
A Bocskai István Gimnáziumban
megtartott nyitóünnepségen elhang-
zott, hogy az Europart eseményso-
rozatot a hét évvel ezelõtti uniós pá-
lyázat sikere alapozta meg. A cse-
reprogram három város, Malchin,
Hesperange és Szerencs kultúrájának
és hagyományainak kölcsönös meg-
ismerésére szolgál. Koncz Ferenc pol-
gármester házigazdaként jegyezte
meg köszöntõjében, hogy Szerencs
az uniós csatlakozás elsõ évében már
helyszíne volt a programnak. Az idei
találkozó különlegességét a triano-
ni békeszerzõdésre történõ közös
megemlékezés adta, mely esemény
gyászszalagként van jelen Magyar-
ország történelemkönyvében. A pol-
gármester vázolta az 1920. június 4-
én történteket, majd megjegyezte,
hogy a jelen az új kapcsolatok ki-
építésérõl, a barátságról, és olyan kul-
turális eseményekrõl szól, amelyben
mindhárom város megmutathatja ér-
tékeit. Marc Lies, Hesperange elsõ
embere felhívta a figyelmet arra,
hogy bár az Europart program nyolc
éve van jelen a testvérvárosok kap-
csolatában, a közös rendezvények
ettõl korábbiak, ugyanis 1999 és
2000 évében már volt egy Europo-

lis elnevezésû program, ami inkább
szakmai jellegû volt és a tapaszta-
latcserére összpontosított. – Nagy
eredménye az Europolisnak, hogy
már akkor is volt mirõl beszélnünk,
és ezt az Europart keretén belül
folytatni tudjuk – mondta Marc Lies. 

A németországi Malchinból érke-
zett Jörg Lange polgármester hozzá-
tette, hogy a találkozó a népek kö-
zötti megértést szolgálja. – Ha az em-
ber végigsétál egy városon, kap némi
alapot a megismeréshez, de az iga-
zi tájékozottságot az ott élõkkel tör-
ténõ beszélgetések jelentik – fogal-

mazta meg mondandójának lénye-
gét a német településvezetõ.

A protokolláris események után a
szabadidõs, valamint a közös prog-
ramok kaptak hangsúlyt: a vendégek
városnézésen, kulturális és sport-
rendezvényeken vettek részt. A pén-
teki est kissé keserû szájízt adott a
focirajongókban bõvelkedõ luxem-
burgi delegációnak, lévén, hogy ek-
kor tartották meg Luxemburg és Ma-
gyarország futballválogatottjainak
mérkõzését, amelyen az északi or-
szág csapata alulmaradt. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Idén Szerencs volt a házigaz-
dája annak a nemzetközi ifjúsági
találkozónak, amit négy napon
keresztül, június elsõ hétvégéjén
rendeztek meg Hegyalja kapu-
jában. 

gével 1952-ben sikerült bejutni az Ál-
latorvos-tudományi Egyetemre, annak
ellenére, hogy 1956-ban a tanulmányi
osztályon megtaláltam a KISZ-titkár ró-
lam írt véleményét: kulák és klerikális,
jobboldali beállítottságú ember, nem ja-
vasoljuk az egyetemre való felvételét.
A doktori kinevezésemet 1957-ben
vettem át, utána fél évig a megyei fõál-
latorvos mellett voltam gyakornok.

– Felesége, dr. Szirmai Mária szin-
tén kétdiplomás állatorvos, hogyan is-
merkedtek meg?

– Az egyetemen találkoztunk. Négy-
évi udvarlás után 1959-ben házasodtunk
össze. Nejem akkor a miskolci vágóhí-
don gyakornokoskodott, én pedig Sza-
lonnán voltam állatorvos. Csak hétvé-
geken találkoztunk, ezért kértem az igaz-
gató urat, hogy kerítsen nekünk egy
olyan helyet, ahol együtt dolgozhatunk,
így kerültünk 1960-ban Szerencsre. An-
nak idején jól mûködött az MSZMP
kommunikációja, ugyanis az érkezése-
met megelõzte a hír, hogy egy jobbol-
dali, radikális, templomba járó ember
költözik a városba, akinek az apja ku-
lák volt. Ezért nem kaptunk lakást, így
albérletbõl albérletbe jártunk. A felesé-
gem hét hónapra iker gyermekeket ho-
zott a világra, és közölték az orvosok:
ha egyszobás albérleti lakásba viszem
õket, akkor meghalnak. Egy polgári
család vette magához a feleségemet a
két gyerekkel, én pedig az albérletben
maradtam. Nem adtam meg magam: két
hétig sztrájkoltam. Aztán a megyérõl fi-
gyelmeztettek, hogy ha így folytatom,
nem lesz állásom. A gyermekeimet kel-
lett néznem, nem tehettem mást, visz-
szamentem dolgozni. Majd megkaptam
a félévre szóló katonai behívót, és két-
hónapos felcseri átképzésen vettem
részt. Érdekesség, hogy én voltam az õr-
és díszezred orvosa. Szerencsére a lak-
tanyánkkal szemben volt a Honvéd Kór-
ház, így ha olyan problémával talál-
koztam, amit nem tudtam megoldani,
akkor átvittem a beteget oda.

– Mi történt a katonaság után?
– Amikor idekerültem, Rátka, Ond,

Legyesbénye, Szerencs fele és Takta-
szada tartozott a körzetemhez. Állat-
orvosként nagyon jól éreztem magam,
hiszen akkoriban minden porta tele volt
jószágokkal: Rátkán legalább 600, On-
don 200 szarvasmarha volt. Késõbb ki-
zsigerelték a vidéket, szinte teljesen fel-
számolták az állattartást. A téeszek fel-
bomlottak, vidéken már nem volt mun-
kahely, ezért a fiatalok elvándoroltak,
csak öregek maradtak a falvakban.

(Folytatás a 10. oldalon.)
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A Ficánka és Pillangó csoportok
gyermekei május 24-én a Szerencsi Hi-
vatásos Önkormányzati Tûzoltóságra lá-
togattak. Másnap rendõrnapot tartot-
tunk, motorok és járõrautók tették szí-
nessé a programot, majd a Széchenyi
úton Szilágyi Csaba törzszászlós kísé-
retében 12 nagycsoportos – kísérõ je-
lenlétében – személygépkocsikat iga-
zoltatott. A helyesen válaszoló autó-
vezetõk a gyerekek által színezett köz-
lekedési emblémát kaptak ajándékba.

A május 26-ai délelõttön Szemere
Zsolt vidám, zenés mûsora szórakoz-
tatta a gyermekeket, pénteken pedig a
táblákkal jelzett hat helyszínen történ-
tek az ügyességi játékok, csoportos ve-
télkedõk az óvó nénik irányításával. Volt

itt lufifújó verseny, tejszínhab-lefetye-
lés tányérból, pingponglabda-egyen-
súlyozás, sorverseny, szájjal festés és
aszfaltrajzverseny, végül kötélhúzásban
mérték össze erejüket a legügyesebbek.

A programsorozat a Gézengúzok Le-
gós táncával, majd a Cini-Mini tánc-
csoport tagjainak bemutatójával zárult. 

Angyal Györgyné
intézményegység-vezetõ helyettes

Örömteli, vidám napokat éltünk
át a Napsugár Óvodában május
23-a és 27-e között a kis ovisa-
inkkal. Igyekeztünk változatos
programmal kedveskedni a ki-
csiknek a gyermeknap alkalmából,
ami felejthetetlen élményt jelen-
tett számukra. 

AKIT ÁLLATORVOSNAK
TEREMTETT AZ ISTEN

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN 

A város gazdasági, társadalmi és szel-
lemi élete területén kifejtett kiemelkedõ
szakmai munkájáért a helyi képviselõ-
testület Pro Urbe Szerencs címet ado-
mányozott dr. Zemlényi Istvánnak
(fotónkon). A kitüntetett, nyugalmazott
fõállatorvos életútjáról és pályájáról
nyilatkozott lapunknak.

– 1934-ben gazdálkodó családban
születtem Abaújszántón. Az édes-
apámnak húsz hold földje, két hold
szõlõje, és tíz hold erdeje volt. Az ele-
mi és polgári iskolát Abaújszántón vé-
geztem. 1941-ben született egy húgom,
aki a gyógyszerész pályát választotta,
napjainkban már nyugdíjasként él a
fõvárosban. A Sátoraljaújhelyi Piarista
Gimnáziumban folytattam a tanulmá-
nyaimat, ahol 1952-ben érettségiztem. 

– Ekkor már érdeklõdött az állator-
vosi pálya iránt?

– Parasztgyerekként sokat dolgoztam
a szõlõben, és a háztáji állatainkkal is
kellett foglalkoznom. Láttam, hogy mi-
lyen nehéz munka a gazdálkodás.
Soha nem mentem nyaralni, nem jár-
tam a strandra, mint az úri gyerekek.
A szabadidõmet a szõlõben, kapálás-
sal töltöttem, lovas szekérrel hordtam
a trágyát, szántottam. Minden, ház kö-
rüli munkát elvégeztem. Apám nem
akart taníttatni, mert azt mondta, hogy
könnyebben meg fogok élni a földbõl,
mint egy diplomás ember, de én más-
képp terveztem a jövõmet. Édesanyám
a pártomra állt, segítségével sikerült rá-
venni apámat, hogy jelentkezhessek az
egyetemre. Az állatok közelében nõttem
fel: mindig sok tehenünk, sertésünk, lo-
vunk volt, azok gondozását el kellett
látni. Talán így érthetõ, hogy az állat-
orvos-tudományi karra adtam be a fel-
vételi kérelmemet. Arra az esetre, ha
nem vennének fel, erdõmérnök szak-
ra is jelentkeztem. A jó Isten segítsé-

EUROPART 2011: 
A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

A vidám programok között a rendõrségi motort is kipróbálhatták a kicsik.

A helyi intézményekbe is ellátogattak a német és luxemburgi delegációk. 
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Nem mindennapi kö-
zösségi rendezvény
helyszíne volt május 28-
án a szerencsi Erdei Fe-
renc úti játszótér. Az Eu-
rópai Szomszédünnep
mozgalomhoz kapcso-
lódva a környéken lakó
családok barátkoztak a
programon, ami gyer-
mekeknek és felnõttek-
nek egyaránt kikapcso-
lódási lehetõségként
szolgált. A szerencsi ren-
dezvény fõ szervezõje
Konter Márta volt, akinek
a kezdeményezése számos lelkes tá-
mogatóra talált. Így rövid idõ alatt si-
került változatos programot összeállí-
tani, az enni- és innivalóról a környé-
ken élõ családok gondoskodtak. Az  idõ -
járás ugyan nem volt kegyes a ren-
dezvényhez, azonban a gyülekezõ
 esõ felhõk ellenére sokan néztek szét a
lakótelepen a magasból mentõ tûzol-
tóautó kosarából. Népszerûnek bizo-
nyult az aszfaltrajzverseny, az íjász-

kodás, a fánkevõ, a habnyaló és a to-
jásvivõ verseny egyaránt.  Az apukák
és a csemetéik kötélhúzó versenyében
a fiatalok bizonyultak erõsebbnek. Ko-
vács Péter trombitakoncerttel, Pocsai
Petra és Majoros Réka pedig fuvolajá-
tékkal szórakoztatta a nagyérdemût. Fel-
lépett a Ciráda együttes, igaz, már egy
garázsban, mert az esõsre forduló
 idõjárás miatt fedett helyen zárult az
elsõ szerencsi szomszédünnep. 

A magyar hõsök napja alkalmából Ta-
tay Zoltánra, Szerencs fiatalon elhunyt
1956-os hõsére emlékeztek egyetemi
diáktársai Budapesten, a Magyar Or-
szágos Állatorvos Egyesület, a Magyar
Állatorvosi Kamara és a Szent István
Egyetem Állatorvos-tudományi Karának
szervezése mellett.

A felsõfokú tanintézmény területén két
emléktábla jegyzi Tatay Zoltán nevét,
a május 27-én megtartott rendezvényen
itt helyezte el a kegyelet koszorúit a Ma-
gyar Honvédség, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, a Fõvárosi és Pest Megyei
Kormányhivatal, a Magyar Állatorvosi
Kamara, a Magyar Buiatrikusok Társa-
sága szakirányú képviselõi mellett dr.
Búza László, a Magyar Országos Ál-
latorvos Egyesület fõtitkára. Az esemény
a Kémiai Tanszéken folytatódott, ahol
az egyetem Állatorvos-tudományi Ka-
rának Baráti Köre foglalta el a kémiai
elõadótermet. Mint az kiderült, a tár-
saság 2010-ben határozta el, hogy az
1956. október 24-én – sebesült men-
tése közben – hõsi halált szenvedett Ta-
tay Zoltán harmadéves hallgató, vala-
mint az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletének megõrzésére
a szerencsi fiatalember arcképével és
nevével fémjelzett emlékplakettet hoz
létre. Az anyagi alapot az 1957 és 1961
között végzett állatorvosok, vagyis Ta-
tay Zoltán diáktársai, illetve a baráti kör
tagjai finanszírozták önkéntesen. Az em-
lékérmet minden éven egy alkalommal,
a Magyar Hõsök Napján adják át egy
(kivételes esetben két) olyan állator-
vosnak, akit méltónak tart erre az oda-
ítélõ bizottság a szakmai tevékenysége,
a patrióta magatartása, az 1956-os ese-
mények tisztelete, a közösségért végzett
munkája, és az erkölcsileg kifogástalan
életvitele alapján.

Mivel az emlékplakettet az idén osz-
tották ki elõször, a bíráló bizottság úgy
döntött, ebben az évben kivételesen
öten kapnak kitüntetést. Az ország min-
den tájáról érkezettek között volt dr.

Zemlényi István és neje, dr. Szirmai Má-
ria, akik egyedüli házaspárként vehet-
ték át a kitüntetést Wittner Máriától,
1956 hõsétõl. Az országgyûlési képvi-
selõ köszöntõ beszédében hangsú-
lyozta: hivatalosan egyszer emléke-
zünk, de a tiszteletet az év három-
százhatvanöt napján illõ kifejezni a hõs
elesettek felé. – Az elmúlt félszáz év-
ben nagyon sok méltatlanság esett meg
velük. Hõs az is – tette hozzá Wittner
Mária, kiemelve, hogy talán morbidnak
tûnik, amit mond – aki minden nyelv-
tudás nélkül, üres zsebbel hagyta el az
országot, aki idegenben kezdett új  éle -
tet, hogy mentse életét a kötéltõl, vagy
a hosszú börtönévektõl, a megtorlá-
soktól. Sokan a csillagok útját járják már,
de magyarok maradtak életükben és hol-
tukban – mondta az országgyûlési kép-
viselõ.

Mint említettük, Szerencsrõl a Zem-
lényi házaspár vehette át a Tatay Zol-
tán Emlékérmet. A méltatásban el-
hangzott, hogy õk tették a legtöbbet a
hõsi halált szenvedett állatorvostan-
hallgató emléke ápolásáért. Szirmai
Mária két éven át volt jó barátja évfo-
lyamtársának, egy ideig a padtársa is.

A hõsi halott fiút nem felejtették el, több
kegyeleti intézkedést tettek és tesznek
a mai napig, hogy mások se feledkez-
zenek meg Tatay Zoltánról. Szerencsi
Állatorvosi Centrum elnevezéssel vál-
lalkozást hoztak létre, két fiatal állator-
vos kolléga bevonásával. A központ
épületének falára márványtáblát he-
lyeztek el, amelyre idõs és ifjú Tatay Zol-
tán nevét is felvésették. Ezt 1999 szep-
temberében dr. Kupa Mihály, a térség
akkori országgyûlési képviselõje leplezte
le. A házaspár létrehozott egy alapít-
ványt is, az alaptõkébõl restauráltatták
idõs Tatay Zoltán, valamint ifjú Tatay
Zoltán és édesanyja síremlékét. Nekik
köszönhetõen történik koszorúzás az
egyetemen minden év október 23-án.
Szerencs Önkormányzatának kérésére
megszerezték a jogutód Sváby Lajos
unokatestvér beleegyezését ahhoz, hogy
Tatay Zoltánról új sporttelepet nevez-
zenek el, illetve folyamatban van a fi-
atal hõs mellszobrának felállítása Sze-
rencsen. A Zemlényi házaspár Tatay
Zoltán szüleit halálukig segítette, saját
költségükön temettették el.

A fõvárosi eseményen száznál több
olyan idõs kolléga találkozott, akik kö-
zül többen csak most látták újra egy-
mást az egyetemi évek óta. SfL

TATAY-EMLÉKÉREM 
A SZERENCSI ÁLLATORVOSOKNAK

Hetvenhét székelyföldi magyar adta
be honosítási kérelmét május 23-án a
Szerencsi Okmányirodában. Az Er-
délybõl érkezettek között megtalálható
volt az egy, illetve a nyolcvannyolc esz-
tendõs állampolgár is.

Suba Gyöngyi, a Nyárádszeredai
Mûvelõdési Ház vezetõje elcsukló
hangon mondta el érdeklõdésünkre,
hogy egy mindegyikük számára meg-
ható pillanathoz érkeztek, szavakkal
nem lehet kifejezni az örömöt, amit
Koncz Ferenc országgyûlési képviselõ
szerzett nekik a meghívással. – A pol-
gármester úr levél útján közölte velünk,
hogy szívesen venné, ha
a nyárádszeredai test-
vérváros polgárai Sze-
rencsen adnák be hono-
sítási kérelmüket. – Oda-
haza kitörõ örömmel fo-
gadtuk az értesítést, itt va-
gyunk, és abban re-
ménykedünk, hogy au-
gusztus 20-án az esküt is
letehetjük – fejezte ki re-
ményét Suba Gyöngyi. 

A nyárádszeredaiak
május 22-én megtekin-
tették Nagykálló neve-
zetességeit, rövid sétát
tettek Tokajban, majd
fogadásukra a szerencsi
szálláshely parkjában
felcsendültek a székely
dalok Ringer István tá-

rogató mû vész elõadásában. Másnap
reggel az erdélyi város zászlaja alatt
vonult a csoport a Népház elé Bocs-
kai István szobrához, ahol elhelyez-
ték a tisztelet koszorúját. A városhá-
zán Koncz Ferenc polgármester, va-
lamint dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila al-
polgármesterek társaságában töltöt-
tek el rövid idõt a vendégek. A kérel-
mek beadásánál dr. Ináncsi Tünde
jegyzõ és Klenyárné Hanti Éva ok-
mányiroda-vezetõ segédkezett. A cso-
port végül Szerencs nevezetességeivel
ismerkedett, majd átadták Koncz Fe-
rencnek – ajándékként – Nyárádsze-
reda zászlaját. SfL

FELCSENDÜLT A SZÉKELY HIMNUSZ 
Az idén is meghirdette az immár ha-

gyományos Kiss Attila-emléktúrát a sze-
rencsi Sziget Alapítvány. A civil szer-
vezet felhívására a Bocskai gimnázi-
um egykori igazgatóhelyettesének csa-
ládtagjai, barátai és tisztelõi vágtak neki
május 21-én a Rákóczi-vártól a sze-
rencsi dombvidéken teljesítendõ ti-
zennyolc kilométeres távnak. Az idõ -
járás ez alkalommal kegyeibe fogadta
a résztvevõket, akik a TeSzedd!  ak -
cióhoz kapcsolódva útjuk során a ter-
mészetben több zsák eldobált hulla-
dékot összegyûjtöttek. 

A megyaszói református temetõbe
érve a helyiekkel együtt közel ötvenen
emlékeztek meg végsõ nyughelyénél a
hajdani pedagógusról. Mészáros István
református lelkipásztor beszédében a
közösségért végzett munka fontosságát
hangsúlyozta, amiben Kiss Attila pél-
dát mutatott. Olyan tagja volt a társa-
dalomnak, aki mások javát szolgálta az
oktatásban, a tudományban, a hagyo-
mányõrzésben és a természetvéde-
lemben egyaránt. 

Nyíri Tibor felidézte, hogy immár
nyolc esztendeje annak, hogy 2003.
március 29-én, életének 45. évében
örökre eltávozott a barátja. A Sziget Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke kie-
melte: Kiss Attila igazi lokálpatrióta volt,
aki talán mindennél jobban szerette a
szülõföldjét. Ezt mi sem bizonyítja fé-
nyesebben, hogy nem sokkal halála

elõtt Pro Urbe Szerencs díjat adomá-
nyozott neki a város képviselõ-testüle-
te. Megannyi helyi és regionális kö-
zösség aktív tagjaként erõsítette a civil
társadalmat: tevékenyen közremûködött
többek között a Kazinczy Ferenc Tár-
saságban, a Hajdúvárosok Szövetsé-
gében, a Tehetséggondozó Tanárok
Egyesületében, a megyaszói és sze-
rencsi református gyülekezetekben, a
Szerencsi Polgári Körben, a Bocskai Ala-
pítványban és a Sziget Alapítványban. 

Két cikluson át képviselte a városi pol-
gárok érdekeit Szerencs önkormány-
zatában.

Kiss Attila olyan személyiség volt, aki-
nek mindenkor fontos volt a nemzet
igazsága, élete és jövõje. Aki Remenyik
Sándor, Dzsida Jenõ, Gyóni Géza és
Wass Albert eszméin és írói erkölcsén
nevelkedett, diákként élményeinek ja-
vát a Bocskai gimnázium szellemi kö-
zösségébõl merítette  és ötvözte ma-
gában azzal az észjárással és erkölcs-
csel, amelyet a szülõi házból és a falu
tágabb közösségébõl hozott magával
életre szóló parancsként. A megemlé-
kezés végén a jelenlévõk koszorúkat he-
lyeztek el Kiss Attila, megyaszói refor-
mátus temetõben lévõ sírjánál.  

(Folytatás az 1. oldalról.)
A bú azonban hamar oldódott,

mert remek hangulatot hozott az Ál-
talános Iskola Rákóczi épületében
megtartott hangverseny, továbbá a The
Magnums és az Idiot Side együttesek
koncertje. Szombaton délelõtt Pelcz-
né dr. Gáll Ildikó, az Európai Parla-
ment képviselõje és dr. Mátyás Imre,
a Miskolci Egyetem docense tartott a
fiataloknak elõadást a kollégiumban
„Mit jelent nekem az EU?” címmel.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy
bár megfordultak a világ számos tá-
ján, nekik Európa a legszebb. Minden
nemzetnek a saját hazája a legfonto-
sabb, ám vannak földrészek – mint pél-
dául Amerika – amelyek keresik saját
történelmüket. A miénk évezredes
múltra tekint vissza, és ha ezt közös
értékké tesszük, azzal meghatároz-

hatjuk a jövõnket. Az elõadáshoz
kapcsolódott az a Népházban rende-
zett kiállítás, amely hazánkat, mint az
EU soros elnökét állította fókuszba. A
programot Hesperange, valamint a he-
lyi Cini-Mini táncosai színesítették, és
ugyancsak itt rendezték meg Hespe-
range bor- és sonka, valamint Szerencs
desszertbor- és csokibemutatóját. A
délután a város nevezetességeinek
megtekintésével, sportvetélkedõkkel
telt el, majd a program záróeseményén
a Fanfár Fúvószenekar minikoncert-
jét és néptáncosok bemutatóját tap-
solhatták meg a megjelentek. A dele-
gációk vasárnap délelõtt utaztak haza
Szerencsrõl. Az Europart program
költségeit a szerencsi önkormányzat
az erre a célra elnyert európai uniós
pályázati összegbôl biztosította.

SfL

EUROPART 2011: 
A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

A csoport a Rákóczi-vártól indult el tizennyolc kilométeres túrájára. 

A KÖZÖSSÉGI EMBER MEGBECSÜLÉSE 

A nyárádszeredai vendégek a Bocskai-
szoborhoz vonultak, hogy elhelyezzék a
tisztelet koszorúját. 

A gyermekek örültek leginkább a közös
családi rendezvénynek.

SZOMSZÉDOK KÖZÖS ÜNNEPE

Zemlényi István és felesége Budapesten vették át az emléktárgyat. 
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MI A VÉLEMÉNYE 
AZ EUROPART-TALÁLKOZÓRÓL?

Marc Lies (polgármester, Hesperange):
– Összességében tizenkét éves múltja van a cse-
reprogramnak, ami kiváló kapcsolatteremtésre ad
alkalmat a három ország fiataljai között. Az ese-
mény legnagyobb dicsérete és haszna, hogy az
ifjúság, továbbá a települések lakói kapcsolatba
kerülnek egymással, megismerik a gyökereket, a
másik nép kultúráját. Az európai országoknak kö-
zös történelme van, háborúk dúlták kontinen-
sünket, de nekünk az a feladatunk, hogy egymás
megismerésével elõzzük meg az egykorihoz hasonló szomorú és tragi-
kus történéseket.

Jörg Lange (polgármester, Malchin):
– Egy számunkra is roppant érdekes program ré-
szesei vagyunk. Több alkalommal jártam már Sze-
rencs városában, amely mindig nyújt valami újat.
Különösen sokatmondó a rendezvény a delegá-
ció azon tagjainak, akik elõször jöttek Tokaj-
Hegyaljára. Az eseménynek méltósága van, az
egyéb hozadékot pedig az jelenti, hogy – a vá-
ros számos polgárával elbeszélgetve –, sokat ta-
nulunk egymástól, hiszen eltérõ kulturális gyö-

kerekkel rendelkezünk.

Torry (diáklány, Hesperange):
– Koreai származású vagyok, de Luxemburgban
élek. Nemhogy Szerencsen, de még Magyaror-
szágon sem jártam eddig, ugyanakkor máris tu-
dom, hogy nem ez volt az utolsó utam ezen a
vidéken. Az Europart program nagyszerû kez-
deményezés, nagyon jól éreztem magam Sze-
rencsen. Pazar a város fürdõje, kellemesen ella-
zultam. Érdekes nevezetességeket láttam, a ké-
peslapgyûjtemény elkápráztatott, mint a kiállí-
tásnak otthont adó épületegyüttes is. Új barátokat sikerült szereznem,
egyszóval, csakis jó dolgokról tudok beszámolni.

Nele Kokel (diáklány, Malchin):
– Tizennyolc órát utaztunk autóbusszal, megle-
hetõsen összetörtem, mire Szerencsre értünk. Ám
a fogadtatás oldott a fáradtságon, különösen jót
tett az uszodában eltöltött idõ. A város hasonló
Malchinhoz. Nem zsúfolt, ugyanakkor kedvesek
az emberek, jókat beszélgettünk a helyi fiata-
lokkal, kiváló programokat szerveztek a ven-
déglátók. Édesszájú vagyok, külön öröm volt szá-
momra, hogy a magyar csoki egyik fellegvárá-

ban járhattam, és nem csalódtam. Visszatérés? Igen a válasz, ha csak
egy módom lesz rá, újra jövök!

Szerencs Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága pályázatot
hirdet a helyi kisvállalkozások támo-
gatására. 

A kiírás alapján 3 millió forint tá-
mogatási keretösszeg áll az igénylõk
rendelkezésére. A pályázat célja, hogy
a helyi gazdaság fejlesztése, a város-
ban lakók életminõségének javítása és
a foglalkoztatás elõsegítése érdekében
ösztönözze a vállalkozásokat Szerencs
közigazgatási területén való letelepe-
désre vagy fejlesztés megvalósítására.
Ennek érdekében a helyi önkormány-
zat  új munkahelyek létesítését, illetve
meglévõ munkahelyek megtartását cé-
lozva közvetlen elõnyöket kíván biz-
tosítani a helyi kisvállalkozásoknak. A
támogatás formája egy évre vonatko-
zó, utólagos, vissza nem térítendõ
pénzbeli juttatás. 

A munkahelyteremtõ támogatás
mértéke teljes munkaidõs foglalkoz-
tatás esetén a foglalkoztatottak éves
átlagos statisztikai létszáma alapján
számított növekmény után 500 000
Ft/fõ/év, részmunkaidõs foglalkozta-
tás esetén pedig az itt meghatározott
összeg fele, pályázónként összesen 1
millió forint. Az elnyert támogatást a
pályázat célját képezõ munkavállalók
bér- és járulékköltségeinek fedezésé-
re kell fordítani. A munkahelymegtartó
támogatás mértéke teljes munkaidõs
foglalkoztatottak után a megtartott
munkahelyenként 200 000 Ft/fõ/év,
részmunkaidõs foglalkoztatottak után
az elõbbi összeg fele, de pályázón-
ként legfeljebb összesen 400 000
Ft/év. Az elnyert támogatást a pályá-
zat célját képezõ munkavállalók bér-
és járulékköltségeinek fedezésére kell
fordítani. A homlokzat-felújítási tá-
mogatás mértéke a felújításra fordított

és számlával igazolt költségek 50
százaléka, de legfeljebb 300 000
Ft/év. 

A pályázónak a támogatás elnye-
réséhez a pályázati útmutató szerint
szükséges tartalom és forma megtar-
tása mellett, formanyomtatványon
kell benyújtania pályázatát, amelyhez
mellékelni kell a nyilatkozatokat és
a kötelezõ mellékleteket. A szüksé-
ges dokumentáció letölthetõ a
www.szerencs.hu honlapról, továb-
bá átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. A pályázatok be-
nyújtásának határideje 2011. június
27. (hétfõ), 12 óra. A bizottság a be-
nyújtott pályázatokat 2011. július
27-ig bírálja el. Az elbírálás elsõdle-
ges szempontja a munkahelyterem-
tés. További információk Szabó Éva
adócsoport-vezetõtõl személyesen,
vagy a 47/565-282 telefonszámon
kaphatók.

PÁLYÁZAT KISVÁLLALKOZÓKNAK

Váradi Krisztina
(fotónkon) szülei-
vel együtt adta be
honosítási kérel-
mét Szerencsen. A
15 éves tanuló Ko-
lozsváron jár kö-
zépiskolába angol
intenzív szakon. – Azért tartom fon-
tosnak ezt a lehetõséget, mert úgy ér-
zem, hogy minden egyes, Erdélyben
élõ magyarnak joga van az anya-
nyelvén tanulni. A kettõs állampol-
gárság a pályaválasztás és a mun-
kavállalás során is fontos szerepet
kap: úgy érzem, így jobban tudok
majd érvényesülni – emelte ki lapunk
érdeklõdésére a diák. Foglalkoztat a
gondolat, hogy a jövõben Magyar-
országon tanuljak tovább, de míg
egyik felem ide húz, a másik felem
otthon maradna. Még nem tudom
megmondani, hogyan alakul majd az
életem, azonban azt gondolom, hogy
minden szempontból elõnyösebb
helyzetet jelent a magyar állampol-
gárság felvétele.

A székelyföldvári születésû Rig-
mányi József (fotónkon) a 88. élet-
évében jár. Egyik lányával adta be
honosítási kérel-
mét, akivel Nyá-
rádszeredán élnek.
– Szeretem a ma-
gyarságomat. Lé-
lekben mindig is
magyar voltam,
magyar vagyok, s
az is maradok. Ezért akartam meg-
szerezni az állampolgárságot. A ho-
nosítási lehetõség inkább lelkileg
fontos, egyfajta megnyugvást jelent
nekem. Hogy ez érthetõ legyen, tud-
ni kell hozzá, hogy ugyan nem lett

volna muszáj, 1944-ben mégis há-
borúba mentem. A vasútnál dol-
goztam, ahol hadiüzem létesült, és
felmentettek volna, de önként harc-
ba indultam a hazáért, mert magyar
katona akartam lenni. Büszke voltam
rá, hogy magyar vagyok. Németor-
szágba mentem, ott estem fogságba,
majd átvittek Franciaországba. Nem
lettem hõsi halott, de mit is érnék vele
most. Hál’ Istennek, hazakerültem.
Koromnál fogva már nem nagyon tu-
dom kihasználni a kettõs állampol-
gárság adta elõnyöket, de fontos
számomra, hogy amikor eljön az ide-
je, magyar állampolgárként távoz-
hassak az élõk sorából. H. R.

A 2011. évtõl kezdõdõen megújult
a közfoglalkoztatás rendszere, for-
mája átalakult.

A szociális törvény alapján az ak-
tív korú, nem foglalkoztatott szemé-
lyek részére bérpótló juttatást állapít
meg a település önkormányzatának
jegyzõje. Az ellátásra való jogosult-
ság alapvetõ feltétele a szociális rá-
szorultság, azonban a jogosultnak az
eddiginél aktívabban kell közre -
mûködnie a munkakeresésben: kö-
teles álláskeresõként együttmûködni
a munkaügyi központ kirendeltségé-
vel, az iskolai végzettségétõl és szak-
képzettségétõl függetlenül köteles a
felajánlott képzést, munkát – beleértve
a közfoglalkoztatást is – elfogadni, va-
lamint saját lakókörnyezetét rendben
tartani. E feltételeket önkormányzati
rendelet szabályozza. 

A közfoglalkoztatásban résztvevõk
száma folyamatosan változik, jelen-
leg Szerencsen 143 fõ jogosult bér-
pótló juttatásra. Az együttmûködésre
kötelezettek közül az idei évben 52
fõ bizonyult egészségügyi szem-
pontból alkalmatlannak a közmun-
kába való bevonásra (az alkalmat-
lanság idejére rendszeres szociális se-
gélyt folyósítanak számukra, majd
visszakerülnek a bérpótló juttatásban
részesülõk közé, így újból kiközve-

títhetõk lesznek). 22 fõ bérpótló jut-
tatásának folyósítása szankcióval szûnt
meg, melynek oka az együttmûködés
hiánya volt: a közcélú munkát visz-
szautasították, a pályaalkalmassági
vizsgálaton nem jelentek meg, illet-
ve annak eredményérõl nem tájé-
koztatták a közvetítõt, vagy munka-
viszonyt létesítettek, mely rendkívü-
li felmondással megszûnt. 44 fõ a nyílt
munkaerõpiacon helyezkedett el.

A helyi munkaügyi kirendeltség jú-
nius 15-ével 134, bérpótló juttatásban
részesülõt közvetít ki közfoglalkozta-
tásra. Az önkormányzat által tervezett,
szükséges munkálatok elvégzését
megnehezíti, hogy a meghatározott
 idõ pontban többen nem jelentek meg,
kórházi kezelés alatt állnak, nem fo-
gadták el a felajánlott munkalehe -
tõséget, elköltöztek, tanfolyamra jár-
nak, egészségileg alkalmatlannak bi-
zonyultak, munkaviszonyt létesítettek,
illetve egyéb családtámogatási ellá-
tásra szereztek jogosultságot. Az ön-
kormányzat felhívja az érintettek fi-
gyelmét a szankcióval megszüntetett
ellátás negatív következményeire,
melyek a következõk: elveszíti az
egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultságot, a bérpótló támogatás fo-
lyósítását visszaállítani nem lehet az
újabb jogosultság megszerzéséig (leg-
alább 1 év), közmunkába nem be-

vonható, az önkormányzat által mél-
tányosságból folyósított egyéb ellátá-
sok megállapításánál az együtt mûkö-
dés hiánya miatti bevételkiesésre hi-
vatkozást – mivel az a kérelmezõ ön-
hibájára visszavezethetõ – nem tud-
ják figyelembe venni. Fontos tudni,
hogy a 30 napos munkaviszony meg-
léte nem mentesít a további együtt -
mûködési kötelezettség alól, tehát a
felajánlott közfoglalkoztatást el kell fo-
gadni. A 2012. évtõl kezdõdõen pe-
dig az ellátás továbbfolyósításának fel-
tétele lesz, hogy a kérelmezõ a felül-
vizsgálatot megelõzõ egy éven belül
legalább 30 munkanap munkavégzést
igazoljon.

AKTÍV KÖZREMÛKÖDÉS 
A KÖZMUNKAPROGRAMBAN

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Zsofcsák Hanna, Kendi Nikolett, Jakab Balázs. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Vadászi Marietta Éva – Kendi Mihály, Kovács Il-

dikó – Kramcsák István, Montvajszki Katalin – Kovács Mihály, Nagy
Angelika – Kiss Imre, Dr. Csider Magdolna Mária – Hauschel Tamás,
Sándor Márta – Farkas Zsolt, Takács Krisztina – Orosz Sándor. 

ÉRVÉNYESÜLÉS ÉS LELKI MEGNYUGVÁS 

A Start Plusz és Start Extra kártyák
legkésõbb az idei év december 31-
ig válthatók ki, ugyanis ez a ked-
vezmény a jövõben megszûnik.

A Start Plusz kártya a gyes, gyed,
gyet, és ápolási díj utáni és gyes mel-
letti munkavállalás, valamint a tar-
tósan álláskeresõk utáni munkáltatói
járulékkedvezményre jogosít. A Start
Extra kártya az 50 évesnél idõsebb
vagy legfeljebb alapfokú végzett-
ségû tartósan álláskeresõk, valamint
a bérpótló juttatásra jogosultak utá-
ni járulékkedvezmény igénybevéte-
lére ad lehetõséget, szintén a fog-
lalkoztató számára. Fontos válto-
zás, hogy a Start Extra kártyát olyan

alapfokú iskolai végzettségû vagy 50
év feletti álláskeresõk is igényelhe-
tik, akik a kártya igénylését megelõ -
zõen legalább három hónapja sze-
repelnek a munkaügyi szerv állás-
keresési nyilvántartásában. A bér-
pótló juttatásra (régebben rendelke-
zésre állási támogatás) jogosult ál-
láskeresõ utáni Start Extra kedvez-
mény feltétele nem változott, vagyis
továbbra is elegendõ a Start Extra kár-
tya igénylésének idõpontjában a
munkaügyi szerv álláskeresési nyil-
vántartásában szerepelni. A 2011.
december 31-ig kiváltott Start Plusz
és Start Extra kártyák után 2013. de -
cember 31-ig vehetõ igénybe a mun-
káltatói járulékkedvezmény.

AZ ADÓÜGYI IRODA
ÚJ NYITVA TARTÁSA

Az Észak-magyarországi Regionális
Adó Fõigazgatósága felhívja a tisztelt
adózók figyelmét, hogy a NAV 
B.-A.-Z. Megyei Adóigazgatósága me-
gyeszékhelyen kívül mûködõ kiren-
deltségeinek nyitvatartási ideje május
30-tól módosult. A szerencsi Nép-
házban (Kossuth tér 1.) lévõ irodában
hétfõn 8–14 óráig, szerdán 8–17 órá-
ig, pénteken 8–12 óráig várják az
ügyfeleket. 

MEGSZÛNÕ START KÁRTYA-
KEDVEZMÉNYEK

A Szerencsi Hírek szerkesztôsége
tájékoztatja olvasóit és hirdetôit,
hogy az egészségügyi okok miatt idén

tavasszal kimaradt lapszámot július
8-án pótoljuk. Megértésüket kö-
szönjük!

JÚLIUS 8-ÁN IS SZERENCSI HÍREK

A Szerencsi Városüzemeltetô Non-
profit Kft. tájékoztatja az érdeklôdôket,
hogy a Szerencsi Fürdô és Wellness-
ház, valamint a Városi Tanuszoda

szolgáltatásait június 1-jétôl november
30-ig az eddigi 10% helyett 25% ked-
vezménnyel vehetik igénybe a Szerencs
Kártyával rendelkezô vendégek.

25%-OS KEDVEZMÉNY
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A szerencsi Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár május 23-án Ki tud
többet a népmesékrõl? címmel ve-
télkedõre várta a Szerencsi Általános
Iskola 3-4. osztályos tanulókból álló
csapatait a Rákóczi várba. Illyés
Gyula: Hetvenhét magyar népmese
címû kötetét ajánlottuk a gyerekek
figyelmébe, ebbõl készülhettek fel a
háromfõs csapatok. Találkozhattunk
a Nyertesek 3/d, Hattyúk, Legjobb
Mûvek Olvasói, Zöld Manók, Szu-
percsapat, Tündérlányok, Óriások, és
Csodaország csapataival. Miután
minden társaság megválasztotta ki-
rályát (csapatkapitányát), elindul-
tunk a mesék birodalmába. Útköz-
ben különféle próbákat kellett telje-
síteniük, mint például totó kitöltése,
titkosírás megfejtése, villámkérdé-
sek megválaszolása, valamint volt
mesekoktél, fortélyos lottó, és kép-
mozaik is. Aki sikeresen átjutott az
elõtte álló akadályokon, gyõztesen

térhetett haza. Az elsõ három he-
lyezett csapat írószerekbõl összeál-
lított jutalmakat vehetett át, a többi
résztvevõnek emléklap ütötte a mar-
kát. Minden versenyzõnek szeretet-
tel gratulálunk! A dobogósok: 

I. Csodaország csapata: Konyecs-
ni Stella, Jónás Dominika, Bogoly Le-
vente.     

II. Zöld Manók országa: Danyikó
Dorka Csilla, Bodó Bettina, Csengõ
Vivien. 

III. Legjobb Mûvek Olvasói (LMO)
csapat: Ungvárszki Virág, Bakos Vi-
vien, Baumel Márton.

A rendezvényt a szerencsi Városi
Kulturális Központ és Könyvtár által
megnyert TÁMOP 3.2.4 pályázat
keretein belül szerveztük. A projekt
az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg. 

Meczóné Reviczky Beáta 
könyvtáros

A NÉPMESEI
VETÉLKEDÕ GYÕZTESEI

Az Oktatásért Közalapítvány által ki-
írt 30 órás tehetségmûhely és tehet-
ségnap megtartására a Szerencsi Ál-
talános Iskola, Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, Óvoda és  Böl csõ -
de Rákóczi épülete pályázatot nyúj-
tott be, melyet elnyertünk. A mûhely-
foglalkozásokat február 25-én kezd-
tük, péntek délutánonként tartottuk 15
fõ részvételével iskolánk Rákóczi épü-

letében. A program célja a tehetséges
gyerekek egész személyiségének
komplex fejlesztése volt. A tehetséges
tanulóink számára szervezett „Szín –
Vonal” tehetséggondozó mûhely-
programba való beválogatás a szak-
tanárok és az osztályfõnökök javas-
lata alapján is történt. Ennek ered-
ményérõl értesítettük a  szü lõket. A te-
hetséggondozó mûhely munkájába 9–
13 éves tanulókat válogattunk be is-
kolánk diákjai közül. A testvérek
együtt vehettek részt a munkában.
Fontos feladatnak tartottuk a gyerekek
erõs és gyenge oldalának fejlesztését
is. Erõsségeik a kiváló ritmusérzék,
egyedi színvilág, ügyes mozgás, szo-
ciális érzékenység és remek kéz-
ügyesség volt, amire kiválóan lehetett
építeni a mûhelyfoglalkozások alatt.
Tartottunk személyiségfejlesztést,
kézmûves foglalkozást, mese- és vers-
mondást, ruhatervezést. A kicsik ud-
variasabbak lettek, összefüggõen fo-
galmazták meg véleményüket, meg-
hallgatták egymást. A mûhelymun-
kában részt vett Csider Andorné te-
hetségfejlesztõ pedagógus, Dorgainé
Botos Hedvig pszichológus és Hubay
Miklósné mûhelyvezetõ. A programot
tehetségnappal zártuk május 5-én, az
esélyegyenlõség napján, amire meg-
hívtuk Sabrinát. A fergeteges hangu-
latú koncerten az énekesnõ minden
gyereket arra biztatott, hogy legyen
szorgalmas és kitartó, higgyenek ma-
gukban és álmaik valóra válhatnak. 

Hubay Miklósné

A Gyárkerti óvodában hagyomány,
hogy minden évben a bölcsõdésekkel
közösen ünnepeljük a gyermeknapot.

Idén is egész hetes programokkal ké-
szültünk. A kézmûvesnappal nyitottuk
meg a sorozatot, amikor hennafestés,
arcfestés, szélforgó-készítés, gipszfigu-
ra-festés várta a gyermekeket. Az álta-
luk kedvelt, mostanában egyre nép-
szerûbbé váló henna- (erre a célra ké-
szült, speciális, lemosható filcet hasz-
nálva) és arcfestés során számos min-
ta közül választhattak. Ezzel párhuza-
mosan csodás szélforgók és különbözõ
formájú színes gipszformák is készül-
tek. A gyerekek büszkén mutogatták
egymásnak és a felnõtteknek az elké-
szült, szebbnél szebb testmintákat, s
örömmel vitték haza a saját kezûleg ké-
szített munkáikat is.

Kedden az egyenruhások – rendõr-
ség, tûzoltóság – látogattak el hozzánk,
akik mindig nagy örömmel tesznek ele-
get felkéréseinknek, amiért ezúton is
köszönetet mondunk. Az idén több új-
donsággal is találkozhattak óvodása-
ink, mint például a kutyás rendõrök
munkájába való bepillantás, és látvá-
nyos bemutató. Ugyancsak újdonság-
ként hatott a tûzoltók magasból mentõ
jár mûve, amelynek kosarába beülve a
magasból szemlélhettük a várost. Köz-
kedvelt program volt, amikor az egyik

volt óvodásunk – mára komoly kisis-
kolás – édesapja, Novák János a va-
dászat rejtelmeivel ismertette meg a
gyerekeket. 

A heti program keretében a négy cso-
portunk a nyíregyházi Vadasparkba lá-
togatott, az óvodások a kirándulásra egy
speciális autóbusszal indultak, amely-
nek minden ülése biztonsági övvel volt
ellátva. 

A mozgalmas programsorozat méltó
befejezéseként egy szórakoztató tánc -
házzal zártuk a hetet. A talpalávalóról
a miskolci Esztenás együttes gondosko-
dott. A táncház ingyenes volt, köszönet
ezért az intézményünket támogató Sze-
rencsi Gyár-kerti Óvodáért Alapítvány-
nak, amely a fellépõk tiszteletdíját fi-
nanszírozta. Tarnóczi Erzsébet

intézményegység-vezetõ

EGYENRUHÁSOK, 
ÁLLATKERT ÉS TÁNCHÁZ

Az Oktatási Hivatal és az iskolák
2001-tõl immár kilencedik alkalommal
közösen tartják meg az egész ország-
ra kiterjedõ mérést. A szervezésben,
a tájékoztatásban közremûködnek a te-
rületileg illetékes kormányhivatalok is.

Mit is jelent ez az idegen hangzású
szó a szülõknek, a diákoknak és a pe-
dagógusoknak? A szakirodalom szerint
a „kompetencia” jelentése: hatáskör, il-
letékesség, hozzáértés, alkalmasság,
képesség.

Az országos kompetenciamérés idén
május 25-én vizsgálta a közoktatásról
szóló törvényben meghatározott tanu-
lók csoportjait: a negyedik évfolyamon
az alapkészségeket, a hatodik, nyol-
cadik, tizedikesek között pedig a szö-
vegértési képességeket és a matemati-
kai eszköztudást tekintve. Az intéz-
mények munkája már õsszel meg-
kezdõdött, amikor a Közoktatási Infor-
mációs Rendszerbe jelenteniük kellett
az érintett tanulók létszámát és adata-
it. A nevelõtestület a május 13-án
megtartott tavaszi nevelési értekezleten
részletesen értékelte a tavalyi évi mé-
rést. Ekkorra készül el ugyanis az or-
szágos eredmény, amit egy számító-
gépes szoftver segít elemezni, követ-
keztetéseket levonni az iskola, a te-
lephelyek, tanulócsoportok, sõt az
egyes diákok számára is. Ez a szoftver
lehetõséget teremt minden érintettnek
arra, hogy saját eredményeit feladatokra
lebontva értékelje. Ezzel elõ is készül-
nek a pedagógusok és a diákok az új
mérésre, amely elõtt egy héttel meg-
érkeztek a legkorszerûbb tesztelméle-
ti és mérési technikákkal elkészített fel-
adatlapok. A tesztfüzetek elsõsorban
nem az iskolai tanterv megvalósulását,
hanem az alkalmazni képes tudást
vizsgálják. A tanulói kérdõívvel kiegé-
szítve pedig megállapítják a nevelõ-
oktató munka során folyamatosan ala-
kuló, úgynevezett hozzáadott értéket. 

A mérés napja elõtt a telephelyi ko-
ordinátor tájékoztatót tartott a felmé-
rést vezetõ kollégáknak. Erre azért volt
szükség, mert az ország iskoláinak
minden telephelyén a kijelölt tanulók

azonos idõpontban és azonos körül-
mények között írják meg a tesztet. Min-
den hatodik és nyolcadikos tanuló
munkáját be kellett küldenünk az or-
szágos értékeléshez. A negyedikesek
munkáját 200 kiválasztott iskolából vár-
ták, a mi intézményünk most nem volt
ezek között. A gyerekek nem névvel,
hanem egy kódszámmal vettek részt a
mérésben, amelyet visznek magukkal
a következõ szintre is, így fejlõdésük
negyedik osztálytól tizedikes korukig
nyomon követhetõ lesz. A felmérés egy-
ségességének biztosítása érdekében
külsõ minõségbiztosítók ellenõrizhet-
ték a mérést. Az elmúlt tanévben el-
lenõr figyelte a munkánkat, idén nem
volt jelen független minõségbiztosító a
mérés során.

A teszt négyszer 45 percet vett igény-
be, 20 perces elõkészítõ idõszakkal és
10-15 perces szünetekkel. Komoly  erõ -
próba volt ez a gyerekek számára, hi-
szen a feladatok megoldása folyama-
tos, magas fokú koncentrációt igé-

nyelt. A feladatsorokban többfajta fel-
adattípus szerepelt, mint például fele-
letválasztás egy helyes megoldással,
igaz-hamis feladatok több válaszle-
hetõséggel, szabad fogalmazású választ
igénylõ kérdések, vagy éppen a sor-
rendbe állítás. A matematika esetében
rövid választ igénylõ és számolásos, ki-
fejtõs, következtetéses feladat is elõ -
fordult.

A gondos elõkészítõ munkának kö-
szönhetõen a mérés minden telephe-
lyen, minden tanulócsoportban zök-
kenõmentesen történt. Reméljük, hogy
az eredményekben is ez a folyamatos,
gondos munka fog tükrözõdni, amelyért
ezúton is köszönetet mondok kollégá-
imnak. Izgatottan várjuk az eredményt,
ami sajnos, csak a következõ év tava-
szán lesz elérhetõ.

A tanév végi hajrához a diákoknak,
a kollégáknak és a szülõknek jó mun-
kát, kitartást kívánok.

Fábián Ottóné
fõigazgató

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ISKOLÁKBAN

Oktatási intézményünk tanulói má-
jus 27-én mutatkoztak be a Bolyai és
a Rákóczi épületben az iskola tanu-
lóifjúsága elõtt. 45 percben rövid íze-
lítõt nyújtottunk mindabból, amivel a
több mint ötszáz tehetséges fiatal ta-
nítványunk foglalkozik a délutáni órák
keretében. Bemutatkoztak a zene mû -
vészeti ágon tanulók: megszólaltak a
fúvós hangszerek (furulya, fuvola, kla-
rinét, szaxofon, kürt, trombita) fel-
csendült a zongora hangja, majd a vo-
nósok következtek (cselló, hegedû, gi-
tár), de nem maradhattak ki a kis népi
furulyásaink sem. A néptáncosok
moldvai táncot mutattak be, a drá-
mások pedig egy székely népmesét
dolgoztak fel, sok humorral fûszerez-
ve. Mindkét helyen óriási sikere volt
a programnak. A diákok örömujjon-
gásban törtek ki, meglátva társaikat a
színpadon, és vastapssal jutalmazták
a produkciókat. A képzõmûvészeten
tanulók munkáiból kiállítás nyílt ezen

a napon mind a két épület aulájában.
Bízunk benne, hogy sikerült felkelte-
nünk a tanulók érdeklõdését, és töb-
ben is kedvet kaptak, hogy szeptem-

berben csatlakozzanak mûvészeti is-
kolánk lelkes csapatához.

Harkályné Kovács Katalin
intézményegység-vezetõ

HÍVOGATÓ A MÛVÉSZETI KÉPZÉSRE

A gyermekek a Hetvenhét magyar népmese címû könyvbõl készültek fel.

A néptánc tanszak is rendkívül népszerû a diákok körében.    (illusztráció)

A kézmûvesnap keretében a gyermekek arcára is került egy-egy
színes motívum.

SZÍNVONALAS MUNKA 
A TEHETSÉGMÛHELYBEN



A szerencsi önkormányzat május 26-
ai ülésén az elsõ napirendi pont kere-
tében a helyi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2010. évi ellátá-
sát értékelték a képviselõk.

Dr. Bobkó Géza a pénzügyi bizottság
nevében elmondta, hogy az említett te-
rületek szakembergárdája jól felkészült
munkatársakból áll, akik a lakosság igé-
nyeit és összetételét folyamatosan nyo-
mon követik. Az elnök megállapította,
hogy sajnálatos módon egyre csökken a
születésszám, így kevesebb az óvodás és
iskolás, valamint jellemzõ az elidõsödés
Szerencsen. Sok a szegény, hátrányos
helyzetû gyermek a városban, õk nem
fizetnek térítési díjat és ingyen tanköny-
vet kapnak. A jogi és ügyrendi bizottság
részérõl dr. Gál András elnök elismerõen
nyilatkozott a munkaanyagról, hangsú-
lyozva, hogy a gyermekvédelemmel fog-
lalkozó szakemberek alapos, jó munkát
végeznek. Kiss Attila alpolgármester
megdöbbenésének adott hangot amiatt,
hogy a lakosság száma az elmúlt tíz év-
ben több mint 800 fõvel csökkent. Gon-
dok vannak a népesedés terén, nemcsak
a létszámot, hanem a korösszetételt te-
kintve is. Koncz Ferenc polgármester hoz-
zátette: a megoldás kulcsa a fiatalok ke-
zében van, ugyanakkor ezt megalapo-
zandó, a városnak nagy erõket kell meg-
mozgatnia a munkahelyteremtés tekin-
tetében. A testület egyhangúlag elfogadta
az átfogó értékelést, mely többek között
feladatként jelölte meg új módszerek be-
vezetését a gyermekjóléti szolgálatban,
valamint hatékony részvételt a kistérség
által vállalt feladatok ellátásában. 

VITA A SZÉKSÉRTÉS KÖRÜL
A folytatásban javaslat hangzott el a kép-

viselõ-testület és a polgármesteri hivatal
új szervezeti és mûködési szabályzatának
(SZMSZ) elfogadására. A pénzügyi bi-
zottság részérõl dr. Bobkó Géza azt a fel-
vetést ismertette, hogy a polgármesteri hi-
vatal struktúrájában a szociális ügyeknél

szerepeljen önállóan az egészségügy is,
mint feladat. Heves János a képviselõi költ-
ségtérítés kifizetésének módjáról érdekl-
õdött, valamint arról, hogy az elsõ öt hó-
nap fel nem vett juttatásáról hogyan lehet
rendelkezni. Aggodalmát fejezte ki, hogy
mivel a közelben él, elszámolható ben-
zinköltsége nem igazán lesz, így nem tud-
ja azt közcélok támogatására fordítani. Sze-
retne élni a felajánlás lehetõ ségével, ha
másként nem, akkor polgármesteri enge-
déllyel. A képviselõ véleményt fogalma-
zott meg az önkormányzat SZMSZ-ének
széksértésre vonatkozó pontja kapcsán.
Heves János értelmezése szerint e szabály
bevezetésével a többség bármikor kinyil-
váníthatja nemtetszését az elhangzó hoz-
zászólásokra reagálva és még pénzbün-
tetést is kiróhat. A képviselõ az 1886-ban
kimondott elsõ ilyen rendelkezést hozta
példának, kiemelve, hogy nem tudja, mi
a célja ennek a jelenben. Ha az ellenzék
elhallgattatása, akkor mélységesen fel van
háborodva és nem ért vele egyet akkor sem,
ha ez a Belügyminisztérium ajánlásában
szerepel és több város testülete is alkal-
mazza. Megemlítette, hogy több fórumon
„pofa be” intézkedésként értékelik a szék-
sértés szabály alkalmazását. Alkalmat-
lannak és feleslegesnek érzi ezt az intéz-
kedést, szerinte félõ, hogy nem az minõ -
sül majd széksértésnek, ami valóban az
lenne, mint pl. egymás szidalmazása, ha-
nem az, ha a többségnek nem tetszõ do-
log hangzik el. Ezért kéri a széksértés ki-
vételét az SZMSZ-bõl. 

Koncz Ferenc, reagálva az elhang-
zottakra, hozzáfûzte:  attól, hogy Heves
János ex katedra kijelentette, hogy mi fog
történni, még nem jelenti azt, hogy iga-
za van. A polgármester hangsúlyozta: ez-
után se lesz arra példa, hogy bárkitõl szót
vonjanak meg. Az illetlen viselkedés azt
az embert minõsíti, aki azt megteszi. Ha
Heves János úgy gondolja, hogy ez rá
nem vonatkozik, a polgármester javas-
latot tehet arra, hogy a képviselõt ment-
sék fel a szabály alkalmazása alól, azon-
ban a normális viselkedésre ezután is fel
fogja hívni a figyelmet. Ha nem veszi fel

egy képviselõ a költségtérítését, lehet kér-
ni a testületet, és rugalmasan meg lehet
oldani ezután is, hogy az összeget más
célokra használják föl. Dr. Bobkó Géza
kevesellte a testületi ülésre való három-
napos felkészülési idõt, amit öt napra kért
módosítani és javaslatot tett egy szociá-
lis, egészségügyi és sportbizottság meg-
alakítására is, mely szerinte indokolt
lenne. A széksértés szabályáról azt gon-
dolja, hogy renitens viselkedés esetén el-
fogadható az alkalmazása, azonban hi-
ányolja a szabálysértés pontos körülha-
tárolását. A kritika, az ellenzéki vélemény
nyilvánvalóan nem minõsül annak. Dr.
Gál András elmondta, hogy képviselõsége
óta a mindenkori polgármester mindig
kézben tartotta a testületi üléseket és nem
volt szükség szankciók alkalmazására. Ez
jelenleg is így van, az utóbbi hónapok-
ban mindig kapott szót, aki kért, és fe-
gyelmezetten szóltak hozzá a témákhoz.
Nem indokolja semmi, hogy szankció-
kat alkalmazzanak, mert mindenki in-
telligensen végzi a dolgát. Lehet, hogy
van életszerûsége a szabálynak, de egyér-
telmû megfogalmazást igényel. Koncz Fe-
renc elmondta, hogy a 11. paragrafus 12.
pontja korrekt módon körülírja a szék-
sértés mibenlétét. (Széksértést követ el
az a képviselõ-testületi tag, aki a ta-
nácskozás méltóságát magatartásával
sérti, a testület tagjait sértõ kifejezé-
sekkel illeti, ha bántó kijelentéseit rög-
tön nem vonja vissza, továbbá a sér-
tettet, ill. a testületet meg nem köve-
ti.) Szerinte sem lesz különösebben
szükség a szabály alkalmazására, de azt
javasolja, maradjon benne az SZMSZ-
ben. Azonban úgy véli, az önmérséklettõl
nincs nagyobb fegyelmezõ erõ. Visi Fe-
renc arra emlékeztetett, hogy eddig egy
esetben történt olyan, hogy a jelenlévõ
vendégek felé nem tiszteletreméltó mon-
datok hangzottak el, és akkor megjegyezte
a polgármester, hogy ha a jövõben újra
ilyet tapasztal, meg fogja vonni a szót.
Egyébként mindig mindenkit hagy érvé-
nyesülni, hogy mondja el, amit akar. A
képviselõ kérése, hogy ha valaki nem oda

illõ dolgokat mond, akkor azt ne kelljen
tíz percig hallgatni. Minden témához hoz-
zá lehet szólni tisztességesen, a széksértés
szabályba foglalása pedig visszatartó le-
het egyes esetekben. Nyíri Tibor szerint
is intelligensen zajlottak eddig a viták. Ígé-
retet tett rá, hogy ha valakinek a politi-
kai alapon történõ üldözését tapasztal-
ja, az SZMSZ és benne a széksértés sza-
bályának a felülvizsgálatát fogja kérni. Ja-
vasolja, hogy egy év múlva vizsgálják
meg, hogy szükséges-e ez a furcsa nevû
szabály, de a Belügyminisztérium irány-
mutatását elfogadja. Dr. Bobkó Géza fel-
vetésére reagálva a képviselõ elmondta,
hogy a meglévõ bizottságok a szociális
ügyeket is korrekten megtárgyalják és a
szakmai apparátus is jelentõs segítséget
nyújt ebben, a jelen felállás mûködõké-
pes. Azonban javasolja, hogy civilek is
vegyenek részt egy-egy téma tárgyalá-
sakor a nyilvános bizottsági üléseken, ahol
elõzetes egyeztetés alapján akár szót is
kaphatnak, ezzel is lehetne szélesíteni a
demokratikus jogokat. Heves János kie-
melte, hogy az SZMSZ-ben a 20 millió
forint alatti hitelfelvételek esetén a dön-
tési jogkör polgármesterre való átruhá-
zásának lehetõsége szerepel, amit nem
tart helyénvalónak. Eddig mindig a tes-
tület döntött a hitelfelvételekrõl, ezért ezt
is kéri kivenni a szabályzatból. Ugyan-
így vélekedik arról is, hogy a gyermek-
védelmi támogatási kérelmek ügyében
25 ezer forintos értékhatárig a polgár-
mester egy személyben dönt, hiszen van
egy bizottság, aminek ez a feladata és
vannak szakemberek, tehát a döntést sze-
rinte nem kell átruházni. A széksértésrõl
szólva kiemelte, hogy eddig sem tett sze-
mélyekre vonatkozó sértõ megjegyzé-
seket, legfeljebb az intézkedéseket bí-
rálta. A széksértés szabályának beve-
zetését nem tartja helyénvalónak úgy,
hogy öt embernek a kezében lesz, hogy
megállapítsa, tör tént-e szabályszegés.

Mindenesetre az ellenvéleményét ezt kö-
vetõen is ki fogja fejteni. Heves János em-
lékeztetett arra, hogy az elõzõ testület-
ben voltak sértõ megnyilvánulások, pl.
többször elhangzott, hogy a korábbi
polgármester alkalmatlan a feladata el-
végzésére, ami a mostani felfogásban biz-
tosan széksértésnek minõsülne. Koncz Fe-
renc felhívta a figyelmet, hogy az emlí-
tett szabályok az elõzõ SZMSZ-ben is
pontosan így szerepeltek. Kiss Attila is tá-
mogatta a széksértés szabályának meg-
tartását, remélve, hogy nem lesz szük-
ség az alkalmazására. Az alpolgármes-
ter ismertette az utóbbi hat hónap alatt
kialakult gyakorlatot, miszerint a testü-
leti ülések elõtt hat nappal mindig ki-
küldték az anyagokat a képviselõknek,
azonban az elõterjesztések nagy száma
nagy feladatot ró az elõkészítõ munká-
latokat végzõ dolgozókra. Ezért õ java-
solja az SZMSZ-ben szereplõ 3 napos ha-
táridõ megtartását. Az alpolgármester nem
támogatja újabb bizottság alapítását, úgy
véli, a meglévõk jól ellátják feladatukat.
Dr. Gál András kompromisszumos meg-
oldásként négynapos határidõt javasolt.
Dr. Bobkó Géza sajnálatosnak tartja, hogy
eldurvult a politika, és ez hatott a köz-
hangulatra is, ezért a széksértés szabályra
vonatkozó belügyminisztériumi javasla-
tot elfogadja azzal, hogy legyen próba-
idõ, egy év múlva térjenek vissza a té-
mára. A határidõrõl szólva a polgármester
elmondta: aki képviselõi feladatot vállal,
annak sokszor a hétvégébe nyúlik a mun-
kája. Szintén azt javasolta, hogy egy év
múlva vizsgálják felül az SZMSZ mûkö-
dését és annak kifogásolt részeit.

A folytatásban a módosító indítványok
elfogadása következett: a testületi elõ -
terjesztések kézbesítése tekintetében 3 na-
pos határidõt szavazott meg a testület,
az eddig megszokott két bizottság mel-
lé pedig nem hoznak létre harmadikat.

(Folytatás a 12. oldalon.)
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Szerencs Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete az április 28-án tar-
tott zárt ülésén népi ülnököket és pe-
dagógus ülnököket választott, akik má-
jus 26-án tették le esküjüket a város pol-
gármesteri hivatalában.

A ceremónián dr. Egeli Zsolt köszön-
tötte az avatandó bírákat, megemlítve,
hogy megbízatásuk 4 évre szól. Az al-
polgármester elmondta, hogy a válasz-
tás demokratikus jellege miatt az önkor-
mányzat az elõírtaknak megfelelõen
több helyen közzétette a jelölési felhí-
vást. Újdonság, hogy ezúttal a Német
Nemzetiségi és a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat is kapott jelölési jogot, illet-
ve – a helyi tantestület javaslata szerint
– ezúttal rendhagyó módon pedagógus
ülnököket is választottak, akik a fiatal-
korúak büntetõügyeiben járnak majd el.
A képviselõ-testület által hozott határo-
zat értelmében a Szerencsi Városi Bíró-
ság népi ülnökei: Csontos László, Fin-
ciczki Istvánné, Gálházi Gáza Miklósné,
Mileff László, Szabó Lászlóné és Tóth
Lászlóné. A pedagógus ülnökök: dr.
Csáki Gábor Lászlóné, Potvorszkiné Für-
jes Rózsa, Laczkó Tihamér Károlyné, Kla-

usz Zoltánné, Menyhártné Kundra Er-
zsébet és Zemlényi Zoltán. A Szerencsi
Városi Bíróság elnöke, dr. Krajnyák Ist-
ván gratulált a megválasztottaknak, és fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a bíráskodás
az állampolgárok ügyeiben fokozott fe-
lelõsséggel jár. – Elõfordulhat, hogy egy
eset látszólag kisebb jelentõségû, de az
érintett személynek sokat jelenthet, ezért
kellõ méltósággal kell eljárni minden al-
kalommal – emelte ki az elnök.

A folytatásban az ülnökök eskütételi
szövege hangzott el, mely az alkotmány
és a jogszabályok megtartására, a  mi -
nõsített adatok megõrzésére kötelez. Fo-
gadalmat tettek, hogy a rájuk bízott
ügyet tisztességes eljárásban, részrehaj-
lás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a
törvénynek megfelelõen bírálják el, s hogy
hivatásuk gyakorlásakor az igazságosság
és a méltányosság fogja vezérelni õket.
Az esemény zárásaként dr. Egeli Zsolt és
dr. Krajnyák István átadta a megbízóle-
veleket a Magyar Köztársaság népi ül-
nökeinek, akiket megbízatásuk ideje
alatt azonos kötelezettségek terhelnek és
ugyanazon jogok illetnek meg, mint a hi-
vatásos bírákat.  

H. R.

Szerencs Város Önkormányzata egy januári testületi
ülésén bízta meg a hivatal vezetõjét, hogy a takarékos
gazdálkodást szem elôtt tartva készítsen javaslatot a cím-
ben megjelölt intézmények struktúrájának megváltoz-
tatására a racionálisabb mûködés érdekében.

A grémium május 31-én rendkívüli ülésen foglalkozott
az üggyel, amelyen megállapítást nyert, hogy az önkor-
mányzat intézményfenntartással oldja meg a kötelezõ és vál-
lalt feladatait, ugyanakkor több, nem kötelezõ feladatot is
magára testál, amelyek nem mûködnek kellõ hatékonyság-
gal. A jelenlegi intézményi szerkezet 2007 júliusától mû-
ködik, az eltelt  idõ szak után világossá vált, hogy jelentõs
szerkezet-átalakításra, feladat-átcsoportosításra van szükség.
Az intézkedés mellett szólt az is, hogy centralizáltabban,
egymáshoz szervesen kapcsolódva kerüljenek ellátásra a két
többcélú, közös igazgatású intézmény által elvégzett nevelési-
oktatási feladatok, valamint a közmûvelõdési, könyvtári szol-
gáltatási, turisztikai és városmarketinggel kapcsolatos teen-
dõk a város lakosságának a megelégedésére.

INTÉZMÉNYI ÁTSZERVEZÉSEK

A városvezetés a rendkívüli ülésen megtárgyalta az elõ-
terjesztéseket, végül meghozta azt a döntést, hogy a Sze-
rencsi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
Óvoda és Bölcsõde struktúrájának megváltoztatásával és mû-
ködésével kapcsolatos feladatok más módon történõ ellátá-
sával két, szakmailag önálló alapfokú közoktatási intézményt
alapít augusztus 1-jei hatállyal. Nevezetesen a Bolyai János
Általános Iskolát (az ondi tanintézménnyel együtt), valamint
a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsõdét. Ezzel egyidejûleg
megszünteti a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsõdét. A testület dön-
tött arról, hogy a Bocskai István Gimnázium, Szakközépis-

kola, Középiskolai Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltatóról leválasztották a középiskolai kollé-
giumot, továbbá július 31-ei hatállyal megszünteti a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár intézményét, helyette – au-
gusztus elsejével – új közmûvelõdési intézményt alapít Sze-
rencsi Általános  Mûve lõdési Központ elnevezéssel. Ide tar-
tozik majd a korábbiakon túl az ifjúsági diákszálló, a kö-
zépiskolai kollégium, a Cukormúzeum, a Világörökségi Ka-
puzat, valamint a Simai Ifjúsági Tábor és konyhája is. Az
újonnan létrejövõ intézmények a megszûnõk jogutódjai.

ELSÕ A GYERMEK ÉRDEKE

Az eseményen részt vett dr. Nagymáthé Sarolta közok-
tatási szakértõ is, aki az önkormányzat felkérésére elmondta
az átalakításokkal kapcsolatos véleményét. Értékelésében ösz-
szegezte, hogy az önkormányzat a jogszabályok figyelem-
bevételével, költséghatékonyan dolgozta ki az elõterjeszté-
seket, az oktatás területén a megfelelõ színvonalon történõ
gondoskodás tapasztalható, ami kidomborodik abban, hogy
– biztosítva a személyi és tárgyi feltételeket – mindenkor a
gyermekek érdekeit tartották szem elõtt. A rendkívüli tes-
tületi ülés végén Koncz Ferenc polgármester azt is közölte,
hogy kik azok a személyek, akik – meglátása szerint – al-
kalmasnak bizonyulnak az új intézmények vezetésére, ter-
mészetesen pályáztatással és egy évre történõ megbízással.
A Bocskai Gimnázium élén nem történne változás, míg a
Bolyai János Általános Iskolát Kocsisné Szabó Beáta peda-
gógus, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsõdét Ráczné Vá-
radi Éva jelenlegi igazgatóhelyettes, végül a Szerencsi Ál-
talános Mûvelõdési Központot Csider Andor jelenlegi kol-
légiumvezetõ irányítaná a késõbbiekben. A testület az ok-
tatási intézményeket illetõen szakmai, a mûvelõdési terü-
letet tekintve pedig gazdasági fellendülést vár a jövõben.

SfL

ÁTALAKULÓ NEVELÉSI-OKTATÁSI ÉS
KÖZMÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK

A bíróság munkáját segítik a jövõben.

ESKÜT TETTEK AZ ÜLNÖKÖK



ARANY KARKÖTÕ HELYETT
FÉMBILINCS

Rövid idõ alatt kattant a bilincs an-
nak a tolvajnak a csuklóján, aki egy prü-
gyi ingatlanból május 22-én 49 db 200
forintos pénzérmét, valamint 760 ezer
forint értékû ékszert tulajdonított el. A
Szerencsi Rendõrkapitányság nyomo-
zói másnapra beazonosították az elkö-
vetõt, akinél megtalálták a zsákmányt
is. A rendõrség lopás miatt indított
büntetõ eljárást a besurranó tolvajjal
szemben. A Szerencsi Városi Bíróság
elõzetes letartóztatásba helyezte a tet-
test.

MÛHELYTOLVAJOK

Betöréses lopás miatt indított eljárást
a Szerencsi Rendõrkapitányság. Az is-
meretlen tettesek május 31-én beha-
toltak egy abaújszántói mûhelybe,
ahonnan  különféle szerszámokat tu-
lajdonítottak el, mintegy 300 ezer fo-
rint értékben. 

A bejelentést követõen a Szerencsi
Rendõrkapitányság és a Tállyai Ren d-
õr õrs nyomozói három abaújszántói fi-
atalember nyomára bukkantak, akik
nem voltak ismeretlenek a hatóság
elõtt. Mint kiderült, a korábban hason-
ló bûncselekményeket elkövetõ fiatal-
korúak a május 30-a elõtti idõszakban
törtek be a mûhelybe, ahonnan külön-
bözõ szerszámgépeket loptak el. Az esz-
közök egy részét az elfogás elõtt már
értékesítették.

GYERMEKKORÚ
KERÉKPÁRTOLVAJ

Az elmúlt idõszakban megszapo-
rodtak a kerékpárlopások a Szerencsi
Rendõrkapitányság illetékességi terü-
letén. Május közepén egy bekecsi fér-
fi biciklijét vitték el: míg a sértett egy
helyi boltban vásárolt, közben a lezá-
ratlanul hagyott kétkerekûjét elkötötték. 

A bûnügyi osztály nyomozóinak a na-
pokban sikerült kézre keríteniük az eny-
ves kezû elkövetõt. Kiderült, hogy a bi-
ciklilopások egy ondi fiatalkorú szám-
lájára írhatók, aki a kihallgatása során

beismerõ vallomást tett. A 13 éves fiú
elmondta, hogy a kerékpárok eltulaj-
donítása után egy-két órán belül pén-
zért továbbadta azokat, s az így szer-
zett összeget szórakozásra költötte.
Mivel a gyermekkorúság a büntethe-
tõséget kizáró okok között szerepel,
ezért a hatóság az eljárást megszüntette,
ugyanakkor a tinédzser védelembe vé-
telét kezdeményezte a gyámhivatalnál.

A rendõrség az eset kapcsán felhív-
ja a figyelmet értékeink fokozott vé-
delmére: a kerékpárokat megfelelõ
szerkezettel kell lezárni, ha õrzésük nem
megoldható.

CSEMPÉSZÁRU
A KÖLCSÖNAUTÓBAN

Tankolás közben bukott meg az a sá-
toraljaújhelyi férfi, akinek autójában
csaknem 300 doboz, adójegy nélküli
cigarettát találtak a rendõrök. A B.-A.-
Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság be-
vetési osztályának munkatársai május
19-én figyeltek fel a Szlovákia felõl ér-
kezõ Mercedesre. Igazoltatták az autó
sofõrjét, majd átvizsgálták az utasteret:
ekkor vették észre az anyósülés mögé
rejtett csomagot. A 30 éves férfi a ki-
hallgatáson arra hivatkozott, hogy a jár-
mû nem az övé, csak kölcsön kapta azt,
valószínûleg a dohányáruval együtt. Az
ügy vizsgálatát a rendõrök átadták a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei
igazgatóságának, akik lefoglalták a
mintegy 160 ezer forint értékû  illegá-
lis cigarettát és a csempészéshez hasz-
nált autót is. A sofõr ellen jövedéki or-
gazdaság bûncselekménye miatt indí-
tottak eljárást. 

ÁLKERESKEDÕK
CSALTÁK KI A PÉNZT 

Egy 90 éves mádi nénit csaptak be
május 24-én azok a férfiak, akik ma-
gukat fakereskedõnek adták ki. A csa-
lók teherautóval jelentek meg a sértett
lakásánál, és azt mondták, hogy annak
fia rendelt tûzifát 100 ezer forint ér-
tékben. A rakományt elkezdték lepa-
kolni, de az idõs asszonynak csak 45
ezer forintja volt otthon, amit át is adott

nekik. Az álkereskedõk távozása után
hazaérkezõ férfi elmondta, hogy õ
nem rendelt tûzifát és kiderült, hogy a
lerakodott fa mennyisége is csak 3 má-
zsa volt. A rendõrség csalás miatt ren-
delt el nyomozást ismeretlen tettesek
ellen. 

A hatóság felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy kiemelt óvatossággal és
fenntartással kezelje a településeket járó,
különbözõ dolgokat árusító, illetve
megvásárolni szándékozó személyeket,
akik némelyike ilyen és hasonló trük-
kökkel okoz kárt. Minden esetben fon-
tos, hogy a házaló árusok autójának
rendszámát az üzlet megkötése elõtt
jegyezzék fel, hogy hasonló esetben se-
gítsék az eredményes nyomozást.

MEGTÁMADTÁK
AZ ÓVÓNÕKET

Az elmúlt napokban két alkalommal
is elõfordult, hogy óvodapedagóguso-
kat bántalmaztak Csenyétén, illetve Al-
sóvadászon. 

Május utolsó napján történt, hogy
Csenyétén a helyi óvodában két, 22
éves nõ elõzetes szóváltás után meg-
ütötte az ott dolgozó óvodapedagógust,
aki nyolc napon belül gyógyuló sérü-
léseket szenvedett. Másnap Alsóvadá-
szon történt hasonló bûncselekmény.
Ekkor egy helyi fiatalasszony a vélt sé-
relem miatt bántalmazta az óvodában
dolgozó dadust.

Az Encsi Rendõrkapitányság mind-
két esetben közfeladatot ellátó személy
elleni erõszak miatt indított eljárást az
elkövetõkkel szemben.

A Büntetõ Törvénykönyv a közfel-
adatot ellátó személyek közé sorolja
többek között a taxisokat, a tömeg-
közlekedés dolgozóit, a mentõszolgálat
tagjait, az egészségügyi dolgozókat, a
pedagógusokat, a tûzoltókat, a nyil-
vántartásba vett egyház tagjait és a szo-
ciális munkásokat. A közfeladatot el-
látó személy elleni erõszak elköve tõjét
a Btk. alapesetben három évig terjedõ,
míg csoportos elkövetés esetén akár
öt évig terjedõ szabadságvesztéssel
bünteti.

HAMIS TERMÉKEKET ÁRULT 
Egytõl egyig hamis árukat értékesí-

tett az a kazincbarcikai asszony, akit a
közelmúltban buktattak le a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal pénzügyõrei Hid-
végardón. A nõ éppen egy mobil áru-
sítóhelyre pakolta ki portékáját, amikor
igazoltatták. A 44 éves árusnál ruhá-
kat és lábbeliket, valamint hamis DVD-
ket és CD-ket foglaltak le, melyek ösz-
szértéke csaknem 2 millió forint. A
nõnek nem voltak számlái az áruról,
és vállalkozása sincs, ellene szerzõi
vagy szerzõi jogokhoz kapcsolódó jo-
gok megsértése miatt indult eljárás.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

MUNKÁBAN A TŰZOLTÓK

Súlyos közúti baleset történt május 25-
én a délutáni órákban a 37-es számú
fõúton. A Skoda Miskolc felõl haladt
Szerencs irányába az újharangodi és tak-
taharkányi elágazások közötti szaka-
szon, amikor elõzésbe kezdett: a bal ol-
dali sávba átsoroló kocsi összeütközött
a szembõl szabályosan érkezõ Audival.
A baleset során a Skodában ülõk közül
négyen súlyosan, míg egy utas köny-
nyebb sérüléseket szenvedett. A vétlen
jármû vezetõjét a mentõk nyolc napon

belül gyógyuló könnyû sérüléssel szál-
lították kórházba. 

Az elsõdleges vizsgálat adatai sze-
rint a balesetet az okozta, hogy az  elõ -
zésbe kezdõ személygépkocsi veze -
tõje nem gyõzõdött meg arról, hogy a
bal oldali forgalmi sávban rendelke-
zésére áll-e annyi távolság, hogy a
 manõ vert befejezhesse. Az eset kö-
rülményeit a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság közlekedésrendészeti osztálya
vizsgálja.

A vétlen autó utasa életét vesztette
abban a közúti balesetben, amely jú-
nius 2-án kora délután történt a 37-
es számú fõúton. 

Szerkesztõségünk információi szerint
a Peugeot személygépkocsi Szerencs
felõl tartott Miskolc irányába, amikor
– eddig ismeretlen ok miatt – a jármû
lehajtott az útpadkára, majd a hölgy-
vezetõ visszarántotta a kormányt, azon-
ban ekkor a kocsi átsodródott a me-

netirány szerinti bal oldali sávba, ahol
összeütközött a szembõl szabályosan,
Miskolc felõl érkezõ Suzukival. A  Peu -
geot végül az út melletti vízelvezetõ
árokban a tetejére borulva állt meg. 

A Suzuki jobb elsõ ülésén utazó asz-
szony olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy a helyszínen életét vesz-
tette, a két vezetõt súlyos, míg a vét-
len jármû hátsó ülésén ülõ utast súlyos,
életveszélyes sérülésekkel szállították
kórházba. 

RENDÕRKAPITÁNYI KINEVEZÉS
Vereckei Csaba dandártábornok, a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje június 1-
jétõl a Szerencsi Rendõrkapitányság vezetõjének nevez-
te ki Keresztesi Jánost. Az alezredes 2011. március 16-
ától megbízott vezetõként látta el ezt a feladatot. 

* A szerencsi Kossuth téren má-
jus 21-én egy lakásban észleltek gáz-
szagot a lakók, akik a helyi önkor-
mányzati tûzoltóságot értesítették. A
kiérkezõ egységek a gázszolgáltató
szakembereivel együtt vizsgálták át
a helyszínt, majd kiderült, hogy a

pincehelyiségben egy Siesta gáz-
melegítõ nyomáscsökkentõje volt
rossz, innen szivárgott a gáz. Ugyan-
csak ezen a napon Legyesbényére
riasztották a tûzoltókat, mivel a Má-
tyás király utcában egy helyi lakos
úgy vélte, bombát talált. A kivonu-
ló egységek és a Szerencsi Rendõr-
kapitányság munkatársai megálla-
pították, hogy a talált tárgy nem rob-
banóeszköz. 

* Összesen tizenhat körbála gyul-
ladt ki május 24-én Bodrogkisfalu-
don, ahol szintén a Szerencsi Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóság
egységei számolták fel a tüzet. A  kár -
esetnél felmerült a bûncselekmény
gyanúja, ezért megkezdõdött a
tûzvizsgálat is az ügyben. 

* Ismét Legyesbényére riasztották
az ügyeletes egységeket május 25-
én, amikor a község külterületén szá-
razfûtûz keletkezett. Ezen a napon
egy autóbalesetnél mûszaki mentést
kellett végrehajtani, mivel a 37-es
számú fõúton egy Skoda és egy
Audi ütközött. Az összeroncsolódott
karosszériába szorult két személyt a
szerencsi tûzoltók feszítõvágóval
szabadították ki. 

* Legyesbényén továbbra sem ér-
tek véget a káresetek, hiszen május
27-én a Hunyadi úton egy lakóépü-
let szobahelyisége gyulladt ki, majd
ezt követõen Tokaj külterületén,
másnap pedig a szerencsi Fenyves
utcában ismét szárazfûtûznél kellett
helytállniuk az egységeknek.

A B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság pályázatot hirdet a
2011/2012. tanévre a középfokú ok-
tatási intézmények elsõ, második
vagy harmadik évfolyamán tanuló ci-
gány származású fiatalok tanulmányai
eredményes befejezésének elõsegí-
tésére és a rendõri pálya választásá-
nak ösztönzésére. Pályázatot azok a
cigány származású diákok nyújthat-
nak be, akik középfokú oktatási in-
tézmények nappali tagozatán tanul-
nak, évismétlésre semmilyen tan-
tárgyból nem kötelezettek, a pályá-
zat benyújtásának évében elért, év
végi tanulmányi átlageredményük
pedig legalább 3,00. (Az elsõ évfo-
lyamban tanulók esetében az elsõ  fél -
év tanulmányi eredményét kell fi-
gyelembe venni.)

A felsõoktatási intézmények nappali
tagozatán, jogi, igazgatási, gazda-
ságtudományi, mûszaki vagy infor-
matikai képzési területen tanuló ci-
gány származású fiataloknak ugyan-
ezen célból az Országos Rendõr-fõka-
pitányság hirdet pályázatot a követ-
kezõ tanévre. Pályázatot azok az
alap-, mester- vagy egységes, osztat-
lan képzésben résztvevõ, cigány szár-
mazású fiatalok nyújthatnak be, akik
a tanulmányaikat felsõoktatási intéz-
mények nappali tagozatán, a fent em-
lített képzési területen már meg-

kezdték, az elsõ két félév ajánlott tan-
tervben meghatározott kreditértéké-
nek megfelelõ pontokat megszerez-
ték, az utolsó lezárt képzési idõ -
szakban pedig 3,5-es tanulmányi át-
lagot értek el. 

A megyei rendõr-fõkapitányság 15
éve hirdette meg elõször a cigány szár-
mazású fiatalok rendõrré válásának
 elõsegítését célzó ösztöndíj-pályázatát,
azóta a megye 19 különbözõ szakkö-
zépiskolájából összesen 40 fõvel kö-
tött szerzõdést. A kapitányság a támo-
gatott diákok részére, középiskolai ta-
nulmányaik hátralevõ idejére a kollé-
giumi szállás és a menzai étkeztetés
költségeinek teljes körû térítését, vala-
mint tanévenként  meghatározott ér-
tékû ruházkodási és tanszersegélyt biz-
tosít. Ezen felül rendszeres pénzbeli jut-
tatást is nyújt a szerzõdött tanulóknak,
tanulmányi átlaguk alapján. 

HAT SÉRÜLT A FÕÚTON

TRAGIKUS BALESET A 37-ESEN

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó-
igazgatósága tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a hatékonyabb ügyinté-
zés érdekében június 1-jétõl hétfõnként, 8–18 óra között vámhatósá-
gi ügyek intézésére is van lehetõség az adóigazgatóság miskolci köz-
ponti ügyfélszolgálatán, a Miskolc, Kazinczy u. 19. szám alatt. Az ügyfe-
lek vámhatósági tájékoztatásért, nyomtatvány-értékesítés és nyilván-
tartások hitelesítése ügyekben fordulhatnak a hatósághoz. 

VÁMHATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS

RENDÕRNEK VÁRJÁK
A CIGÁNY FIATALOKAT



Ebben az évben is megrendezik
Magyarországon a Múzeumok éj-
szakáját, amely a vidéki intézmé-
nyekben június 18-án, a fõvárosban
június 24-én várja a látogatókat. A
program az esztendõ legrövidebb éj-
szakájához, azaz a Szent Iván-éjhez
közel esõ idõpont, mely nem vélet-
len választás. Ezt az éjszakát szeret-
nék a neves közgyûjteményeket õrzõ
intézmények emlékezetessé tenni
azáltal, hogy különleges progra-
mokkal csalogatják be az érdeklõd-
õket a tárlatokra.

Idén a szerencsi Zempléni Múze-
um is csatlakozik a rendezvényso-
rozathoz. Mivel városunkban a kö-
zelmúltban a legnagyobb érdekl-
õdést a református templom kertjé-
ben talált régészeti leletek váltották
ki, ezért a múzeum munkatársai úgy
gondolták: rövid ideig nyitva tartó, ka-
marakiállítás keretében bemutatják az
érdeklõdõknek a legérdekesebb le-
leteket. A Múzeumok éjszakáján a
szerencsi Zempléni Múzeumba lá-
togató vendégeket kis meglepetés-
édességgel is vendégül látják a szer-
vezõk, akik minden érdeklõdõt sok
szeretettel várnak június 18-án 18 és
24 óra között, amikor a múzeum az
elõzõ évek gyakorlatától eltérõen
egységes, 300 Ft-os kedvezményes
jeggyel látogatható.

Fazekas Lászlóné igazgató
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Ugyan már 1850-ben
kialakítottak egy okta-
tásra alkalmas helyiséget
Rátkán, a jelenlegi isko-
lát a lakosság építette
1911-ben két tanterem-
mel és egy tanácsterem-
mel. A német nemzeti-
ségi településen ekkori-
ban tértek át a magyar
nyelvû oktatásra.

A tanintézmény az
idén százéves, az évfor-
dulót február 26-án ün-
nepelték, a jubileumi
megemlékezés azonban
nem zárult le ezzel az
egy programmal: június 4-én tanár-
diák találkozó helyszíne volt az is-
kola. Az eseményen nemcsak az ak-

tív pedagógusok és a jelenleg is ta-
nulmányaikat folytató fiatalok vettek
részt, megjelentek a nyugdíjas taní-

tók és az egykor itt vég-
zett helyiek is. A prog-
ramon Endrész Árpád-
né iskolaigazgató üd-
vözölte a megjelenteket,
majd Koncz Ferenc, a
térség országgyûlési
képviselõje mondta el
köszöntõjét. Beszédé-
ben megjegyezte: nem-
zedékünk felelõssége,
hogy az utánunk jövõk-
kel megismertesse a
múltját, megtanítsa tisz-
telni az elõdöket, a
nemzeti öntudatot, a
lokálpatriotizmust, hi-
szen ezek azok a gyö-

kerek, amelybõl a büszkeség táplál-
kozik. A rendezvény alkalmat adott
egy emlékharang avatására, idõkap-
szula elhelyezésére, az elmúlt év-
század képekben történõ felidézé-
sére, és az öregdiákok emlékeinek
felfrissítésére.

SfL

A Tállyán található Népmû -
vészeti Alkotóház megnyitásá-
nak ötödik évfordulója alkal-
mából rendeztek ünnepséget
Európa mértani közepén. 

A június 4-én megtartott ese-
mény alkalom volt arra, hogy
bemutassák Schneider Imréné-
nek, a Népmûvészet mesteré-
nek (fotónkon) legkiválóbb,
mintegy negyven évet felölelõ
munkásságát, fõként az úri hím-
zéssel készült darabokat. Az év-
fordulón Beszprémy Katalin
fõtanácsos, a Hagyományok Háza
Népmûvészeti Osztályának vezetõje
méltatta Schneider Imréné értékte-
remtõ tevékenységét, kitérve a ha-
gyományõrzés fontosságára. Beszé-
dében kiemelte azt a közösséget,
amely Hegyaljai Mesterek Népmû -
vészeti Egyesülete elnevezéssel igyek-
szik életben tartani a népi alkotó- és

iparmûvészetet. A kapcsolódó kul-
turális mûsor érdekessége volt, hogy
az egyik fellépõ csoport, nevezete-
sen a tállyai Nefelejcs Népdalkör is
most ünnepli alakulásának ötödik év-
fordulóját, és legelsõ elõadásuk pon-
tosan az alkotóház megnyitásának
napján hangzott el.

SfL

A Rákóczi Szövetség egy sikeres
pályázat eredményeként készítette
el azt a márványtáblát, amely má-
jus közepétõl jelzi a Tállyára érkezõ
idegen számára, hogy az épület a fe-
jedelem tulajdonát képezte egykor.

– A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
által meghirdetett Rákóczi-évhez kap-
csolódó esemény alkalom volt arra,
hogy részletes tájékoztatást kapjanak
az érdeklõdõk Nagy Csaba tároga-
tómûvész elõadása nyomán a kuruc
korszak történelmérõl, zenéjérõl – nyi-
latkozta Pekó József, a szövetség tállyai
elnöke. Az ünnepi programon részt vet-
tek mások mellett a Zempléni Árpád
ÁMK Általános Iskolájának tanulói és
nevelõi, a tanintézmény vetélkedõso-
rozattal tisztelgett II. Rákóczi Ferenc és

a szabadságharc emléke elõtt. Az em-
lékévhez kapcsolódó programok per-
sze nem zárultak le Tállyán, júniusban
például egy kis csapat indul a fejede-

lem szülõhelyére, Borsiba, majd Kas-
sára látogatnak, ahol fejet hajtanak Rá-
kóczi hamvai elõtt, ezután pedig meg-
tekintik a rodostói házat.           SfL

SZÁZ ÉV – SZÁZ EMLÉK

Sok vendég érkezett a jeles eseményre. 

FÉL ÉVTIZEDES ALKOTÓHÁZ

EMLÉKTÁBLA A RÁKÓCZI-KÚRIÁNA Pelczné dr. Gáll Ildikó EP-kép-
viselõ vezette Miskolci Gráciák Egye-
sületben szerencsi hölgyek is kép-
viseltetik magukat. Meghívásuknak
eleget téve tartott elõadást a Mis-
kolci Egyetemen dr. Kopp Mária aka-
démikus, egyetemi tanár, a SOTE
Magatartástudományi Intézetének
tudományos igazgatóhelyettese.

Dr. Kopp Mária álmodta és való-
sította meg a Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalmat, melynek el-
nevezésében a magyar népmesék
üzenete fogalmazódik meg: azaz há-
rom gyermek mentheti meg az or-
szágot. A május elsõ hetében meg-
tartott eseményen a gyermekválla-
lásról és az ehhez kapcsolódó kor-
mányzati szerepvállalásról is szó
volt. Dr. Korondi Klára (fotónkon), a
Gráciák egyik szerencsi tagja ér-
deklõdésünkre elmondta, hogy a té-
makör apropóján felvetõdött hazánk
demográfiai állapota, mert ez enyhén
szólva is aggodalomra ad okot.
– Csökken a lakosság száma, a né-
pességen belül is egészségtelenül
alakul az egyes korcsoportok lélek-
számaránya: öregszik a társadalom.
Ugyancsak kedvezõtlen képet mutat
a halálozási ráta – sorolta dr. Korondi
Klára. – Ismert, hogy a 20 és 60 év
közötti férfiak elhalálozási aránya jó-
val magasabb nálunk, mint a kör-
nyezõ országokban. A gondok meg-
oldásához a kormányzati intézkedé-
sek nem elegendõk, döntõ lenne a
családszemléletünk megváltozása. A
család fontos alapja és egyben tá-
masza egész életünknek. A társ, a
szülõ, nagyszülõ, a gyermek sok
esetben segítség életünk kiteljesedé-
sében, segít megvalósítani mindazt,
amire vágyunk. A statisztikák azt mu-
tatják, hogy egy szilárd, biztos, sze-
retõ háttérrel sok mindent el lehet
érni: családi összefogással segíthet-
jük egymást. Ezt a közhelynek tûnõ
megállapítást tudományos felmérések
igazolják, mint ahogy azt is, hogy
nem igaz az a sokszor hallott kije-
lentés, miszerint a hivatás nem egyez-
tethetõ össze a családdal, a gyer-
mekvállalással. Nincs tehát választási
kényszer, sõt: a kettõ együtt jelent-
heti az élet teljességét. A kutatások
azt is bizonyították, hogy a család-
ban élõ férfiak védettsége ötszörös az
egyedülállókhoz, vagy a partnerüket
gyakran váltogatókhoz képest. Mind-
ezek mellett a jó apa-gyermek kap-
csolat további négyszeres védettsé-
get nyújt – fogalmazott a doktornõ.
Dr. Kopp Mária szerint minden tu-
dományos adat arra utal, hogy az
egyéni életünk kiteljesedésére, de az
országos demográfiai gondokra is a

család, és a családban született mi-
nél több gyermek a legfõbb orvosság.
A magyarországi fiatalok családala-
pítási, gyermekvállalási hajlandósá-
ga jónak mondható, jobb, mint amit
sok egyéb országban mértek. Azt kell
elõsegíteni, hogy a vágyott, az ifjú-
korban tervezett gyermekek világra
is jöjjenek. Ehhez szükségesek a kor-
mányzati intézkedések, és még sok-
sok egyéb, ami szemléletváltást hoz-
hat. Szóba került például olyan kö-
rülmények kialakítása, ami segíti az
idõpontilag kitolódott gyermekválla-
lást akár az egyetemi évek alatt is.
– A professzor asszony rámutatott,
hogy hatalmas felelõsségrõl van szó,
mindnyájan tehetünk azért, hogy
megszülessenek az ifjú korban még
annyira vágyott gyermekek, hogy
igazi, boldog ország legyünk – tol-
mácsolta Kopp Mária szavait dr. Ko-
rondi Klára.                          SfL

ÉLETÜNK LEGFONTOSABB
ALAPJA A CSALÁD

GYERMEKNAP A JÓ SZOMSZÉDSÁG JEGYÉBEN
Együtt ünnepelték a gyermekna-

pot a tállyai és a golopi iskolások az
utóbbi település Vay-kastélyának
parkjában.

A május 27-én
megrendezett prog-
ramról Ujjné Muhi
Melinda, a Zempléni
Árpád ÁMK Általános
Iskolájának igazgató-
ja elmondta, hogy
Tállyának 2007-tõl
van intézményfenn-
tartói kapcsolata a
szomszéd község tan-
intézményével. – Két
évvel ezelõtt tartot-
tunk elõ ször közös
gyermeknapot Golo-
pon, azóta évenkénti
váltásban ad helyet a
rendezvénynek a két

település. A kapcsolatunk minden te-
rületen kiváló, értem ez alatt az in-
tézményeket, az önkormányzatokat,

és magukat az embereket. Ez az ese-
mény is erõsíti a jószomszédi vi-
szonyt. A program persze a gyer-

mekekre fókuszált: ki-
rándulás, sport- és játé-
kos vetélkedõk, szülõk-
kel való közös fõzés,
filmvetítés gazdagította
az önkormányzatok kö-
zött elõ zetesen egyez-
tetett eseményeket. A
golopiak rendkívül szí-
vélyesen fogadták a
tállyaiakat, Borbás Im-
réné alpolgármester pél-
dául különbözõ cse-
megékkel kedveskedett
a fiataloknak. Sum-
mázva: egy békés, nyu-
godt, baráti napot töl-
töttek együtt szülõk és
tanulók.

SfLA kicsik is sürögtek a kondér körül. 

Öt évvel ezelõtt egy Baktalóránt-
házára történt meghívás adta az ötle-
tet, hogy egy évvel késõbb Prügy te-
lepülés is megtartsa azt a dalos prog-
ramot, amelyet Trianon eseményeinek
évfordulójához kötöttek a helyiek.
Az elsõ találkozót négy évvel ezelõtt
rendezték meg, az esemény hagyo-
mánnyá vált, június 5-én Baktaló-
rántháza, Taktaszada, Tállya és Prügy
kórusai adtak koncertet a taktaközi
község református templomában. A
rendezvényen megjelenteket Erdei
Sándor polgármester köszöntötte,

megjegyezve, hogy a szervezõmun-
káért nagy köszönet illeti a Reformá-
tus Egyházközséget, valamint a Prü-
gyi Kulturális, Hagyományõrzõ és
Honismereti Egyesületet. A trianoni
eseményekrõl, annak tanulságairól
Tiszlavicz Csaba általános iskolai
igazgató tartott elõadást, majd alka-
lomhoz illõ kórusmûveket adtak elõ
a meghívottak. Az esemény végén a
Tállyai Kõvirág Népdalkör Egyesület
meghívta a helyieket a civil szervezet
25 éves fennállásának a megünnep-
lésére.                                    SfL

PRÜGYI KÓRUSTALÁLKOZÓ MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA

SZERENCSEN
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A Business Telekom Távközlési
Kft., közismert nevén a BTel orszá-
gos szolgáltatóként van jelen a ha-
zai távközlési piacon. A céggel im-
már két esztendeje kötött megálla-
podást – a korábbinál alacsonyabb
közüzemi tarifákkal – a szerencsi
polgármesteri hivatal.

Az új szolgáltatóval
létrejött szerzõdés
évente több százezer
forintos megtakarítást
jelent a város költség-
vetésében. A BTel Sze-
rencsen és a környezõ
településeken kiépített
hálózatán kedvezõ
árért kínálnak bizton-
ságos és kiváló min-
õségû, bérelt vonalú
internetet és vezetékes
telefonszolgáltatást a
lakosságnak, vállalkozásoknak, ön-
kormányzatoknak egyaránt.

A BTel hálózatai a legfejlettebb
technológiával épülnek, ami elsõ -
sorban az IP alapú szolgáltatásokat
jelent. Jelenleg talán a legismertebb
és a legkeresettebb a szélessávú in-
ternet, de emellett a lakosság részé-
re is biztosítják a vezetékes telefont.
Az IP alapú szolgáltatások tárháza fo-
lyamatosan bõvül. A vállalkozóknak
ajánlanak bérelt vonali szolgáltatá-
sokat, térfigyelõ kamerás rendszerek
üzemeltetését, és minden olyan in-
novatív technológiát, amely akár
most, akár a jövõben jelenik meg pa-
lettájukon.

A BTel néhány éve kezdte meg
Szerencsen a mûködését, de hama-
rosan számos környezõ településen
is elérhetõvé váltak szolgáltatásaik.

– Az elmúlt idõszakban is folya-
matosan fejlesztettük, bõvítettük a he-
lyi hálózatainkat annak érdekében,
hogy Szerencs mellett a környezõ te-
lepüléseket, a kistérséget is ki tud-
juk szolgálni – tájékoztatott Takács
Gábor, a BTel nagykereskedelmi
igazgatója (fotónkon). – Cégünk Ma-
gyarországon közel 26 ezer ügyfél-
lel rendelkezik, ebbõl a szerencsi  elõ -
fizetõink köre mintegy 1100-as lét-
számot tesz ki. Ha így vizsgáljuk a
dolgot, akkor a BTel szempontjából
ez egy apró rész, azonban látni kell,
hogy mi ennek ellenére is rendkívül
fontos területként kezeljük Szerencset
és környékét. Ezt mutatja például,
hogy minden fejlesztésünk itt kerül
elsõként bevezetésre, és csak ezt kö-
vetõen alkalmazzuk azokat az ország
más részein. Ez többek között annak
is köszönhetõ, hogy nagyon jó az
együttmûködésünk az önkormány-
zatokkal, az itt mûködõ vállalatok-
kal és természetesen a lakossági
ügyfelekkel is.

A szerencsi központunk volt az
elsõ az országban, amely esetében
kistérségi hálózatot építettünk ki. Az
itteni jó tapasztalatok biztattak min-
ket arra, hogy ezt a rendszert orszá-
gosan is alkalmazzuk. Tudni kell,
hogy a városokban általában bérelt
hálózatokon kínáljuk szolgáltatása-
inkat, ezzel szemben Szerencsen –
annak ellenére, hogy itt országos vi-
szonylatban csekély számú elõfi-
zetõnk van – alakítottuk ki a legna-
gyobb méretû saját rendszerünket. 

– Gazdaságilag mennyire éri meg
Önöknek ez a kiemelt figyelem Sze-
rencs irányába? 

– Azt kell mondanom, mind gaz-
daságilag, mind pedig egyéb szem-
pontok alapján elégedettek vagyunk.
A terveket teljes mértékben tudtuk tel-
jesíteni. Amikor elkezdtük ezt az
együtt mûködést, mi magunk sem

gondoltuk, hogy ez ennyire sikeres
lesz Szerencsen.

– Jelenleg telefon- és internet-szol-
gáltatást kínálnak ügyfeleiknek, mi-
lyen újdonságok várhatók a jö võben? 

– Éppen június 6-án indítottuk út-
jára a mûholdas televízió szolgálta-

tásunkat is, amely ré-
vén már tudjuk bizto-
sítani a Három az egy-
ben csomagot is: inter-
net, telefon, digitális
televízió. Ezzel együtt
ma már rendkívül szé-
les a termékkínálatunk.
Ehhez társul, hogy – vé-
leményem szerint – a
térségben az egyik leg-
kiemelkedõbb minõ -
ségû szolgáltatást tud-
juk nyújtani, az ár-ér-
ték arányunk pedig ta-
lán a legjobb a jelen-

legi piacon. 
– Említette, hogy június 6-ától már

televíziómûsort is kínálnak a háló-
zatukon, terveznek-e speciális akci-
ót, amelyekkel új ügyfelekre tehet-
nek szert a térségben?

– A BTel általában országos rek-
lámkampányokat indít, egyetlen tér-
ség van, ahol ez alól kivételt teszünk,
ez pedig természetesen a szerencsi
körzet. Ez is mutatja, hogy ezt a vá-
rost és vonzáskörzetét kiemelten ke-
zeljük. 

– A 26 ezres ügyfélszám, és a szé-
les termékpaletta arra enged követ-
keztetni, hogy országos viszonylat-
ban is vannak tervei a BTelnek.

– Ma már elmondhatjuk, hogy a
második legnagyobb alternatív szol-
gáltatók vagyunk a magyar távköz-
lési piacon. A BTel nem egy tipikus
internetszolgáltató, mert kínálunk
telefont is. Nem vagyunk telefon-
szolgáltatók sem, mert ma már tele-
víziómûsort is továbbítunk. Ezek
mellett pedig megjelentünk a piacon
a mobil internettel is és terveink kö-
zött szerepel a mobil hangszolgál-
tatás, azaz a hétköznapi értelemben
vett mobiltelefon-szolgáltatás is. Ez
utóbbit már idén szeretnénk beve-
zetni Magyarországon. Ezt egyelõre
bérelt vonalon kívánjuk megvalósí-
tani, de mint köztudott, a tervekben
szerepel a negyedik mobilszolgálta-
tó tenderének kiírása. Tervünk, hogy
a frekvenciáért harcba szállunk, és
mi szeretnénk lenni a negyedik mo-
bilszolgáltató Magyarországon. 

A BTel-nek júniusban lesz egy nyílt
kötvénykibocsátása, amelybõl pénz-
ügyi forrást kívánunk szerezni a
mûholdas televíziórendszer és a he-
lyi hálózatok fejlesztésére. Ez azt je-
lenti, hogy hazai magánszemélyek-
nek lesz lehetõsége arra, hogy BTel
kötvények vásárlásával csatlakozza-
nak ehhez a magyar sikertörténethez.

– Tudomásunk szerint egy sze-
rencsi céggel rendkívül szoros az
együtt mûködésük.

– A szerencsi Netcore Technolo-
gies-rõl van szó, amely a helyi há-
lózat kiépítése mellett az üzemelte-
tési feladatokat is ellátja és nem csak
Szerencsen, hanem a komáromi és
budapesti területeken is. Az õ fel-
adatuk a BTel-hálózatok kiépítése,
üzemeltetése és karbantartása. Õk
mûködtetik a helyi ügyfélszolgála-
tunkat is, amely Szerencsen, a Hu-
szárvár utca 24. szám alatt várja az
érdeklõdõket. A BTel helyi tarifával
hívható telefonszáma a 1235, amely-
nek tárcsázásával tájékoztatjuk az ér-
deklõdõket és megrendeléseket is fel-
veszünk. Elérhetõk vagyunk az in-
terneten is a www.btel.hu oldalon.

(x)

Szerencs Város Önkormányzata
ebben az évben is megrendezi a
Szerencsiek Egészséghetét. A Szán-
tó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szerve, a Magyar Vöröske-
reszt Szerencsi Szervezete, a Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Nonprofit
Kft., a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft., valamint Szerencs Vá-
ros Sportegyesülete által közösen
életre hívott programsorozat vál-
tozó helyszíneken várja az ér-
deklõdõket.

JÚNIUS 15. (SZERDA)
12 óra: Teniszverseny a Móra Fe-

renc úti teniszpályán.
14–16.30 óra között: Térsakkver-

seny a Szerencsi Fürdõ- és Wellness-
ház mögötti rózsakertben.

15 óra: Kispályás labdarúgó-baj-
nokság a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen. Elõzetes jelentkezés munka-
napokon a 47/565-240-es telefon-
számon.

15.30 óra: Új szolgáltatások a ren-
delõintézetben. Elõadó: Bobkó Géza
igazgató-fõorvos.

16 óra: Súlyemelõ bemutató és
 erõ próba a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen.

16.15 óra: Veszélyeztetett férfiak.
Molnár Pál belgyógyász fõorvos  elõ -
adása.

16.15 óra: Karate-bemutató a Sze-
rencsi Fürdõ- és Wellnessház mögöt-
ti rózsakertben.

16 óra: Szerencsi férfiak és nõk ba-
rátságos kézilabda mérkõzése a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban.

17–19 óra között: Asztalitenisz nyílt
edzés a Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületében.

JÚNIUS 20. (HÉTFÕ)
14 óra: Vitelki László gyógynövény

termékbemutatója, árusítás, tanács adás
a Népház aulájában. 

14 óra: Pethõné Lázár Mariann, ta-
nácsadó Tupperware bemutatója a
Népház nagytermében. 

15 óra: Csontritkulás megelõzésé-
nek lehetõsége, étrendi kezelése. Vá-
radi Ferencné dietetikus elõadása a
Népház nagytermében.

16 óra: „Jó házasság? Rossz há-
zasság?” Hogyan mérjük a kapcso-
latunkat? Restás László adventista lel-
kész elõadása a Népház nagyter-
mében.  

Az aulában testzsír-, széndioxid-,
vércukorszint-mérés.

16 óra: Úszás a család egészségé-
ért! Mamák-gyerekek játékos úszása
a Városi Tanuszodában.

17 óra: Kangoo-bemutató.  Érdek -
lõdés esetén 18 órától is a Bocskai gim-
názium aulájában.

18 óra: Aquafitness a Városi Tanu-
szodában.

Kísérõ esemény: vércukor- és vér-
nyomásmérés.

JÚNIUS 21. (KEDD)
9–12 óra között: Véradás a Gene-

rali Providencia irodájában (Szerencs,
Sallai út 14.).

Közben testzsír-, széndioxid-, vér-
cukormérés.

15.30 óra: Dióhéjban az allergiá-
ról. Tarr Tünde bõrgyógyász fõorvos
elõadása a Népházban.

16 óra: Szerencsi Férfiak V. Úszó-
versenye a Városi Tanuszodában.

Kísérõ esemény: testzsír-, széndio-
xid-, vércukormérés.

16.15 óra: Az osteoporosis mege -
lõzése, alakformálás, zsírégetés-izom-
építés, vibrációs tréning. Fodor Edit
gyermekgyógyász és Bodnár Edina
edzõ tájékoztatója a Népházban.

18 óra: Táncos aerobik bemutató,
a Cini-Minivel, közös edzés a részt-
vevõkkel. Ezt követõen aerobik-be-
mutató a résztvevõk bevonásával a
Szerencsi Fürdõ- és Wellnessházban.
(A résztvevõk mindkét programra vi-
gyenek magukkal polifoamot!)

JÚNIUS 22. (SZERDA) –
„VÁRANDÓS NAP” 

8 óra: BABA-BÖRZE (gyermekruhák
és gondozási kellékek) a Népházban.

8.30 óra: Csecsemõ és kisgyermek
újraélesztése, teendõk légúti elzáró-
dás esetén. Demeter János elõadása
a Népházban.

10 óra: Az õssejt tárolása. Dudás-
né Sebesi Csilla, a KRIO Intézet terü-
leti képviselõjének elõadása.

11 óra: „HIPP” termékbemutató a
Népházban.

15 óra: Baba-mama torna Hubay-
né Kovács Ildikó védõnõ vezetésével
a Szerencsi Fürdõ- és Wellnessház-
ban.

16 óra: Intimtorna Visóczki Márta
gyógytornász vezetésével a Szerencsi
Fürdõ- és Wellnessházban.

17 óra: Pilatesz-bemutató Rencsi
Magdolna irányításával a Szerencsi
Fürdõ- és Wellnessházban (a részt-
vevõk polifoamot vigyenek maguk-
kal!)

17 óra: „Boldog gyermek – boldog
család”. Sándor Csilla Judit tanító, gyer-
mek-agykontroll oktató elõadása a pol-

gármesteri hivatal Rákóczi út 63.
szám alatti épületében. 

JÚNIUS 23. (CSÜTÖRTÖK) 
16 óra: Zumba Bodnár Attila tánc-

oktatóval a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban.

16,30 óra: Elsõsegély-nyújtási be-
mutatót tart Szûcs András mentõtiszt
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. 

17 óra: TABATA torna Szabó Árpád
edzõ vezetésével a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban.

18 óra: Szerencsiek Egészséghete
programzáró. Eredmények ismerteté-
se, felajánlások kisorsolása.

Kísérõ esemény: testzsír-, széndio-
xid-, vércukormérés.

Egészségügyi szûrések a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézetben (személyazonosí-
tó okmány és TAJ kártya szükséges): 

Méhnyakrákszûrés június 20–23.
Helyszín: nõgyógyászat II. emelet,
hétfõ: 11–13 óra, kedd: 13–14 óra,
szerda: 11–12.30 óra, csütörtök: 15–
17 óra.

Bõrrákszûrés, június 16–22-ig 11–
12 óra között, helyszín: bõrgyógyá-
szat II. emelet.

Hallásvizsgálat, június 15–17-ig,
helyszín: foglalkozás-egészségügy II.
emelet: szerda: 8–14 óra, csütörtök:
12–15 óra, péntek: 8–12 óra. 

Szájüregi szûrés a Rákóczi út 51.
szám alatti fogászaton június 17-én,
20-án és 22-én 11–12 óra között. 

Szemészeti szûrés (zöldhályog, szür-
kehályog) a szemészeten (I. emelet) jú-
nius 20–23. között hétfõ: 17–18 óra,
kedd: 17–18 óra, szerda: 13–14 óra,
csütörtök: 18–19 óra. 

Allergiaszûrés a II. emeleti fül-orr-
gégészeten június 21-én 10–12 óra kö-
zött. 

Prosztataszûrés az urológiai szak-
rendelõben június 15–22. között:
szerda 13–14 óra, péntek 11–12 óra,
hétfõ 14-15 óra. 

INGYENES SPORTOLÁSI
LEHETÕSÉGEK

Úszás, június 20–23. (hétfõ–csü-
törtök) 17–21 óra között a Városi Ta-
nuszodában. Tel.: 47/ 560-254.

Fallabdapálya a Szerencsi Fürdõ- és
Wellnessházban június 20–23. (hétfõ–
csütörtök) 10–20 óra között (idõpont-
egyeztetés szükséges, tel.: 06 (47) 560-
250.

Futás a Szerencsi Általános Iskola
Rákóczi épületének pályáján, június
20–22. (hétfõ–szerda) 18–19 óra kö-
zött.

Második alkalommal rendezett
kerti partit az általa támogatott sport-
szakosztályok vezetõinek, üzleti part-
nereinek május 27-én a Miskolci Vi-
gadóban Braun Miklós. Az ese-
ményre meghívást kaptak Szerencs
polgármestere és alpolgármesterei,
valamint a megyei kórház baleseti se-
bészeti osztályának orvosai és nõvé-
rei is, akik tavalyi kutyabalesete után
ápolták a Nektár Hungary Kft. sze-
rencsi tulajdonos ügyvezetõ igazga-
tóját. 

Az üzletember köszöntõjében is-
mertette, hogy öt településen bizto-
sít anyagi segítséget összesen tíz
amatõr sportszakosztály számára.
A szerencsi kosárlabdázók meg-
nyerték az NB II Keleti csoportjának
bajnokságát. Braun Miklós felidéz-
te, hogy életében nyolc sportágat

ûzött, ebbõl a futballt, az asztalite-
niszt, a sakkot és a tekét verseny-
szerûen. Tavalyi kutyabalesetét, ami-
kor a saját nagytestû ebe fordult
szembe vele, súlyos kézsérüléseket

okozva, humoros formában
idézte fel, az egykor utcai har-
cosként is sikeres thai boksz baj-
nok  Kunkli Tivadar sportpálya-
futását említve: 

– Az elmúlt évben 80 kg-os
súlycsoportban én is küzdöttem
barátinak hitt ellenfelemmel, sö-
tétedés után az utcán, betonon,
élethalálharcban. 15-20 perc
birkózás után a bíró seprõvel ve-
tett véget a küzdelemnek, mivel
ellenfelem tisztességtelen mód-
szert alkalmazott, vagyis hara-
pott. Így kerültem a kórházba.
Barátinak hitt ellenfelem ameri-

kai törvények szerint került a bíró-
ságra, majd az ítélõtáblára, melynek
értelmében elõször 3 hét házi õri-
zetbe rendelték, majd elaltatták és
tisztességgel eltemették.

Válassz új szenvedélyt, válaszd az egészséget!

SZERENCSIEK EGÉSZSÉGHETE
BTEL: INTERNET, TELEFON
ÉS DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ

AZ ÉRTÉKTEREMTÕ MUNKA MEGBECSÜLÉSE 

Braun Miklós és felesége házigaz-
daként köszöntötte vendégeit.
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CIKLÁMEN

Ettõl az ajánlattól majd 
megjön a kedve a festéshez!

Héra belsõ 16 l 4390 Ft

Héra színes 2,5 l 3050 Ft

Héra színes 5 l 5350 Ft

Diszperzit homlokzatfesték 15 l 6300 Ft

Minden 10 000 Ft feletti vásárlásnál 500 Ft értékû
vásárlási utalványt adunk ajándékba! 

Színkeverés helyben!

MINDENT EGY HELYEN A CIKLÁMENBEN!

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

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

Pavilon 
Édességbolt

Szerencs, 
Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Küllemhibás
pilóta- 
keksz 

500 g
390 Ft
(780 Ft/kg)

Az akció a készlet 
erejéig érvényes!

üzemanyagtöltô 
állomás

KÍNÁLATUNK: 

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

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

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

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes vetõmagvásár
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% engedmény! 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

SZÔLÔ- 
ÉS GYÜMÖLCSTERMELÔK 

FIGYELMÉBE! 
Szántóföldi növényekhez 

növényvédô szer kapható! 

Eng.sz.: R-1787/1998

KIRÁNDULÁSOK SZERENCSI INDULÁSSAL 2011-BEN
Július 9.: Közel a természethez… Tisza-tó, Hortobágy. Részvételi díj: 6900 Ft/fô.

Július 16.: Ungvár – Munkács. Részvételi díj: 5500 Ft/fô.
Július 23.: Szlovákiai barlangtúra. Részvételi díj: 9900 Ft/fô. 

Július 30. – augusztus 4.: Párizs–Versaille–Disneyland. Részvételi díj: 60 000 Ft/fô.
Augusztus 6.: Balatoni csobbanás. Részvételi díj: 6600 Ft/fô.  

Augusztus 13–14.: Krakkó, Wieliczka, Dunajeci tutajozás.
Részvételi díj: 17 700 Ft/fô.

Szeptember 24–25.: Lisztománia… Liszt nyomában. Részvételi díj: 16 900 Ft/fô.
Szeptember 29. – október 2.: Erdélyi barangolás. Részvételi díj: 39 900 Ft/fô.

Október 14–16.: Arany Prága. Részvételi díj: 30 300 Ft/fô.
December 3.: Advent Bécsben. Részvételi díj: 9900 Ft/fô.

December 10.: Advent Kassán. Részvételi díj: 2900 Ft/fô.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

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

Honlap: www.zemplentourist.hu

SZERENCSI
VASUDVAR
� Idomacélok széles választékban
� Álmennyezetek már 300 Ft/m2-tõl
� Gipszkarton, OSB-3 lapok
� Mûanyag hullámlemezek, 

kertészeti és tófóliák
� Flexkorongok, elektródák, 

kötözõdrótok
� Alu, horganyzott, normál 

és mini csatornák
� Tapéták, tapétaszegõk, stukkók

� Elektromos kisgépek, szerszámok, csavarok
� Locsolótömlõk széles választékban

A házhoz szállítás 50 000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2
Tel.: 30/336-1290

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–12 óráig,
12.30–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig

AKKUMULÁTOROK 
LEG… 

LEG… 
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

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

Minden típusú akkumulátor és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.  

AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!

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

meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek.

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

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

SZARVASMARHA- 
TRÁGYAKOMPOSZT!

Szagtalan, rostált, apró szemcsés, vegyszermentes. 

TERMÉSZETES TÁPANYAG! 

� Szobanövények, erkély- és balkonnövények,
kerti vetemények, pázsitok ültetéséhez.
� Elhasznált virágföldek megújítására. 
� Öntözéshez tápoldat készítésére. 

50 literes kiszerelésben, folyamatosan kapható. Ára: 20 Ft/liter. 

Tel.: 20/31-75-824.
Szerencsen és közvetlen környékén a házhoz szállítás ingyenes. 

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. 
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AKIT ÁLLATORVOSNAK
TEREMTETT AZ ISTEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Nagyon fájt a szívem a tönkretett pa-

rasztokért. Régen volt egy kis háztáji,
állatokat tartottak, és végül semmijük
nem maradt. Most végre kezd megin-
dulni a vidék helyreállítása, nagyon iz-
gulok, hogy sikerüljön!

1964-ben történt, hogy a megyei ta-
nács megvett nekünk egy nagyobb,
fürdõszobás szolgálati lakást Szerencs
fõutcáján, de elfoglaltságom miatt nem
tudtunk azonnal költözni, mert éppen
a sertésoltás idõszaka volt. Pár nap múl-
va mentem a kulcsért, akkor pedig már
azzal fogadtak, hogy ne haragudjak, de
a járási tanács elnöke kapja meg az em-
lített lakást, mi pedig az õ korábbi lak-
helyére költözhetünk. Nagyon elkese-
redtem, mert az egy fürdõszoba nélküli
lakás volt, aminek a falai az alatta lévõ
pince miatt meg voltak süllyedve. Be-
jelentkeztem a megyei párttitkárhoz ki-
hallgatásra, és elõadtam a problémá-
mat: megkérdeztem, hogy milyen do-
log az, hogy ide jön Szerencsre egy pa-
rasztgyerekbõl lett diplomás, családos
ember dolgozni és nem adnak egy nor-
mális lakást. Megkért, hogy értsem
meg: egy járási vezetõ embernek inkább
szüksége van egy ilyen lakásra, mint
egy állatorvosnak. Megnyugtatásul 50
ezer forintot utalt ki, hogy rendbe hoz-
zuk a nekünk szánt ingatlant. Késõbb
vettünk egy telket, amin négy éven ke-
resztül építettük a házunkat. 

Édesapám meghatározó személyiség
volt a községben, addig senki nem akart
belépni a téeszbe, amíg õ nem lépett
be. Megzsaroltak, hogy gyõzzem meg
õt, különben nem dolgozhatok to-
vább, mint állatorvos. Ilyen mó-
don1960-ban bekényszerítették a té-
eszbe, elvittek tõle mindent: az állat-
okat, a földmûveléshez használt gé-
peket. Nagy tragédia volt ez, fel akar-
ta akasztani magát, amiért elveszett az
õsöktõl örökölt föld. 

Idõközben szarvasmarha-szakállat-
orvosi diplomát is szereztem. Saját há-
zunkba 1970-ben költöztünk be. Négy
lányunk született, mindannyian diplo-
mások. Az ikrek 1960-ban, a harma-
dik lányunk 1962-ben, a negyedik pe-
dig 1967-ben született. Nagyon jó ké-
pességû gyerekek: kettõ közülük jogász,
egy orvos és egy mérnök-közgazdász,
mind vezetõ beosztásban vannak. Van
tíz unokánk, közülük kettõ diplomás,
hat egyetemista, egy gimnazista, egy pe-
dig most kezdi az általános iskolát, és
van már egy másfél éves dédunokánk
is. Szívesen töltjük velük az idõnket,
amikor hazalátogatnak.

– Hogyan telnek a nyugdíjas évei?
– Gerincpanaszaim miatt 63 éves ko-

romban vonultam nyugállományba,
ezt követõen a családi háznál láttam
el a magánpraxisomat, ahol rengetegen
felkerestek. Késõbb dr. Búza László és
dr. Lajcsák Attila kollégák kértek, hogy
csináljunk egy saját állategészségügyi
komplexumot. Összefogásunk ered-

ményeként 1999 januárjában megnyi-
tottuk a Szerencsi Állatorvosi Centru-
mot, melyben gyógyszertár, rendelõ,
mûtõ és váró kapott helyet. A nyitó-
ünnepségen hangzott el az elsõ, 1956-
os beszéd a városban a feleségem  elõ -
adásában. Az épület falán a hõsi ha-
lott ifj. Tatay Zoltán emléktábláját is el-
helyeztük. A forradalom emlékeinek
ápolásáért 2002-ben 301-es Emlék -
plakettet kaptunk a Történelmi Igaz-
ságtétel Bizottságtól. Abban az esz-
tendõben kiléptem a társulásból, fel-
számoltam minden szakmai tevé-
kenységemet. Visszavonulásomat
fõként az indokolta, hogy az utóbbi
években különféle egészségügyi prob-
lémák találtak rám, ami érthetõ, hiszen
a 77. életévemet fogom betölteni idén
augusztusban. Szabadidõmben a ker-
temet ápolom, ellátom magunkat, sõt,
szívesen adok másnak is a rengeteg
megtermelt zöldségbõl. Templomba
járó emberek vagyunk, 15 éven ke-
resztül én voltam a görög katolikus egy-
ház világi elnöke. A rendszerváltás ide-
jén két évig az SZDSZ szerencsi ügyviv-
õje voltam, aztán rájöttem, hogy ez
majdnem egyenlõ a késõbbi MSZP-vel,
úgyhogy kiléptem a pártból. Késõbb Fi-
desz-tag lettem a feleségemmel együtt.
Ahogy megbetegedtem, az egyházi és
a pártfunkciómról is lemondtam.

– Visszatekintve, hogyan értékeli
több évtizedes pályafutását?

– Nem is tudtam volna jobb dolgot
elképzelni magamnak, mint hogy ál-
latorvos legyek, mert bárhová is hívtak,
úgy éreztem magam mindig, mintha a
szüleimhez mentem volna haza. Ahol
csak lehetett, segítettem az embereknek,
jó kapcsolatot ápoltam velük. Idõvel már
nemcsak azzal kerestek meg, hogy be-
teg a jószáguk, hanem különféle ma-
gánjellegû problémáikkal is hozzám for-
dultak. Úgy érzem, a jó Isten állator-
vosnak teremtett, mert a munkámban
mindig örömöt találtam. Ha éjjel hív-
tak, akkor is azonnal mentem, mindig
készen álltam segíteni. A munkámat be-
csülettel végeztem: „A”, azaz kiváló ka-
tegóriájú állatorvosnak minõsítettek.
1979-ben Kiváló Munkáért járó mi-
niszteri kitüntetést kaptam, az arany-
diplomámat 2007-ben vehettem át.

– 2000-ben Szerencs Városért a Köz-
szolgáltatásban elismeréssel jutalmaz-
ták, idén áprilisban pedig Pro Urbe Sze-
rencs díjat kapott. Mit jelent Önnek ez
a kitüntetõ cím? 

– Nagy boldogsággal tölt el, hogy
megkaptam ezt az elismerést. Ha sze-
gény apám élne, büszke lenne a fiára,
hogy egy város így megbecsüli. A ha-
lálos ágyán megígértem neki: ha az Is-
ten segít, akkor visszaszerzem az el-
veszett birtokot. Ez sikerült is. Sokat je-
lent tehát ez a kitüntetés, ezzel is pél-
dát statuálok az unokáimnak, hogy be-
csülettel végezzék a rájuk bízott fel-
adatot, s akkor megkapják a méltó el-
ismerést. Hegymegi Rita

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

A POS TÁ JÁ BÓL

VIHAR 
A DÍSZPOLGÁRI CÍM KÖRÜL
Botrányos lépésnek tartja a monoki

önkormányzat május 19-ei döntését a
község elõzõ polgármestere. Szepessy
Zsolt szerint a testület a jelenlegi tele-
pülésvezetõ beterjesztésére visszavon-
ta II. János Pál pápa díszpolgári címét,
amelyet az elõzõ grémium adomá-
nyozott a szentatyának. Demeterné
Bártfay Emese polgármester szerint
elõdje politikai célokra használja fel a
szentatya emlékét, hiszen II. János Pál
pápa soha nem volt Monok díszpolgára.
A testület legutóbbi ülésén mindössze
egy korábbi, az elõzõ polgármester ál-
tal végre nem hajtott határozatot vont
vissza.

Szepessy Zsolt május 24-én sajtó-
közleményében világviszonylatban
egyedülálló, példa nélküli, botrányos,
felháborító esetnek nevezte a döntést.
Álláspontja szerint a monoki önkor-
mányzat visszavonta II. János Pál dísz-
polgári címét, amit az elõzõ képvise-
lõ-testület az õ elõterjesztésére szava-
zott meg. A korábbi döntés indoklása
szerint a Szentatya mindenki számára
példamutató és követendõ élete, em-
berszeretete, erõs, megingathatatlan
hite egyház- és közösségépítõ, erõsítõ
tevékenységének elismeréséül és kö-
szönetéül kapta a rangos címet. A te-
lepülésen nagyrészt katolikus, istenfé-
lõ emberek élnek, akik mindannyian
tisztelik II. János Pál pápát, Szepessy
Zsolt szerint ezért is érthetetlen a pol-
gármester asszony döntése. A község
elõzõ vezetõjének Demeterné Bártfay
Emeséhez írt nyílt levelében foglaltak
szerint a mostani határozat az egész vi-
lág elõtt lejáratta Monokot, a monoki
embereket. Tettükkel arcul csapták a
világon élõ katolikus hívõk millióit,
megsértették a katolikus egyházat, és
a Szentatya emlékét. 

Demeterné Bártfay Emese lapunkhoz
eljuttatott közleményében valótlannak
nevezte Szepessy Zsolt azon állítását,
amely szerint a monoki képviselõ-tes-
tület visszavonta II. János Pál díszpol-
gári címét. A polgármester hangsú-
lyozta, hogy a 2005-ben elhunyt ka-
tolikus egyházfõ sohasem volt Monok
díszpolgára. A 2011. május 19. nap-
ján megtartott képviselõ-testületi ülé-
sen mindössze egy már lejárt határidejû
határozat visszavonása történt meg,
amely végrehajtásának a felelõse ép-
pen Szepessy Zsolt lett volna. A tele-
pülés elõzõ képviselõ-testülete 2010 jú-
liusában hozott egy határozatot, mi-
szerint díszpolgári címet adományoz-
nak II. János Pál pápának. Az ügyben
azonban semmiféle elõkészület nem
történt, sem az egyház helyi képvise-
lõivel, sem a Vatikánnal nem egyezte-
tett a volt polgármester, vagyis a kije-
lölt határ idõben, 2010. szeptember
18-án nem hajtották végre a határoza-
tot. – Most mindössze annyi történt,
hogy átnéztük a lejárt határidejû hatá-
rozatokat, s mivel a díszpolgárság ado-
mányozásáról szóló helyi jogszabály
nem teljesült, visszavontuk azt– emel-
te ki Demeterné Bártfay Emese. – Az,
hogy Szepessy Zsolt a legrosszabb ér-
telemben vett szenzációhajhászás cél-
jából az ügy kapcsán ilyen módon fél-
retájékoztatta a közvéleményt, sértõ
nem csak Monok községre, de minden
vallásos emberre nézve. Szepessy Zsolt
közleménye átlépte mind a jóérzés,
mind a büntetõjog határait, részben,
mert valótlan állításokat tartalmaz,
részben, mert II. János Pál pápa sze-

mélyét használta arra, hogy ezáltal ki-
csinyes politikai és szereplési ambícióit
valamelyest kiélje. A település új pol-
gármestereként a képviselõ-testület
többségével egyetértésben azon dol-
gozom – emelte ki közleményében De-
meterné Bártfay Emese –, hogy oksze-
rû és felelõs gazdálkodás révén Monok
súlyos pénzügyi helyzetét konszoli-
dáljam, ami alapvetõen szemben áll az
azt  elõ idézõ, Szepessy Zsolt által kép-
viselt részigazságokon és valótlansá-
gokon alapuló demagóg politikával,
amely jelen ügy kapcsán már arra a
szintre süllyedt, hogy a Szentatya em-
lékét használja eszközként.

KERESEM 
AZ OSZTÁLYTÁRSAIMAT

Ötvenöt éve annak, hogy Szerencsen
az általános iskola 8. osztályát befe-
jeztük, osztályfõnökünk Kolozsvári Jó-
zsef volt. A mi korosztályunk a világ-
háború alatt született, gyerekként él-
tük meg a vesztes háborút és a bol-
dogabb jövõben reménykedve tanul-
tuk a 49’-es alkotmányt. Az elmúlt  idõ -
szakban tizenegy, volt osztálytársam-
mal már felvettem a kapcsolatot, levelet

küldtem nekik, hogy szervezzünk egy
szerencsi találkozót. Tizennégy, volt di-
áktársunkról azonban nincs informá-
ciónk, csak régi, 1956-ban érvényes
lakcímüket ismerem: Bernáld Tamás
(Szerencs, Malomtanya), Lutter Lajos
(Szerencs, József Attila út 14.), Majo-
ros János (Szerencs, Temetõ köz 5.),
Müller Miklós (Szerencs, Gyár út 5.),
Molnár Gábor (Szerencs, MÁV-telep),
Németh István (Szerencs, Bocskai út
9.), Novotnik Ferenc (Szerencs, Pin-
cesor u. 7.), Novotnik Ferenc (Szerencs,
József Attila út 13.), Siskó József (Sze-
rencs, Temetõ köz 32.), Suhaj István
(Fürst S. u. 9/a), Szloboda József (Sze-
rencs, Bocskai út 9.), Takács Miklós
(Szerencs, Dózsa Gy. u. 24.), Verpec
József (Szerencs, Ondi út 6.). Kérem
az olvasókat, hogy aki tud, segítsen a
hiányzó adatok megszerzésében. Hoz-
zátartozók értesítését várom azokról a
személyekrõl, akik ma már nincsenek
az élõk sorában (sajnos, az élet egy-
szer véget ér). Segítségüket megkö-
szönve, tisztelettel:

Varga Attila 
1203 Budapest, 

Téglagyártó utca 11/A, lph. fszt.1 
Tel.: 70/776-2019

Az utóbbi évek szemléletváltásának
köszönhetõen a mai kor embere a mo-
dern orvoslás mellett szívesen hívja se-
gítségül a természet adta kincseket.
Napjainkban tehát nagy hangsúlyt kap
az egészségmegõrzés és a betegség-
megelõzés, melynek eredményeként
megnõtt a preventív, gyógyhatású ter-
mékek iránti kereslet. 

Vitelki László és felesége, Vitelkiné
Jenei Marianna (fotónkon) 1993-ban in-
dították egyéni vállalkozásukat. Kez-
detben a régi Hegyalja Áruházban volt
üzletük, ahol sok mindennel foglal-
koztak az ékszerkészítéstõl a virágkö-
tészeten át az egzotikus keleti aján-
déktárgyak forgalmazásáig. Több évig
járták a környékbeli vásárokat, ren-
dezvényeket. Régóta dédelgetett vágyuk
vált valóra, amikor 1998-ban egy új te-
vékenységi kör: a gyógynövény-for-
galmazás irányába fordultak. A gyógy-
növény kereskedelem fortélyairól az el-
induláskor semmiféle tapasztalattal
nem rendelkeztek, folyamatosan sajá-
tították el az ismereteket, az árukész-
letet pedig a vevõk igényei alapján ál-
lították össze. Késõbb mindketten ter-
mészetgyógyászati tanulmányokat foly-
tattak, bõvítették szakmai ismereteiket.
Ahogy három gyermekük cseperedett,
a Start kártya nyújtotta lehetõségeket ki-
használva Mariann is fõállásban kez-
dett dolgozni a boltban, majd egy
 rész állású kolleganõt is felvettek. A szak-
üzlet árukínálata széles skálán mozog,
a gyógynövényeken kívül megtalálha-
tók az üzlet polcain reform élelmisze-
rek, biokozmetikumok, gyógyhatású ké-
szítmények és táplálék-kiegészítõk is.

– Szerencs fõutcáján található gyógy-
növényboltunkat 2001-ben nyitottuk
meg. A vevõink nagyon szeretik, hogy
nem pusztán egy terméket kapnak a vá-
sárlás alkalmával, hiszen tõlünk senki
nem távozhat úgy, hogy a saját prob-
lémájához kapcsolódó plusz informá-
cióval, életmódbeli jó tanáccsal ne lát-
nánk el. Ennek köszönhetõen nagy bi-

zalommal fordulnak hozzánk, amit ez-
úton is köszönünk. Én az egészségügy
és a természetgyógyászat összehango-
lásában tudok segíteni nekik, a felesé-
gem természetgyógyász, gyógymasszõr
végzettségû, gyógyszerész kolleganõnk
pedig a hatóanyagok területén járatos
– mondta el Vitelki László.  – A gaz-
dasági válság és a multinacionális cé-
gek városban való letelepedése meg-
nehezítette a munkánkat, hiszen nem
tudunk velük árversenybe bocsátkoz-
ni. Próbálunk olyan plusz szolgáltatá-
sokat nyújtani vásárlóinknak, amiket a
multik nem tudnak: rugalmasabb, vevõ-
centrikusabb magatartást tanúsítunk,
változatosabb termékskálát biztosítunk.
Fontosnak tartjuk, hogy ne a legolcsóbb
árucikkeket, hanem a megfelelõ ár-ér-
ték aránnyal rendelkezõ termékeket
forgalmazzuk, mert a minõségbõl az ár
kedvéért nem vagyunk hajlandók leadni.
A jövõben az uniós jogharmonizáció
meg fogja nehezíteni a gyógynövény-
kereskedelmet, ami további fejleszté-
seket igényel, ehhez pályázati források
igénybevételét tervezzük. Vitelkiné Je-
nei Marianna hozzátette: – Szívügyünk,
hogy segítsünk a hozzánk forduló em-
bereknek. Nem a forgalomnövelésre és
az öncélú pénzkeresésre helyezzük a
hangsúlyt, hanem a segítségnyújtásra,
ami hosszú távon a vállalkozásunk
fennmaradásának és fejlõdésének az
egyik záloga. H. R.

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert
Tisztelt Autótulajdonos! 
Induló szervizakciónk keretében ingyenes tavaszi átvizsgálást hirdetünk, valamint

nálunk vásárolt olaj + szûrõ esetében ingyenes olajcserét végzünk (4 liter 10w40 Cast-
rol + szûrõvel már 8500 Ft-tól). 

Vállalunk továbbá: mûszaki vizsgáztatást, mûszaki vizsgára való felkészítést, ere-
detiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellátást biztosítunk ked-
vezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvédelmi mérés díja a jog-
szabálynak megfelelõen beépítésre került. 

Vizsgáztatható jármûkategóriák: Vizsgadíj
Motorkerékpár 11 000 Ft
Személygépkocsi 20 000 Ft
Kis tehergépkocsi (3,5 t alatti) 24 000 Ft
Tehergépkocsi (3,5 t feletti) 40 000 Ft 

+ esetleges pótdíjak 
Autóbusz (belföldi) 40 000 Ft
Mezõgazdasági vontató, lassú jármû 18 000 Ft
Személygépkocsival vontatott utánfutó 13 000 Ft
Pótkocsi (1500 kg össztömeg felett) 23 000 Ft 

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 7–15 óráig.

Bejelentkezni a 47/380-064-es vagy a 47/580-064-es telefonszámokon lehet. 

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL 
A GYÓGYÍTÁS SZOLGÁLATÁBAN
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– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó.
Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.:
47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (10)

– Szerencsen eladó egy teljeskörûen felújított, gáz-központi
fûtéses társasházi lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron.
Érd.: 20/966-9748. (10)

– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt 55 m2-es társasházi
lakás 7,5 M Ft-ért + garázs 500 000 Ft-ért eladó. Érd.:
30/499-4557. (10)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon borospince, szõlõprés, mûanyag ballonok
(80 l, 50 l, 25 l) eladók. Érd.: 47/363-610. (10-11)

– Szerencsen a Rácz dûlõben 4000 öl mûvelt földterület,
melybõl 1300 öl szõlõként nyilvántartott, rajta 60 m2-es kõ-
épülettel kedvezõ áron eladó. Érd.: 30/747-9200. (10)

– Szüretelõ eszközök kedvezõ áron eladók: 10 hl mûanyag
tartály, 12 és 20 hl fém tartály, daráló-zúzó-bogyózó, rozs-
damentes duplafalú üst, 5 hl-es forgó kosaras szõlõprés, 10
és 20 kg-os gázpalackok. Érd.: 30/747-9200. (10)

KIADÓ
– Szerencsen a városközponthoz közel, 50 m2-es, 1+ fél
szobás lakás kiadó. Érd.: 70/359-6065 vagy dszilagyi@cit-
romail.hu. (10-11)

INGATLAN
– Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfortos ház
eladó. Vállalkozásra vagy irodának is alkalmas. Irányár: 8,5
M Ft. Érd.: 70/704-6393. (10-11)

– Sürgõsen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás. Zárt
udvar, gázkonvektoros fûtés, 2 szoba, konyha, fürdõszoba,
2 fáskamra. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 20/488-5320, 70/363-
1658. (10-11)

– Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöldöve-
zetben lévõ családi ház sürgõsen eladó áron alul. Érd.:
20/269-0430. (10-11)

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó külön
bejáratú, 2 + 4 szobás családi ház. Kisebb cserét beszámí-
tunk. Érd.: 20/4464-662. (10-11)

– Bekecsen 85 m2-es, Szerencs fõutcáján 100 m2-es családi
ház eladó – irodának, üzletnek is. Érd.: 20/557-7215. (10-
11)

– Szerencsen az Ondi út 8. szám alatt 38 m2-es kis lakás
szoba-konyha, fürdõszoba és kamra helyiségekkel eladó.
Érd.: 20/851-0672. (10-11)

– Eladó Szegeden 51 m2-es lakás. Érd.: 20/9347-639. (10-
11)

– Szerencs központi részén (piachoz közel) a Tatay Z. út 5.
szám alatt vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Érd.:
30/486-5534 este. (10)

– Szerencs, Ondi út 1/B szám alatt 51 m2-es lakás eladó.
Érd.: 70/387-9741. (10)

– Eladó Szerencsen a Tesco közelében egy kétgenerációs,
kifogástalan állapotú családi ház. Mûanyag nyílászárók, ve-
gyes tüzelés, szuterén, lambériázott alsó szint és lépcsõház.
A házhoz rendben tartott udvar és építkezésre is alkalmas
kert tartozik. Érd.: 20/218-5165. (10)

– 56 m2-es társasházi lakás eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.: 20/500-
8761. (10)

– Szerencsen a Kölcsey u. 28. szám alatt 50 m2-es családi
ház eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.: 30/455-0164, 47/356-
045. (10)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

– Szerencsen a városközponthoz közel, nyugodt, csendes
helyen 56 m2-es, 2. emeleti társasházi lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 70/2729-271. (10-11)

VEGYES
– Szerencsen 300 literes fagyasztóláda, hagyományos mo-
sógép, centrifuga és mini mosógép olcsón eladó. Érd.:
30/578-3795. (10-11)

– 360 db bontott cserép eladó. Ár: 20 Ft/db. Érd.: 70/312-
4785. (10-11)

– Bontott keresztúri blokkot vásárolnék. Tel.: 20/211-1103.
(10-11)

– Házilag gyártott, 3 mm-es vastagságú, 50 literes üstház
üsttel eladó. Érd.: 47/360-460. (10-11)

– Hagyatékból hálószobabútor és konyhabútor eladó. Érd.:
30/486-5534 este. (10)

– Gépelést, gyermekmegõrzést, takarítást vállalok. Érd.:
70/387-9741. (10)

– Kulcsmásoló gép a hozzá való összes tartozékkal sür gõsen
eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: 30/952-9314. (10)

– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését olcsón
vállalom. Érd.: 47/363-891. (10)

– Singer varrógép, lábbal hajtós, új asztallal eladó. Érd.:
20/494-4590. (10)

– Régi, rézbõl készült permetezõ eladó. Érd.: 20/494-4590.
(10)

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. június 17-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

június 24., július 8.

500 forint

�

�

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

VÉRADÁS
JÚNIUS: 

Június 16. (csütörtök): Tállya.
Június 21. (kedd): 

Szerencsen 
a Generali Providencia épületében, 

a „Szerencsi Egészséghét 2011” 
program keretében.  

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: min-

den hónap elsõ csütörtökjén, legkö-
zelebb július 7-én 13–16 óráig. Tel.:
47/565-202.  

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: min-
den hónap harmadik hétfõjén, legkö-
zelebb június 20-án 14–16 óráig. Tel.:
47/565-203.

Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legköze-
lebb június 13-án 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.

Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
pá ros hét szerdáján, legközelebb júni-
us 15-én 8–16 óráig. Tel.: 47/565-202.

Az ügyfélfogadások elõzetes telefo-
nos bejelentkezés alapján történnek.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ 
Koncz Ferenc, a 11. számú egyé-

ni választókerület országgyûlési kép-
viselõje minden hónap második he-
tének csütörtökjén – legközelebb
július 14-én – 14 és 17 óra között vár-
ja a személyesen hozzá fordulókat
 elõre egyeztetett idõpont szerint. A fo-
gadóóra helyszíne a Huszárvár út 14.
szám alatti országgyûlési képviselõi
iroda.  

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10

és 13 óra között fogadja az érdeklõ -
dõket. Legközelebb június 22-én.
Tel.: 47/565-200. 

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig.
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

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

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

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

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

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

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén – legköze-
lebb július 4-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense minden hó-
nap elsõ hétfõjén, legközelebb júli-
us 4-én 9–12 óráig tart fogadónapot. 

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

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

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

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

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Június 6–12.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton–vasárnap: 8–
14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Június 13–19.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Június 20–26.: Centrum (ügyele-
tes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

kóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Cent-
rum gyógyszertár: Szerencs, Rákó czi
út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/ 361-433. Szerencs gyógy-
szertár: Tesco áruház. Tel.: 47/560-
302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszol-

gálat. Telefonszám: 47/362-255.  

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

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

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

KISTÉRSÉGI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig, pén-
tek: 10–12 óráig. Kedden és csütör-
tökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kap-
csolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–
13.30 óráig. Családvédelmi szolgá-
lat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök:
9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Tel.: 47/561-025.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁM-
HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 8–14 óra,
szerda 8–17 óra, péntek 8–12 óra. 

Miskolc, Kazinczy út 19.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 8–18 óra,

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

ÜGYFÉLFOGADÁS

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

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

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

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

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

� ADK autódaru-bérbeadás
� Minõsített keverõbõl minõsített beton

EMLÉKEZÉS

Állok a sírodnál némán, zokogva.
Kisfiam, csak rossz álom, 
gyere hozzám vissza!!!

Kisfiam, légy boldog, ahová mentél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél. 

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafenn örök boldogságot!!!

Kinek gyermekét nem fedi sírhalom,
nem tudja, mi az igazi fájdalom!!!

Fájó szívvel emlékezem életem
legfájdalmasabb napjára, 

amikor gyermekem, 
KIRÁLY ISTVÁN, 

volt taktaharkányi lakos 
2008. június 11-én elhunyt. 

Örökké bánatos, 
összetört szívû édesanyja

Szerencsen a Csalogány közben (a városközpontban) 3
szobás, amerikai konyhás, új fürdõszobás, gázcirkó
fûtéses, egyszerû, de belül tágas ház eladó. I. ár: 7,8
M Ft. Érd.: 70/618-1054. (10-11)
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(Folytatás az 5. oldalról.)
A széksértés szabálya Heves János

szándéka ellenére, dr. Bobkó Géza és dr.
Gál András tartózkodása mellett benne
maradt az SZMSZ-ben, és annak az egy
év múlva történõ felülvizsgálatát is meg-
szavazták a képviselõk. A hitelfelvé-
telrõl való rendelkezési jogkör, valamint
a 25 ezer forintos értékhatárig való dön-
tési jog gyermekvédelmi támogatás irán-
ti kérelmek ügyében maradt a polgár-
mesternél. Heves János arról érdeklõdött,
hogy hogyan értendõ az, hogy az ön-
kormányzatot és a hivatalt érintõ kérdé-
sekben sajtónyilatkozat adására a pol-
gármester, a jegyzõ, vagy az általuk fel-
hatalmazott személy jogosult. Megkér-
dezte, hogy eszerint egy képviselõ nem
jogosult sajtótájékoztatót tartani? Dr. Inán-
csi Tünde jegyzõ ismertette, hogy a pol-
gármesteri hivatal SZMSZ-e a hivatali dol-
gozókra terjed ki, akik önkormányzati
ügyekben nem tehetnek sajtónyilatkoza-
tot, de a képviselõ-testületre nem vonat-
kozik a szabályzat. Az önkormányzati
SZMSZ-re vonatkozó rendeletet végül dr.
Bobkó Géza tartózkodása mellett, a pol-
gármesteri hivatal SZMSZ-ére vonatkozó
határozati javaslatot pedig egyhangúlag
fogadta el a testület. 

SZERENCSI EGÉSZSÉGHÉT 
A folytatásban a Szerencsi Egészség-

hét 2011. rendezvény terveirõl Porkoláb
Béláné tájékoztatta a testületet. A helyi
népegészségügyi intézet és az ESZEI
közremûködésével többek között egész-
ségügyi  elõ adások és bemutatók, spor-
tolási lehe tõségek, valamint szûrõvizs-
gálatok is lesznek sok egyéb program mel-
lett. Dr. Egeli Zsolt hozzátette: a gyógyítás
a legdrágább, és bár a megelõzésrõl so-
kat beszélnek, keveset tesznek érte. Az
egészséghét azonban pont ezt a célt szol-
gálja. Nagy port kavart a szóban forgó
 elõ terjesztés határozati javaslata, misze-
rint az önkormányzat utólagos elszá-
molással kötelezettséget vállal arra, hogy
intézményeinek használatából és a fel-
ajánlott ingyenes belépõk árából szár-
mazó bevételkiesést a 2011. évi költ-
ségvetés terhére a Városüzemeltetõ Kft.-
nek megtéríti. Dr. Bobkó Géza a pénz-
ügyi bizottság részérõl technikailag bo-
nyolultnak nevezte a bevételkiesés visz-
szaforgatását és nem tartotta világosnak
annak okát, ugyanis szerinte ez esetben
olyan bevételrõl van szó, ami – ha nincs
a rendezvény – nem is jelenik meg. Kéri,
hogy minden intézmény támogassa a
maga eszközeivel a programot, az anya-
gi szempontokat pedig tekintsék má-
sodlagosnak. Dr. Egeli Zsolt bejelentet-
te, hogy 50 ezer forinttal õ is hozzájárul
a jegyvásárláshoz, valamint emlékezte-
tett arra a korábban jellemzõ gyakorlat-
ra, hogy egyes döntések alapján ingyen
lehetett használni a város intézményei-

nek szolgáltatásait. Szeretnék, hogy az
önkormányzat gazdálkodásának ezen ré-
sze is átlátható mederbe kerülne, mert a
szóban forgó létesítmények nem kapnak
állami támogatást, ugyanakkor pl. a Vá-
rosüzemeltetõ Kft.-nek több mint 90
millió forintos szállítói tartozása van. Mel-
lesleg megjegyezte: a megújuló  energia -
források lényegesen olcsóbbá tennék a
fürdõ és uszoda üzemeltetését és akkor
a jegyek átlagára is csökkenhetne. Dr.
Bobkó Géza megemlítette, hogy a Sem-
melweis napon korábban valóban kap-
tak az egészségügyi dolgozók ingyenes
kétszemélyes belépõt, idén is szeretné,
ha ez így lenne. Az egészséghétre az
ESZEI rendelõhelyiségeket, eszközöket,
diagnosztikai módszereket, elõadásokat
biztosít idén is, valamint a képviselõ 350
ezer forintot ajánlott fel a rendezvény tá-
mogatására. Koncz Ferenc kifejtette,
hogy az „ingyenes jegyek” rendszerét az
önkormányzatnak még ki kell alakítania,
és a kivitelezés módjáról a testületnek
mindenki számára egyértelmû, nyilvános
döntést kell hoznia. Kiss Attila hoz-
záfûzte: korábban olyan gyakorlat ala-
kult ki, hogy ha az önkormányzat elõzõ
vezetõje úgy döntött, hogy megjutalmaz
valakiket, a hivatalban õ maga gyártott
belépõket (pl. a fürdõbe), a létesítmény
vezetõjét pedig utasította, hogy fogadja
el azokat. Ebbõl várhatóan büntetõügy
lesz. Amikor a közelmúltban a bölcsõdei
dolgozókat köszöntötték a gondozók
világnapján, Koncz Ferenc maga vásá-
rolta meg az ajándékba adott fürdõbe-
lépõket. Döntést kell tehát hozni arról,
hogy milyen jogcímen jutalmazza meg
az önkormányzat a dolgozóit. Bobkó
Géza azt az ötletet vetette fel, hogy a tes-
tület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
saját hatáskörben mondjuk 200 darab
jegy kiosztásáról dönthessen. Heves Já-
nos úgy véli, hogy vétek rendõrségi
ügyet kreálni abból a jó szándékból, ami
az elõzõ polgármestert vezérelte, ami-
kor elismerése jeléül honorálta az ön-
kormányzati dolgozókat. Ha testületi
döntésben szabályozzák a jegyek kér-
dését, kihúzzák a dolog méregfogát. Ô
maga támogatja, hogy az önkormányzati
dolgozók kapjanak ilyen jellegû meg-
becsülést. A polgármester megkérte a
jegyzõt, hogy dolgozza ki az erre vo-
natkozó javaslatot a következõ ülésre.
Koncz Ferenc szerint ez a gesztus nem
megítélés, hanem jogszerûség kérdése.
A határozati javaslatot a testület egy-
hangúlag elfogadta.

NAGYOBB KEDVEZMÉNY
A SZERENCS KÁRTYÁRA 

A Szerencs Kártyáról szóló helyi ren-
deletet is módosította a testület. Dr. Inán-
csi Tünde elmondta, hogy a tervezet  elõ -
 készítésénél önkormányzati intézmé-
nyek nyújtotta kedvezmények emelésére

helyezték a hangsúlyt a látogatottság nö-
velése céljából. A rendeletmódosítást
2011. június 1. – november 30-ig kí-
vánják bevezetni a fürdôben és az
uszodában. Dr. Bobkó Géza hozzátet-
te, hogy a kedvezmény mértékét 25 szá-
zalékban határozza meg a rendelet az
említett féléves kísérleti idõszakra. Koncz
Ferenc megjegyezte, hogy az önkor-
mányzat kapott egy más típusú, haté-
konynak tûnõ marketingjavaslatot, amit
ki kell dolgozni. Megemlítette, hogy a
fürdõre és uszodára napkollektoros
rendszert készíttetnek, mely várhatóan
a költségek csökkenését fogja eredmé-
nyezni. A rendeletet egyhangúlag tá-
mogatta a testület.

FELAJÁNLOTT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 
Ezt követõen dr. Takács István képvi-

selõi költségtérítésének a felajánlása ke-
rült napirendre. Koncz Ferenc megerõ -
sítette: felajánlás helyett arra van mód,
hogy a költségvetésben elfogadott, egy
személyre visszaosztható összeget a kép-
viselõ által meghatározott célokra fordítsa
az önkormányzat. Dr. Takács István a  re -
gionális kosárlabda-bajnokságot meg-
nyert U11 csapat számára szeretne me-
zeket vásárolni, erre kéthavi díjat szán,
valamint háromhavi összeggel a szerencsi
focicsapatot kívánja ugyanilyen módon
segíteni. A testület egyhangúlag támogatta
a felajánlást. 

A különfélék között a polgármester az
elmúlt idõszak eseményeirõl szólva el-
mondta, hogy több mint 70 nyárádsze-
redai polgár adta be honosítási kérelmét
a város okmányirodájában, melynek so-
rán a hivatal adminisztrációs munkáját
a bekecsi kollégák segítették. Elhangzott,

hogy az asztalitenisz-csapat szereplése
eredményeként az NB II-be lép, a ko-
sárlabdások pedig  NB II-es regionális baj-
noki címet szereztek. Szó esett a tûzol-
tónapról, a cserkésztalálkozóról és a Vas-
út világa rendezvényrõl is, ami sok em-
bert vonzott a városba az ország min-
den részérõl. A polgármester ismertette,
hogy a Városgazda Kft. munkatársai az
Ondi úti járdák felújítása során terven fe-
lül több mint ötezer négyzetméter felü-
letet aszfaltoztak le ugyanannyi pénzbõl.
A Magyar Közútkezelõ Nonprofit Zrt. me-
gyei vezetõje külön megköszönte, hogy
Szerencsrõl szorgalmas emberek segítik
a munkájukat a közmunkaprogram ke-
retében: a 37-es fõút Miskolc és Mád kö-
zötti szakaszán rengeteg szemét gyûlt ösz-
sze egy akció során. Ugyancsak a köz-
munkaprogram résztvevõi dolgoznak
azon a 8 hektáros földterületen is, ahol
konyhakerti növényeket termesztenek a
városi konyha ellátására. A virágosítás is
elkezdõdött a településen. Egy új köz-
foglalkoztatási pályázat is folyamatban
van, melynek keretében több mint száz
fõ elhelyezkedésére nyílik alkalom  de -
cember 31-ig. A testület azon dolgozik,
hogy más lehetõség is legyen Szerencsen
munkába állásra, ne csak közmunka. Dr.
Bobkó Géza felvetette, hogy arról volt
szó, hogy a Veres Péter és a Vajda utca
közötti járdaszakaszt is felújítják, de ez
nem történt meg. A képviselõ kéthavi költ-
ségtérítésének összegét az asztalitenisz-
szakosztálynak, 3 havi díjat pedig a Sem-
melweis-napi program keretében az
egészségügyi dolgozók kollégiumi ét-
kezõben való vendégül látására ajánlott
fel, ez azonban határozati javaslatot és
szavazást  igényel majd. Dr. Egeli Zsolt
javasolta, hogy a kusza szabályozás mi-

att az ilyen irányú javaslatokat elõzete-
sen a jogi és ügyrendi bizottsággal egyez-
tessék a képviselõk. Tóth István el-
mondta, hogy a szakma felmérte a javí-
tandó területeket, és a képviselõk által
javasolt szakaszokat is belevették a pá-
lyázatba, amelyben a dr. Bobkó Géza ál-
tal említett terület már nem szerepelt. A
szóban forgó szakasz nem fog elkészül-
ni már az éven, mert nincs benne a kft.
üzleti tervében. A polgármester kérte a
szükséges munkák felmérését és költ-
ségvetés készítését. Heves János az óvo-
dapályázatról és a diverzifikációs pá-
lyázatról érdeklõdött, valamint megem-
lítette azt a szóbeszédet, miszerint a nyá-
rádszeredaiak útiköltsége 400 ezer fo-
rintba került, amirõl a testület nem tud.
A virágosításról szólva szóvá tette, hogy
a Széchenyi-szobor környéke gazos. A
polgármester reagált a felvetésre: a szé-
kelyföldi vendégek költségeit a testvér-
városi keretbõl fedezték, sõt, egy szerencsi
vállalkozás vállalta, hogy állja a kiadá-
sokat. Az óvoda pályázatát többször el-
halasztotta az elõzõ városvezetés, a tár-
gyalások jelenleg is tartanak az ügyben.
Az ondi faluközpont diverzifikációs pá-
lyázatáról elhangzott, hogy az eredeti költ-
ségvetés 30 százalékát sem kapták meg
végül, az önkormányzatnak döntést kell
még hoznia, hogy milyen formában va-
lósítsák meg az elképzeléseket. Tóth Ist-
ván elmondta, hogy pár napja kezdték
meg az egynyári virá gok kiültetését, még
vannak a városban  gazos területek, hi-
szen a kétszeri talajelõkészítésre nincs ka-
pacitásuk.

(Több, megtárgyalt napirendi pont
vitáját lapunk következõ számában
közöljük.)

H. R.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Az ember õstermelõ tevékenységei kö-
zül a bányászat a legjelentõsebb, hiszen
a termelési tapasztalatok kölcsönös cse-
réje elõször ebben a jellegzetes kitermelõ
iparágban alakult ki. Településünk kõfej-
tõi lokális jelentõségét földrajzi helyze-
te, idõszakos voltát a kereslet és igény
befolyásolta.

A riolittufa, azaz fe-
hérkõ különbözõ válto-
zatait már a középkor óta
használják építkezési és
kõfaragási célokra fagy -
álló, egyenletes szem-
csézettségû, jól faragha-
tó tulajdonságai miatt. A
jól hasadó tufát hagyo-
mányos technikával, kézi
munkával fejtették. Az
anyagba kétélû csákány-
nyal vájatot vágtak, amit
ékekkel mélyítettek, így nagy kõtömbö-
ket emelhettek ki a további megmunká-
láshoz. A középkori polgári és földesú-
ri építkezéseink mára mûemlékké nyil-
vánított értékei: a várak, kastélyok, temp-
lomok, szobrok ékes példái felhaszná-
lásuknak.

A stratégiai fontosságú szerencsi vár át-
építéséhez új bérlõje, Rákóczi Zsig-
mond is kõanyagot használt. A helyi bá-
nyában fejtett alapanyagból Kõmûves
András architectus irányítása révén, csa-
ládi otthonná varázsolta a várkastélyt. Az
elvégzett munkálatokat a kincstár meg-
bízásából Christoforo Stella olasz építész
vezetésével két kassai kõmûves, két asz-
talos és két tüzérségi ács ellenõrizték és
felértékelték. 

A bányászkodás már a középkorban
is a legveszélyesebb foglalkozások közé
számított. Ebben a tekintetben a rá jel-
lemzõ minõsítés a késõbbi századokban
sem változott. Reichmann Ármin kõbá-
nyájában a múlt század fordulóján pél-
dául Krucsai János 32 éves bányamun-

kásra szakadt rá egy nagy darab kõ, mely
azonnal megölte. 

A kõbányák intenzívebb használata a
19. század elején vált jellemzõvé. A fi-
loxéravész által elpusztult szõlõterüle-
tekrõl felszabadult munkások részben a
helyi bányákban találtak munkát. A mil-

lenniumra való felkészülés éveiben meg-
indultak az építkezések, útépítések. A
kõben rejlõ formázási lehetõség sajátos
módon változtatta át mezõvárosunk ar-
culatát. Egyre több faragott kapuoszlop,
kerítés, kút, járda, pinceboltozat épült
kõbõl. Fényes Elek az 1850-es évek ele-
jén így jellemezte városunkat: „Van itt
továbbá nagy vendégfogadó, két malom
az Ondi patak partján, nádas tó, számos
lágymeleg forrás, kõbányák.” 1889 nya-
rán a cukorgyár építésén naponta 1500
ember szorgoskodott a helyi kõfejtõkbõl
szállított építõanyag felhasználásával. A
két háború közötti fejlesztésekhez, köz-
üzemek korszerûsítéséhez építõkövekre
volt szükség. A köveket felhasználták vas-
úti csomópontunk többirányú kiépítésé-
hez is. Kõbányáink termékeit távolabbi
vidékeken, Szabolcs megyében, sõt Hat-
vanban is alkalmazták. Kazinczy Ferenc
széphalmi síremlékoszlopa egy erdõbé-
nyei kõfaragó által szerencsi kõbõl ké-
szült.1886-ban három kõbánya mûkö-
dött a város határában, a századfordu-

lóra a szakirodalom már négyet tart szá-
mon. Mindegyik riolittufa-követ fejt, a leg-
régebbi közülük, a Schridde Frigyesé
1882-es alapítással a Kácsa-dûlõben
volt. A többi bányákat Harkányi Frigyes,
Führer és Reichmann nevû tulajdonosok
birtokolják.1937-ben a Fekete-hegy déli

lejtõjén, a Berkec-tetõn
három bánya tárta föl a
hegy kõzetét. Az alsó (a
Klein-féle) kõzete da-
rázsköves, a tõszom-
szédságában lévõ Cza-
gány János bányájában
sárgásfehér, vasas erek-
kel, achátosan tarkított
tufa található. Ez utób-
bival szemben, a Veng-
lacsek-féle kõfejtés gaz-
dátlanul várta a sorsát.
A Szerencsi-hegy észak-
nyugati oldalán hat fej-

tés üzemelt egymás mellett. Egy egészen
kis bevágás, inkább csak próbavágat a
Molnár Károlyé, a Führer-féle szép nagy
bánya ekkor nem mûködött, a Reich-
manné is elhagyott kis kõfejtõ volt. A ne-
gyedik, szintén hatalmas bánya a Wru-
hovszky Józsefé, ezt követi egy újabb Re-
ichmann-tulajdonú elhagyott kõfejtõ. Az
utolsó a György-tetõn található, itt 1929-
tõl fejtették a követ. 

Szerencs urbanizációja gyors ütemben
haladt elõre, mivel a helyi kõbányák alap-
anyagaiból épített lakások, csatornázás,
szilárd burkolatú utak, vasutak meg-
könnyítették a közlekedést és áruszállí-
tást. A hatvanas évektõl, az építõanya-
gok szerkezetének korszerûsítésére irá-
nyuló törekvéseknek megfelelõen csök-
kent a kõbányászat termelése. A mûkõ
– melynek elkészítése egyszerûbb, gaz-
daságosabb – elterjedésével háttérbe
szorult a faragott kõ, és a kis kapacitású
bányák, így a szerencsiek is fokozatosan
megszûntek. 

O. Z. M.

A szerencsi Városi Kulturális Központ
és Könyvtár idén is meghirdeti a sze-
rencsi kistérség tanulói között a nyári
ifjúsági olvasottsági versenyét. A diákok
három korcsoportban adhatnak be pá-
lyázatot. A 9–10 évesek Lázár Ervin: A
nagyravágyó feketerigó címû meséjé-
hez készíthetnek illusztrációt A/4-es mé-
retben, szabadon választható techni-
kával. A 11–12 évesek feladata Bara-
bás Tibor: Rákóczi hadnagya, vagy
Végvári legenda címû történelmi regé-
nyek feldolgozása olvasónapló formá-
jában. A 13–14 éveseknek a szerencsi
Rákóczi vár történetét, illetve Szerencs
és a Rákócziak kapcsolatát kell bemu-
tatniuk. 

A leadott munkák számítógéppel is ké-
szülhetnek, a terjedelem maximum tíz
A/4-es oldal + a mellékletek. A szervezõk
kérik a felhasznált irodalom és forrás meg-

jelölését. Az internetrõl keresett, szó
szerint beillesztett dokumentumokat nem
fogadják el! Egy tanuló csupán egy, jel -
igével ellátott mûvel pályázhat. A lezárt
borítékban mellékelni kell a tanuló ne-
vét, osztályát, iskolája nevét. Az elkészített
mûvekbõl kiállítás készül, a legjobbak
korcsoportonként részesülnek díjazásban. 

Az elkészült olvasónaplók leadási ha-
tárideje szeptember 23. (péntek), 17
óra. A munkákat a Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár, 3900 Szerencs, Rá-
kóczi-vár címre kell eljuttatni. Az ered-
ményhirdetés, díjátadás: október 3-án
(hétfõ), 14 órakor lesz. Bõvebb felvilá-
gosítás a 47/362-254/17-es telefonszá-
mon, Meczóné Reviczky Beáta könyv-
tárostól kérhetõ. A könyvtár nyitvatartá-
si ideje alatt a megadott témákhoz se-
gédanyag kérhetõ. 

Uray Attiláné igazgató
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Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 11. Mis-

ter, röviden! 12. Makacs. 13. Orosz
popcsapat. 14. Közel-keleti állam.
16. Big …, londoni nevezetesség. 17.
Hazánk rövidítve. 18. Nem irigy! 19.
Iszlám rang. 21. Világosbarna. 24.
Lenka …, cseh énekesnõ. 26. Déli
szomszédunk. 30. Eredeti németül.
31. Kettõs mássalhangzó. 32. Nem
a kicsi! 34. Kevert arc! 35. Bõrön le-
het. 37. Hús jelzõje lehet. 38. Ko-
reai autómárka. 39. Helyben. 41.
Kerti munkát végez. 42. Önteltség.
43. Nagy Áron! 44. Almafajta. 45.

Üres gép! 46. Sürgõsségi Belgyó-
gyászati Osztály, röviden. 48. Arany
…, hazai sör. 50. Bérház. 53. Ezüst.
54. A végén néz! 55. Román tele-
pülés. 57. Pince jelzõje lehet. 60. An-
gol név. 61. Láda hangzói. 

Függõleges:
1. Abba az irányba. 2. Táplál-

kozni. 3. .. Fair Lady. 4. Csecsemõ.
5. Szántó eszköz. 6. Találka. 7. Azo-
nos mássalhangzók. 8. Idõmérõ. 9.
Elan hangzói! 10. Magyar Tudo-
mányos Akadémia. 11. Az idézet
második, befejezõ része. 15. Alvás

közben látjuk. 17. E
napi. 20. Helsinki lako-
sa. 22. Kevert rtl! 23. Kis
hasa van. 24. A víznek
nullánál van. 25. Vaná-
dium, hidrogén. 27. Kár-
tyajáték kezdete. 28.
Ára, keverve! 29. …
Thorpe, ausztrál úszó.
33. Angol igen. 36. Sze-
mélyét. 40. Tyúk. 44. Fi-
zikai részecske. 45.
Ókori görög mûfaj. 47.
Nagy … András, színm-
ûvészünk. 49. Nulla.
51. Idegen férfinév. 52.
Elem! 56. Törött láb!
58. Boltban van!  59.
Standard deviáció rövi-
den.

Sz. A.

A május 27-ei ke-
resztrejtvény helyes
megfejtése: Becstelen
dolog a fantáziálás, szí-
nesebbé teszi az életet.
A helyes megfejtést be-
küldõk közül Gál Ist-
vánné, Mezõzombor, Kölcsey út 64.
szám alatti lakos, valamint a meg-
fejtést SMS-ben beküldõk közül a
30/476-4649-es telefonszám tulaj-
donosa nyert. A két fõ részére szó-
ló fürdõbelépõ a Szerencsi Hírek

szerkesztõségében (Szerencs, Nép-
ház) vehetõ át. A június 10-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: június 17. Megfej-
tésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.
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2011. június 10.

REJT VÉNY FEJ TÕK,
FI GYE LEM!

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

avagy kön  nyû ze ne min den ki nek
RÓLUNK SZÓL

Az InterYou nevû dallamos, slá-
geres pop-rock zenét játszó csapat
2008 novemberében alakult. Elsõ da-
lukkal, az „Érted éltem”-mel nagy si-
kert arattak a fiatalok körében, így
2010 nyarán jelölték õket VIVA Co-
met gömbre, a „Legjobb új elõadó”
kategóriában. Az akkor még trió fel-
állású csapat azóta kibõvült, új do-
bossal kiegészülve forgatta le máso-
dik videoklipjét. Az „Érted éltem” lí-
rai hangulatával ellentétben a „Ró-
lunk szól” egy lendületes, igazi pop-
rock dal, melynek különlegessége,
hogy ezúttal már hárman – Ati, Cris
és Ádi – énekelnek, továbbá a dal-
hoz készült image-klipben bemutat-
kozik a nagyközönségnek az új tag,
Harry is. A „Rólunk szól” klip érde-
kessége, különleges képi világa mel-
lett a csapat újraértelmezte a világ-
sikerû „Flashdance” címû filmet: jel-
legzetes táncelemei ugyanis feltûn-
nek a videóban, Hajdú Laura  elõ -
adásában. (forrás: emimusic.hu)

LENNY KRAVITZ –
AZ ÚJ LEMEZ

A négyszeres Grammy-gyõztes
Lenny Kravitz vadonatúj „Stand”
címû kislemeze június elejétõl már
hallható a rádiókban. A single az éne-

kes új albumának, a Black and Whi-
te America címet viselõ korongnak
az elõfutára. Az eddig több mint 35
millió eladott lemezzel büszkélkedõ
Lenny Kravitz bejelentette, hogy
idén õsszel egy Európa-turné kere-
tében népszerûsíti majd az új lemez
dalait. A Black and White Europe
névre keresztelt turné új látvánnyal
és mûsorral kerül az európai szín-
padokra, a zenész legnagyobb slá-
gereivel, és az új album dalaival.

A Black and White America elõtt
Lenny három évig nem jelentkezett
új stúdiólemezzel. Eddigi, húszéves
karrierjérõl átfogó képet nyújt az új
anyag: rock- és funky elemek, a hí-

res Lenny-s gitárriffek, jó dallamok
és himnikus szövegek. A hangfelvé-
telek a Bahamákon és Párizsban ké-
szültek, Lenny írta, hangszerelte,
játszotta fel és producelte mind a 16
dalt. Lenny Kravitz napjaink egyik
legmeghatározóbb elõadója: 1999 és
2002 között négy Grammy-t nyert
egyhuzamban, a „Legjobb Férfi Rock
Vokális Elõadás” kategóriában re-
kordot is állított a „Dig In” címû da-
lával. (forrás: magneoton.hu)

FERNANDO SAUNDERS
A Megasztár tehetségkutatóból is-

mert Kállay-Saunders András apu-
kája, Fernando Saunders sajátos han-

gulatú gitárzenéjébõl tizennégy dal
került rá „Plant a Seed” címû új al-
bumára. A Detroit-ban született éne-
kes, basszusgitáros, zeneszerzõ leg -
újabb lemezén olyan világsztárok
muzsikálnak, akikkel korábban is dol-
gozott már együtt. Fernando Saun-
ders a „Jesus” címû számban példá-
ul Lou Reeddel énekel duettet, aki-
vel a nyolcvanas évek eleje óta ze-
nélt együtt basszusgitárosként, pro-
ducerként és zeneszerzõtársként,
akárcsak Marianne Faithful-lal. A
„Feel Like Crying”-ban Suzanne
Vega-t is hallhatjuk, a „Reviens Ché-
rie” címû dalban pedig Jan Hammer
szerepel vendégszólistaként. (forrás:
emimusic.hu)

JANE’S ADDICTION
A Perry Farrell énekes, Dave Na-

varro gitáros és a dobos Stephen Per-
kins alkotta Jane’s Addiction legú-
jabb dala, az „End To The Lies” fel-
vételeinél a The Master Musicans of
Jajouka zenészeivel dolgoztak kö-
zösen, akik játékukkal egzotikus
hangzást kölcsönöznek a szerze-
ménynek. Jajouka falu Ksar-el-
Kebir közelében található Észak-
Marokkóban. Lakossága sufi zené-
szekbõl áll, akik náddal, csövekkel
és ütõs hangszerekkel állítják elõ az
egyedi és komplex jajouka ritmuso-
kat. A zenészek régrõl ismerik Bian
Jones-t, a Beat Generation és a Rol-
ling Stones alapítóját is, aki már
1968-ban készített velük egy albu-
mot, amit 1971-ben ki is adtak. (for-
rás: emimusic.hu)

THE ULTIMATE COLLECTION
Sade legutóbbi, „Soldier of Love”

címû albuma eljutott a brit album-
lista 4. helyéig, és egy Grammy-dí-
jat is hozott az énekesnõnek. Elér-
kezett az idõ, hogy újabb kiadvány-

nyal gyarapodjon
a Sade-életmû: a
„The Ultimate
Collection” címû
albumra a klasz-
szikus Sade-dalo-
kon kívül három,
eddig soha nem hallott, új szerze-
mény is felkerült. Ez az elsõ alkalom,
hogy a rajongók egy kiadványon ta-
lálhatják meg a legjelentõsebb Sade-
slágereket, beleértve a „Best Of”, a
„Lover’s Rock” és a „Soldier Of
Love” címû korongok legnagyobb si-
kereit is. A kiadvány május elején ke-
rült a boltok polcaira. A 2 CD mel-
lett egy 2 CD + DVD-s deluxe vál-
tozat is megjelenik a legjobb video -
klipekkel kiegészítve.

Az énekesnõ és zenekara 10 év ki-
hagyás után tér vissza a világ szín-
padaira, Sade nyári turnéjának má-
sodik, angliai része május 27-én in-
dul útjára. Sade Manchesterben, Bir-
minghamben és Londonban lép fel,
hogy leghûségesebb rajongói is el-
látogathassanak koncertjére, elõze-
nekarként pedig a The Jolly Boys csat-
lakozik hozzájuk. 

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Ötödik. A helyes választ be-
küldõk közül Halász Andrásné, Sze-
rencs, Kölcsey út 6. szám alatti ol-
vasónk, valamint a megfejtést SMS-
ben beküldõ 20/261-1270-es tele-
fonszám tulajdonosa nyert. A sze-
rencsés megfejtõk kétszemélyes be-
lépõt nyertek a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessházba. Nyereményüket
munkaidõben vehetik át a szerkesz-
tõségben. Játékunk új kérdése: Mi a
címe Lenny Kravitz új kislemezének?
A válaszokat postai borítékban, vagy
levelezõlapon juttassák el szer-
kesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

ZENEALATTJÁRÓ

Ünnepi Könyvhét, június 2 – június 11.: Könyvkiállítás a könyv és a
nyomdászat történetébõl. Helyszín: Rákóczi-vár felnõtt könyvtára. Júni-
us 2. – július 2.: Könyvvásár a városi könyvtár állományából kivont köny-
vekbõl. Helyszín: Rákóczi-vár, gyermekkönyvtári részleg. 

Június 17. (péntek) 16 óra: Grafológiáról mindenkinek. Beszél az írás.
Dr. Agárdy Tamás grafológus elõadása a Rákóczi-vár lovagtermében. 

Június 16–18. (csütörtök–péntek): Országos tárogatós találkozó Sze-
rencsen, a Rákóczi-vár udvaros palotaszárnyában és a lovagtermében. 

Június –augusztus: Szünidõzz velünk – gyermekprogramok. A Városi
Kulturális Központ és Könyvtár nyitva tartási ideje alatt társasjátékokkal,
internet-használattal, mesefilmekkel várja a gyerekeket. ( TÁMOP-
3.2.4) Helyszín: Rákóczi-vár, gyermekkönyvtári részleg. 

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
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HOROSZKÓP
június 10.  – június 24.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ha valami elromolhat, az

bizony el is fog elromlani.
Rengeteg apró bosszúság
tarkítja az életét. Ráadásul a

kollégái is azt lesik, hol törhetnek borsot
az orra alá. Alighanem azt viselik nehe-
zen, hogy Önnek minden „félgõzzel” si-
kerül, miközben õk iszonyúan hajtanak,
hogy a nyomában maradhassanak. Egy
társasági összejövetelen jól érzi magát.
Olyan emberekkel ismerkedik meg, akik
hathatósan egyengethetik az útját. Éljen
okosan a lehetõséggel.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
A jegyén átvonuló Mars

még akkor is felrázza, ha
szíve szerint hagyná magát
sodorni az árral. Jó kapcsola-

tai révén kedvezõen alakulhat a karrierje
is. Most bárkit meg tud gyõzni, mert ezút-
tal nem erõbõl, hanem ragyogó érvekkel
oldja meg a problémákat. A párkapcsolat-
ban nyugodt idõszakot ígérnek a bolygók.
Eddigi életében szinte kizárólag a gyakor-
lati oldalra összpontosított, és arra, hogy
másoknak megfeleljen. Most ráébred,
hogy a saját érzései a legfontosabbak.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Az elsejei újholddal

szinte egy idõben lép a Mer-
kúr az Ikrek jegyébe, és
ezzel egy nagyon izgalmas

idõszak veszi kezdetét. Idén nyáron min-
denképpen a figyelem középpontjába
kerül. Mindenki az Ön társaságát keresi,
a munkában megvalósíthatja álmait, a
magánéletben pedig egymást érik a tár-
sasági meghívások. Ráébred arra, hogy a
külsõ siker nem minden. Sokkal fonto-
sabb az, hogy az emberekhez érzelmi
szálakkal kötõdjön. Nem elég az, hogy
nap mint nap találkoznak.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Lehet, hogy a személyes

gondokra a munka most tö-
kéletes gyógyír, és a siker
meg a pénz feledteti az ér-

zelmi kudarcot, de itt az ideje, hogy a
magánéletében is rendet tegyen. Ha nem
régóta ismeri a párját, még nehezen
tudja letenni a rózsaszín szemüveget.
Pedig egyre sûrûsödnek a figyelmeztetõ
jelek. Ön jobban a szívére veszi a meg-
gondolatlanul kimondott szavakat, mint
párja. Mihelyt megtanul harcolni a joga-
iért, tüstént jobban fogja érezni magát, és
a házassága is megjavul.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Ne dühöngjön, ha a pá-

lyázatot vagy a meghirdetett
állást nem Ön nyeri. Hama-
rosan lesz egy sokkal jobb

ajánlat, és az bejön. Lépjen túl az irigyek
rosszindulatú megjegyzésein, és csak a
munkájára koncentráljon. Az alattomos
támadások célja épp az, hogy eltérítsék
eredeti szándékától, gyengítsék önbizal-
mát. Munkahelye nehézfejû emberek
gyülekezete, de Önnek vág az esze, mint
a borotva. Mosolyával bárkit levehet a
lábáról, de ne kritizálja azokat, akiket
nem ismer.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Nagyvonalú, amikor ígér -

ni kell, de amikor eljön a
tettek ideje, már szívesen
visszavonná adott szavát. A

következõ idõszakban jól tenné, ha nem
bízná magát a véletlenre, hanem alapo-
san megtervezné a napjait, különben a
szokásos rutinfeladatok is olyan teher-
ként nehezednek a vállára, hogy a
stresszbe akár bele is betegedhet. Sze-
relmi kapcsolatát ideje lenne felülvizs-
gálni, mert két külön világban élnek,
mindketten mást akarnak. Most még nem
késõ, hogy kiteregessék a lapjaikat.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Amolyan „patópálos”

 han gulatban köszönt önre
az idei nyár, amikor min-
dent halogat, és nemcsak a

munkában, de a barátainak tett ígéretei-
nél is kibúvókat keres. A szerelem az
egyetlen, amiben mindent azonnal sze-
retne. Ámor valóban kényeztetni fogja,
de nem a mély érzéseken, hanem az ero-
tikán lesz a hangsúly. Mostanában elég
sokat gondolkodott párkapcsolatán és
úgy gondolja, változásokra lenne szük-
ség. Valakiben mély vonzalmat ébreszt,
és közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Alaposan felkavarja egy

találkozás. Most ért meg né-
hány olyan mozzanatot a
múltból, aminek akkor nem

tulajdonított jelentõséget. Ha egyedül él,
ez a találkozás egy új korszak nyitánya
lehet. Ha már van társa, akkor nehezebb
a helyzete, mert képtelen eldönteni, ho-
gyan tovább. Minden fortélyt bevet, hogy
visszahódítsa kedvesét. Családi gondok
miatt lehetnek viták, de végül a helyzet,
mindkettejük megelégedettségére, meg-
oldódik.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Kedvezõ idõszak jön,

amikor szinte minden
bolygó a kezére játszik és
rendkívüli teljesítményre

lesz képes. A Nyilas jeggyel szemben vo-
nuló bolygók segítik a népszerûségét, és
az anyagiak terén is javulás várható.
Soron kívüli jutalmat is kaphat, de iga-
zából az elmúlt idõszak munkájának
gyümölcsét arathatja le. Munkahelyén
még fontosabbá válik, mint korábban,
amitõl nõ az önbizalma. Végre le tudja
gyõzni szorongását és döntésre juthat
egy régóta húzódó kérdésben.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
A legtöbb Bak általában a

munkájába szerelmes. A
szépen ívelõ karrier, a sike-
rek adnak olyan belsõ tar-

tást, ami segíti elviselni a magánélet
problémáit. De ez a nyár izgalmasnak
ígérkezik, mert most épp a munka révén
találkozhat valakivel, aki a magánéletét
is bearanyozza. Egy üzleti kapcsolat
rendkívül ígéretesnek tûnik. Partnerével
hosszú távú tervet vitatnak meg. Közös
erõvel sokat kereshetnek. Kedveséhez le-
gyen õszinte.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
A hónap elsõ felében át-

meneti feszültség, idegeske-
dés lehetséges, amikor (saját
könnyelmûsége miatt) ösz-

szetorlódnak a teendõk, és az emberi
kapcsolatokban is sok lesz a súrlódás. De
a hónap második felében már minden el-
rendezõdik. Sõt, a karrierje akkor is föl-
felé ível, ha a kisujját sem mozdítja
júniusban. A munkában nem számíthat
mások segítségére, de egyedül is reme-
kül boldogul. Annyi energiával töltötte
fel az újhold, hogy mindent meg tud ol-
dani.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Nagyon jó a kapcsolata a

gyerekekkel. Bár túl engedé-
keny velük, úgy tûnik, ez a
jobbik nevelési elv, és nem

a vasszigor. Ha viszont még nincs gyer-
meke, akkor most érzi úgy, hogy nem
szabad tovább várni! És – talán nem is
tudatosan – kezdi úgy átalakítani az
életét, hogy bármikor betoppanhasson a
trónörökös. Magabiztos és határozott.
Amit eltervez, mindent véghezvisz. Sze-
ret társaságban lenni még akkor is, ha
nem feltétlenül van középpontban. Fon-
tos, hogy higgyen magában.

ÚSZÓSIKEREK 

Szerencs Város Sportegyesületének úszószakosztálya
május 7-én Ózdon, majd május 13-án Mezõkövesden
vett részt versenyeken. Az Ózdon megrendezett IV. Ha-
gyományõrzõ Úszó Emlékversenyen Tamás Ádám (2000)
100 méteres gyorsúszásban, 100 méteres hátúszásban
és 50 méteres pillangóúszásban, Gál Olivér (2004) pe-
dig 50 méteres hátúszásban szerzett bronzérmet.

A mezõkövesdi Zsóry-fürdõben megtartott XI. Matyó-
Pünkösd Kupán Majoros Réka (1999) 100 méteres  mell -
úszásban bronzérmes lett, Farmosi Zsombor (1999) 100
méteres mellúszásban ezüstérmet, Rábai Bence (1994)
100 méteres gyorsúszásban és 100 méteres hátúszásban
pedig szintén ezüstérmet szerzett.

TISZTES BÚCSÚ A RÁJÁTSZÁSTÓL 
Az idegenben elért hárompontos gyõzelem után má-

jus 21-én hazai pályán fogadta a budapesti Közgáz SC
gárdáját a város férfi kosárlabdacsapata. Az NB II-es baj-
nokság rájátszásában a visszavágón 55–72 arányú ven-
dégsiker született, így rosszabb pontkülönbséggel a sze-
rencsi együttes búcsúzott a magasabb osztályba kerü-
lésért vívott küzdelemsorozattól. 

SZVSE: Jakab L. (18), Molnár K. (3/3), Takács K. (11),
Kovács S. (8/3), Endrész T. (13). Csere: Szárnya G., Ko-

vács Á., Marton P. (2), Pallai Á., Szarka I. Edzõ: Gulyás
László. A negyedek eredményei: I. 11–22, II. 11–18, III.
19–9, IV. 14–23. 

– A rájátszás mindig más – emelte ki Gulyás László
edzõ. – Alapszakaszt tudunk nyerni, közel sem a leg-
erõsebb játékosállománnyal, de fejben, úgy tûnik, még
nem bírtuk el a rájátszás viszontagságait. Van bennem
hiányérzet, de nem vagyok teljesen elkeseredve, mert
összességében sikeres évet zártunk. Elõreléptünk, bár a
lépés akár óriási is lehetett volna. A lefújás pillanatában
Churchill szavai jutottak eszembe: „Ez nem a vég. Nem
is a vég kezdete. De talán a kezdet vége.” Egyre fejlõ-
dõ utánpótlásunk van, fejlõdésre képes felnõtt csapatunk,
szép csarnokunk, lelkes közönségünk. Jövõre újra hal-
latunk magunkról.

KARATÉS EREDMÉNYEK
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a „Pajzs” SKI-

EF Európa-bajnokságot május 27–29. között Székesfe-
hérváron, amelyen a szerencsi shotokan karate szak-
osztály is képviseltette magát. Az SKI stílusszövetség ma-
gyarországi szervezete által életre hívott viadalon 19 or-
szág több mint hatszáz versenyzõvel képviseltette ma-
gát. A rangos versenyen két értékes szerencsi eredmény
született: Árvay Bálint és Dobos Dávid egyaránt negye-
dik helyezést ért el a rangos mezõnyben.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

Immár hatodik alkalommal ren-
dezte meg május 28-án Szerencs Vá-
ros Sportegyesülete és a település ön-
kormányzata a Szerencs Kupa el-
nevezésû megyei úszóversenyt.

Az 1994–2004 között született
sportolóknak, négy úszásnemben és
váltószámokban megtartott viada-
lon összesen nyolc megyei egyesü-
let 126 sportolója vett részt.

A legeredményesebb csapatnak járó
kupát az Ózdi  Fied ler Ottó Sport-
egyesület nyerte el, az SZVSE úszó-
szakosztálya a második helyen végzett.

A legeredményesebb versenyzõk-
nek járó elismerést is ózdi sportolók
nyerték el: Papp Zoé (2004), Szur-
doki Kitti (1996), Szõdi Zsolt (2003),
Babus Benjámin (1999) és Tóth Dá-
niel (1996). A legeredményesebb ha-
zai leány versenyzõ Rónavölgyi Anna
(2004) lett, aki mindhárom úszás-
nemben ezüstérmet szerzett. A leg-
sikeresebb hazai fiú Asszú Ábel
(2002) lett a gyorsúszásban elért
elsõ helyezésével.

További szerencsi éremszerzõk:
Szarka Edit (2004) egy bronz, Kru-
sóczki Zsolt (2004) két ezüst, Gál Oli-
vér (2004) egy ezüst és egy bronz,
Tamás Ádám (2000) két ezüst, Rá-

bai Bence (1994) két ezüst, Farmo-
si Zsombor (1999) egy ezüst, Kovács
Kristóf (1998) egy bronz.

SZVSE 4 x 50 m leány gyorsváltó
(1999 és fiatalabb: Farmosi Kata, Ma-
joros Réka, Képes Panna, Vasvári
Adél) ezüst, SZVSE 4 x 50 m fiú gyors-
váltó (1999 és fiatalabb: Farmosi
Zsombor, Tamás Ádám, Laczkó Ba-
lázs, Szemán Gábor) ezüst, SZVSE

4 x 50 m fiú gyorsváltó „A” csapat
(1994–1998: Majoros Péter, Kovács
Péter, Kovács Kristóf, Rábai Bence)
arany, SZVSE 4 x 50 m fiú gyorsvál-
tó „B” csapat (1994–1998: Fige Ba-
lázs, Majoros Áron, Takács Márk, Hor-
váth Márton) bronz, SZVSE 4 x 50 m
fiú vegyesváltó (Rábai Bence, Majo-
ros Péter, Kovács Kristóf, Farmosi
Zsombor) bronz.                  K. A.

Egy fordulóval a bajnoki küzde-
lemsorozat lezárása elõtt megsze-
rezte a megyei harmadosztályú baj-
nokság szerencsi csoportjában az
elsõ helyezést a város felnõtt lab-
darúgócsapata. Együttesünk a Ti-
szaladány elleni döntetlen találkozó
után május 28-án Mád együttesét
legyõzve jutott behozhatatlan  pont -
elõnyhöz.  

A 15. fordulóban a szerencsi együt-
tesek Tiszaladány gárdáival mérkõz-
tek hazai környezetben. A felnõttek
találkozóján 2–2-es döntetlen lett az
eredmény, míg az utánpótlás csapa-
tok összecsapásán 5–1 arányú hazai
siker született. Meglepetésre Tisza-
ladány szerezte meg a vezetést, azon-

ban a helybélieknek Lengyel László
révén még a félidõ lefújása elõtt si-
került egyenlíteniük. A második já-
tékrészben Szentirmai Gergõ talála-
tával Szerencs jutott elõnyhöz, azon-
ban Tiszaladány egy szabadrúgást ér-
tékesítve beállította a 2–2-es vég-
eredményt. 

Az ifjúsági csapatok összecsapásán
a szerencsiek gólszerzõi Varga István
(2), Kecskés István, Tóth Roland és
Takács Máté voltak.  

Együttesünk az utolsó elõtti fordu-
lóban, május 28-án Mád együttesét
2–0 arányban legyõzve szerzett be-
hozhatatlan fölényt, bebiztosítva a
gárda magasabb osztályba kerülését. 

A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttele-
pen szombaton délután lejátszott ta-

lálkozónak komoly tétje volt a  házi -
gazdák számára, akik Tiszaladány
elõtt öt ponttal vezették a tabellát. Így
ha sikerül Mád együttesét legyõzni-
ük, akkor az utolsó fordulóban már
a bajnoki cím birtokában léphetnek
pályára a hazai közönség elõtt. A he-
lyiek Erdei Zoltán révén az elsõ fél-
idõben magukhoz ragadták a veze-
tést, amikor a játékos egy szögletet
követõen fejelt az ellenfél kapujába.
A  második játékrészben a bal olda-
lon Erdei húzta meg, majd éles bea-
dását Rabócz Róbert vágta a mádi-
ak hálójába, beállítva a bajnoki cí-
met érõ 2–0-ás végeredményt. 

Az ifjúsági csapatok találkozóján
1–0-s szerencsi siker született Varga
István találatával. 

ÉREMESÕ A SZERENCSI ÚSZÓ KUPÁN

A Szerencs Kupa nyerteseinek Koncz Ferenc polgármester (hátul,
középen) adta át a díjakat. Az elsõ sorban középen Asszú Ádám és
Rónavölgyi Anna. 

BAJNOK LABDARÚGÓK 
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
ZÖLDSÉGEK A VÁROS KONYHÁJÁRA

Az egyik nagy üzletlánc áruháza mögött található nyolchektáros önkor-
mányzati tulajdonú területen élénk mezõgazdasági tevékenység történik,
mivel a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. növénytermesztésre használ-
ja az eddig parlagon fekvõ földet. A zöldségtermelésbõl származó élelmi-
szer-alapanyagok a polgármesteri hivatal fenntartásában mûködõ intézmé-
nyek konyháira kerülnek, csökkentve az eddigi kiadásokat. Ugyanakkor ter-
melnek olyan növényeket is – mint például a csemegekukorica –, amelye-
ket nem használnak fel teljes mértékben a közétkeztetésben, egy részüket
konzervgyárak felé értékesítik. A termesztéssel járó munkálatokban húsz fõ
vesz részt, napi nyolc órás idõtartamban. A dolgozók közhasznú foglal-
koztatása egy sikeres pályázat eredménye, és ugyancsak pályázati pénzbõl
finanszírozták a vetõmagok beszerzését is.

MIKOR ÉPÜL A GÁT?

Még nem bírálták el azt a pályázatot, amelyet idén március 31-éig kel-
lett benyújtania Szerencs Város Önkormányzatának. Az Észak-magyaror-
szági Operatív Program keretében igényelt támogatásból valósulna meg töb-
bek között a Szerencs-patak fecskési árvízvédelmi gátjának megerõsítése.
Vasas István, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság osztályvezetõje lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy a városnak
nincsenek elsõrendû védvonalai, a Szerencs-pataknak azonban vannak de-
póniái. A tavaly biztosított forrásokból végeztek kotrásokat, a legkritikusabb
szakaszokon magasításokat. Vasas István szerint a megoldást a szerencsi
önkormányzat által az Észak-magyarországi Operatív Programhoz benyúj-
tott sikeres pályázat jelentené, azonban az elbírálás még nem történt meg.

HALAK A TÓBAN
A Szerencsi Horgászegyesület (SZHE) a közelmúltban újabb haltelepítést

végzett a Homokos-tavon. A civil szervezet június 7-én 500 kilogramm há-
romnyaras nyurgapontyot vásárolt és helyezett el a Malomtanyán lévõ ál-
lóvízben. Az SZHE a telepítés után június 11-éig teljes horgászati tilalmat
rendelt el a vízterületen, ezt követõen ismét birtokba vehetik a partot a pe-
cások. Mivel az elmúlt esztendõkben is több alkalommal került friss hal a
Homokosba, így napjainkra szép törzsállomány alakulhatott ki, amely min-
den bizonnyal hamarosan beváltja a hozzá fûzött reményeket. Ugyancsak
ehhez járul hozzá az a jelen-
tõs környezetvédelmi tevé-
kenység – téli nádvágások,
mederkotrás, rendszeres part-
rendezés, takarítás –, amely ré-
vén a Homokos-tó és környé-
ke minden egyesületi tag szá-
mára biztosítja a kulturált hor-
gászat lehetõségét.  Az SZHE
tagjai ebben az évben továb-
bi halasításra számíthatnak,
hiszen a tavaszi közgyûlésen
is elhangzott, hogy a szerve-
zet idei bevételének jelentõs
részét fordítja erre a célra.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. június 24-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: szerencsihirek@szerencs.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

Koszorúzással egy-
bekötött Trianon-
emlékezést tartottak
június 3-án a Bocs-
kai István Gimnázi-
um udvarán. Az ese-
ményen részt vettek
a Szerencsen tartóz-
kodó testvérvárosok
delegációi is.

A szomorú, kilenc-
venegyedik évfordu-
lóra alkalomhoz illõ
kulturális mûsorral
készültek a szerencsi
fiatalok. Az emlékezõ
szónoklatot dr. Gál
András, a középfokú
tanintézmény fõ igaz-
gatója tartotta. Beszédében leszö-
gezte, hogy a trianoni rendelkezés
egyfajta „fizetség” volt azért, amiért
országunk felvette a keresztény Eu-
rópa rendjét, és évszázadokon át
védte keleti határait. – A csonkulás-
sal járó seb látszólag begyógyult az
eltelt, közel egy évszázad alatt, de a
fájdalmak nem múltak el. Magyar az,
akinek fáj Trianon, aki kénytelen el-
viselni a népességfogyást, aki min-

dennapi megélhetési gondokkal küzd
határon innen, és határokon túl. A mai
problémák gyökerei Trianonig nyúl-
nak vissza. Igaza volt Zrínyinek: egye-
dül vagyunk. A magyarok soha nem
számíthattak külsõ segítségre, és ez
különösen igaz napjainkban. Bár a
nagy, nyugat-európai országok lát-
szólag keblükre öleltek, nem kezel-
nek minket egyenrangú partnerként.
Olcsó munkaerõforrásként és piacként

tekintenek ránk, aho-
vá el lehet adni a sa-
ját hazájukban elõál-
lított silány minõsé-
get, ahol be lehet zár-
ni a bagóért felvásá-
rolt üzemeket, ahol
extraprofitot termel-
hetnek a biztosítók,
pénzintézetek, keres-
kedelmi társaságok.
Gondjainkat csak mi
magunk, az összma-
gyarság oldhatja meg
szorgalmas tanulás-
sal, és lelkiismeretes
munkával. Nemze-
tünk elindult végre
azon a küzdelmes
úton, amelyet Bocs-

kai István jelölt meg számunkra. Az
Õ kitartása és szellemisége adhat erõt,
hogy sikerrel járjunk, és méltók le-
gyünk a nagy fejedelem emlékéhez
– fogalmazott a tanintézmény veze -
tõje. 

A program végén Szerencs, Hes-
perange és Malchin vezetõi elhe-
lyezték a megemlékezés koszorúit a
gimnázium udvarán található Trianoni
emlékmû talapzatán.                 SfL

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központjának Sze-
rencsi Kirendeltségén beszélõ infor-
mációs tábla, Braille-jelekkel ellátott
komputer, két méteres körzetben su-
gárzó, hallókészülékeket célzó akusz-
tikus erõsítõ és még számos fejlesz-
tés segíti azon ügyfeleket, akik moz-
gásukban korlátozottak, vagy egyéb
fogyatékossággal élnek és kénytele-
nek igénybe venni a hivatal szolgál-
tatásait.

Az érintettek is részt vettek május
26-án azon a bemutatón, amelyet „Az
intézmények komplex, fizikai és info-
kommunikációs akadálymentesítése
uniós finanszírozással – ezáltal a fo-
gyatékos emberek életminõségének
javítása” címmel tartottak meg a
szervezõk a TIOP-3.3.1.A-09/1 – „A
közszolgáltatásokhoz való egyenlõ
esélyû hozzáférés megteremtése” el-
nevezésû, uniós pályázat sikeres el-
bírálásának köszönhetõ. Karády Ist-
ván, a szerencsi kirendeltség veze -
tõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy
akadálymentesített lett az épület az
udvari bejáraton keresztül, parkolót
alakítottak ki mozgáskorlátozottak
számára, és egyebek mellett olyan
számítógépeket üzemeltek be, ame-
lyek mindenki: a kerekes székkel köz-
lekedõk, nagyothallók, vakok szá-
mára is elérhetõvé teszik az infor-

mációk beszerzését. Az újonnan te-
lepített eszközök mintegy kétszázöt-
ven, fogyatékkal élõ személy ügyin-
tézését könnyítik meg, emellett ter-
mészetesen besegítenek a kirendelt-
ség munkatársai, ha arra igényt tar-
tanak az ügyfelek.

A projektzáró eseményen jelen
volt Lórántné Orosz Edit, a B.-A.-Z.
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának igazgatója, aki arról

számolt be, hogy regio-
nális szinten nyolc kiren-
deltség akadálymentesíté-
se valósult meg. A sze-
rencsi beruházás négy-
millió forintba került. Az
ide kapcsolódó fizikai át-
alakítási munkák a rámpák
kialakítására, automata be-
járati ajtók beállítására,
alacsony, speciális infor-
mációs pultok beszerelé-
sére, mozgássérült mel-
lékhelyiségek átalakításá-
ra vonatkoztak, ugyanak-
kor nagy figyelmet fordí-
tottak az ajtókeretek, bur-
kolatszegélyek, lépcsõfo-
kok kontrasztosítására,
belsõ vezetõsávok kiala-
kítására, ajtóküszöbök ki-
vágására a kerekesszékkel
történõ akadálymentes
közlekedés biztosítása cél-

jából. Hosszan lehetne sorolni a
programon bemutatott technikai új-
donságokat, ám egy a lényeg: a fo-
gyatékkal élõknek immár nem kell el-
szenvedniük azokat a hátrányokat,
amelyekkel eddig meg kellett küz-
deniük. A rendezvényen részt vettek
a kirendeltség vonzáskörzetéhez tar-
tozó települések polgármesterei, jegy-
zõi, munkaüggyel foglalkozó mun-
katársai, elõadói is.                  SfL

„MAGYAR AZ, AKINEK FÁJ TRIANON…”

A Bocskai gimnázium diákjai mûsorral emlékeztek a ki-
lencvenegy évvel ezelõtti eseményre.

FOGYATÉKKAL ÉLÕKET SEGÍTÕ FEJLESZTÉSEK

Az esélyegyenlõség jegyében történtek
meg a fejlesztések. 

Wass Alberten, a trianoni ma-
gyarság nagy nemzedékének jeles
személyiségén, nagy idõk koronata-
nújának, az Erdélyi Világszövetség
volt társelnökének életpályáján ke-
resztül fókuszált a kilencvenegy év-
vel ezelõtti eseményekre az a prog-
ram, amelyet június 3-án tartottak a
Rákóczi-vár színháztermében.

Az eseményen kiemelték, hogy
Wass Albert írói, költõi munkásságá-
nak minden értéke a magyar örökség
része. Az elhangzott összeállítás ki-
válóan érzékeltette a trianoni idõ -
szakot megelõzõ és követõ történel-
mi kort, nemcsak elõadói hangulatá-
ban, de színpadi megjelenítésében is.

A Wass Alberttel egykor személyes
kapcsolatban álló, a világhírû erdé-
lyi irodalmár hagyatékát nagy gond-
dal ápoló Simó József, és a méltán hí-
res Ismerõs Arcok zenekar igazán szív-

hez szóló és tanulságos elõadással
lepte meg a résztvevõket. A pro-
dukció szervesen kapcsolódott  Tria -
nonhoz, hangsúlyozva azt a tényt,
hogy ezelõtt húsz évvel még a til-
tott témakörök közé sorolták a ki-
lencvenegy évvel ezelõtti tragikus
eseményt. Az elõadáson elhangzott,
hogy – köszönhetõen egy parla-
menti döntésnek – hivatalosan is az
összetartozás napjává nyilvánítot-
ták június 4-ét, hogy a magyarság

egy és oszthatatlan nemzet, valamint,
hogy jó az, hogy van kettõs állam-
polgárság, de nem szabad elfeledni,
amit el akarnak feledtetni velünk.

SfL

WASS ALBERTET IDÉZTE A SZÍNHÁZI EST

Simó József nagy gonddal ápolja
Wass Albert irodalmi hagyatékát.
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piac
Angol használtruha-kereskedés

Igniker Kft.

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

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

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

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

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

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

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

IN GAT LANKÖZ VE TÍ TÉS � ELADÁSI AJÁNLATOK

Belovecz és Társa Kft. 
Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT 
FRISS MAGYAR ÁRU

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

Sertéscomb 1030 Ft/kg
Sertéslapocka 950 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú) 1160 Ft/kg
Sertéskaraj (rövid) 1220 Ft/kg
Sertéstarja 910 Ft/kg
Sertésoldalas 790 Ft/kg
Sertésdagadó 910 Ft/kg
Sertéscsülök (hátsó) 690 Ft/kg
Sertéscsülökhús 790 Ft/kg
70%-os kolbászhús 580 Ft/kg
Sertés elsõ, hátsó láb 200 Ft/kg
Sertésfej 160 Ft/kg
Sertés fehér csont 60 Ft/kg
Sertés húsos csont 320 Ft/kg
Hasaalja- és tokaszalonna 580 Ft/kg
Zsírszalonna (bôr nélküli) 300 Ft/kg
Csirkemell-filé 1340 Ft/kg
Csirkecomb 650 Ft/kg
Csirkeszárny 520 Ft/kg
Egész csirke 650 Ft/kg
Csirkemáj 580 Ft/kg 
Csirkefarhát 195 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász 970 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász 970 Ft/kg
Ló szárazkolbász 1620 Ft/kg
Füstölt oldalas 1000 Ft/kg
Füstölt bordaporc  880 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök 820 Ft/kg
Sertészsír (házi, sült) 440 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna, vastag 890 Ft/kg
Fûszeres tepertő 1060 Ft/kg

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

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

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

»OBSERVER«
OBSERVER BU DA PEST

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

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

A Szerencsi Hírek
következô száma 

2011. június 24-én 
jelenik meg. 

Lapzárta: június 17., 
10 óra.

AKCIÓS TERMÉKEINK 
Juhbeles virsli 799 Ft/kg
Cserkészkolbász 1199 Ft/kg
Sertészsír 399 Ft/kg
Májas hurka 599 Ft/kg

Parasztmájas 829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával

1429 Ft/kg
Csontos tarja 949 Ft/kg
Lapocka csont nélkül 999 Ft/kg
Dagadó 909 Ft/kg
Oldalas 899 Ft/kg
Parasztkolbász 929 Ft/kg
Nyári turista 799 Ft/kg
Rakott fej 729 Ft/kg
Lángolt kolbász 899 Ft/kg
Sütnivaló kolbász 859 Ft/kg

Füstölt sertéskolbász 665 Ft/kg

Füstölt sertésfej 539 Ft/kg

Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg

Füstölt csülök 699 Ft/kg

Füstölt darabolt comb 1299 Ft/kg

Füstölt húsos csont 499 Ft/kg

Füstölt láb 429 Ft/kg

Erdélyi szalonna 819 Ft/kg

Császárszalonna 999 Ft/kg

Kenyérszalonna 729 Ft/kg

Sertés tepertő 1429 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 219 Ft/doboz

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal 170 Ft/liter

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, 

szombat 7–12 óráig.

Egy kis 
hazai...

Az akció 2011. június 10-től a módosításig érvényes!

Csontos hosszú karaj 1039 Ft/kg
Rövid karaj 1049 Ft/kg
Comb csont nélkül 999 Ft/kg
Szendvicssonka 999 Ft/kg

Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre 
pénteken nyitástól szombaton zárásig, 

a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel 

a Szerencsi Mg. Zrt. húsboltjának ablakfelületén 
és a Szerencsi Képújság oldalain. 

Szerencs, Rákóczi út 54.
(az orvosi ügyelettel szemben)

HIHETETLEN
NYÁRINDÍTÓ
AKCIÓ!
Június 10-étől két héten át
minden szemüvegkeret 

és napszemüveg 

70% 
kedvezménnyel!

Részletekért és egyéb 
különleges ajánlatainkért 

keresse üzletünket.

INGYENES SZAKORVOSI
SZEMVIZSGÁLAT

Bejelentkezni 
a 47/362-300-as 

telefonszámon lehet.

Szerencs, kisvásártér 17.

EXTRA nyári gyermek 
és felnőtt ruha, 
cipő, kiegészítő
2490 Ft/kg

Bálabontás: június 11. (szombat), 6 óra
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