is elfo-
gadott norma, hogy egy felnõtt legalább
egy idegen nyelvet beszéljen. A gye-
rek ez irányú tanulmányai során meg-
határozó az iskola, ahol a diákok kö-
rében végzett felmérés szerint is elsa-
játítható az idegen nyelv. Rónavölgyi
Endréné szerint a helyi oktatási intéz-
mények hierarchiájában csúcsosodik
ki mindaz, ami a korábbi években egy-
másra épült. Az általános iskola elsõ
osztályától biztosított a kéttannyelvû
képzés. Az angol, német és francia nyel-
vek gyakorlására kiváló lehetõséget biz-
tosítanak elsõsorban az ifjúság számára
Szerencs testvérvárosi kapcsolatai. A
testület a tájékoztatót egyhangúlag tu-
domásul vette. 

KÖZÉPPONTBAN
A SZAKKÉPZÉS 

Tájékozódott az önkormányzat a
Szerencsi Szakképzõ Iskola oktató-
nevelõ munkájáról. Atanaszov Vilmos
igazgató ismertette, hogy a középfokú
oktatási intézményben lecsapódnak a
környéket is jellemzõ társadalmi-gaz-
dasági gondok. A diákjaik többsége mö-
gött nincs megfelelõ szülõi háttér, a ta-
nulók felkészültsége egyre alacso-
nyabb színvonalú. A pedagógusok en-
nek ellenére igyekeznek felkészíteni a
fiatalokat a sikeres szakmaszerzésre, il-
letve érettségire. Az iskola tárgyi felté-
telei korántsem ideálisak, a 600 tanu-
ló képzését öt telephelyen végzik. A
központi épület 1970 óta nem volt ko-
molyabban felújítva, a másikat pedig
romos állapotban vették át. A képzés
színvonalának emelését szolgálják a
tanmûhelyek, amelyeket folyamatosan
fejlesztenek. Elhangzott, hogy a finan-
szírozási megszorítások miatt nem tar-
tanak az intézményben szakköröket és
felzárkóztatásokat. Évrõl évre nõ azok-
nak a tanulóknak a száma, akiknek a
tankötelezettség teljesítése miatt biz-
tosítanak férõhelyet az iskolában.  Ata -
naszov Vilmos ismertette, hogy folya-
matban van a Zempléni Térségi Integrált
Szakképzési Központ (TISZK) megala-
kítása. 

Gál András elnök az ügyrendi és ok-
tatási bizottság nevében szólva kie-
melte: a szakképzõ iskola igazgatóját
a jövõben is várják azon bizottsági és
testületi ülésre, amelyen a középfokú
oktatatási intézményekkel kapcsolatos
elõterjesztések kerülnek napirendre.
Bíró István arra hívta fel a figyelmet,
hogy a szerencsi önkormányzat oda-
figyel a szakképzõ iskolára. Egyik ülé-
sükön arról volt szó, hogy a TISZK
zempléni központja Szerencsen lesz,
ami nem tudja, hogy miért változott
meg. Egeli Zsolt arra volt kíváncsi: ki
dönti el, hogy milyen szakmákat ok-
tatnak az intézményben. Fontos len-
ne ugyanis, hogy a gazdaság által igé-
nyelt felkészültségû, jól képzett szak-
emberek kerüljenek ki az iskolapad-
ból. A képviselõ fontosnak tartotta a tor-
nacsarnok használhatóvá tételét. Sipos
Attila egyetértett azzal, hogy egyre na-
gyobb problémák vannak a szakmun-
kások képzése területén, ami a gyer-
mekvédelmi és -jóléti munkában is tet-
ten érhetõ. Kalina Lajos arról érdek -
lõdött, hogy miként tudják az iskolát
vonzóvá tenni a fiatal pedagógusok szá-
mára és igaz-e a hír, hogy Atanaszov
Vilmos nyugdíjba készül. Heves János
szerint nem biztos, hogy a megfelelõ
szakmákat oktatják Szerencsen, ezért

fontos kérdés, hogy ki dönt a képzé-
sekrõl. Az alpolgármester szerint nap-
jainkban a fizikai munkának nincs
olyan becsülete, mint régen. Mi az oka
annak, hogy a felröppent hírek alap-
ján Szerencs helyett Sátoraljaújhelyre
kerül át a TISZK? Vaszily Miklós em-
lékeztetett, hogy a város többször pá-
lyázott a volt Hunyadi iskola felújítá-
sára, ezek azonban nem jártak siker-
rel. Dicséretes, hogy az anyagi ne-
hézségek ellenére nem csökkent a szak-
képzõ iskola tanulói létszáma. Hideg-
kúti Ákos szerint a város vezetésének
is blamázs a TISZK központ áthelye-
zése. Koncz Ferenc arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a Szerencsi Szakképzõ
Iskolát fenntartó megyei önkormány-
zat a mûködésre biztosított állami kvó-
tához hitelbõl 15 millió forintot tett hoz-
zá úgy, hogy semmilyen szûkítésre nem
voltak hajlandók. A TISZK-et országos
szinten találták ki, véleménye szerint
az összevont intézmény nem lesz
mûködõképes. A központ helyszíné-
nek kiválasztásánál pedig nem kerül-
hetik ki azt a tényt, hogy Sátoraljaúj-
helyre háromszor-négyszer annyi diák
jár, mint Szerencsre. 

Suskó Viktor fontosnak tartotta,
hogy olyan szakmákat tanítsanak a vá-
rosban, amire a gazdaság részérõl van
kereslet. Fontos lenne, hogy a diákok
minél magasabb szintû képzésben ré-
szesüljenek, ezt a célt szolgálnák a
TISZK-ek. Valóban blamázs volna a
helyi önkormányzatnak, hogy az ígé-
retek ellenére máshová kerül a nagy
intézmény központja, amirõl remélik,
hogy még nem dõlt el véglegesen.
Koncz Ferenc kiemelte: az elsõ TISZK-
re beadott pályázatukat – amelyben
Szerencs szerepelt központként – a re-
gionális fejlesztési tanács nem támo-
gatta. Valójában 1,4 milliárd forint fel-
használásáról van szó, aminek a je-
lentõs részét az adott terület iskolái-
nak eszközvásárlásra, technológiai
korszerûsítésére lehet fordítani. Ata -
naszov Vilmos ismertette: a szakkép-
zésben részesülõ diákok a felsõbb év-
folyamokon már olyan vállalkozá-
soknál vannak gyakorlaton, akik az
iparkamaránál akkreditáltatták ma-
gukat, a korszerûen felszerelt  tan -
mûhelyekben jól felkészült oktatóknál
sajátítják el a szakma csínját-bínját. Ar-
ról, hogy hová kerüljön a TISZK
Zemplénben, komoly vita alakult ki.
Azt, hogy melyik intézményben mi-
lyen szakmákat oktatnak, a megyei ön-
kormányzat fejlesztési terve tartal-
mazza. A tornacsarnok használható-
vá tételéhez olyan szakipari munkák
elvégzésére volna szükség, amit ma-
guk nem tudnak elvégezni. Az igaz-
gató kiemelte: az idén betölti a 60. élet-
évét és a modulrendszerû képzés
 jövõ beni bevezetése már nem lesz az
õ feladata. 

Rónavölgyi Endréné fontosnak tar-
totta azoknak az együttmûködési
formáknak a kialakítását, amelyek ré-
vén segíteni tudják a város területén
mûködõ intézményeket, függetlenül
attól, hogy azoknak ki a fenntartója.
Többéves gyakorlat a településen,
hogy a helyi rendezvényeken, szak-
mai programokon a szakképzõ isko-
la pedagógusai és diákjai is részt
vesznek. Az intézményben folyó ok-
tató-nevelõ munka nehéz és összetett,
sokszor a befektetett energia nehezen
gyümölcsözik, azonban a pedagógu-
sok mindent megtesznek a sikerért. A
polgármester szerint a kor kihívásai-
nak megfelelõ szakképzés társadalmi
érdek, amihez az iskolarendszert is
hozzá kell igazítani. A TISZK-ek ezt
a célt szolgálják. Amikor a város csat-
lakozott a megyei kezdeményezéshez,
azt szabták feltételül, hogy az össze-
vont intézménynek Szerencsen lesz a

központja. Azóta nem kaptak vissza-
jelzést, illetve volt egy fórum, ahol a
városok errõl a kérdésrõl határoztak.
A polgármester szerint azonban a lét-
számadatokon alapuló döntés helyett
lehetne olyan szavazási módszert ki-
alakítani, amely nem az erõviszo-
nyokon, hanem a partnerség elvén ala-
pul. Rónavölgyi Endréné kiemelte:
nincs tudomásuk olyan elutasított
TISZK-pályázatról, amelynél Szerencs
szerepelt volna központként. Ameny-
nyiben mégis van ilyen, kéri, hogy mu-
tassák meg neki.          

A képviselõ-testület a tájékoztatót
egyhangúlag tudomásul vette. 

Ezt követõen a korábbi döntését
megerõsítve hozzájárult az önkor-
mányzat ahhoz, hogy a rendelõinté-
zetben a kapacitások átcsoportosítá-
sával új ellátásokat biztosítsanak. A
kardiológia heti tíz, míg a mammog-
ráfia és az allergológia heti hat-hat óra-
számban áll a betegek rendelkezésé-
re a Bekecsi út 10. szám alatti épü-
letben. 

ISKOLAIGAZGATÓT
VÁLASZTOTTAK 

A pályázó hozzájárulása alapján
nyílt ülésen tárgyalt az önkormányzat
az általános iskola új igazgatójának ki-
nevezésérõl. A testület Koncz Ferenc,
Takács István és Visi Ferenc ellensza-
vazatával, Egeli Zsolt tartózkodása
mellett úgy határozott, hogy a döntést
nyílt szavazással hozza meg. 

Hajdú Józsefné, a polgármesteri hi-
vatal osztályvezetõje ismertette, hogy
a szerencsi általános iskola igazgatói
álláshelyének betöltésére megjelent
kiírásra két pályázat érkezett. Most
azonban csak egy jelölt van, Fábián Ot-
tóné, mert Maczkoné Matlák Julianna
idõközben visszavonta a pályázatát. A
jelöltekrõl elõzetesen véleményt nyil-
vánítottak a helyi szakszervezeti tagok,
a szülõi munkaközösség, a pedagó-
gusok, majd az össz-dolgozói értekez -
let, amely fórumokon Fábián Ottóné
támogatottsága 72 százalékos volt.

Gál András elnök ismertette, hogy az
ügyrendi és oktatási bizottság mindkét
jelöltet alkalmasnak találta az igazga-
tói álláshely betöltésére. Idõközben ér-
tesültek arról, hogy az egyik jelentkezõ
visszalépett. 

Fábián Ottóné pályázata szóbeli ki-
egészítéseként hangsúlyozta, hogy 25
éves szakmai tapasztalattal rendelke-
zik. A pályázat benyújtására saját in-
díttatása mellett számos kollégája is ösz-
tönözte. Amennyiben elnyeri a meg-
bízatást, a munkatársakkal, a szülõk-
kel és az iskola partnereivel  együtt -
mûködve a gyerekekért szeretne dol-
gozni. Tovább kívánja erõsíteni azt a
már elindított törekvést, hogy szolgál-
tató intézményként mûködjenek, meg-
õrizve a tehetséggondozást, a mûvé-
szeti képzést és a nyelvoktatást egya-
ránt. 

Gál András arra volt kíváncsi, hogy
a jelölt tervez-e szerkezeti átalakításo-
kat az iskola vezetésében, illetve szer-
vezeti struktúrájában. Vaszily Miklós
támogatásáról biztosította Fábián Ot-
tónét. Kalina Lajos szerint az elõzetes
véleménynyilvánításokban nem tük-
rözõdik vissza az egyenlõ mércével mé-
rés elve, hiszen a korábbi két iskolá-
nak eltérõ nagyságú a tantestülete, il-
letve az egyikben van szakszervezet,
míg a másikban nincs. Mindez azon-
ban okafogyottá vált az egyik jelent-
kezõ visszalépése miatt. 

Hidegkúti Ákos szerint a rendszer-
váltás elõtti idõszak rémlik föl, amikor
csak szavazni lehet, választani nem.
Ebbõl adódóan nem lett volna szak-
mailag megalapozottabb egy új pá-
lyázat kiírása? – tette fel a kérdést a kép-

viselõ, aki megjegyezte: a szakértõ sze-
rint a jelöltnek az intézmény vezeté-
sére vonatkozó tervei a szakmai mun-
ka terén kevés újszerû elemet tartal-
maznak. A pályázó hogyan kívánja eze-
ket a hiányosságokat kiküszöbölni?     

Heves János emlékeztetett: nem új-
szerû a városban, hogy egy jelölt van
az igazgatói álláshelyekre. Így válasz-
tották meg a gimnázium és a kulturá-
lis központ igazgatóit is és a döntések
helyesnek bizonyultak. Koncz Ferenc
kiemelte: eddig minden iskolaigazga-
tó-választásnál azt a jelöltet támogat-
ta, akivel a tantestület együtt kívánt dol-
gozni. Ezen most sem kíván változtat-
ni. Ugyanakkor nem érti, hogy ha a má-
sik jelölt végig vállalta a számára néha
megalázónak látszó procedúrát, akkor
az utolsó pillanatban miért gondolta
meg magát. Egeli Zsolt arra hívta fel a
figyelmet, hogy az oktatás stratégiai ága-
zat a nemzet életében. Szerencsen sok
a tehetséges és elhivatott pedagógus,
akik közül egyre több elkeseredett is
van. Jobban örült volna annak, ha több
jelölt közül választhatnak, mert akkor
érvényesülhetett volna az egészséges
versenyszellem. Félõ, hogy a visszalé-
pés mögött a késõbbi esetleges hátrá-
nyoktól való félelem húzódik meg. 

Heves János szerint a szerencsi gye-
rekek eddig is eredményesen tanultak
és nincs a pedagógusok körében le-
targikus hangulat. Igaz, hogy több
épületben, de egy intézményben vég-
zik munkájukat a szakemberek. Az
igazgatói pozícióra pályázók között va-
lódi verseny volt, amibõl az egyikük
kiszállt. Rá azonban senki nem gya-
korolt ilyen irányú hatást. 

Koncz Ferenc szerint a miliõvel van
baj. A pedagógusok keresetéhez képest
valóban nagyszerûek a diákok ered-
ményei, de rossz helyzet van a város-
ban, amit a korábbi átszervezéssel to-
vább rontottak. 

Fábián Ottóné ismertette, hogy az in-
tézményi struktúrában nem tervez vál-
tozásokat. A vezetésben azonban épü-
letenként igazgatóhelyettesekre kíván
támaszkodni, ami egyszerûsítené az in-
formációáramlást. Valóban szeren-
csésebb lenne, ha az önkormányzat két
jelölt közül választhatna. A pályázata
azért nem tartalmaz a szakmai mun-
kában sok újszerû elemet, mert az ok-
tatásban stabilitásra van szükség. Ezt
pedig az eddigi törekvések továbbvi-
telével lehet biztosítani. Ugyanakkor
vannak változtatási elképzelései, amely
bizonyosan támogatókra fog találni.
Most azonban az a fontos, hogy eggyé
kovácsolódjon a tantestület. 

Rónavölgyi Endréné visszautalt a na-
pirendi pont címére is, amely nem az
átszervezés tapasztalatairól, hanem az
igazgató megbízásáról szól. Az elõ -
terjesztésbõl kiderül, hogy a törvény ál-
tal elõírt eljárás végére érve döntési
helyzetbe került az önkormányzat. A
visszalépett jelölttel levelének kéz-
hezvétele után telefonon beszélt, de
nem kapott felhatalmazást arra, hogy
az indokokat megossza az önkor-
mányzat tagjaival. Az intézményi át-
szervezésrõl az ügyrendi és oktatási bi-
zottság ülésének jegyzõkönyvébõl nem
az derül ki, hogy a pedagógusok több-
sége helytelenítené a megtörtént vál-
tozásokat, amelyek során a szakmai
munka nem sérült, a gyermekek pedig
több lehetõséghez jutottak.      

A képviselõ-testület 17 igen vokssal
– Hidegkúti Ákos tartózkodása mellett
– Fábián Ottónét bízta meg 2008. jú-
lius 1-jétõl öt év idõtartamra a helyi ál-
talános iskola igazgatójának.     

Ezt követõen az alapfokú mûvé-
szetoktatási intézmények térítési és
tandíjának megállapításáról határozott
az önkormányzat.

(Folytatás a 10. oldalon.)



GARÁZDÁK RÁCS MÖGÖTT
Három férfit állítottak elô garázda-

ság miatt június 7-én Taktaszadán, aki-
ket a bíróság elôzetes letartóztatásba
helyezett. A településre az elmúlt na-
pokban a szerencsi rendôrök többször
vonultak ki nagy erôkkel, mert az ott
lakók vélt, vagy valós sérelmeik miatt
összetûzésbe keveredtek egymással. A
történet végére június 7-én tettek pon-
tot az egyenruhások, amikor több he-
lyi férfi verekedett össze az egyik ut-
cában. Ellenük garázdaság miatt indí-
tottak eljárást. A csetepatéban részt ve-
vôk közül a rendôrség három férfit ál-
lított elô, majd vettek ôrizetbe. A bí-
róság június 9-én mindhármukat  elô -
zetes letartóztatásba helyezte, a töb-
biek szabadlábon védekezhetnek. A
településen a közrend és a közbiz-
tonság fenntartása fokozott a rendôri
jelenlét. 

FOSZTOGATÓK
A CUKORGYÁRBAN 

Hívatlan vendégek is besegítenek a
Szerencsi Cukorgyár felszámolásába.
A bezárt üzem területén szolgálatban
lévô biztonsági ôrök május 20-án há-
rom férfit zavartak meg, akik azonban
a kerítésen át elmenekültek. A trió el-
sôsorban fémet, hosszabbítót, kisebb-
nagyobb alkatrészeket próbált eltulaj-
donítani a gyárteleprôl. A megyaszói
elkövetôket a rendôrök elfogták, az el-
vitt tárgyak többségét lefoglalták.
Ugyancsak az üzemben lévô értékek-
bôl kívántak részesedni azok az isme-
retlen elkövetôk, akik május 30. és jú-
nius 2. között a drótfonatot megbont-
va jutottak be a körbekerített területre.
A tettesek kifeszítették az elektromos
szekrényt, ahonnan vezetékeket és
kapcsolókat vittek el, miközben több
berendezést megrongáltak, tönkretet-
tek. A Mátra Cukor Zrt. kára megkö-
zelíti az egymillió forintot.

Tolvaj járt május 27-én a Prizma Kft.
telephelyén is. A férfi négyméteres vas-
oszlopokat próbált ellopni a biztonsá-
gi ôr azonban megzavarta az elköve-
tôt, aki a kerítésen át elmenekült. Ké-
sôbb a tolvaj azonban visszatért a hely-
színre, ahol az ôrök tetten érték és át-
adták a rendôröknek.

MENTÕ ELÕTT HAJTOTT  
Közúti veszélyeztetés bûntette mi-

att indult rendõrségi eljárás egy 31
éves szerencsi lakos ellen, aki május
10-én a KRESZ több rendelkezését is
figyelmen kívül hagyva közlekedett a
37-es számú fõút Szerencs és az új-
harangodi elágazás közötti szaka-
szán. A férfi egy megkülönböztetõ jel-
zést használó mentõautó elõtt hajtott,
és nem biztosította annak szabad el-
haladását, miközben az út felezõvo-
nalán haladva több gépkocsit az út-
padkára kényszerített. A rendõrség
szerint az elkövetõ a közúti forga-
lomban résztvevõ más személyek
testi épségét veszélyeztette. Tettének
magyarázata az volt, hogy így akar-
ta segíteni a mentõautó szabad hala-
dását. 

CSALÁDI CSETEPATÉ 
Két haragos család csapott össze jú-

nius 4-én este a taktaharkányi
Gyöngyvirág utcában. A nézeteltérés
kiabálással indult, majd verekedés-
be csapott át. A szembe-szomszédok
végül Molotov-koktélokat dobtak
egymás házára. A gyújtóanyaggal töl-
tött palack az egyik lakásnak a tete-
jén puffant, a másiknál az ablakon
át a szobában landolt. A szerencsi
tûzoltók a helyszínre vonultak a lán-
gok megfékezésére, beavatkozásra
azonban nem volt szükség, mert az
érintettek eloltották a kis kiterjedésû
tüzeket. A Szerencsi Rendõrkapi-
tányság jelentõs erõket vezényelt a
helyszínre és kivonultak a megyei
rendõr-fõkapitányság beavatkozó al-
osztályának beosztottai is, helyreál-
lítva a rendet Taktaharkányban.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bûnmegelõzési Alapítványt 1990-
ben a megye 33 intézménye, gaz-
dasági társasága hozta létre. A civil
szervezet munkáját az elnök és tit-
kár vezetésével héttagú kuratórium

irányítja, tevékenységét a közrend és
közbiztonság védelme érdekében
végzi. A szervezet 2007. évi bevé-
tele 2 707 506 forint, a kiadása
5 048 130 forint volt. Az alapítvány
teljes gazdálkodási adatai és köz-
hasznúsági jelentése a www.bun-
megelozes.eu honlapunkon megta-
lálható.

2008. JÚNIUS 13. ZEMPLÉN  KÖZBIZTONSÁGÁÉRT8

RENDÔRSÉGI HÍREK További két gyanúsítottal bõvült
a taktaközi bûncselekmény-soroza-
tok elkövetõinek a köre. A négy fér-
fi jelzáloghitelek és szociálpolitikai
támogatások jogtalan felhasználá-
sával jutott törvénytelen anyagi  elõ -
nyökhöz. A térségben az elmúlt
 idõ  szakban olyan rejtélyes öngyil-
kosság történt, amelyek felderítése
során jutott el a rendõrség taktakö-
zi bûnelkövetõkhöz.

A kommandósok a gondosan
megtervezett akció keretében ápri-
lis 9-én õrizetbe vettek egy 39 éves
prügyi, és egy 25 éves taktaszadai
férfit. Mindkettõjükkel szemben élet
és testi épség elleni, közvetlen fe-
nyegetéssel elkövetett zsarolás
bûntettének megalapozott gyanúja
miatt indított eljárást a rendõrség.
A bíróság elõzetes letartóztatásba
helyezte a két férfit, akik az eddigi
nyomozás szerint súlyosan hátrá-
nyos helyzetben lévõ, de teher-
mentes ingatlannal rendelkezõket
kutattak fel a környezõ települése-
ken. Kapcsolataik révén banki hitelt
szereztek az ingatlanok tulajdono-
sainak, akiktõl a pénz jelentõs ré-
szét elvették.  

Az ügyben indított vizsgálat ered-
ményeként május 28-án két újabb,
taktakenézi gyanúsítottat sikerült el-
fogni. A mintegy 80 rendõrrel biz-
tosított rajtaütésben szerencsi és mis-
kolci nyomozók, valamint a Bükk be-
vetési alosztály tagjai vettek részt. Hat
olyan ügyre derült fény, amelyben a
két gyanúsított családokat kutatott fel,
akik jogosultak szociálpolitikai tá-
mogatásra. Az érintetteket névleg épí-
tés alatt lévõ ingatlanokba jelentet-
ték be, majd rávették õket, hogy asz-
szisztáljanak a törvénytelen tranz -
akcióban. Az elkövetõk a több mil-

lió forintos támogatást megtartották,
a pénzbõl csak töredék részt juttat-
tak a családoknak. A jogtalanul fel-
használt támogatások összege meg-
közelíti a 25 millió forintot. 

A rendõrség õrizetbe vette a két
taktakenézi férfit, és indítványozta
 elõ zetes letartóztatásukat. 

A Szerencsi Városi Bíróság nyomo-
zási bírája a Szerencsi Ügyészség in-
dít ványára 2008. május 30-án csalás
bûn tette és más bûncselekmények el-
követésének alapos gyanúja miatt el-
ren delte Sz. J. elsõrendû és L. J. másod -
rendû gyanúsítottak elõzetes letartóz-
tatását.

ÚJABB RENDÕRI AKCIÓ A TAKTAKÖZBEN

A térség minden egyes sebesség-
mérõ készüléke munkába állt május
22-én reggel hét órakor Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében. A 24 órás, át-
fogó közlekedésbiztonsági akció ke-
retében elsõsorban a sebességhatá-
rok betartását vizsgálta a rendõrség
és mivel a megyénkben található traf-
fipax készülékeket egytõl egyig be-
vetette a hatóság, így ezen a napon
bárhol számíthattak az autósok a
mérõmûszer felbukkanására.

A Szerencsi Rendõrkapitányság
mûködési területén négy járõr, reg-
gel hét és este nyolc óra között el-
lenõrizte az elhaladó jármûvek tem-
póját. Ez idõ alatt összesen négy eset-
ben kezdeményeztek közigazgatási
eljárást, egy sofõrrel szemben sza-
bálysértési feljelentést tettek, míg 11
személy ellen szabtak ki bírságot ösz-
szesen 85 ezer forint értékben – tá-
jékoztatta szerkesztõségünket Ke-

resztesi János közlekedésrendészeti
osztályvezetõ, aki azt is elmondta,
hogy az akció során súlyos sebes-
ségtúllépés miatt nem kellett intéz-
kedniük a rendõröknek.

GYORSHAJTÁS 130 EZERÉRT 
A büntetési tételek szigorodása és

a május végi nagy traffipax akció sem
rettentette el a gépjármûvezetõket a
száguldozástól. Legalább is erre utal,
hogy május 28-án délelõtt a 37-es szá-
mú fõúton, az ongai felüljárót követõ
keresztezõdésben a megengedett 70
kilométer/órát több mint száz száza-
lékkal túllépõ autóst mértek be a rend-
õrök. A 144 kilométer/órával közle-
kedõ autó tulajdonosa jelentõs pénz-
büntetésre számíthat, hiszen a hatá-
lyos rendelkezések alapján az eseté-
ben alkalmazandó közigazgatási bír-
ságnak 130 ezer forint az összege.

MUNKÁBAN
A SEBESSÉGMÉRÕK

Ond belterületén a negyven kilométer/órás sebességkorlátozás van
érvényben. 

Óvodások és általános iskolások
tettek látogatást június 3-án a Sze-
rencsi Rendõrkapitányságon. A nagy-
csoportos és alsó tagozatos gyerekek
a nyílt nap keretében megtekintették
az épületben lévõ fogdahelyiséget,
majd az udvaron az egyenruhások kü-
lönbözõ védõfelszereléseivel ismer-
kedtek. A fiatalok kézbe vehették a
pajzsokat, sisakokat és a készenléti

tonfákat, a vállalkozó kedvûek a go-
lyóálló mellényeket is magukra ölt-
hették és megnézhették, hogyan is
mûködik a bilincs. A kapitányság
munkatársai megmutatták a gyere-
keknek az ujjlenyomatvétel techni-
káját és szinte nem volt gyerek, aki
kihagyta volna a lehetõséget, hogy be-
üljön a rádióval, szirénával és fény-
híddal felszerelt igazi rendõrautóba.

Kábel- és sínlopások, raktárbetö-
rések, rongálások – többek között
ilyen esetekkel kell szembenézni-
ük a MÁV Biztonsági Igazgatóság
munkatársainak. A fenti példák
nemcsak anyagi és erkölcsi károkat
okoznak, de a biztonságos vasúti
közlekedést is veszélyeztethetik.
Ezért a MÁV-csoport átfogó prog-
ramot indít a vagyonvédelem javí-
tása érdekében. A vasúttársaság –
a cég által kiadott közlemény sze-
rint – nem tûrheti tovább az utób-
bi idõben elszaporodott bûncse-
lekményeket, ezért új biztonsági
stratégiát dolgozott ki azok megel-
õzése, illetve eredményes feltárása
érdekében. Ezáltal a vasút teljes te-
rületén, mind az állomásokon, mind
az üzemi területeken megerõsített
szolgálattal és gyakoribb ellenõr-
zésekkel, technikai fejlesztésekkel,
valamint szigorúbb szankciókkal
száll szembe a bûnelkövetõkkel –
legyen az illetéktelen behatoló vagy
vasúti alkalmazott. 

Három sérültje lett a balesetnek, ami-
kor június 2-án este hét óra elõtt né-
hány perccel két személyautó ütközött
össze a 37-es számú fõútnak a beke-
csi Nagyköz és a taktaharkányi el-
ágazás közötti szakaszán. A Miskolc
felõl érkezõ Suzuki vezetõje a Bekecs
határában lévõ benzinkútra vezetõ útra
akart befordulni. A mögötte haladó
Opel vezetõje azonban a tiltótábla és
a záróvonal ellenére a kocsi elõzésé-
be kezdett. A 34 éves nõ késõn ész-
lelte a kanyarodást megkezdõ  jár mû -
vet, hiába vészfékezett, a balesetet már
nem tudta elkerülni. Az ütközés ere-
jétõl a Suzuki lerepült az úttestrõl és
az árokban a tetejére borulva állt
meg. A autó 52 éves sofõrjét a  mentõ -
helikopter sokkos állapotban szállította
kórházba. Utasa és az Opel vezetõje
könnyû sérüléseket szenvedett.  

JOGOSÍTVÁNY NÉLKÜL
VEZETETT 

Szerencsés kimenetelû közlekedé-
si baleset történt június 6-án délelõtt
Szerencsen. A vasútállomás irányából
haladt a belváros felé a Rákóczi út alsó
szakaszán egy, a mellette ülõ barátjá-
tól kölcsönkért autóval egy 17 éves kö-
zépiskolás. A Bõcsön élõ fiatal a tûzol-
tóság elõtti kanyarban egy elõtte ha-
ladó személykocsi elõzésébe kezdett.
Az egyenes szakaszba érve vette ész-
re a szembõl érkezõ jármûvet. A jo-
gosítvánnyal nem rendelkezõ sofõr az
ütközés elkerülése érdekében a járdára
hajtott és a cukorgyári épület falának
csapódva állt meg. Szerencsére gya-
logos nem járt arra, így nem történt tra-
gédia. A napokban vásárolt Fiat ve-
zetését másnak felelõtlenül átengedõ
utas könnyû sérüléseket szenvedett.

STOP A VASÚTI
TOLVAJOKNAK

GYEREKEK A FOGDÁBAN

A diákok megismerkedhettek néhány speciális rendõri eszközzel is.

ALAPÍTVÁNY
A BÛN MEGELÕZÉSÉÉRT

SZABÁLYTALAN
KANYARODÁS ÉS ELÕZÉS

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria



„Legyen a bûn bármily szövevé-
nyesen alakult, nem lehet annak
kezdõ szálait oly mélyen rejteni, hogy
azokat vagy a véletlen, vagy a ked-
vezõ körülmények az igazságszol-
gáltatás sújtó kezébe ne játsszák!”

Az 1890. XXIX. t. szerint Zemplén
vármegye törvénykezési tekintetben
a kassai királyi ítélõtábla területéhez
tartozott és 9 járásbírósággal ren-
delkezett. Közöttük volt a szerencsi
is, amely mellett törvényhatóság is
mûködött. Ekkor helyileg – az igaz-
ságügyi miniszter által megerõsített
lakbérszerzõdés szerint – a Rákóczi-
vár épületében kapott helyet. Az ál-
lam 400 forintot, a járásbírósághoz
tartozó községek pedig 200 forintot
fizettek Szirmay Vince tulajdonosnak.
Az ügyfélforgalom emelkedése, a
gazdasági fellendülés, a jogi reformok
szükségessé tették, hogy a bíróság na-
gyobb épületbe költözzön. 1906-ra
a 26 községbõl álló járásbíróság
4617 telekkönyvi ügyet intézett el,
folyamatban volt 704 büntetõper,
499 végrehajtási, 406 fizetési meg-
hagyási, 312 örökösödési, 109 pol-
gári vegyes, 17 anyakönyvi, 18
bûnvizsgálat, 47 büntetõ megkere-
sés és 82 darab vegyes büntetõügy.
Az igazságügyi magyar királyi mi-
nisztérium 1902. évi költségvetésé-
ben már tervbe vétetett a szerencsi
járásbíróság új épületére 100 ezer ko-
rona. 

A telek megvétele nagy vitát ka-
vart a városban, nagy volt a tüleke-
dés amiatt, hogy hova kerüljön az új
épület. Az építési telek kiválasztá-
sánál fõ szempont volt a könnyû
megközelíthetõség, tehát a köz-
pontban, de legalábbis a fõutcán le-
gyen. Az érdekeltek csupán a saját
telkeik áremelkedésére gondoltak,
mivel a járásbírósággal szomszédos
telkek árai értékesebbé váltak. A te-
lekkérdés eldöntésénél a város Be-
kecs felé esõ részén lakó háztulaj-
donosok érdekcsoportjának hathatós
befolyása érvényesült. A Magyar Ki-
rályi Államkincstár javára a terüle-
tet az úrbéri birtoklap szerint, 1905.
július 27-én jegyezték be. A kincs-
tár kikötése volt, hogy a vételi ille-

téket az eladók fizessék, akik ezt vál-
lalták is. Azonban amikor a fizetés-
re került volna sor, a 182 korona hát-
ralékot a községre hárították, s az
adózó polgárokkal akarták megfi-
zettetni azt. Az ügyben érdekeltek
másik fele viszont fellebbezést nyúj-
tott be a vármegye felé, így a sike-
res elbírálás nyomán az illetéket
mégsem a városnak, hanem Bátori
Lajosnak és társainak kellett megfi-
zetnie. 

Az épületre 1906. október 22-ig ki-
írt pályázatot Venglártsik István bod-
rogkeresztúri birtokos-építész nyer-
te el, és Jablonszky Ferenc mûépí-
tész tervezte. A 648 négyszögölön

építendõ bíróság tervezett költsége
120 ezer korona volt. Az építõ vál-
lalkozó 1907 februárjában már meg-
kezdte az építõanyagok összehor-
dását, s a tél elmúltával már egymás
után emelkedtek ki a falak és épült
a különálló fogház is. Az igazságügyi
tárca csak az év végén hozta meg a
döntést arra vonatkozóan, hogy a
Szerencsen építendõ járásbíróság
költségének fedezete a tárca 1908.
évi büdzséjébe bekerüljön.

Ettõl kezdve felgyorsultak az ese-
mények, hiszen májusban már csak-
nem teljesen készen volt az épület.
Egy hiányossága – amely nem elha-
nyagolható technikai hiba – azonban

volt az épületnek, ugyanis nem volt
villanyvilágítása. Érthetetlen baki
volt ez akkor, amikor Szerencsnek
már 1904 óta volt áramszolgáltatá-
sa. Ennek oka állítólag az a spóro-
lási szándék, mely szerint az addigi
világítási átalánynál 100 koronával
többe került volna a villanyfény. Ez
az álláspont téves eszmének bizo-
nyult, hiszen a korábbi átalányból
egyébként sem lehetett volna egy ek-
kora hatalmas épületet bevilágítani.
A díszes termeket a bírók asztalán
pislákoló gyertyaszálak nem derítet-
ték volna fényre. Ebben az esetben
is érvényesült a jó magyar közmon-
dás, hogy a fösvény kétszer költ, hi-

szen utólag mégiscsak bevezettették
a villanyt, igaz több költséggel, mint
az építkezés ideje alatt lehetett vol-
na. 

A földszintet a telekkönyvi osztály
foglalta el, melyhez csatlakozott a
fogház, míg a polgári és büntetõ osz-
tály az emeletre került. A homlok-
zat kiépítése egyszerû és komoly, de
monumentális hatású külalakja ural-
ta a Fõ utcát.

A költözés 1908. június elején tör-
tént, mely napok alatt a tárgyalások
szüneteltek. Június 4-én arról számolt
be a helyi sajtó, hogy a járásbíróság
átköltözött és úgy vélekedett, hogy
az idõ szerint hasonló kivitelû já-
rásbírósági hivatal kevés van az or-
szágban.

Az új palotában lezajlott elsõ tár-
gyalást is dokumentálták az utókor
számára. Koppányi Miklós királyi al-
bíró június 10-én ejtette meg, tárgya:
Keresztessy Ferencné felperesnek
Klein Jakab és társa alperesek elleni
zálogjog törlés ügye volt, melyben
marasztaló ítéletet hozott.

Az épület kivitelezése a tervek sze-
rint kifogástalanul elkészült, de a
belsõ berendezésekkel kapcsolatosan
több apróbb észrevétel is történt. A
csekélyebb jelentõségû javítgatások
elhúzódtak még egy évig, így a tel-
jes hivatalos átvétel csak 1909. áp-
rilis elsején történt. Az eseményen az
Államépítészeti Hivatal részérõl
Hönssh Dezsõ mûszaki tanácsos és
Gnédig Lipót fõmérnök, a bíróság ré-
szérõl pedig Kõrössy István vezetõ
járásbíró és Venglártsik István építé-
si vállalkozó volt jelen.

A sok vihart, átépítést megélt dí szes
palota máig is méltó csarnoka az igaz-
ságszolgáltatásnak, ahol elsõdleges-
nek tartják Hésziodosz elméletét:

„Ott, ahol egy mérték
mér polgárnak s idegennek, 
és az igaz törvény útjáról

senki le nem tér, 
dúsan hajt az a város,

benne virágzik az ember, 
békesség lakozik földjén.”

O. Z. M.
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Játékunkban alkalmanként egy-
egy szerencsi archív felvételt teszünk
közzé lapunkban. Vállalkozó kedvû
olvasóinktól most arra kérünk vá-
laszt, hogy melyik közterület látható
a fényképen? A megfejtéseket júni-
us 20-ig várjuk postai levelezõlapon
(3901 Szerencs, pf.: 85) vagy SMS-
ben a 20/940-2066-os számra. A he-
lyes választ beküldõk között kettõ
darab 2000 forintos vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki. 

Az elõzõ játékunk helyes meg-
fejtése: Ondi utca. A szerencse ez

alkalommal Tõkészky Katalin, Sze-
rencs, Ady E. u. 51. szám alatti ol-
vasónknak és a 30/276-5253-as te-
lefonszámról SMS-t küldõ játékos-
nak kedvezett. Nyereményüket jú-
nius 17–20. között, munkaidõben
vehetik át a szerkesztõségben.

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

HOL KÉSZÜLT A FOTÓ?

Szokták mondani, hogy ez is ben-
ne van a pakliban. Minél távolabbi
és ismeretlen tájon túrázunk, annál
nagyobb a veszélye annak, hogy el-
tévedünk. Különösen az utóbbi 10 év-
ben történt féktelen erdõirtások ke-
serítik meg a túrázók idõtöltését. A
kivágott fákkal együtt eltûnnek a jel-
zések is. Ha gyaloglás közben bele-
feledkezünk a beszélgetésbe, elõfor-
dul, hogy a jelzést elnézzük. Ilyen-
kor az a szerencse, ha valakinek ha-
mar feltûnik, hogy régen volt jelzé-
sünk. Fontos szabály – mondhatnám
alapvetõ – hogy addig kell visszafe-
le menni, amíg jelet nem találunk. Az-
tán kezdeni újra. Gyakori, hogy er-
dei murvás kocsiúton kell haladni, és
valahol el kell térni egy szûk  gyalog -
ösvényre. Ezt lehet könnyen elnéz-
ni. Másodszorra mindig megtaláltuk
a helyes utat.

A többszörös erdei elágazások je-
lenthetnek még gondot. Gyakori,
hogy nincs jelzés. Ilyen helyen szét-
válunk és mindenki más ösvényen ku-
tat. Ügyelni kell a hallótávolságra, és
az jár jól, akinek véletlenül pont a
követendõ út jut. Õ kiabál a többi-
eknek és megvárja õket. Ha nagyobb
létszámú volt a csapat (15 fõ), szin-
te mindig elõfordult vita. Voltak,
akik gyorsabban szerettek volna men-
ni és voltak lemaradók. A két véglettel
fordultak elõ kisebb gondok. Vannak
szakaszok, ahol a jelzések levágják
az erdei út kanyarulatát, ami megkerül
egy közelben kezdõdõ kisebb víz-
mosást. A jelzés újra az út mentén
folytatódik, mi pedig észre sem vesz-
szük, hogy letértünk egy idõre a tú-
raútról. Egy életre megfogadtam,
hogy többé nem hagyom magam be-
folyásolni és megrövidíteni az utat.
Még úgy sem, hogy más szintû jel-
zésen haladva próbáljunk rövidíteni. 

Egy alkalommal Bakonybélen át-
haladva tartottunk a legközelebbi
település, Zirc felé. Július végén, au-
gusztus elején érik a vadszeder. Ha-
talmas bokrok kínálják csokrokban
ringatózó termésüket. Idõnként meg
is szoktunk állni, kicsit csemegézni.
A település végén volt egy tábla,
amely a Bakonybél egy részének tú-
raútvonalait ábrázolta. A Kõris-hegy-
re a zöld jelzésen rövidebbnek lát-
szott az út. Letértünk a kékrõl és azon
haladtunk. Egyszer úgy elveszítettük,
hogy azt sem tudtuk, hol vagyunk. A
túrafüzet, a nap állása és az iránytû
segítségével próbáltuk meghatároz-
ni helyzetünket. Aztán úgymond to-
ronyiránt nekivágtunk az erdõnek. Ke-
rülgettük a bokrokat, de igyekeztünk
az irányt tartani. Ettõl reméltük a meg-
oldást. A nap egyre alacsonyabban
volt, de még nem esteledett. Egyszer
csak kiértünk az erdõbõl.

A nagyobb kiterjedésû tisztáson a
haladóutat választottuk, amirõl úgy
gondoltuk, hogy az csak vezet vala-
hova.

Rövidesen gyerekzsivajt hallottunk.
A hang irányába vettük utunkat,
megint ungon-berken keresztül. Nem
kellett sokat mennünk, amikor egy tá-
borban találtuk magunkat. Pedagó-

gus kollégáim nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket, és csodálkoztak,
honnan pottyantunk oda. Elmeséltük
a kalandunkat. Turistatérképük se-
gítségével megállapítottuk, hogy kb.
15 kilométert tettünk meg Bakony-
bél óta és Zirc közelében vagyunk.
Ez még 1988-ban történt. Az volt ben-
ne a jó, hogy a még kevés tapaszta-
lat mellé szerencse társult. Mondták
a táborlakók, hogy hallottak olyan-
ról, aki két napig bolyongott étlen-
szomjan a Bakonyban. Egy másik al-
kalommal mi találtunk 16 gyereket,
akik úgy örültek nekünk, hogy más-
kor még ilyet nem tapasztaltam.

A Bükk hegységben túráztunk.
 Bél apátfalva után az erdõbe érve ta-
lálkoztunk egy fiatalemberrel, aki
gyerekek iránt érdeklõdött. Mi ha-
ladtunk tovább és elérve a Csere-
peskõ-barlangot, a bélyegzéssel töl-
töttünk egy kis idõt. Ezt követte az
õserdõ. Alig hagytuk el, amikor uj-
jongó gyerekcsapat szaladt felénk.
 Elõ ször azt hiszem, másokra számí-
tottak, de így is fellélegeztek. Ne-
gyedik vagy ötödik osztályos diákok
voltak és budapestiek. A kezükben
egy gyenge minõségû fénymásolt tér-
képrészletet lobogtattak, de én sem
tudtam eligazodni rajta. Leginkább
azért nem, mert nem tudták meg-
mondani, hogy honnan hová tarta-
nak. Az egyik gyerek kínálta apuká-
ja mobilszámát, de telefonunk ne-
künk sem volt. Nem találtam más
megoldást, azt mondtam, jöjjenek ve-
lünk. Nem messze van Bánkút, és on-
nan lehet telefonálni. Szerencsére
nem sokáig kellett velünk jönniük.
Még jóval Bánkút elõtt kereszteztük
a Szilvásvárad – Lillafüred közötti er-
dei utat. Itt egy kis pihenõt tartottunk.
Valahonnan az erdõbõl egy kismo-
toros erdész került elõ. A gyereke-
ket kereste. Mondtam neki, hogy a
csapatom nagy része az, akiket ke-
res. Az „elveszettek” parancsot kap-
tak, hogy el ne mozduljanak innen,
mert ide hozza értük a buszt.

Mindenki megnyugodott. Mi in-
dultunk tovább Bánkút felé.

(Folytatjuk)
Szádváry Gyula

JÁRÁSBÍRÓSÁGUNK ÉPÜLETÉNEK
CENTENÁRIUMA

Képeslap a Zempléni Múzeum gyûjteményébõl.

KÉKTÚRA V.

SEGÍTSÉG!
ELTÉVEDTÜNK!

A TOTÓ EREDMÉNYE
A szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár által a Reneszánsz

év alkalmából meghirdetett vár- és várostörténeti totóra sok eredményes
megfejtés érkezett. Telitalálatos szelvény nem volt, a megfejtõk közül
kisorsolt nyertes: Tóth Ádám, Bocskai István Gimnázium 9/A osztály.
A helyes tipposzlop: 1, 2, 1, X, X, X, 1, 2, 2, 2, 2, X, X, 1. A könyvnye-
remény átvehetõ a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.

Pihenõ.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
(Folytatás a 7. oldalról.)

Hajdú Józsefné, a polgármesteri hi-
vatal oktatási, közmûvelõdési és vá-
rosmarketing osztályvezetõje ismertet-
te: egy évtizedig nagyon kedvezõ volt
a mûvészeti iskolák finanszírozása,
ezért sok intézmény élt ezzel a  lehetõ -
séggel. Idõközben a normatívát több he-
lyen nem a céloknak megfelelõen
használták fel. Ezért született rendelet
arról, hogy az iskolákat minõsíttetni kell,
ami alapján az arra érdemesek válnak
jogosulttá a központi támogatás igény-
lésére. A finanszírozási rend július 1-
jétõl változik, ami miatt azonban a Sze-
rencsen eddig alkalmazott díjak nem
változnak. 

Gál András az ügyrendi és oktatási
bizottság nevében elfogadásra javasolta
az elõterjesztést, ami a korábban ér-
vényben lévõ összegekhez képest nem
tartalmaz nagyságrendi módosítást.
Ugyanakkor, ha nem születik meg a
döntés, akkor az igénybe vett norma-
tívát vissza kell fizetni. Koncz Ferenc
szerint a vidéki mûvészeti képzés meg-
rogyasztása volt a tandíj bevezetése, ami
akár több tízezer forint is lehet. Heves
János kiemelte: számításai szerint egy
tanóra 130 forintjába kerül a szülõk-
nek. Az alpolgármester kiemelte: a sze-
rencsi mûvészeti iskola kiváló minõsí-
tést kapott, ezáltal jogosulttá vált a nor-
matívára. Visi Ferenc szomorúnak tar-
totta a tandíjfizetési kötelezettséget.
Kalina Lajos arra hívta fel a figyelmet,
hogy ha nem szavazzák meg a rende-
letet, akkor elveszítik a támogatást. Va-
lójában pedig semmi nem változik a
korábbi állapotokhoz képest. Róna-
völgyi Endréné szerint fontos, hogy a
mûvészeti képzésre biztosított köz-
ponti források valóban a gyerekek ez
irányú tehetségének a kibontakoztatá-
sát szolgálják. Szerencsen jól sáfár-
kodtak ezzel a lehetõséggel, amit a
 minõ sítés is visszaigazolt. A költsé-
gekhez azonban változó mértékben a
szülõknek is hozzá kell járulniuk, azok
azonban, akiknek ez nehézséget jelent,
kérelem alapján felmentést kaphatnak
a fizetés alól.      

A képviselõ-testület Hidegkúti Ákos,
Koncz Ferenc, Korondi Klára, Takács
István ellenszavazatával, Visi Ferenc és
Egeli Zsolt tartózkodása mellett elfo-
gadta a rendeletmódosítást. 

A VÁROSKÖZPONT-
REHABILITÁCIÓ ÚJABB ÜTEME     

Utolsó napirendi pontként a város-
központ-rehabilitáció keretében újabb
pályázat benyújtásáról határozott az ön-
kormányzat. Csanádi Béla, a polgár-
mesteri hivatal építésügyi és városfej-
lesztési osztályvezetõje ismertette, hogy
az Észak-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében szeretnék átalakítani
Szerencsen a Kossuth teret. Ehhez kap-
csolódva történne meg a Petõfi út, az

Erzsébet út és az Erzsébet tér rekonst-
rukciója, az ÉMÁSZ-épületegyüttes fel-
újítása, a piac fejlesztése és a tûzoltó-
ság melletti volt cukorraktár múzeum-
ként történõ hasznosítása. A közel egy-
milliárd forintos fejlesztéshez több mint
hatszázmillió forint támogatást igé-
nyelne a regionális fejlesztési tanács-
tól a szerencsi önkormányzat. Az osz-
tályvezetõ kiemelte, hogy a pályázati
feltételek nehezedtek, példaként em-
lítve, hogy a projektbe tíz százalék ere-
jéig kis- és középvállalkozásokat is be
kell vonni. Ennek érdekében a tervek
szerint a piaci beruházás ötven száza-
lék magántõke bevonásával történne
meg. 

Takács István elnök a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság nevében szólva
bizonytalannak tartotta, hogy a piac-
fejlesztés megvalósításához partner-
vállalkozót találnak. Az elõterjesztést el-
fogadásra javasolták. 

Koncz Ferenc az iránt érdeklõdött,
hogy a volt Hunyadi iskola épülete sze-
repel-e a projektben. Fontosnak tartot-
ta, hogy ne csak a holokauszt, hanem
a kommunizmus áldozatainak is legyen
emlékhelye Szerencsen, amit be kel-
lene építeni a pályázatba. A képviselõ
szerint jók a városfejlesztési elképze-
lések. A jövõben egy trianoni esemé-
nyekre való megemlékezéshez is mél-
tó helyet kell létesíteni a városban. Rá-
kérdezett, hogy van-e olyan pályázat,
amely kizárólag csapadékvíz-elveze-
tésre vonatkozik. A képviselõ szerint a
volt cukorraktárban a Bonbon Kft. köz-
remûködésével létesíthetnének édes-
séggyártási múzeumot. 

Takács István a szerencsi csokolá-
dégyártás megõrzéséhez kérte a város
segítségét. Mint ismertette, a cége éven-
te 4500 tonna édességet állít elõ, ár-
bevételük elérte az egymilliárd forin-
tot és 256 munkást foglalkoztatnak. Egy-
kor a szerencsi csokoládégyárat sok lá-
togató csoport kereste fel, akik jó hírét
vitték a településnek. A Bonbon Kft. a
volt cukorgyári raktárban szívesen ala-
kítana ki egy úgynevezett aktív múze-
umot, ahol az érdeklõdõk a termelés
folyamatát figyelemmel kísérve ismer-
kedhetnének az édességgyártással. Hi-
degkúti Ákos támogatta a javaslatot, ami
a kis- és középvállalkozások bevoná-
sára vonatkozó pályázati elõírással is
egybecseng. Az ugyanis kérdéses, hogy
a hosszú távú megtérülés miatt a piacra
bárki is ötven millió forint saját tõkét
áldozna. Vaszily Miklós fontosnak tar-
taná, ha valamilyen módon a görög ka-
tolikus templom rekonstrukciójára is le-
hetõséget találna a város. Ezzel Koncz
Ferenc is egyetértett.     

Csanádi Béla ismertette, hogy a volt
Hunyadi iskola épülete nem szerepel
a projektben. Oktatási intézményre és
emlékhely kialakítására a kiírás kere-
tében nem igényelhetõ pénz. A város
fõ csapadékgyûjtõ árkainak a rendbe-

tételére már beadott pályázata van a vá-
rosnak. Az élõ múzeum kérdése további
tárgyalásokat igényel. A pályázatban a
gazdasági szféra támogatása ötven szá-
zalékos, vagyis az épület helyreállítá-
sára Takács Istvánnak ötvenmillió fo-
rintot kellene áldoznia. Az, hogy a pi-
acra lesz-e érdeklõdõ, akkor dõl majd
el, amikor meghirdetik. A görög kato-
likus templom felújítására sajnos nin-
csenek tervek, a mostani pályázati cso-
magba csak úgy helyezhetnék be, ha
valami mást kihagynának belõle. 

Gadóczi Bertalan aljegyzõ a közel
egymilliárd forintos projekt bonyolult-
ságára hívta fel a figyelmet. A pályázat
belsõ szerkezetét meg kell õrizniük, kü-
lönben elesnek a támogatástól. Elõírás
a 60% infrastrukturális arány, a 40%-
os gazdasági jellegû fejlesztés és újszerû
elem, hogy az összberuházás minimum
10%-ának kis- és középvállalkozói
tõkén kell alapulnia. A piac Szerencsen
régóta probléma, amire most megoldást
találhatnak. A fõ cél a Kossuth tér át-
építése, ehhez rendelik hozzá a többi
elemet. 

Koncz Ferenc azt javasolta, hogy a
volt cukorraktárat vegyék ki a projektbõl,
Takács István majd külön megoldja en-
nek az épületnek a hasznosítását. Ró-
navölgyi Endréné felhívta a figyelmet
arra, hogy a vállalkozói tõke bevoná-
sával megvalósuló beruházásrész nem
haladhatja meg a százmillió forintot,
mert ellenkezõ esetben önkormányza-
ti érdek sérülne. Az aktív múzeum szín-
foltja lehetne a városnak és támogatja
az ötletet. A polgármester azt javasol-
ta, hogy a piacot és a múzeumot is hir-
dessék meg vállalkozási formában és
a jelentkezések függvényében szüles-
sen majd döntés. Takács István azt ja-
vasolta, hogy az épületet vegye meg a
város a cukorgyártól és adják bérbe a
Bonbon Kft.-nek. Bíró István ügyrendi
javaslattal élt: a testület hozzon létre egy
ad hoc bizottságot annak a feltérképe-
zésére, hogy milyen módon lehetne a
cukorraktárat múzeumként hasznosí-
tani. Ezzel az önkormányzat Hidegkúti
Ákos ellenszavazatával egyetértett és
egyhangúlag döntöttek a regionális pá-
lyázaton való részvételrõl.  

ZÁRT ÜLÉS 
A tanácskozás végén zárt ülésen szü-

letett döntés arról, hogy Kulcsár Sán-
dorné nyugdíjba vonuló intézmény-
vezetõnek az önkormányzat címzetes
iskolaigazgatói címet adományozzon.
Elbírálta a testület az elsõ lakáshoz ju-
tók támogatására kiírt pályázatra érke-
zett igényléseket, majd a testület köz-
gyûléssé alakulva elfogadta a Szeren-
csi Városüzemeltetõ Kht. 2007. évi be-
számolóját és mérlegét.       Á. A.–S. L.

Az önkormányzat legutóbbi ülésén
a „különfélék” napirend alatt számos
olyan képviselõi észrevétel és véle-
mény fogalmazódott meg, amelyek
közérdekûek.

Rónavölgyi Endréné a két testületi
ülés között eltelt idõszak eseménye-
irõl szólva ismertette, hogy a kiírók be-
fogadták a város óvoda- és kollégi-
umfejlesztési pályázatait. Egyeztetések
történtek a 37-es számú fõút átépíté-
sérõl. A polgármester ismertette, hogy
tovább folytatódik a városban a köz-
munkaprogram, amire az idén már
összesen 63 millió forintot nyertek.
Most is van egy lehetõség temetõke-
rítés építésére és az ondi idõsek klub-
jának felújítására értékteremtõ köz-
munka keretében. A cukorgyári terü-
let újrahasznosítására vonatkozóan fo-
lyamatosak a tárgyalások és a szal-
matüzelésû erõmû megvalósítására is
egyeztetések történnek. Koncz Fe-
renc azon véleményének adott han-
got, hogy az erõmûépítés ügye sok-
kal könnyebben haladna kisebb ka-
zánok telepítése esetén. Megkérdez-
te, hogy mikor térhet nyugvópontra a
Fenyves utcai csapadékvíz-elvezetés
ügye. 

Kalina Lajos ismertette, hogy a Sze-
rencsi Testvérvárosi Egyesület szer-
vezésében egynapos kiránduláson
jártak Ukrajnában. Beregszászon meg-
tekintették a magyar fõiskola re-
konstrukció alatt álló, leromlott álla-
gú épületét. A felújított termek azok-
nak a városoknak a nevét viselik, ame-
lyek hozzájárultak a beruházáshoz. A
képviselõ javasolta, hogy Szerencs is
csatlakozzon a kezdeményezéshez és
az önkormányzat tagjai képviselõi
alapjának egyhavi összegét erre a cél-
ra ajánlják fel, amit õ most meg is tesz. 

Hidegkúti Ákos örömmel tapasz-
talta, hogy a városban képviselõi ja-
vaslatra mozgáskorlátozottak számá-
ra parkolóhelyeket jelöltek ki, illetve
a piac utcájában lekerült a Megállni
tilos! tábla. Kérte, hogy egyelõre csak
a helyét határozzák meg egy Trianon-
emlékmûnek, amihez a szükséges
anyagi forrásokat a késõbbiekben biz-
tosítanák. 

Egeli Zsolt ismertette: az ügyrendi
és oktatási bizottság ülésén felmerült
a beregszászi magyar fõiskola támo-
gatásának ügye és a jelenlévõk tá-
mogatták, hogy amennyi felajánlás ér-
kezik erre a célra, a város ugyanany-
nyival járuljon hozzá a felújításhoz. 

Danyi László az ondi Fõ út kátyú-
zását szorgalmazta és szóvá tette,
hogy idõszerû volna a temetõ kaszá-
lása a településrészen. A falu köze-

pén lévõ romos önkormányzati épü-
let sorsát is rendezni szükséges. Az
ondi csobogóhoz egy szivattyú hi-
ányzik, amire ígéretet kapott a víz-
szolgáltatótól, ami azonban nem tel-
jesült. Visi Ferenc kéri, hogy a bereg-
szászi iskola támogatásának önkor-
mányzati kiegészítésérõl most dönt-
senek. Megköszönte, hogy a Hivatal
közben összegyûjtött szemetet el-
szállították és kérte, hogy ez a Lajos
közben kivágott szõlõtõk esetében is
történjen meg. Bíró István tájékoztat-
ta a jelenlévõket, hogy május 20-án
részt vett a Borsodvíz Zrt. közgyûlé-
sén. A cég jól gazdálkodott, azonban
a pénzt nem fizetik ki osztalékban, ha-
nem eredménytartalékba teszik az
ivóvíz minõségjavítását célzó program
önerejére. A képviselõ újból megem-
lítette, hogy a Fecskésen elviselhetet-
len a bûz. Ismételten kérte a patak part-
jának a rendbetételét, s az üzemel-
tetõvel történõ kapcsolatfeltételt. A be-
regszászi támogatással kapcsolatosan
emlékeztet arra, hogy erre a város költ-
ségvetése nem tartalmaz forrást.  

Heves János a temetõkerítés meg-
valósítására felajánlotta a tiszteletdí-
ját és képviselõi alapját. Más pénzbõl
pedig próbálják megteremteni a te-
metõ melletti parkoló kialakítását. A
Széchenyi utca elején van egy há-
romszög alakú terület, ahová az al-
polgármester egy Széchenyi-szobor
felállítását indítványozta a „legna-
gyobb magyar” születési évfordulójára.
Ha a költségvetésben erre nincs pénz,
akkor átvállalja a megvalósítás költ-
ségét. Vaszily Miklós arra volt kíván-
csi, hogy mikorra terveznek a képvi-
selõknek a városban bejárást a hiá-
nyosságok áttekintésére. 

Fekete József köszönetet mondott a
városüzemeltetõ társaságnak, hogy a
Gyár utat kátyúzták és a gödröket zú-
zalékkal betömték. Szóvá tette, hogy
a Posta melletti utcában alacsonyan
vannak a közúti jelzõtáblák, ami bal-
esetveszélyes. A temetõben lenne
újabb terület sírhelyek kialakításra. 

Rónavölgyi Endréné ismertette, hogy
a csapadékvíz-elvezetési pályázat a
Fenyves utcát is érinti. Ugyanakkor az
ároképítéshez még nem teljes körûen
tisztázottak a tulajdonviszonyok. Azon
dolgoznak a jogászok, hogy hogyan
lehet közérdekbõl kisajátítani a szük-
séges területeket, hogy ne legyen aka-
dálya a pályázat megvalósításának. Az
emlékhelyek kialakításának kérdését
az ügyrendi és oktatási bizottság ve-
gye napirendre. Az utak kátyúzását fo-
lyamatosan kell végezni. Az ondi ro-
mos épület sorsáról a késõbbiekben
döntsenek, miután a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság megvizsgálta az
ingatlanhasznosítás lehetõségeit. A
fecskési bûz ügyében a környezetvé-
delmi hatóság felé is intézkedtek és
jelzéssel éltek az üzemeltetõhöz. A te-
metõtakarítás miatt fel kell venni a kap-
csolatot a városüzemeltetõ társaság-
gal. 

A beregszászi iskola támogatásával
a polgármester egyetértett, a képvise-
lõi alapot azért találták ki, hogy ne-
mes célok megvalósítását segítsék. A
város költségvetésébõl azonban nem
volna szerencsés erre költeni. A fel-
ajánlási kassza azonban legyen nyi-
tott, amihez vállalkozók és civil szer-
vezetek, magánszemélyek csatlakoz-
hatnak. A gyûjtés december 10-én zá-
ruljon le, az összeget ezt követõen
ajánlják fel a beregszászi magyar fõis-
kolának. Ezzel az önkormányzat
Koncz Ferenc ellenszavazatával, Ege-
li Zsolt tartózkodása mellett egyetér-
tett.  

Á. A.–S. L.

Az önkormányzat tagjai a testület május 22-ei ülésén az alábbiak szerint
rendelkeztek a képviselõi alapjuk felhasználásáról: 

Gál András: egy-egy havi összeget a Bocskai István Gimnázium Alapítvá-
nyának, a római katolikus egyháznak, a görög katolikus egyháznak, fél-fél
havi összeget a Szerencsi Beteg Gyermekekért Alapítványnak és a Hegyal-
ja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesületének. 

Sipos Attila kéthavi összeget a gondozóház eszközfejlesztésére, egyhavi
keretet a beregszászi magyar fõiskola felújítására. 

Fekete József egyhavi összeget Szerencs Számítástechnika Oktatásáért és
Diáksportjáért Alapítványnak, kéthavi keretet a gondozóháznak, egyhavi ösz-
szeget a Gyárkerti Óvodának. 

Kalina Lajos: egyhavi összeget a beregszászi magyar fõiskola felújítására,
kéthavi összeget a gondozóház eszközfejlesztésére.

Rónavölgyi Endréné: egy-egy havi összeget a Gyárkerti Óvodának és az
Idõsek Klubjának, négy-négy havi keretet az általános iskola Bolyai épüle-
tében az informatikai terem klimatizálására, illetve az általános iskola Rá-
kóczi épületében a tanári szoba felújítására.

HOZZÁSZÓLÁSOK,
VÉLEMÉNYEK 

KÉPVISELÕIALAP-FELAJÁNLÁSOK 
Rendkívüli ülésén módosította a bel-

város rehabilitációjának harmadik üte-
mére benyújtandó pályázatról elfoga-
dott határozatát június 5-én a szeren-
csi önkormányzat. Gadóczi Bertalan al-
jegyzô tájékoztatása alapján megvál-
tozott az Észak-magyarországi Opera-
tív Program keretében megjelent pá-
lyázat kiírása, amelynek alapján már
nemcsak magánvállalkozások, hanem
önkormányzatok által létrehozott gaz-
dasági társaságok is részt vehetnek part-
nerként a beruházásokban. Ezzel le-
hetõség nyílik arra, hogy az átalakulás
alatt álló Szerencsi Városüzemeltetõ
Kht. legyen a cég, amely a piac üze-
meltetésével teljesíti a pályázati kiírás
azon kitételét, hogy tíz százalék ere-
jéig kis- és középvállalkozásokat kell
bevonni a programba. A javaslatot le-
hetséges alternatívaként egyhangúlag

fogadta el a testület, ugyanakkor el-
hangzott, hogy ez a megoldás a saját
erõ miatt plusz ötvenmillió forint ter-
het jelentene az önkormányzatnak. 

Ugyancsak a rendkívüli ülésen mó-
dosították a képviselõk az Észak-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési Ta-
nácshoz korábban benyújtott útre-
konstrukciós pályázatokat.  A kiírók ér-
telmezése szerint ugyanis belterületi
utak felújításának keretében kizárólag
úttestek rekonstrukciójához igényelhetõ
pénz, parkolók kialakítására és járda-
építésre nem kérhetõ összeg. Az ön-
kormányzat ennek megfelelõen vál-
toztatta meg Zrínyi utcát, a Széchenyi
út egy szakaszát és a Hunyadi közt
érintõ korábbi határozatokat azzal,
hogy a nem támogatott célok megva-
lósítására más pályázati forrásból igye-
keznek majd elõteremteni a pénzt. 

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATOK



A parlament Környezetvédelmi
Bizottsága május 28-án kihelyezett
ülést tartott Szerencsen. A tanács-
kozáson Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye környezetvédelmi témái szere-
peltek napirenden. A képviselõk tá-
jékozódtak a világörökség védel-
mével kapcsolatos törvény elõké-
szítésérõl és a város ipari parkjában
épülõ szalmatüzelésû erõmûrõl.

Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyûlés alelnö-
ke tájékoztatójában felhívta a figyel-
met arra, hogy az emberek tisztes-
séges, becsületes munka iránti vágya
generálja elsõsorban Zemplénben
az erõmûépítéseket, amely létesít-
mények a késõbbiekben a környe-
zetvédelmi problémák gyökerét je-
lenthetik.

A bizottság ülésén külön napiren-
di pontként szerepelt a szerencsi
szalmatüzelésû erõmû. Ezzel a kér-
déssel az elmúlt év novemberében
már részletesen foglalkozott a parla-
menti bizottság. A mostani vitában a
témával összefüggésben elhangzott,
hogy a környezetvédelem mellett az
energiára is szükség van. Mezõs Ta-
más, a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal elnöke ismertette, hogy neves
akadémikusok és független szakértõk
bevonásával várhatóan az idei esz-
tendõ novemberére elkészül a vilá-
görökségi hatástanulmány, amely-
nek a feladata tisztázni, hogy az ipa-
ri létesítmény hatással van-e a vilá-
görökségi területre.

A dokumentum és annak megál-
lapításai jogilag ugyan nem kötelezõ
érvényûek, de ennek alapján fogal-
mazzák majd meg azokat a konkrét
javaslatokat, amelyek garanciát nyúj-
tanak a világörökségi kultúrtáj egye-
temes értékeinek a megóvására,
ugyanakkor nem akadályozzák a
beruházás megvalósulását. 

A napirend vitájában Takács And-
rás, az erõmûvet ellenzõ borászatok
és a civil szervezetek szóvivõje meg-
fogalmazta, hogy az UNESCO szá-
mára elkészítendõ tanulmány sok
kérdésre választ ad majd és megte-
remti a lehetõséget a konszenzusra. 

Egy ilyen jeles és valóban országos
szintû szakmai körnek az állásfoglalá-

sát minden félnek meg kell majd fon-
tolni: az UNESCO felé elszámolással
tartozó kormányoldalnak, beruházói ol-
dalnak, Szerencs város önkormányza-
tának és valamilyen formában az ed-
dig tiltakozó civil szervezeteknek is.
Orosz Sándor, a bizottság alelnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg még
egy nem létezõ ipari létesítmény – a Sze-

rencsen épülõ szalmatüzelésû erõmû
lehetséges – hatásainak az elem zése ke-
rült középpontba, ugyanakkor komoly
veszélyt jelenthet a Tokaji borvidék vi-
lágörökségi címre – ami nem az aszú-
ra, a borra, hanem a kultúrtájra vonat-
kozik –, hogy az nem felel meg az
UNESCO elõírásainak, ugyan is nincs
elfogadott kezelési terve.
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Asszonysors volt a címe annak az
eseménynek, amit május 21-én ren-
dezett meg a Borsod-Abaúj-Zemp -
lén Megyei Önkormányzat Szeren-
csi Idõsek Otthona.

A program megnyitóján Kovács Ist-
vánné többek között az asszonyok
rendkívül fontos tevékenységére hív-
ta fel a figyelmet. A munkahelyeken
való helytállás mellett, a szeretteikrõl
való gondoskodás mind része annak
a folyamatnak, amellyel szebbé és
boldogabbá tudják tenni a családok
hétköznapjait.

Bencsik János nyugalmazott mu-
zeológus az alkalomra készített ki-

állítást mutatta be a jelenlévõknek.
A tárlaton látható régi használati tár-
gyak, eszközök és családi ereklyék
az egykori falusi emberek életét is-
mertetik meg a mai kor emberével.

A hagyományos szerencsi ren-
dezvényre a szervezõk ebben az év-
ben is várták a társintézmények kép-
viselõit, így az idén Bélapátfalva,
Debrecen, Hajdúszoboszló, Mike-
pércs, Miskolc és Nyíregyháza idõsek
otthonaiból érkezett csoportok fo-
gadták el a szervezõk meghívását.

Az elõadások után a résztvevõk
egyenként mûsorral mutatkoztak be,
majd közös ebéddel zárult az idei
társintézményi találkozó.

Lurkó-hét címmel rendeztek prog-
ramsorozatot május végén a beke-
csi óvodában. A gyermeknap alkal-
mából immár harmadik alkalommal
meghirdetett események egyik állo-
másaként május 29-én a községben
mûködõ lovasiskolába látogattak el
a csöppségek. A nagyréten nevelõi
felügyelet mellett számos érdekes já-
tékot próbálhattak ki a gyerekek.
Népszerû volt a libikóka, és a többi
játék, a fiatalok pillanatok alatt be-
népesítették az omnibusz üléseit. Volt
lovasbemutató, a bátrabbak a póni
hátára is felkapaszkodtak. Öröm-
mel ismerkedtek az óvodások a
rendõrautóval, a tûzoltók érkezése is
meglepetésként szolgált számukra.
Néhány percen belül azonban már
a hatalmas piros monstrumokra is fel-
kapaszkodtak a gyerekek, akiknek a
tûzoltók rögtönzött bemutatóval ked-
veskedtek.   

A Lurkó-hét utolsó eseményét a
szülõkkel együtt töltötték a bekecsi
óvodások. Akik bírták energiával, az

ugrálóvárban múlatták az idõt. A vál-
lalkozó kedvûek pecázási tudomá-
nyukat is próbára tették. A fárasztó hét
után gyerekeknek és felnõtteknek
egyaránt jól esett az alkalomra készült

ízletes ebéd, amit hagyományosan kö-
zösen fogyasztottak el a bekecsi Lur-
kó-házban.

Nagyarányú részvétel mellett a sza-
vazók jelentõs többsége támogatta a
június 8-i népszavazáson a település
határába tervezett szalmatüzelésû
hõerõmû megépítését a Zala megyei
Söjtörön.

A 1281 választásra jogosult polgár
közül 848-an szavaztak a referendu-
mon, vagyis 66,2 százalékos volt a
részvételi arány. A voksok között hat
volt érvénytelen. A szavazók közül
739-en, vagyis a résztvevõk 87,77 szá-

zaléka igennel válaszolt arra a kér-
désre: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Söj-
tör külterületén maximum 20 mega -
watt villamos teljesítményû, növényi
biomasszát felhasználó erõmû épül-
jön a rendezési tervben foglaltak sze-
rint?”

A részvételi adatok és az azonos sza-
vazatok aránya alapján érvényes és
eredményes népszavazás ügydöntõ,
vagyis a település képviselõ-testülete
számára kötelezõ érvényû.

TALÁLKOZÓ ÉS KIÁLLÍTÁS
AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN

Bencsik János ismertette meg a tárlatot a hallgatósággal.

A bizottság ülésén a térség környezetvédelmi kérdéseirôl esett szó.

SZERENCSEN ÜLÉSEZETT
A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Számos érdekességgel találkozhattak ezen a héten a bekecsi gyer-
mekek. 

Bekecs

VIDÁM NAPOK A LURKÓ-HÁZBAN

Az idei elsõ „b” kategóriás országos
pontszerzõ kettesfogathajtó versenyt
rendezték meg május 23–25. között a
megyaszói Haladás-tanyán. A helyi
Megy-Mag Kft. által hatodik alkalom-
mal életre hívott rendezvényre össze-
sen 31 résztvevõ nevezett Pest, Heves,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékbõl. A lovas
sport számára kialakított ideális kör-
nyezetben három napig vetélkedtek a

fogatok és hajtóik a különbözõ ver-
senyszámokban. A rangos esemény sok
érdeklõdõt vonzott a zempléni tele-
pülésre. A közönség számára a legna-
gyobb látványosság a maratonhajtás
akadályokkal tarkított szakasza volt. Az
elmozdíthatatlan tereptárgyak között ki-
jelölt kapukon kellett a fogatoknak a
lehetõ leggyorsabban áthajtaniuk. Az
idei megyaszói versenyt a Gulácsról ér-
kezett Balla Zsolt nyerte.

FOGATOK VERSENYEZTEK 

Talán a vizesárkon való áthajtás volt a leglátványosabb része az  ese -
ménynek.

SÖJTÖRI IGEN
A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛRE

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria

Három akadémikus – Hámori József, Enye-
di György és Láng István – vezetésével, a MTA
budapesti és miskolci intézeteinek és neves
egyetemi kutatók bevonásával megkezdõdött
a hatástanulmány elkészítése annak tisztázá-
sára, hogy a szerencsi szalmatüzelésû erõmû
veszélyt jelent-e a világörökség részét képezõ
tokaji kultúrtájra – nyilatkozta a Szerencsi Hí-
reknek Mezõs Tamás (képünkön). 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke kiemel-
te, hogy a vizsgálat a környezeti hatástanulmányhoz szük-
ségesnél részletesebben veszik górcsõ alá az új létesít-
mény mûködésének várható következményeit, számba
véve többek között a közlekedési terhelést, a szalma-
szállító jármûvek kibocsátási értékeit. Az elnök szerint

nemcsak az aszúsodásra gyakorolt esetleges ha-
tásra kell gondolni, hanem például az ember-
ek egészségére is. Nem véletlenül kaptak he-
lyet a kutatócsoportban az akadémikusok ja-
vaslatára orvostudományi egyetemi szakem-
berek.   

Mezõs Tamás megjegyezte: az esetleges ne-
gatív megállítások nem jelentik automatikusan
a világörökségi cím megvonását, vagy éppen

az erõmû-beruházás ellehetetlenítését.
Amennyiben probléma merülne fel – tette hozzá az

elnök –, annak a megoldására a beruházóval közösen
kell megtalálni a megoldást, ami ha teljesül, senkinek
nem lehet kifogása a szalmatüzelésû erõmû mûködése
ellen.

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

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

PÉN TEK DÉL UTÁ NI OR VO SI ÜGYE LET

KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Rónavölgyi Endréné polgármes-

ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb július 2-án 8–12 órá-
ig.

Bíró László jegyzõ: minden pá-
ros hét szerdáján 8–16 óráig, leg-
közelebb június 25-én.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán

10–13 óra között. Legközelebb
június 18-án.

SZERENCSI VÁROSI
ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõ-

pont-egyeztetéssel fogadja az
ügyfeleket.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

és büntetõ iroda, valamint pénz-
tár csütörtökön 8–15 óráig, a hét
többi munkanapján 9–11 óráig. 

Panasznap: minden héten csü-
törtökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb július 7-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Vass
Réka hadnagy – minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb július 7-
én 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése
hétfõn és csütörtökön 8–15.30
óráig Palik Zsuzsanna fõhadnagy,
engedélyügyi fõelôadónál.  

REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Június 9–15.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombat 8–12
óráig. Centrum (ügyeletes): hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat–
vasárnap 7.30–15 óráig.

Június 16–22.: Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,

szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Június 23–29.: Oroszlán: hétfõ–
péntek 8–16 óráig. Alba (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Centrum: hétfõ–péntek 7.30–19
óráig, szombat 7.30 –11.30 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433. 

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

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

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

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

ÁNTSZ KISTÉRSÉGI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szer-
da és csütörtök: 9–13 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(Miskolc, Kazinczy út 19.) 
Hétfõ 8–18 óra, kedd, szerda és

csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11
óra.

SZERENCSI IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT

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

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

12–18 óráig, szombaton 14–16
óráig.

ÜGYFÉLFOGADÁS

VÉRADÁS
JÚLIUS

1. (kedd): Taktaszada.
7. (hétfõ): Tarcal.

Szervezetünk legfontosabb alko-
tóeleme a víz, amely testtömegünk
mintegy 60%-át adja még az idõsebb
korban is. Testünk mûködésében
fontos szerepet játszik, a szöveteken
keresztül tápanyagokat szállít, felel
a vér megfelelõ koncentrációjáért és
a test hûtõrendszerében is megha-
tározó a szerepe. A szervezet fo-
lyadékhiánya felhevülést idéz elõ, a
nagy mennyiségû vízvesztés hõgu-
tát, sõt halált is okozhat!

Gyakori hiba, hogy csak akkor
iszunk, ha a szomjúság érzés már je-
lentkezett, pedig ez már a szervezet
vészjelzése. Gyermekek és idõsek
esetében még nagyobb odafigyelést
igényel a megfelelõ mennyiségû fo-
lyadékfogyasztás, mert a szervezetük
nagyobb veszélynek van kitéve a
nyári nagy meleg idõszakában!

A magas hõmérséklet esetén, min-
den olyan alkalommal, amikor a szer-
vezet energiaigénye megnõ – akár
sporttevékenység, akár erõs fizikai
munka legyen is az ok –, megemel-
kedik a szervezet folyadékigénye is.
Ilyen esetekben az elfogyasztott víz-
mennyiséget feltétlenül növelni kell.
A napi szükséges folyadékbevitel 2-
2,5 liter, amit 1-1,5 literrel is emel-
ni lehet. 

A teljes napi szükséglet közel fe-
lét víz formájában, a fennmaradó
részt táplálékokkal vesszük ma-

gunkhoz. Ez lehet gyümölcs, zöld-
ség, vagy éppen leves. A folyadék-
fogyasztási szokásunk nagy válto-
zásokon ment keresztül az utóbbi
években. A csapvíz helyett inkább
az ásványvizek kerültek az elõtérbe.
A kereskedelemben nagyon sokféle
palackozott víz kapható, az össze-
tételük a flakon címkéjén olvasha-
tó. Az ásványi anyagokban gazdag,
magas sótartalommal (nátrium) bíró
ásványvizek fogyasztása egyes be-
tegségekben csak mérsékelt meny-
nyiségben ajánlott, vagy kerülni kell
azokat! A fizikai aktivitás megnö-
vekedése esetén, vagy fizikai mun-
ka esetén a magasabb nátriumtar-
talmú fajták lesznek az elõnyöseb-
bek, hiszen az izzadás miatt elve-
szített ásványi anyagokat gyorsan pó-
tolni tudják.

A szénsavas és szénsavmentes ás-
ványvizek között az egészségre gya-
korolt hatás szempontjából nem iga-
zán teszünk különbséget. A szénsav
gyenge étvágyjavító hatással is bír,
de az emésztés elõsegítésében is  elõ -
nyös szerepet játszhat.

A megfelelõ mennyiségû folya-
dékfelvétel érdekében alakítsunk ki
vízivási szokásokat, a reggelihez
minden esetben legyen folyadék,
akár tea, akár gyümölcslé formájában!
Napközben, fõleg ha meleg, napos
helyen tartózkodunk, az ásványvizek
biztosíthatják a megfelelõ víz- és ás-

ványianyag-bevitelt! Amennyi ben
valaki fogyókúrázik, ne csökkentse a
vízfogyasztását, mert ez a szerveze-
tére veszélyes lehet! Kirándulásra
soha ne induljon el folyadék nélkül.

Ne várja meg, amíg a szervezet
szomjúsággal jelez, mert az már
ronthatja a koncentráló képességet,
fáradtság jelei jelentkezhetnek, csök-
kenhet a vérnyomás, súlyosabb ese-
tekben a test mûködési képességé-
nek zavara léphet fel.

A megelõzés a hõmérséklet, a fi-
zikai aktivitás figyelembe vételével
a szervezet igényének megfelelõ le-
gyen a folyadék biztosítása!

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 
Minden páratlan hét hétfõjén (leg-

közelebb június 16-án) a szerencsi
rendelõintézetben Váradi Ferencné
segítséget nyújt a személyre szabott
diéta kiválasztásában, lehetõség van
a felvetõdõ problémák egyéni meg-
beszélésére. A rendelés beutaló nél-
kül is igénybe vehetõ, társadalom-
biztosítási igazolványra azonban
szükség van, és a várakozás elkerü-
lése érdekében célszerû idõpontot
egyeztetni.

Egészségünkért 

FOLYADÉKPÓTLÁS
A NYÁRI NAGY MELEGBEN

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

Június 13.: IV. körzet (Spák László). Tel.: 47/361-203.
Június 20.: V. körzet (Gál Tamás). Tel.: 47/560-144.
Június 27.: I. körzet (Rohály Judit). Tel.: 47/362-638.

A kullancsok elõfordulásának gya-
korisága alapján Borsod-Abaúj-Zemp -
lén megye nem tartozik az ország leg-
veszélyeztetettebb területei közé. Az
egészségügyi hatóság nyilvántartása
alapján térségünkben évrõl évre csök-
kent az élõsködõ által terjesztett  fertõ -
zésekben megbetegedõk száma. 

A jó idõ beköszöntével egyre töb-
ben kirándulnak a természetbe, ahol
az idén a szokásosnál is több a kul-
lancs. Ennek az élõsködõnek a Földön
fellelhetõ mintegy nyolcszáz fajtájából
42 Magyarországon is honos. A vér-

szívók közel kétszáz fertõzõ betegsé-
get terjesztenek, amelyek közül hazánk -
ban a legveszedelmesebb a vírusos agy-
velõ- és agyhártyagyulladás. Az ugyan-
csak a kullancsok által terjesztett,
Lyme-kór pedig arról nevezetes, hogy
ebben betegednek meg a legtöbben.  

A fertõzõdés azonban megfelelõ
óvatossággal jó hatékonysággal elke-
rülhetõ. Erdõbe és mezõkre zárt öltö-
zékben menjünk, illetve használjunk
kullancsriasztó szereket. A kullancs ál-
tal terjesztett agyvelõ- és agyhártya-
gyulladás ellen védõoltás is rendelke-
zésre áll. 

KULLANCSVESZÉLY A TERMÉSZETBEN

Az élõsködõ eltávolításához spe -
ciális csipesz kapható a patikák-
ban. 

Tájékoztató elõadásra invitálta tag-
jait május 22-én a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Szerencsi Képviselete. A
programon a munkaügyi ellenõrzé-
sekrõl Deme Lászlóné beszélt a hall-
gatóságnak.

A BOKIK jogi képviselõje fontosnak
tartotta, hogy a cégek megismerked-

jenek a rájuk vonatkozó szabályok-
kal, mivel tapasztalatuk szerint nap-
jainkban számos elõírással nincsenek
tisztában a vállalkozók. Deme Lász-
lóné szerint a gazdasági nehézségek
mellett egy-egy hatósági ellenõrzés so-
rán kiszabott büntetés jelentõs terhet
ró a kisvállalkozásokra, így a tájé-
koztatást, azaz a megelõzést helyezi
elõtérbe az iparkamara. 

Az elõadó a munkaügyi ellenõrzé-
sekrõl tartott ismertetõjében beszélt
a vizsgálat menetérõl, illetve arról,
hogy milyen jogorvoslati lehetõségek
állnak a vállalkozások rendelkezésé-
re. Elhangzott többek között az is,
hogy az iparkamara ügyfélszolgála-
tán tanáccsal látják el a hozzájuk for-
dulókat és közvetítõ szerepet vállal-
nak az ügyfél és a hatóságok között. 

Az idei dohányzásmentes világnap
központi témájául az ifjúságot vá-
lasztotta az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO). 

A fiatalok dohányzási szokásait fel-
táró kutatások eredményei szerint a
rendszeres cigarettázás is egyre ala-
csonyabb életkorban alakul ki. Egy
nemzetközi vizsgálat 2003-ban köz-
zétett magyar adatai szerint tíz tanu-
lóból hét már kipróbálta a cigarettázást,
és 17,7 százalékuk ezt 10 éves kora
elõtt megtette. Számos más vizsgálat
is bizonyítja, hogy a gyermek-, illetve
fiatalkori dohányzás egyre nagyobb
közegészségügyi-társadalmi problé-

mát jelent, amelyet kiemelten kell ke-
zelni. 

A dohányzás a világon az elsõ szá-
mú halálok. Ez az egyetlen fogyasztásra
szánt termék, amely akkor is öl, ha hasz-
nálata során betartják a gyártó elõírá-
sait. A cigaretta a rendszeresen rá-
gyújtóknak több mint a felét megöli. 

A dohányiparnak azonban folya-
matosan szüksége van vásárlókra, aki-
ket döntõ részben a tinédzserek kor-
osztályából toboroznak célirányos mar-
keting-stratégiával. A direkt reklámok-
hoz tartoznak a rádió, televízió, ma-
gazinok, feliratok (szlogenek), poszte-
rek, hirdetõtáblák, e-mailek, kuponok,
sorsolásos nyereményjátékok, már-

kahûség-programok, a fiatalok körében
népszerû bárokban, klubokban szóra-
koztató rendezvények támogatása és
a postán küldött ellenõrzött forgalmú
magazinok.

A dohányipar évente több tízbillió
dollár ráfordítással megvalósuló ag-
resszív kísérletezgetése a serdülõ kor -
osztállyal könnyen életre szóló  függõ -
ség kialakulásához vezethet. Ez pedig
jelentõsen csökkenti az ifjúság életki-
látásait.  A dohányreklámok, hirdeté-
sek, illetve a dohányipari szponzorá-
ció minden formájának betiltása az
egyik leghatékonyabb módja annak,
hogy az országok meg tudják védeni
lakóik egészségét.

HALÁL VÁR A RENDSZERESEN DOHÁNYZÓKRA

NAPIRENDEN A MUNKAÜGYI ELLENÕRZÉSEK
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KINCSES TÜZÉP

Telephelyünk: Bekecs, Szerencsi út 33. Tel.: 47/368-069.
ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!ÉPÍTÔ- ÉS TÜZELÔANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

Üzlet: Szerencs, Rákóczi út 15.
Tel.: 47/364-023, 47/560-096.

FÜRDÕSZOBASZALON FÜRDÕSZOBASZALON 
ÉS CSEMPEBOLTÉS CSEMPEBOLT

Építkezôknek és kivitelezôknek 
egyéni kedvezmények, ajánlatkészítés.

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

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.

?
Nehezen 

tud beszélgetni 
családtagjaival?

Nem érti, 
amit Önnek 
mondanak?

TTEEGGYYEE  PPRRÓÓBBÁÁRRAA

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

képviselete
• fülzúgás esetén tanácsadás

Színvonalas szórakozási lehetõség 
Szerencsen, a Rákóczi út 95. szám alatt. 

BOWLING CLUB
Családi összejövetelek (születésnapok, 

névnapok, stb.) céges rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk! Igény szerint meleg vagy hideg

ételeket tudunk biztosítani. 

Többféle kikapcsolódást nyújtó 
játékok: kétpályás bowling, 9-es

pool, biliárdasztal, asztali foci, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

GONDOLJON 
A NYÁRRA ÉS AUTÓJÁRA! 

UV-álló waxolás és polírozás
Eltünteti a kisebb karcolásokat, védi autóját a napfénytõl

50%-os kedvezménnyel külsõ mosás 
+ belsõ takarítás + vaxolás = csak 10 000 Ft. 

Érdeklõdni: 
30/3700-382

AUTÓMOSÓ
Szerencs, Gyár út 13.
(a MOL-kút mellett) 

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS
ELADÁSI AJÁNLATOK

SZERENCS
SZERENCS, ONDI ÚT 1/A., Tõkészky: Belvárostól néhány perc-
nyire, teljesen bekerített telken, 1986-ban épített, mintegy
120 m2 hasznos alapterületû ikerház fele, melynek föld-
szintjén: nappali, étkezõ-konyha, spájz, elõszoba, fürdõszoba,
WC, külön bejárattal gépkocsi tároló és kazánház, emeletén:
3 szoba, terasz helyiségekbõl álló, komfortos komfortfoko-
zatú, egyedi gáz-központi fûtéses, tehermentes, ikerházi
lakás található. Parkosított pihenõkert, beállt növényzettel.
Az ingatlan hasznos alapterülete tetõterében tovább bõvít-
hetõ. Két generáció részére, vagy üzleti célra is kiválóan al-
kalmas. Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban
szerencsi, legalább 1,5 szobás társasházi ingatlant. Irányár:
15 900 000 Ft. Telefon: 20/33-43723.
KINIZSI ÚT 27., Mihalcsek Ernõ: Csendes, rendezett kertvárosi
környezetben, 885 m2 (244 négyszögöl) bekerített saroktel-
ken, 1991-ben épített, mintegy 200 m2, pinceszintjén: ka-
zánház és széntároló, földszintjén: nappali, étkezõ, konyha,
spájz, szoba, fürdõszoba, WC, fedett terasz, emeletén: 3,5
szoba, gardrób, befejezendõ fürdõszoba (zuhanyzó és külön
WC), közlekedõ, hátsó lépcsõház, tároló, fedett terasz helyi-
ségekbõl álló, komfortos komfortfokozatú, dupla fûtési rend-
szerû (egyedi szén, gáz), padlófûtéses családi ház a hozzá
tartozó garázzsal. Redõnyök, vezetékes telefon. Az ingatlan
tehermentes. Parkosított pihenõkert, gyümölcsfák. Az ingat-
lan hasznos alapterülete tetõterében tovább bõvíthetõ. Két
generáció részére, vagy üzleti célra is kiválóan alkalmas.
Megfelelõség esetén beszámítanak elsõsorban miskolci, leg-
alább 2 szobás társasházi ingatlant és szerencsi vagy Sze-
rencs környéki kisebb kertes ingatlant, esetleg komfortos,
maximum 2 szobás társasházi lakást. Irányár: 16 500 000 Ft.
Telefon: 20/389-7679, 47/363-424.                                                           
HUNYADI U. 12.: Csadó ingatlan: mintegy 90 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tartozó pince, il-
letõleg borház és gazdasági épületek helyiségekkel. A borá-
szatban használatos eszközök külön térítés ellenében
megvásárolhatók. Tovább bõvíthetõ. Rövid határidõvel be-
költözhetõ. Irányár: 10 500 000 Ft. Tel.: 47/362-625,
30/271-90-53.
TISZALÚC, BÉKE U. 68.: 1029 m2 teljesen bekerített telken,
mintegy 90 m2 hasznos alapterületû, 2,5 szoba, konyha,
 fürdõ szoba, kamra helyiségekbõl álló, központi fûtéses (szén-
gáz), komfortos családi ház a hozzá tartozó kazánházzal, 2
részes melléképülettel. Az ingatlan hasznos alapterülete 90
m2, beépíthetõ padlástérrel tovább bõvíthetõ. Megfelelõség
esetén beszámítanak szerencsi vagy Szerencs környékén lévõ
kertes családi házat maximum 5-6 M Ft értékben. Irányár: 
7 700 000 Ft. Tel.: 47/561-555.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57.: kiváló panorámával rendelkezõ,
276 négyszögöl teljesen bekerített ingatlanon, mintegy 60
m2 hasznos alapterületû, félkomfortos családi ház. Hozzá tar-
tozik 12 m2 pince és 20 m2 felújítandó borház. Lakásnak és
hétvégi háznak egyaránt megfelelõ. Irányár: 2 500 000 Ft.
Tel.: 47/561-555.  

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

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

e-mail: drgalne.drugrai@mail.tvnet.hu
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Ágnes Lakástextil – 
Villamossági Szaküzlet

AJÁNLATUNK:
� 30 cm-es vitrázsfüggönyök 190 Ft/m-tõl 
� 3 m-es muszlinfüggönyök 710 Ft/m-tõl

� 180 cm-es függönyök 480 Ft/m-tõl � Paplanok 3300 Ft-tól
� Gyapjúpárnák, -paplanok 30% árengedménnyel
� Csillárok 2850 Ft-tól � UFO lámpák 790 Ft-tól

� Kültéri állólámpák 1280 Ft-tól
Amíg a készlet tart! 

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Függöny-, drapéria-, terítõvarrás helyszíni felméréssel is! 

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 
Telefon: 47/362-275.

Szerencs, Rákóczi út 100. (az Euronics mellett)
Parkolási lehetôség a Posta utca felôl az udvarban!

TELJES KÖRÛ VILLANYSZERELÉS

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. 

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

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.
A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWEEEEKKEENNDD
PPAANNZZIIÓÓ

Szerencs, 
Rákóczi út 19.

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

Vasudvar
Akciós álmennyezetek,

rozetták, 
stukkók, tapéták.

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

Villanyszerelési cikkek, csapágyak, elektromos
kisgépek, vágó-csiszolóanyagok, szivattyúk,

kõmûves szerszámok, szénkefék, szimeringek 

Mesterek, barkácsolók üzlete!
Már nálunk is!!!

Vasanyagok, hegesztett hálók, betonacélok, zártszelvények,
ereszcsatornák. 

Magyar gyártmányú szivattyúk, búvárszivattyúk, szennyvízszivattyúk. 

Garanciával – szervizháttérrel. 
Bekecs, Béke u. 48. Bálint János (a diszkó utcája, saroképület)

Saját parkoló!!!
Tel.: 47/360-167. 

Igény esetén mixeres kiszállítást vállalunk 
betonszivattyú biztosításával.

Felsõzsolca, a 37-es számú fõút 4-es kilométerkövénél (a szélerõmû mellett)
Betonüzem: 70/945-1555. Számlázás: 46/703-992. Fax.: 46/703-923.

NN--ZZOOLLLL
KKAAVVIICCSSBBÁÁNNYYAA,,  BBEETTOONNÜÜZZEEMM

Minõség Termékár/m3

VÍZZÁRÓ VZ 4
C 25-16/KK 20 20 200 Ft

C 20-24/KK 19 000 Ft

Minõség Termékár/m3

C 10-24/FN 8050 Ft
C 10-24/KK 8700 Ft
CKT 6150 Ft
C 12-24/FN 8320 Ft
C 12-24/KK 9220 Ft
C 16-24/FN 9000 Ft
C 16-24/KK 10 100 Ft

Betonminõség az MSZ 4719, illetve a MI 04-562 elõírásai szerint.

24 kilom
éterre

Szerencstôl

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

A Spar áruház mellett

60 NÉGYZETMÉTERES 
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ SZERENCSEN. 

Telefon: 20/430-9420. 

Újabb rendkívüli hétvégi akció várja 
vásárlóinkat szerencsi és tarcali 

COOP üzleteinkben június 12–15-ig!

Minna UHT tej 1,5% 1 l dobozos 139 Ft
Minna túró 0,5 kg 399 Ft

Egységára: 798 Ft/kg

Vénusz étolaj 1 l 479 Ft
Kristálycukor 1 kg 189 Ft
Szerencsi tojás 
„M” dobozos 10 db-os 259 Ft/dob.
COOP jégkrémek 1 l 299 Ft
COOP ásványvizek 1,5 l PET 45 Ft

Egységára: 30 Ft/l 

AK CIÓ!

Keresse üzleteinket és aláírásával szurkoljon 
Ön is olimpikonjainknak! 

Részletek a boltjainkban kihelyezett plakátokon!



Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

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

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

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

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton
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(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 RENDÕRSÉG VÁLASZA 
A JOBBIKNAK

Vizsgálatot indított az Országos
Rendõr-fõkapitányság annak a nyílt le-
vélnek kapcsán, amely az április 18-
án Bodrogkisfaludon megtartott la-
kossági fórumon elhangzottak alap-
ján jelent meg a Szerencsi Hírekben.
Bíber József, a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom alelnöke prügyi la-
kosok állításai alapján tett fel kérdé-
seket Bencze József altábornagynak,
országos rendõrfõkapitánynak, többek
között arról érdeklõdve, hogy meny-
nyire hatékony a beosztottjai tény-
kedése a zempléni településen. 

A nyílt levél alapján végzett kivizs-
gálás eredményét tartalmazó választ
a napokban juttatta el szerkesztõsé-
günkhöz Samu István vezérõrnagy. Az
országos rendõrfõkapitány-helyettes
ismerteti, hogy a településen jellem-
zõen a lakásokhoz tartozó bekerített
udvarokon, gazdasági társaságok üze-
mi területein és telephelyein követtek
el bûncselekményeket. A fokozottabb
rendõri jelenlétnek köszönhetõen a
közrendvédelmi mutatók terén rész-
ben javulás tapasztalható. Az év ele-
jétõl a vizsgálat lefolytatásáig közrend
és személy elleni bûncselekmények
nem történtek a községben. A Takta-
harkányi Rendõrõrs munkája során
szorosan együttmûködik a prügyi ön-
kormányzattal. A helyi lakosság azon-
ban kevés jelzéssel járul hozzá a
bûnüldözõk munkájához annak elle-
nére, hogy bejelentéseiket névtelenül,
vagy adataik bizalmas kezelésével is
megtehetik. Ennek oka feltételezhetõen
a félelem, azonban a területileg ille-
tékes Szerencsi Rendõrkapitányságon
az egyik fontos célkitûzés, hogy gyors,
szakszerû és határozott intézkedések-
kel erõsítsék az állampolgároknak a tes-
tületbe vetett bizalmát. A fõkapitány-
helyettes szerint ennek a pozitív elõ -
jelei már mutatkoznak az utóbbi idõ -
szak látványos elfogásai nyomán. 

Samu István kitért arra is, hogy az
április 9-ei rendõri intézkedések so-
rán a tömeg és az egyenruhások kö-
zött csak „verbális összecsapás” tör-
tént, ezért hivatalos személy elleni er-
õszak miatt nem volt indokolt bün-
tetõ eljárást indítani. A helyszínen lévõ
rendõröknek ugyanakkor minden tör-
vényes eszköz rendelkezésükre állt a
hangadók elleni fellépésre. 

A vizsgálat megállapította, hogy
Prügyön a lakosság foglalkoztatott-

ságának és szociális helyzetének függ-
vényében a közbiztonság megfelelõ.
A településen dolgozó rendõrök szol-
gálatukat a jogszabályokban és belsõ
normákban rögzítetteknek megfele-
lõen, szabályosan látják el. 

(A válaszlevél teljes szövege a Sze-
rencsi Hírek honlapján, a www.sze-
rencsihirek.hu olvasható.) 

SZERENCSI IDÕSEK 
A PARLAMENTBEN

A helyi Alapszolgáltatási Központ
szerencsi, ondi, fecskési idõsek klub-
jainak ötvenfõs csoportja indult má-
jus 19-én Budapestre, hogy megnéz-
zék a sokuk által nem látott Parla-
mentet. Az utazás kellemes és ké-
nyelmes volt. Kétszer állt meg a busz,
hogy megmozgathassuk lábainkat.
Legnagyobb meglepetésünkre a pi-
henõhelyen terített asztal várt ben-
nünket frissítõ üdítõvel, forró kávéval
és finom, friss pogácsával.

A szabadidõnket Duna-parti sétá-
val és az Országház környékének is-
merkedésével töltöttük. Ismét jött a vá-
ratlan meglepetés, kísérõink egy ét-
terembe invitáltak, ahol egy kiadós,
finom ebéddel vendégeltek meg ben-
nünket.

A délutáni órákban tettünk látoga-
tást a Parlamentben. A hármas osz-
tású, hatalmas fõbejárathoz vezetõ
széles lépcsõ két oldalán oroszlán-
szobrok fogadják a látogatókat.

A turistacsoportok nem ezen az
úton, hanem a XII. kapun keresztül a
fõhomlokzattal párhuzamos belsõ fo-
lyosón érkeznek a díszlépcsõhöz. A
96 lépcsõfokon felérve a térélményt

szenzációsan kitágító, tizenhat szög-
letû körfolyosóra értünk. Végig ide-
genvezetõ ismertette velünk a látotta-
kat. A neogótikus stílus hatására a bol-
dog békeidõk emelkedett ünnepé-
lyességét éreztük. A rácsodálkozás és
a bámulat hatására fáradhatatlanok let-
tünk.

Rónavölgyi Endréné polgármester
jóvoltából a képviselõházi üléste-
rembe is bemehettünk és a karzatról
az õ társaságában az éppen akkor tár-
gyalt témát is hallgathattuk. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akikrõl úgy érezzük, megér-
demlik a név szerinti felsorolást: Ró-
navölgyi Endréné, Sipos Attila, Feke-
te József, akik biztosították számunkra
ezt a csodálatos élménnyel és felejt-
hetetlen emlékekkel teli napot.

Kellemesen elfáradva tértünk haza
városunkba.

Valamennyi résztvevõ nevében:  
Kovács Károlyné

JUBILEUMI HANGVERSENY
A Szerencsi Férfikar jubileumi hang-

versenyét május 24-én tartotta a he-
lyi önkormányzat, valamint a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár aktív
segítségével és közremûködésével.
Az eseményre magam is meghívót
kaptam, amit örömmel fogadtam el,

mert a Szerencsi Férfikar évek óta tag-
ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
kórusszervezetnek és mint a KÓTA
megyei vezetõségi tagja, évek óta több
alkalommal együttmûködtünk siker-
rel és jó szívvel. Így többek között itt
voltak a Kölcsey-emlékmû avatásán
Szatmárcsekén, egy sikeres és emlé-
kezetes Kodály-hangversenyen a nyír-
egyházi Bem József Általános Iskolá-
ban.

A hangversenyt Szerencsen a törté-
nelmi Rákóczi-vár színháztermében
rendezték, és ez önmagában felemelõ
érzést és hangulatot adott a jubile-
umnak. Az énekkar jelenlegi karnagya
Gebri József, a Nyíregyházi Fõiskola
ének-zene tanszékének nyugalmazott
docense. Õ, valamint a kórus elnöke,
Szabó Tibor és kitûnõ zongorakísér-
õjük fogják össze a rendkívül változatos
mûsorral és még ennél is nagyobb lel-
kesedéssel mûködõ kórust. Gratulálok
a 85. éves Szerencsi Férfikarnak, mun-
kájukhoz további sok sikert kívánva. 

Fehér Ottó
karnagy, szaktanácsadó, KÓTA-

titkár

KÖSZÖNET 
A SEGÍTSÉGÉRT

A Beteg Gyermekekért szerencsi ala-
pítvány kuratóriumának nevében meg-
köszönöm Hidegkuti Lászlóné zene-
tanárnõnek, hogy évek óta töretlen hit-
tel, lendülettel megrendezi növendé-
keinek jótékony célú hangversenyét.
Így tette ezt az idén június 1-jén is,
amely esemény fényét emelte a két bu-
dapesti mûvész fellépése. A tanárnõ
a program teljes bevételét, 100 200
forintot alapítványunk javára ajánlot-
ta fel. További munkájához sok sikert
és jó egészséget kívánok. 

Honti Judit
kuratóriumi elnök

SZERENCSIEK A KATASZTRÓFA-
VÉDELMI VERSENYEN

A Szerencsi Általános Iskola csapata
május 16-án részt vett a Sajószent-
péteren megrendezett megyei ka-
tasztrófavédelmi versenyen. A meg-

nyitó után a miskolci tûzoltók és a
kommandósok, majd a Spider
mentõcsapat tartott izgalmas bemu-
tatót, utána pedig kezdetét vette a ver-
seny. A zsûri hat állomáson tesztelte
a diákok gyakorlati felkészültségét és
elméleti tudását. A verseny után pe-
dig minden résztvevõ megnézhette a
rendõrök és tûzoltók speciális fel-
szereléseit. Az eredményhirdetést
mindenki izgatottan várta, majd ki-
derült, hogy a szerencsi csapat az  elõ -
kelõ ötödik helyen végzett. 

A közös ebéd után fáradtan, de szá-
mos új élménnyel gazdagodva in-
dultunk haza. Mindezért köszönet il-
leti a felkészülésben nyújtott segítsé-
gért a Szerencsi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóságot és Sárándi Ist-
vánt, a Szerencsi Polgári Védelmi Iro-
da vezetõjét.

Harsányi Csilla

GYERMEKNAP 
A JÁTSZÓTÉREN

Május utolsó szombatját már elõre
pirossal bekereteztük a naptárban, hi-
szen erre a napra Korondi Klárika néni
ismét meghívót küldött nekünk: Gyer-
meknap a játszótéren! Az idõ járás cso-
dálatos volt és a jókedvünket sem
hagytuk otthon. Délután három óra-
kor az 1. számú körzet játszóterén Klá-
rika néni a maskarába öltözött Bom-
bi és Pityóka társaságában köszöntötte
az összegyûlt gyerekeket és szüleiket.
A két bohóc az idén sem hagyta, hogy
unatkozzunk, jól megtornáztattak
minket. Aki még bírta szusszal, ked-
vére ugrándozhatott az ugrálóvárban,
vagy felülhetett a pónilovak hátára.
A focipályán sorversenyekben mu-
tathattuk meg az ügyességünket. Sze-
rencsére nem csak a gyõztesek, ha-
nem minden gyerek kapott az édes-
ségekbõl, apró ajándékokból. Ennyi
mozgással, ugrándozással sikerült he-
lyet csinálni a pocakunkban a sok fi-
nom süteménynek, amit a „körzet
nagymamái” sütöttek nekünk. Kö-
szönjük szépen Klárika néninek és a
többi néninek, bácsinak ezt a szép és
szórakoztató délutánt!  

A gyerekek nevében: 
Nagy Anna és Ági

A Hôsök terére is ellátogattak a szerencsi idôsklubok tagjai. 

A szerencsi MSZP Nõtagozata 2008. május 30-án otthonukban meg-
ajándékozott 26 gyermeket, akiket nagymamájuk, édesanyjuk vagy édes-
apjuk egyedül nevel. Az érintettek tartós élelmiszert, gyümölcsöt, édessé-
get, egy-egy plüssállatkát kaptak. Köszönet azoknak a helyi vállalkozóknak,
akik eddig is segítségünkre voltak.

A Szerencsi Nõtagozat tagjai

AJÁNDÉKOZÁS GYERMEKNAPRA 

MEGGYES
PRESSZÓ
Bekecsen kiadó 

vagy eladó.

BÁSTYA 
SÖRÖZÕ 

Szerencsen kiadó
vagy eladó. 

Érdeklõdni:
20/951-7000.



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.
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– Csobaj, Csokonai út 1. szám alatti háromszobás, összkomfortos,
hosszú ház eladó. Érd.: a helyszínen. (11-12)

– Szerencs, Kossuth utcában lévõ, kétszobás, étkezõs, 58 m2-es, tel-
jesen felújított, 3. emeleti, társasházi lakás, beépített bútorokkal
eladó. Érd.: 70/328-2971. (11-12)

– Szerencs, Kossuth út 6. szám alatt családi ház eladó. Érd.: 20/429-
8725, 47/361-988. (11-12)

– Rátkán családi ház eladó, belsõ rész igényesen felújítva, víz, vil-
lany, központi fûtés. Bekecsen építési telek eladó, körbekerítve, víz,
villany, bent. Szerencsen a Bástya u. 29. szám alatt ház eladó. Érd.:
47/362-608, 20/9741-707, 70/9346-970. (11-12) 

– Szerencsen a Ságvári közben (az ügyelettel szemben) eltolt szin-
tes, összkomfortos családi ház eladó. Ár: 16 M Ft. Érd.: 47/361-888,
hétköznap 18–20 óra között. (11-12)

– Szerencs, Bocskai úton lévõ, felújítást igénylõ, 59 m2-es lakás
eladó. Érd.: 30/454-9504. (11-12)

– Tarcal közepén, Vasút út 1. szám alatti borospincés, 2 épületes in-
gatlan eladó. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 30/9752-249, 30/976-3405.
(11-12)

– Mezõzomboron a vasúthoz közeli, 100 m2-es, régi típusú ház nagy
kerttel, vegyes tüzelésû eladó. Irányár: 3,5 M Ft. Érd.: 30/976-3405,
46/323-646. (11-12)

– Szerencs-Ondon 100 m2-es tetõteres, összkomfortos, felújított csa-
ládi ház eladó. Ár: 14 M Ft. Érd.: 20/2211-504. (11-12)

– Szerencs belvárosában, nyugodt zsákutcában (Bors K. út) 140 m2-
es családi ház eladó. Érd.: 47/362-088. (11)

– Szerencs, Jókai út 16. szám alatt vállalkozásra alkalmas ingatlan
eladó. Érd.: 30/399-5758. (11)

– Szerencsen az Ondi úton 110 m2-es, kertes családi ház eladó. Érd.:
20/298-8743. (11)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szo-
bás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 ga-
rázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó.
Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (11)

– Csobaj központjában (Rákóczi út 127.) 3060 m2-es saroktelken
két szoba, összkomfortos családi ház melléképületekkel eladó. Irá-
nyár: 7,5 M Ft. Érd.: 47/386-127, 20/938-1171. (11)

– Szerencsen frekventált helyen 200 m2-es, háromszobás, nappa-
lis, étkezõs vegyes- és gáztüzelésû, azonnal beköltözhetõ családi
ház, rendezett, parkosított udvarral sürgõsen eladó. Érd.: 20/935-
0795. (11)

– Szerencs, Ondi út 15/c szám alatt kétszobás, összkomfortos csa-
ládi ház garázzsal, nagy terasszal, kis kerttel eladó. Érd.: 47/361-
822. (11)

– Ondi úti új lakóövezetben (Váci M. út 34) 260 m2-es, gázfûtéses,
kandallós, amerikai konyhás luxuslakás, 2 nagyméretû terasszal,
parkosított kerttel, mélygarázzsal eladó. Irányár: 39,5 M Ft. Érd.:
20/9516-168. (11)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

INGATLAN
– Balaton felvidéken, Badacsonytól 40 km-re, csendes faluban há-
romszobás, részben felújított százéves ház közel 2000 m2-es telken
3,6 millió forintért eladó. Érd.: 20/563-3852 telefonszámon Sze-
rencsen.

– Szerencsen a Kossuth út 19. szám alatt második emeleti, 3,5 szo-
bás lakás 8,5 millió forintért eladó. Ugyanitt garázs is eladó. Érd.:
20/999-8836. 

– Szerencsen a Gyár út 15/A/6-ban mûanyag ablakos, felújított,
háromszobás (123 m2) sorházi lakás eladó. Érd.: 47/361-384 17
óra után, vagy 20/434-7408. (11-12)

– Szerencsen 2 szoba, összkomfortos családi ház (10 x 10 m), ga-
rázzsal, nagy kerttel (1450 m2) eladó. Részben alápincézett, beé-
píthetõ padlástérrel, fedett terasszal, ipari árammal, az udvaron ásott
kúttal. Irányár: 11,5 M Ft. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (11-12)

– Szerencsen összkomfortos kis családi házrész, jó helyen eladó.
Érd.: 30/8384-696. (11-12)

– Megyaszó, Hõsök u. 2. alatt összkomfortos, kertes családi ház
eladó. 2 + 1 szoba, nagy konyha-étkezõ, nappali, garázs szerel-
õaknával, 380 V, nyári konyhával (gáz, víz, szennyvíz bekötve).
Érd.: 20/265-0130. (11-12)

– Mezõzomboron családi ház, ipari tevékenységre alkalmas mûhe-
lyekkel eladó. Érd.: 30/9833-322. (11-12)

– Kétszobás, étkezõs, 2. emeleti, felújított, gázkonvektoros lakás
eladó. Érd.: 20/494-45-90. (11-12)

– Szerencsen háromszobás, összkomfortos, téglaépítésû, gázos tár-
sasházi (kulcslyukas) lakás + külön bejáratú szoba, elõszobával
eladó. Érd.: 47/363-288, 70/341-7110. (11-12)

– Szerencsen a Landler J. u. 62. szám alatt összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: Landler J. u. 39., 47/361-783. (11-12)

EMLÉKEZÉS

NOVÁK JÁNOS 
halálának 10. évfordulójára. 

„Hozzád már csak a temetõbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra vihetünk.

Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Azért, mert hiányzol nagyon-nagyon.”

Lánya, veje és a gyászoló család. 

– Szerencs központjában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház, va-
lamint Nyékládházán az Öreg tónál 40 m2-es téglaépítésû, köz-
mûvesített üdülõ eladó. Ár: 12,87 M és 5,5 M Ft. Érd.: 70/618-1054.
(11)

– Szerencs, Erdei F. út 1. szám alatti családi ház eladó. Társasházi la-
kást beszámítok. Érd.: 20/490-0208. (11)

– Szerencs központjában 240 m2-es gáz- és központi fûtéses családi
ház eladó. Vállalkozásra alkalmas bolttal, nagy terasszal. Irányára:
17,9 M Ft. Érd.: 70/3217-838. (11)

Bekecsen felújított családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 47/368-
160, 20/933-9910. (11)

– Mezõzombor fõutcáján háromszobás családi ház reális áron eladó.
Érd.: 30/861-9363. (11)

MEZÕGAZDASÁG
– Legyesbényén pince, feldolgozóval, felszereléssel, 6000 m2

szõlõvel együtt eladó. Érd.: 30/466-0594. (11)

– 10 hektoliteres Kossuth-prés eladó. Érd.: este 30/921-2255. (11)

JÁRMÛ
– Rover 420 DI, 1997. évjáratú személygépkocsi, 1994 cm3, diesel,
légkondi, központi zár, alufelni, új gumik, vonóhorog, ABS, 2009. 11
hóig érvényes mûszakival eladó. Érd.: 20/265-0130. (11-12)

– Piaccio Energy motorkerékpár, 2000-es évjáratú eladó. Érd.:
30/525-4740. (11-12)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Hagyatékból eladók: ágynemûtartó, rekamié, felnõtt- és gyer-
mekheverõ, 2 x 3-as szõnyeg. Érd.: 47/361-167, 47/363-041. (11-
12)

– Kiságy fehér színben, pólyázós, heverõvé alakítható, megkímélt ál-
lapotban eladó. Érd.: 20/4647-055. (11-12)

– Ülõgarnitúra kihúzható kanapéval eladó. Érd.: 20/9347639. (11-
12)

GÉP, SZERSZÁM
– Hûtõláda, régi Nokia színes tévé, monitor eladó. Érd.: 47/361-
625. (11-12)

VÁLLAL
– Általános iskolások korrepetálását vállalom a nyári szünetben an-
golból, magyarból és matematikából. Tel.: 20/494-45-90. (11-12)

– Megbízható, ötvenéves, egyedül élõ hölgy takarítást, gyermek-
felügyeletet vállal. Érd. 20/547-4162. (11)

– Angolból korrepetálást és nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel.:
30/576-3616. (11)

VEGYES
– Hohner típusú tangóharmonika, újszerû állapotban, jóval áron alul
eladó. Érd.: 20/924-8564, 17-19 óra között. (11-12)

– Piere Cardin 3 funkciós babakocsi eladó. Érd.: 20/4647-055. (11-
12)

– Takarmánykukorica (10-15 q) eladó Szerencsen 5000 Ft/q áron.
Érd.: 47/362-315. (11)

KIADÓ
– Albérletbe kiadó családi ház alsó szintje, 70 m2, külön bejárattal,
kis kerttel. Érd.: 20/4680-815. (11-12)

– Hajdúszoboszlón fürdõhöz közeli, jól felszerelt, háromszobás, 2
fürdõszobás, kertes családi ház, bográcsolási lehetõséggel és kocsi-
beállással kiadó. Ár: 1500 Ft-tól. Tel.: 52/270-309, 30/266-3823.
(11-12)

KERES
– Albérletet keresek Szerencsen. Tel.: 20/261-5303. (11-12)

Szerencs fõutcáján, 
a Rákóczi út 55. szám alatt 

(a volt virágbolt helyén) 
22 m2 nagyságú 

üzlethelyiség kiadó. 
Érdeklõdni a 47/362-006-os

telefonszámon lehet. 

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2008. június 20-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

Június 27., augusztus 8.

500 forint

�

�

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
HORVÁTH ANDRÁS

szerencsi lakos búcsúztatásán megjelentek, 
fájdalmunkban osztoztak. 

Mély fájdalommal: a gyászoló család.

EMLÉKEZÉS
NÉMETH JÁNOS

halálának 3. évfordulójára. 

„3 éve már, hogy elnémult ajkadon a nóta,
Nincs nap, hogy ne gondolnánk Rád azóta. 
Sokszor még nappal is ébren álmodunk,

Nevetve jössz felénk, és újra találkozunk,
Az álom elszáll, hamar felébredünk,
De áldott emléked itt marad velünk!”

EMLÉKEZÉS

Fájdalmunk nem enyhült azóta, amióta 
KULCSÁR SÁNDOR 

tanár, a legdrágább férj és édesapa 1 évvel
ezelõtt, 2007. június 3-án eltávozott közülünk.

Örökké bánatos felesége és fia

„A legtisztább, a  leggyermekesebb,
A legnaivabb, az egyetlenegy,

A minden szavát mindig szenvedõ,
A legkönnyebben félreérthetõ,

A legdrágább, a legbecsületesebb.
A legszomorúbb az egyetlenegy.

Én tudom csak, én ott voltam vele,
Mind tévedett, aki szólt ellene,

Fény, s árny, érzékeny arany mérlegen,
Százszor megmértem, s így ismételem,

Mindenre elszánt lelkiismeret,
A legtisztább volt. AZ EGYETLENEGY!”

ÜDÜLÉS TUNÉZIÁBAN!
Utazzon repülõvel Tunéziába 37 900 Ft/fõtõl

(mely tartalmazza a 7 éjszakai szállást, a repülõjegy 
és a transzfer költségét, nem tartalmazza az illetékeket)

Görögország – Paralia: 27 900 Ft/fõtõl
(autóbusz, 7 éj, szállás)

Bulgária – Napospart: 49 900 Ft/fõtõl
(utazás egyénileg, 7 éj, szállás, félpanzió)

Bulgária – Albena: 59 900 Ft/fõtõl 
(7 éj, szállás, all inclusive, repülõ)

Jelentkezés és bõvebb információ: 

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.huEng.sz.: R-1787/1998

ELADÓ INGATLAN 
Szerencs Város Önkormányzata a tulajdonában lévõ ingat-

lanát versenytárgyaláson nyilvánosan meghirdeti. 

Az ingatlan címe: Szerencs, Rákóczi u. 112.; helyrajzi szá-
ma: 1569/A/6; az ingatlan jellege: társasházi lakás; alap-
területe: 46 m2; szobaszáma: 1 szoba; komfortfokozata: kom-
fortos; kikiáltási ára (teljes forgalmi érték): 3 680 000 Ft. 

A versenytárgyalás helye: dr. Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd /
ügyvédi iroda, 3900 Szerencs, Árpád  u. 11., tel.: 47/561-555,
mint az elidegenítéssel megbízott; ideje: 2008. június 23., 9
óra. 

A pályázat részletes feltételei megtekinthetõk a polgármes-
teri hivatal hirdetõtábláján.

Az érdeklõdõ vevõk által az ingatlan 2008. június 17-én 14
órakor tekinthetõ meg, a Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. kép-
viselõjének közremûködésével. Találkozás a Rákóczi u. 112.
szám alatti társasház udvarában.

Ha sérve van, forduljon cégünkhez, 
amely 90 éve specialistája minden sérv ellátásának! 

Egyedi méretvétel, tanácsadás, beállítás az alábbi helyen és
idõpontban: 2008. június 25., szerda 11.15–12 óráig. 

Szerencs, Alba gyógyszertár, Rákóczi út 105.

Információ-levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 3. 
Tel/fax: 26/336-122, 26/336-322, www.sprenz.hu. Kérésre részletesebb tájékoztatót küldünk! 

AZ ÖN SÉRVE!

Szinva Optika
(a Rossmann mellett)

� Minôségi napszemüvegek (Polaroid, Solano) széles választéka
� Ingyenes computeres és hagyományos szemvizsgálat*

� Ingyenes próba-kontaktlencse*
� Orvosi vények beváltása

Szemvizsgálat szerdán 11–13 óráig, pénteken 14–16 óráig. 

3900 Szerencs, Rákóczi út 118. � Telefon: 47/361-535. 
* Részletek az üzletben



Vízszintes:
1. R. W. Emerson idézetének elsõ

része. 12. Nagyváros Florida államban
(USA). 13. Középen szab! 14. Fordít-
va: tíz fele! 15. Emen! 16. Sértetlen.
17. Maratonnál ez a 21-ik kilométer.
19. Nulla után jön! 21. Folyadék. 23.
Olasz férfinév. 24. Erasmus idéze-

tének második, befejezõ része. 27. Az
elején vedlik! 29. Végein nyer! 30. Ér-
tékesít. 31. Angol hím (MALE). 32. An-
gol fül (EAR). 34. Teljesítménytúrázók
társasága röviden. 35. Nem szolgai! 37.
Részben éber! 38. Szándék. 41. Erbi-
um fele! 42. Kutatás, felfedezés hely-
színe lehet. 46. Strázsa. 47. Nem

rossz! 48. Kevert iksz! 50.
A lakóépület. 52. Akasztó-
ra helyezõ. 54. Fordított
váz! 56. Toldalék. 58. Gal-
lium. 59. Tanítóképzõ Fõ -
iskola. 61. Idegen nõi név.
63. Iszkoló. 66. Steven
Spielberg filmje.

Függõleges:
2. Hangszer. 3. Stronci-

um. 4. Kezeihez. 5. Tanár
fegyvere! 6. Olasz és nor-
vég autók jelei. 7. NSZK
párja volt! 8. Neon köze-
pe! 9. Magyarázó szó. 10.
Becézett Lajos. 11. Kevert
gát! 15. Erasmus idézetének
elsõ része. 17. Bagolylak!
18. El. 20. Fordított kettõs
mássalhangzó. 22. R. W.
Emerson idézetének má-
sodik, befejezõ része. 23.
Magyar Tudományos Aka-
démia. 25. Ellenben. 26. Al-
vást elõsegítõ szer. 28. Célt
megvalósít. 31. Te és én. 33.
Börtön lakója. 34. Kopasz. 36. Rádi-
um, jód. 39. Robert ..., német bakte-
riológus volt. 40. Állóvíz. 41. Ezen a
helyen. 43. Argon. 44. Zenei stílus. 45.
Fõvárosa: Washington. 49. Lankad. 50.
Lakótelep Miskolcon. 51. Konnektor-
ban van! 53. A kelták egyik népcso-
portja. 55. Álom eleje! 57. Töményebb
ital. 60. Fiúgyermeke. 62. Tiltószó. 64.
Kettõs mássalhangzó. 65. Véd.

Sz. A. 

A május 23-ai keresztrejtvény he-
lyes megfejtése: Szeretem az álláso-
mat, a munkát viszont ki nem állha-
tom. Tégy jót az élõvel. A helyes meg-
fejtést beküldõk közül a szerencsések
jutalma: 2000 Ft-os vásárlási utalvány:

Szilágyi Péter, Szerencs, Béke u. 10.,
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Földi Ist-
vánné, Szerencs, Hegy u. 11., 1000
Ft-os vásárlási utalvány: Bányai Atti-
láné, Szerencs, Erzsébet u. 5. A he-
lyes megfejtést SMS-ben beküldõk
közül a 30/473-7710-es telefonszám
tulajdonosa 1500 forintos vásárlási
utalványt nyert. A vásárlási utalványok
a Jé-Ex Ker. Bt. boltjában vásárolha-
tók le. A nyertesek a nyereményeket
a Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) 2008. június 17-
20-ig vehetik át. A június 13-ai ke-
resztrejtvény megfejtésének beküldé-
si határideje: június 20. Megfejtésü-
ket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-
2066 számra. 
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IDÉZETEK

DÜBÖRGÖTT A VÁR

Rockzenei koncertet szervezett
május 23-án a szerencsi Oázis Ifjú-
sági Egyesület és a Hatás Alatt ze-
nekar. A péntek esti rendezvényre
szép számmal érkeztek a mûfaj ked-
velõi. A programban közremûködött
a Csírázó Búzakalász, majd a ház-
igazda Hatás Alatt együttes is a hú-
rok közé csapott. A banda egyébként
ebben az évben ünnepli megalaku-
lásának ötödik évfordulóját, amit a
tervek szerint szeptember végén egy
fergeteges koncerttel szeretnének
emlékezetessé tenni. Az est igazi
sztárjai még csak ezután következ-
tek, hiszen a hazai punklegenda, az
Auróra is fellépett a Rákóczi-vár
színpadán. Néhány dal erejéig íze-
lítõt adtak a készülõ új lemez anya-
gából, amely a Tûréshatáron túl cí-
met viseli majd.

PALYA BEA
Hosszas várakozás elõzte meg ezt

az albumot. A szakértõ közönség már
több mint két éve vár erre a megje-
lenésre. Palya Bea a nemzetközi és
hazai zenei élet egyik sokoldalú, és
elismert világzenei elõadója, aki telt-
házas koncerteket ad országszerte. A
magyar kultúra területén végzett ki-
emelkedõ munkásságát Hiller István
oktatási és kulturális miniszter is el-
ismerte, aki január 21-én a „Magyar
Kultúra Követe 2008” címet adomá-
nyozta neki. Palya Bea tehetsége, nép-
szerûsége a garancia arra, hogy ez-

zel a CD-vel olyan produkció szüle-
tik, ami garantáltan széles körû ér-
deklõdésre számíthat az igazi külön-
leges zenei élményt kedvelõk köré-
ben. A lemezen nyolc magyar és há-
rom angol dal hallható. 

HOOLIGANS

Mint arról korábban is beszámol-
tunk, a rockzene rosszfiúi ismét ma-
gukra zárták a stúdió ajtaját, hogy né-
hány hónapos munka után bárki be-
pillanthasson Csipáék Privát menny-
országába. A zenekar hozta a formá-
ját, amitõl méltán nevezhetjük a leg-
népszerûbb magyar rockcsapatnak a
Hooliganst. Zúzós gitárok, dallamos
slágerek, ötletes, laza szövegek. A szer-
zemények hátterében az eddigi siker-
dalok szerzõi állnak, így újra sikerült
több olyan dallal meglepni a nagyér-
demût, amely rövid idõn belül méltó
utódja lesz a slágerré vált Játszom, Ki-
rálylány, vagy a Félember címû Hoo-
ligans-nótáknak. Az induló slágerhez
– amely az Eljátszott gyémánt címet

kapta – május elsõ hetében videoklip
is készült.

20 ÉVES A BONANZA BANZAI
A legendás trió 1988. május 28-án

próbált elõször a végleges, országos
népszerûségû felállásban. A csapat
híre a klubsikerek nyomán szájról
szájra terjedt, hamarosan rajongók kö-
vették minden fellépésre az együttest.
A Bonanza elsõ lemeze, az Induljon
a banzáj címû 1989-es elsõ album
megjelenése után 1991-ben pedig már
a legnagyobb hazai koncerttermet, a
Budapest Sportcsarnokot is megtöl-
tötték.  A zenekar megalakulásának
huszadik évfordulója tiszteletére most
napvilágot lát az elsõ Bonanza-DVD,
amely számos archív anyagot és ext-
rákat tartalmaz. Szerepel a korongon
a csapat eddigi összes videoklipje, a
koncertrészletek között fellelhetõ az
1987-es Csillag születik tehetségku-
tatón rögzített elsõ nyilvános fellépés;
a KEK-en felvett amatõr film; a ’91-
es elsõ BS-elõadás és a legendás 1992-
es dupla Budapest Sportcsarnok-beli
koncert legfontosabb dalai. Az extrák
között számos korabeli reklámfilm, fo-
tók találhatók. Igazi retro-kiadvány ez
a DVD.

VARNUS XAVÉR: BACHTÓL
A CSILLAGOK HÁBORÚJÁIG
Egy újabb remek CD egy fantasz-

tikus mûvésztõl. Az áttörõ sikerû,
négyszeres platinalemez-státuszt el-
érõ „Raveltõl Vangelisig” után, áp-

rilis végén új albummal jelentkezett
az orgonazseni. Varnus Xavér új al-
bumán olyan darabok interpretá -
ciója kap helyet, mint például a köz-
kedvelt Bach: Toccata és fúga, de iga-
zi különlegesség a Szomo rú vasár-
nap, illetve a John Williams: Csilla-
gok háborúja címû világhírû film-
zenéjébõl feldolgozott tételek is.  A
hangfelvételek több helyszínen tör-
téntek, többek között a budapesti
Mûvészetek Palotájában, a debreceni
Nagytemplomban és a budapesti
Mátyás-templom is helyet adott az
orgonamûvésznek.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: Tóth Vera. A helyes választ be-
küldõk közül Juszku Rudolf, Mezõ -
zombor, Árpád u. 53. szám alatti ol-
vasónk ajándékutalványt nyert, amely
a Szerencs, Rákóczi út 56. szám alat-
ti Music & Book hanglemezboltban le-
vásárolható. A helyes megfejtést SMS-
ben beküldõ a 30/667-3364-es tele-
fonszám tulajdonosa 1500 forintos vá-
sárlási utalvánnyal lett gazdagabb. A
nyeremények a szerkesztõségben,
munkaidõben vehetõk át. Játékunk új
kérdése: Mi a címe Tóth Vera június-
ban megjelenõ vadonatúj lemezé-
nek? A válaszokat postai borítékban,
vagy levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-ben vála-
szolók továbbra is vásárlási utalványt
nyerhetnek. SMS-t a 06-20/940-2066
számra küldhetnek.

ZZEENNEEAALLAATTTTJJÁÁRRÓÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek

Már kaphatók a jegyek a Miskolci Nemzeti Színház készülõ nyári pro-
dukciójára. A Botrány az operában címû darabot július 4-én 20 óra 30 perc-
kor mutatja be a teátrum a Nyári Színházban. A megannyi helyzet- és jel-
lemkomikumban gazdag elõadás július elsõ két hétvégéjén összesen hat al-
kalommal, õsztõl pedig a Kamaraszínházban tekinthetõ meg.

Ken Ludwig bohózata a világ egyik legnépszerûbb darabja. A világhírû te-
noristát, Tito Merellit várják egy vidéki színházba. Mindenki izgatottan készül
a „Magnifico” névre keresztelt tenor fogadására. És persze elkezdõdnek a bo-
nyodalmak… Hogy hogyan lesz az összekuszálódott történetbõl happy end,
és hogy miképpen simul el a botrány az operában – az elõadásból kiderül.

Miskolcon három fergeteges komikus lép színre: a nemrég Jászai-díjjal
kitüntetett Bakai László, a Nemzetibõl Miskolcra (haza) szerzõdõ Vida Pé-
ter és a rendezõként debütáló Szirtes Gábor. Az elõadás további szereplõi:
Jancsó Dóra, Kerekes Valéria, Molnár Anna, Pap Lívia és Homonai István.
A produkció ’30-as éveket idézõ elegáns díszletét Menczel Róbert Jászai-
díjas mûvész tervezte, jelmezeit pedig Laczó Henriett álmodta meg.

IDÉN IS LESZ NYÁRI SZÍNHÁZ

Június 6–20.: Nemzetközi képzõmûvészeti kiállítás. Kiállító alkotó -
mûvészek: Josée Olinger Proth (Luxemburg), Günter Horn (Németország),
Schlosserné Báthory Piroska mûvésztanár (Szerencs), Matuscsákné Job-
bágy Erika mûvésztanár (Szerencs), Ekker Róbert szobrászmûvész (Sze-
rencs). A kiállítás megtekinthetõ 2008. június 6–20. között munkanapo-
kon: 8–16 óráig a Rákóczi-vár árkádtermében. 

Június 21. (szombat): Rockzenekarok párbaja. 13 óra: párbajoznak:
Hendikep, Echonald, Spirit Blue, CSBK, Wellcome, Bang-Bang, Dopping,
Hatás Alatt, Pont, Idiot Side. A zsûri elnöke: Varga Miklós énekes. 19
óra: P-Mobil zenekar élõ koncertje a Rákóczi-vár udvarán. 

Június 29. (vasárnap): Ondi falunap. Helyszín: Ond, sportpálya.

VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA



OSZTOZKODTAK
A PONTOKON 

A tabella harmadik helyén álló Me-
gyaszó együttesét fogadta május 17-én
a város labdarúgócsapata. A megyei
harmadosztályú bajnokság 22. fordu-
lójában lejátszott találkozón 3–3-as
döntetlen eredmény született. 

Két egyenrangú fél küzdelmét hoz-
ta a találkozó, amelynek az elsõ fél-
idejében Kazsik Sándor révén a házi -
gazdák jutottak elõnyhöz, azonban a
megyaszóiaknak még a játékrész vé-
gét jelzõ sípszó elõtt sikerült kiegyen-
líteniük. 

A második negyvenöt perc elején a
vendégek találtak be a szerencsiek há-
lójába, azonban a középhátvédi poszt-

ról elõretörõ Orosz Márton újra dön-
tetlenre módosította a találkozó állá-
sát. A több meghatározó játékosukat
nélkülözõ házigazdák ezt követôen is-
mét hátrányba kerültek, míg a 89. perc-
ben Ringer István 25 méteres bombá-
ja be nem talált a megyaszóiak kapu-
jába. Az utolsó pillanatban ugyan bün-
tetõhöz jutottak a vendégek, a 11-es
azonban a felsõ lécen csattant. Így a
Szerencs – Megyaszó találkozó végül
a mutatott teljesítmény alapján igaz-
ságos döntetlennel zárult. 

* Egy hét múlva idegenben Mezõ -
zomboron vendégszerepelt a szeren-
csi együttes, ahol ugyancsak 3–3-as
döntetlen eredmény született. Május
31-én pedig Tiszaladány gárdáját fo-
gadták haza pályán Osváth László edzõ

tanítványa. Az elsõ félidõben Orosz
Márton góljával elõnyhöz jutottak a
házigazdák, azonban vihar miatt fél-
beszakadt a találkozó, amit egy késõb-
bi idõpontban játszanak le.

BIRKÓZÓÉRMEK 
Két országos versenyrõl is éremmel

tértek haza a szerencsi birkózók. A má-
jus 17–18-án Nagykanizsán megren-
dezett serdülõ magyar bajnokságon
Tóth Gergõ a dobogó második fokára
állt fel, míg Nagy Ákos hetedik lett. Az
ifjúsági korú birkózók hazai bajnok-
ságán május 10-én Abonyban nyolc ta-
nítványát nevezte be Illésy László
edzõ, akik közül Kertész Attila bronz -
érmet szerzett.

Kos: III. 21. – IV. 20.
A fontos tárgyalásoknak,

 szer zõdéskötéseknek, vizs-
gáknak épp úgy kedvezõ teret
biztosítanak a bolygók, mint a

hangulatos szakmai, baráti találkozók
megrendezésének. Természetes, hogy  mind -
ez pénzbe kerül, de megéri nagyvonalúnak
lenni, mert épp ezeknek a napoknak a
következményeként hamarosan ismét  feltölt -
heti a bankszámláját. A hónap közepén a
bolygók abban segítik, hogy kiszabadul-
hasson a hétköznapok egyhangúságából. A
Merkúr egy kellemes, rövid utazást is ígér,
és új barátai révén új hobbira talál, vagy új
sportba kezd.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Lazításra, néhány protokol-

láris rendezvényen való
részvételre, vagy az otthoni
ügyeinek rendezésére épp úgy

alkalmas a június, mint a nagy figyelmet
igénylõ szellemi munkára, vizsgákra, vagy
egy sok kockázattal járó döntés meg -
hozatalára. Merész elképzeléseinek legfel-
jebb az anyagi lehetõségei szabnak határt.
Most akár még kölcsönt is érdemes felven-
nie, mert késõbb a lehetõségei csak még job-
ban beszûkülnek, ráadásul a mostani
bolygóállás garantálja, hogy könnyen vissza
tudja majd fizetni.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
21-éig remek formában van,

fontos ügyeinek intézését, az
új partnereinél teendõ bemu-
tatkozó látogatását, esetleg egy

új állás megpályázását érdemes ekkorra
idõzíteni. Mivel születésnapja környékén
könnyebben érheti baleset, legyen óvatos a
közlekedésben. 20-a után pedig több idõt
kell szentelnie az emberi kapcsolatok
ápolására, és néhány kellemes, de eddig csak
halogatott kötelezettségének eleget kellene
már tennie.

Rák: VI. 22. – VII. 22. 
Miközben a barátnõi már

mind „elkeltek”, sõt, az érettsé-
gi találkozón többen már a
válásukról is beszámoltak, ön

még mindig a nagy Õ-re vár. Ne aggódjon,
el fog jönni. Ámor a hónap közepére üte-
mezte a Rákokat. Tehát 20-ától ön is lu-
bickolhat a rajongók bókjaiban, és a hónap
végén már az okoz majd gondot, hogy
melyik randevút mondja le, mert már nem
fér bele az idejébe. Ha június végén pénzü-
gyi vitába keveredik egy régi ismerõsével,
csak nagyon nehezen tudja érvényesíteni a
jogait. De az egyenlege rendben lesz, más
csatornákból pótolhatja veszteségét.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
Kellemetlen közjátékkal

zárul a május, ezért ne  bonyo -
lódjon olyan vitába, ami
gyengítheti a pozícióját vagy

szakmai hírnevét. Egyik barátja csúnyán
megbánthatja, de van esély a félreértések
tisztázására, és rá fog jönni, hogy valójában
a hiúságára, és nem a józan eszére hallga-
tott. Nemcsak az a fontos, hogy észreve gye,
mikor tévedett, hanem az is, hogy merjen
változtatni, illetve bocsánatot kérni. A hónap
közepétõl jól gondolja meg, hogy kiért veti
latba kapcsolatait, mert újdonsült ismerõsei
kihasználhatják.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Tegye félre a sértõdöttségét,

felejtse el a korábban felhal-
mozódott haragját, ugyanis a
elkövetkezõ idõszak jó alkal -

mat nyújt arra, hogy a saját, jól felfogott
érdekében békejobbot nyújtson még az el-
lenfeleinek is. Ha örökké aggódik, haragszik,
ha mindenkiben a rosszat veszi észre, akkor
saját esélyeit gyengíti. Éljen a békülés
lehetõségével, hosszú távon ugyanis sokkal
több szövetségesre számíthat, mint haragos-
ra, ami jótékony hatással lesz az ön-
bizalmára, teljesítményére, de még a
magánéletére is.

Mérleg: IX. 24 – X. 23.
Sok kellemetlenségtõl, csa -

lódástól menekül meg, ha jú -
nius 13. napjaitól csak a  rutin -

feladatait végzi, és nem ül sem tár-
gyalóasztalhoz, sem volán mögé, ugyanis
bizonytalanságával csak rontja az esélyeit.
A barátai is inkább csak ígéretekkel hal-
mozzák el, de amikor tettekre volna szük-
ség, sorra eltûnnek. Az a legjobb, ha nem
számít senkire, hanem egyedül dolgozza ki
a karrierjét módosító terveit. 20-a után a
bolygók önre terelik a figyelmet, és eddigi
eredményeinek köszönhetõen egyszerre
több ajánlatot kap. A hónap utolsó napjaiban
a párja sürgetésére be kellene iktatni néhány
nap szabadságot!

Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Ne vállaljon olyan hosszú

távú kötelezettséget, amely -
nek a teljesítése nem is an-
nyira a képességétõl, mint

inkább a szerencsétõl függ. Fortuna jóin-
dulatára nemcsak akkor számíthat, ha új
állásra, beosztásra pályázik, hanem akkor
is, ha a magánéletében „kettõs játékot” ûz.
A Jupiter megóvja a lebukástól, a Vénusz
és a Mars pedig garantálja, hogy az  együtt -
létek emlékezetesek legyenek. Sõt, ez a kis
félrelépés jó hatással lesz az állandó kap -
csolatára is, mert az idegenben szerzett
tapasztalatokat otthon is ki akarja próbál-
ni – és beválik.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Talán még fel sem szárad-

tak a könnyei, amelyekkel a
partnere szívét lágyítgatta, és
máris újabb kalamajkába ke -

veredik. A Vénusz és a Nap felébreszti
hódítási vágyát, és nehezen szab gátat az
ösztöneinek. Mivel ön érti a módját, hogyan
vegye el a viták élét, ezúttal is kimagyaráz-
za magát a partnerénél, de ne csodálkoz-
zon, ha õ is megenged magának néhány
olyan dolgot, ami viszont önt érinti
kellemetlenül. Esetleges utazási terveit ha-
lassza június végére, mert a Mars és a
Szaturnusz nemcsak a magánéletében
hozhat vitát, hanem a munkahelyén is, amit
jó „elsõ kézbõl” rendezni.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A kezdeti akadályok ne

szegjék a kedvét, mert (erre
talán késõbb ön is rájön) a jelek
szerint ezeket tudatosan

helyezték útjába a riválisai. Mivel a Plútó
belépett a Bak jegybe, megtörténhet, hogy
az elvtelen harcot látva egyszerûen felrúg
mindent és kivonul. Kár volna, mert a siker
már csak karnyújtásnyira van, és a júliusi
bolygóátvonulások akár még egy nagyon
frappáns bosszúhoz is kedvezõ hátteret
teremtenek. A szerelemben ugyancsak a
sértõdékenysége okozhat problémát a
következõ hetekben. Számoljon tízig, mielõtt
megszólal.

Vízöntõ: I. 21. – II. 19.
Sikeres idõszak közeledik,

június végére a sok küszködés
végre meghozza édes gyü -
mölcsét. S közben módja nyí-

lik arra is, hogy gondtalan pihenéssel tölt-
sön el néhány napot. Viszont 15-éig lesz
még néhány feszült pillanata. Ugyanis
össze kell mérnie erejét-tudását a riváli-
saival, és a Vízöntõvel szemben járó Mars
azt jelzi, hogy ezek a vártnál keményebb
összecsapások lesznek. Ha lehet, próbáljon
kiegyezni, mert ha peres útra tereli az
ügyet, a jogi útvesztõkben végül teljesen
eltéved, és hiába lesz igaza, nem tudja
érvényre juttatni. Ez a Mars egyébként a
magánéletében is kemény csatákat pro-
vokálhat.

Halak: II. 20. – III. 20.
Most egy kicsit enyhülnek

a terhek a munkahelyén, és
akkor is fellélegezhet, ha vizs-
gákra készül, ugyanis a szelle-

mi kihívásokat könnyedén veszi. Június
közepétõl lazítson, pihenjen, vagy ha min-
denáron aktívan akarja tölteni a napjait,
tegye rendbe az otthonát. A Vénusz, a Nap
és a Merkúr júniusi találkozásából a legtöb-
bet akkor profitálhat, ha lakás- vagy
autóvásárlást, (esetleg eladást) tervez. Mert
a véletlenek a kezére játszanak. A párkeresõ
Halaknak június utolsó hetétõl kedvez a
Vénusz.
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HOROSZKÓP
június 13.  – június 27.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Szerencs Város Sportegyesülete és
a város önkormányzata május 31-
én harmadik alkalommal rendezett
megyei úszóversenyt a helyi tanu-
szodában. A sportesemény jelzi,
hogy a két éve életre hívott úszó-
szakosztály továbbra is eredmé-
nyesen bekapcsolódik a település és
a megye sportéletébe.

A rendezvényt Kormos Sándor
sportegyesületi elnök üdvözlõ sza-
vait követõen Rónavölgyi Endréné,
a verseny fõvédnöke nyitotta meg.
A versenyre az idén 6 egyesület szí-
neiben 71 résztvevõ nevezett. Az
ugyanezen a napon Gyöngyösön és
Kassán rendezett régiós úszóverse-
nyek miatt három klub nem tudott
nevezni a szerencsi eseményre. A
 via dalon 1996–2001 között szüle-
tett fiatalok mérkõztek négy úszás-
nemben és gyorsváltó versenyszá-
mokban. Az 1999-es születésû, úgy-
nevezett Delfin korosztályú gyer-
mekek már 100 méteres távokat tel-
jesítettek, a fiatalabbak pedig 50 mé-
tert. A legeredményesebb egyesület
– immár hagyományosan – a mis-
kolci Club Laguna-MISI csapata lett

28 aranyéremmel. A szerencsi ver-
senyzõk 2 arany-, 6 ezüst- és 11
bronzérmet gyûjtöttek.

A legeredményesebb hazai ver-
senyzõ ezúttal Kiss Viktória (1997)
lett, aki 100 méteres gyors- és hát -
úszásban 2 arany-, 100 méter pil-
langón 1 ezüst-, és 100 mé ter  mell -
úszásban 1 bronzérmet szerzett. A
Szerencs VSE további éremszerzõi:

Tamás Ádám (2 ezüst, 1 bronz), Rá-
bai Gergõ (2 ezüst), Vasvári Adél (1
ezüst, 2 bronz), Farmosi Zsombor
(3 bronz), Farmosi Kata (1 bronz),
Nagy Martin Raul (1 bronz), vala-
mint a 6 x 50 m gyorsváltó csapat
bronzérmet szerzett (Képes Panna,
Vasvári Adél, Kiss Viktória, Fige Ba-
lázs, Farmosi Zsombor, Tamás
Ádám).

A rosszul sikerült õszi szezont kö-
vetõ edzõváltás meghozta a gyü-
mölcsét az SZVSE megyei bajnok-
ságban szereplõ nõi kézilabdacsa-
patánál. Marius Breazu irányításával
egy kivételével valamennyi tavaszi
mérkõzését megnyerte az együttes és
ezzel a tabella végérõl az ezüstérmet
jelentõ második helyre lépett elõre.

Az együttes május 18-án hazai pá-
lyán Kazincbarcika gárdájánál 20–17
arányban bizonyult jobbnak. Az áp-
rilis végén a vegyészvárosban el-
szenvedett hárompontos vereség után
hazai környezetben gyõzelemre ké-
szültek a szerencsi lányok. Az elsõ
percekben mindkét csapat teljesít-
ményére rányomta a bélyegét a gör-
csös akarás, amely a házigazdáknál
oldódott fel hamarabb és elsõsorban
Katona Krisztina akcióból és bün-
tetõkbõl szerzett találatainak kö-
szönhetõen a 13. percben már há-
romgólos elõnyt szereztek a házi -

gazdák. A többségében rutinos játé-
kosokból álló kazincbarcikaiak azon-
ban a félidõ végére felzárkóztak és
8–7-es eredménynél fordultak a csa-
patok.

A második játékrész elején elõbb
újra elhúztak a szerencsiek, majd né-
hány barcikai találat következett. Az
idõ múlásával a játékon egyre job-
ban érzõdött a házigazdák hosszabb
cseresora. A vendégek lövései rend-
re fennakadtak a parádés teljesítményt
nyújtó szerencsi hálóõrön. Czagány
Nikolett ezen a találkozón szinte min-
den kapuba tartó labdát megfogott.
Az utolsó percekben Katona Kriszti-
na három találata végleg a házigaz-
dák javára döntötte el a találkozót,
ami végül 20–17-es eredménnyel
zárult. A legtöbb szerencsi gólt, szám
szerint tízet – Katona szerezte.   

Tovább folytatódott a szerencsi
nõi kézilabdacsapat remek szerep-
lése, amikor az együttes május 25-
én  Mezõ nagymihály gárdáját ide-

genben 19–22 arányban gyõzte le.
A Mezõkövesden lejátszott találko-
zón a házigazdák a nyolcadik per-
cig bírták a tempót a szerencsi lá-
nyokkal, akik ellenfelük fölé kere-
kedve az elsõ harminc perc végére
hétpontos elõnyt gyûjtöttek. A 4–11-
es eredmény tudatában a második fél-
idõben már a játékos keret vala-
mennyi tagjának biztosította a pályára
lépés lehetõségét Marius Breazu
edzõ. A kezdõ játékosok pihenése el-
lenére egy pillanatra sem került ve-
szélybe a vendégek gyõzelme, akik
végül 19–22 arányban diadalmas-
kodtak a mezõnagymihályiak felett.
A gólgyártásban ez alkalommal Sza-
bó Csilla hét találattal jeleskedett.   

A bajnokság tavaszi idényét ide-
genben zárta a szerencsi együttes. A
június 1-jén Sajószentpéteren lejátszott
találkozót az SZVSE gárdája 9–13-as
félidõ után 14–20 arányban nyerte
meg. A legtöbb vendéggólt – tíz talá-
lattal – Katona Krisztina dobta.

NEGYEDIKRÕL A MÁSODIK HELYRE LÉPTEK

A nap legeredményesebb versenyzõi. Középen Kiss Viktória.

MEGYEI ÚSZÓVERSENY
A SZERENCS KUPÁÉRT
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2008. június 27-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. 
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerhir@t-online.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

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

Bramac és Tondach

DOR-NEX Kft. Szerencs, Ipari Park
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig, 8–16 óráig

Tel./fax: 47/361-508
E-mail: postmaster@dornex.t-online.hu

TETłCSEREPEK
rendkívül

AKCIŁS ˘RON!
Az akció idôtartama:

2008. június 1–30.

(Izsák Jenô rajza.)MUNKAHELYI ANATÓMIA... SZERENCSI
UTCARÉSZLET
webkamera

a Szerencsi Televízió
honlapján
www.szerencsitelevizio.hu

Szerencs, Sallai út 13.
(a Providencia biztosítóval

szemben) 
Tel.: 47/363-758.

Kertek, sziklakertek
tervezése, kivitelezése.

Balkonnövények
széles választékban 

akciós áron.
Esküvôi csokrok,

asztaldíszek
a legújabb divat

szerint.
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A Szerencsi 
Hírek 

következô száma 
2008. 

június 27-én 
jelenik meg. 

Lapzárta: 
június 20., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Út- és közmûépítés, vízi és egyéb 
mérnöki létesítmények kivitelezése.

MAGYAR 
ASZFALT

� Méretpontos üléshuzatok gyári
anyagokból.

� Univerzális üléshuzatok 
– már 5000 Ft-tól.

� Üléstakarók.
� Sportkormányok, sportlégszûrôk.
� Méretpontos gumiszônyegek:

Suzuki SX 4, Suzuki Ignis, Skoda
Fabia, Suzuki Swift.

� Filcszônyegek több színben.
� Hangolható sportkipufogók.
� Sportpedálok.
� Dísztárcsák (darabra is).
� Csomagtértálcák 

(méretpontos is).
� Trikó jellegû huzatok 

elsô és hátsó ülésre is.

NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL VAGY MEGRENDELÉSRE.

Ha 10 óráig megrendeli, már fél 4-kor átveheti, 
ha dél után rendeli meg, másnap reggel jöhet érte.

Egyes keleti alkatrészek akár 50%-os árengedménnyel! 

� IZZÓK nagy választék-
ban minden típushoz.

� Nyári autóápolási
cikkek.

� Castrol, Valvoline, Rowe,
Opel olaj raktárról.

� Vezérmûszíjak,
hosszbordás 
szíjak, ékszíjak.

� Opel gyári alkatrészek.

Újra a régi csapat várja kedves vásárlóit!

Bereczk Autósbolt

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