
Optimális élettani esetben a csont-
tömeg gyermekkorban növekszik, a fel-
nõttkor egy szakaszában csökken, míg
hetvenéves korban a fiatal felnõttkori
értéknek csupán a 70 százaléka – hall-
hatták az érdeklõdõk Váradi Ferencné
dietetikus Népházban tartott elõadá-
sában. Elhangzott, hogy a csontritku-
lás lényege a csontok sûrûségének a
csökkenése egy olyan alacsony szint-
re, amelyen a vázszerkezet törékennyé
válik. Lappangó kórnak is nevezik, mert
eleinte semmilyen tünetet nem okoz,
gyakran más okból történõ vizsgálat hív-
ja fel a figyelmet a csontvesztésre. Ki-
alakulását a természetes élettani fo-
lyamatok mellett több rizikófaktor is sú-
lyosbíthatja: csontképzést gátló té-
nyezõ például a túlzott fehérje-, só- il-
letve zsírfogyasztás, valamint a nagy-
mértékû alkohol-, koffein- és foszfor-
bevitel is. A egészséges csontok kiala-
kulását segíti viszont a rendszeres test-
mozgás, és a kalciumban dús, vegyes
táplálkozás. A dietetikus felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy a megváltozott ét-
kezési szokások és a most divatos fo-
gyókúrák elégtelen kalcium- és vita-
minbevitelt eredményeznek, melyet a
csontok megsínylenek. Váradi Ferenc-
né zárásként a csontok állapotának nyo-
mon követését szolgáló szûréslehe -
tõségek kihasználására biztatta a hall-
gatóságot.

A Ketten Együtt Házasságkutató
Mûhely tanácsadójaként Restás Lász-
ló arról szólt a megjelentekhez, hogy
milyen szempontokat kell figyelembe

vennünk ahhoz, hogy egy párkap-
csolatot megfelelõen értékeljünk. Az
adventista lelkész rávilágított, hogy a
jó házasság két ember közös munká-
jának az eredménye, s annak sikere
nem a körülményeken, hanem a fe-
leken múlik. A feltételek között emlí-
tette a származási családtól való ér-
zelmi és anyagi függetlenséget, a jó
kommunikációt, a megfelelõ konflik-
tuskezelést, és az közös pénzgazdál-
kodást. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Ingyenes szûrések és sportolá-
si lehetõségek, valamint az egész-
ségmegõrzést szolgáló elõadások
és termékbemutatók várták az
érdeklõdõket a Szerencsi Egész-
séghéten. A június 20–23. között
megtartott rendezvénysorozat ke-
retében közel nyolcszázan vettek
rész a különbözõ programokon. 

nek ellenére elsõk tudtunk lenni és be-
jutottunk a rájátszásba, ami azt jelen-
ti, hogy a négy hazai csoport két-két
legjobb együttese vív küzdelmet az NB
I-be való feljutásért. 

Tehát a rájátszás elsõ meccsén kap-
tunk egy budapesti ellenfelet. Nem volt
róluk túl sok információnk, így amo-
lyan „vakrepüléssel” játszottunk a
fõvárosban. Nem is igazán játszottunk
jól, ennek ellenére hat ponttal sike-
rült gyõznünk úgy, hogy „kulcsjáté-
kosaink” közül ketten nem is tudtak
pályára lépni. Az idegenben elért
gyõzelem, majd a hazai pálya visz-
szavágója mindenki számára a biztos
továbbjutást ígérte. Szerintem ezen a
ponton veszítettük el az NB I-be való
bejutást. Úgy tûnik, hogy bármilyen
jó is a csapatunk, fejben még nem érett
meg arra, hogy egy ilyen szituációt
megfelelõen tudjon kezelni. A buda-
pesti találkozó után a srácok ünne-
peltek, de én akkor is mondtam: ráé-
rünk erre egy hét múlva, ha a máso-
dik mérkõzést is lefújták, azonban lát-
tam a szemükben, hogy nem igazán
értenek velem egyet. A heti edzése-
ken arról beszéltem nekik, hogy ez egy
jó csapat, rendkívül rutinos játéko-
sokkal, s van egy nagyon érdekes sta-
tisztika: az egyetlen NB II-es együttes
Magyarországon, akinek jobbak a
mutatói idegenben, mint hazai kör-
nyezetben. A fiúkat ez sem tüzelte fel
kellõképpen.

– Ekkor következett a szerencsi visz-
szavágó.

– Igen. A kosárlabda olyan sport, ha
a játék elindul egy forgatókönyv sze-
rint, nagyon nehéz benne váltani. Mire
rájöttek, hogy baj van, húsz pont hát-
rányunk volt. Sikerült valamennyire ösz-
szeszedni magunkat, de sajnos, a vé-
gén az utolsó négy perc döntötte el a
meccset. Nem sikerült. Ez többnyire a
rutintalanság miatt történt. Néhány
kulcsjátékosunknak jó döntést kellett
volna hoznia, egy-két fontos labdát sze-
rezni és gólt dobni, ekkor talán átlen-
dülhettünk volna a lelki holtponton. Mi-
vel ez nem következett be, az ellenfél
pedig továbbra is jól játszott, így nem
jutottunk tovább. 

– Említette, hogy igazából fejben dõlt
el a továbbjutás sorsa. Mi lehet a foly-
tatás? 

– Ezek a srácok remek játékosok, nem
nagyképûek, nem tudok felhozni olyan
okot, amely mondjuk rossz emberi tu-
lajdonságokra vezethetõ vissza. 

(Folytatás a 14. oldalon.)
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A program ünnepélyes megnyitóján
Koncz Ferenc köszöntötte a vendége-
ket, akiket mindig szívesen fogadnak
Szerencsen. A város polgármestere ki-
emelte, hogy minden nemzet karakte-
rérõl sokat elárulnak a néptáncok,
amelyek megõrzése fontos feladat. A
Kolompos együttes jó példát mutat a
hagyományok ápolásában és tovább -
adásában egyaránt. 

A családok a szabadidõs program-
lehetõségek, széles palettájáról válo-
gathattak a különféle ének-, tánc- és
kézmûves mûhelyeket kiváló szak-

emberek vezették, a gyermekek ne-
velését és szórakoztatását egyaránt
szem elõtt tartva. A szervezõk úgy ál-
lították össze a heti programot, hogy
az egészen kicsiktõl a felnõttekig
mindenki megtalálja a maga életko-
rának megfelelõ elfoglaltságot. A leg-
kisebbeket reggelente a Tipegõ-topo-

gó óra várta, ahol Benedek Krisztina
énekesnõ gyermekmondókákat taní-
tott Dezsõ Piroska hegedûkíséretével.
A kicsik ilyen módon játékosan sze-
rezhettek ismereteket az egykori népi
élet szokásairól és a körülöttük lévõ
világról. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Idén immár nyolcadik alkalom-
mal várták az anyukákat, apuká-
kat és csemetéiket június 18–26.
között Szerencsre, a Kolompos
családi táborba. A kollégiumban és
a felújított Rákóczi-várban meg-
nyitott diákszállón elhelyezett,
mintegy kétszázhúsz hazai és kül-
földi táborlakó ezúttal is számos
színvonalas hagyományõrzõ fog-
lalkozáson vehetett részt a tábo-
rozás ideje alatt.

BAJNOK KOSARASOK

GYERMEKNEVELÉS HAGYOMÁNYÕRZÉSSEL

A szerencsi sporttörténet egyik leg-
nagyobb sikerét érte el idén a város
férfi kosárlabdacsapata. Az SZVSE le-
génysége az NB II Keleti csoportjának
küzdelemsorozatát megnyerte, a rá-
játszásban azonban már nem tudtak
a legjobbak közé kerülni. A települé-
sen néhányan kudarcként értékelték a
hazai pályán elszenvedett vereséget,
azonban a kiváló, lelkes játékosokból
álló együttesünk nem adja fel és a kö-
vetkezõ szezonban ismét versenybe
szállnak a magasabb osztályba kerü-
lésért. 

– Az elmúlt évet a harmadik helyen
zártuk az NB II-ben, épphogy lema-
radtunk a rájátszásról és ne feledjük,
hogy az elõttünk akkoriban végzõ két
csapat feljutott az NB I-be – idézte fel
a tavalyi szezon emlékeit Gulyás Lász-
ló, a csapat edzõje (fotónkon). – Mi
akkor a rangsor elejére kerültünk, ám
nem ilyen egyszerû a kosárlabda: az
erõviszonyok folyamatosan átren-
dezõdnek, játékosok jönnek-mennek
a csapatok között. Mindezek ellené-
re az élen tudtunk maradni, ami leg -
inkább annak tudható be, hogy az NB
II-es mezõnyhöz képest mi komoly fel-
készülést végzünk. Úgy érzem, erõn-
létben, játékban, gyorsaságban is az
élen jártunk a csoportban szereplõ
együttesek között úgy, hogy a játé-
kosállományunkat tekintve nem fel-
tétlenül mi voltunk a legjobb össze-
állítású gárda. 

– Hogy is történt az a hazai vereség,
amely végül a rájátszás végét jelentet-
te a csapatnak? 

– Az alapszakaszban 26 mérkõzést
vívtunk, nyolc hónapon keresztül szin-
te hiba nélkül hoztuk a jó eredmé-
nyeket. Ez egy rendkívül nehéz folya-
mat, még akkor is, ha idõnként akad-
nak gyengébb szereplõk is az NB II-ben,
hiszen idegenben pályára lépni min-
denkinek komoly próbatételt jelent. En-

VÁLASZD AZ EGÉSZSÉGET!

Gyakorolnak a kis kolomposok.

Babák és mamák egyaránt jól érezték magukat az egészséghét programjain.



Az egészséges életmód fontossá-
gára próbálták ráirányítani a figyel-
met a szervezõk azzal a rendezvény -
nyel, amelynek a „Szerencsi Egész-
séghét” címet adták. Az ESZEI Alap-
szolgáltatási Központban megtartott
úgynevezett nulladik napon Bobkó
Géza igazgató-fõorvos az egészség
megõrzésének jelentõségérõl beszélt
elõadásában, majd egyebek mellett
képet adott arról is, hogy milyen be-
tegségek okozzák hazánkban a vi-
szonylag korai elhalálozásokat. 

Bobkó Géza ismertette többek kö-
zött a város egészségügyi központjá-
nak azon új beruházásait, amelyek se-
gítik a betegségek megelõzését, illet-
ve a gyógyulást. – Az újonnan be-
szerzett világszínvonalú technikai

eszközök hatékonyabb beavatkozá-
sokra adnak lehetõséget, az intézet-
ben megvalósul az egynapos sebészet.
Kisebb mûtéti beavatkozásokat vé-
geznek majd el, mint például a lá-
gyéksérv, aranyér, visszér, bõrelvál-
tozások kimetszése, csontkinövés,
szürkehályog, orrmandula eltávolítá-
sa, urológiai beavatkozások, szemhéj
plasztika – közölte Bobkó Géza.

A veszélyeztetett férfiak helyze-
térõl Molnár Pál belgyógyász fõorvos
tartott elõadást, amelyben hangsú-
lyozta, hogy a hölgyek sokkal többet
tesznek saját egészségük megõrzése,
illetve a megelõzés érdekében. A fér-
fiak sok esetben akkor sem mennek
el szûrõvizsgálatra, amikor már ér-
zékelhetõ a baj jelenléte. Az erõsebb
nem képviselõi hajlamosak arra, hogy

különbözõ élvezeti cikkekhez nyúl-
janak stressz esetén (alkohol, do-
hányáruk, esetleg drog), amelyek szá-
mos megbetegedés elõidézõi – mond-
ta a belgyógyász.

Az egészséghét nulladik napjához
különbözõ sportesemények kapcso-
lódtak, a labdarúgástól kezdve a te-
niszen át egészen a súlyemelésig. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Restás László a mai trendekrôl szól-

va hangsúlyozta, hogy a tökéletes pár
keresése nem célravezetõ, sokkal in-
kább az a lényeg, hogy megtaláljuk a
hozzánk illõ társat, aki segítõ, támo-
gató hozzáállásával erõsíti a szemé-
lyiségünket.

DIÓHÉJBAN 
AZ ALLERGIÁRÓL

A civilizációs betegségrõl Tarr Tün-
de bõrgyógyász tájékoztatta a Népház
tanácskozójában összegyûlt ér-
deklõdõket, kiemelve, hogy az össz -
allergiás kórképet tekintve 35 száza-
lékra tehetõ az érintettek száma ha-
zánkban. A fõorvosnõ többek között
a külvilág hatásainak leginkább kitett
szervünk, a bõr fokozott immunreak-
cióiról beszélt a hallgatóságnak. Nagy
hangsúlyt fektetett a kiemelkedõ gya-
koriságú atópiás dermatitis, azaz az
erõs viszketéssel és bõrszárazsággal
járó, allergiás jellegû bõrbetegség jel-
lemzõinek ismertetésére. Az erre haj-
lamot adó okok között példaként em-
lítette az anyatejes táplálás hiányát, a
tehéntejes táplálás korai bevezetését,
a passzív dohányzást, és az indoko-
latlanul gyakran adott antibiotikumo-
kat. A szintén gyakran elõforduló al-
lergiás reakció, a csalánkiütés kezelé-
sérõl szólva az allergén anyag kör-
nyezetünkbõl való kiiktatásának a fon-
tosságát hangsúlyozta Tarr Tünde. A
doktornõ a megelõzés jelentõségére is
felhívta a figyelmet: a környezettuda-
tos életmód sokat segíthet a preven -
cióban.

A szintén a Népházban megtartott
baba-börzén gyermekruhákból, játé-
kokból, és gondozási kellékekbõl vá-
logathattak az anyukák az ADRA Ad-
ventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

felajánlása jóvoltából. A baba-börzén
végül 20-25 család jutott ingyen hol-
mihoz.

ÕSSEJTEK A GYÓGYÍTÁS
SZOLGÁLATÁBAN

A köldökzsinórvérben található õssej-
tek magyarországi fagyasztására és tá-
rolására jogosult KRIO Intézet képvi-
seletében Dudásné Sebesi Csilla tájé-
koztatta az elõadáson megjelent kis-
mamákat az õssejtlevétel-szolgáltatás-
ról. A várandós anyukák megtudhatták,
hogy a köldökvér eredetû õssejt az ed-
digi ismeretek szerint 87 betegség gyó-
gyításában hatékony, igazoltan jó ha-
tást fejt ki például a leukémia és a nyi-
rokrendszeri daganatok kezelésében. A
legmodernebb hazai õssejtbank a fõvá-
ros 15. kerületében található, de akár
már Miskolcon is lehetséges a fa-
gyasztás és tárolás. A doktornõ az
õssejtlevétel módjáról és költségeirõl is
informálta az érdeklõdõket, valamint
felhívta a figyelmet egy kísérleti stádi-
umban levõ, forradalmian új módszerre,
a köldökzsinórból nyerhetõ, szaporított
szöveti õssejtekkel való gyógyításra is.

KIEGYENSÚLYOZOTT GYERMEK
– BOLDOG CSALÁD

Szülõknek tartott elõadást az agy-
kontroll rejtelmeirõl Sándor Csilla Ju-

dit tanító. Miután a résztvevõket kö-
zös, agyfélteke-összehangoló gya-
korlatokba is bevonta, számos hét-
köznapi apróságra is felhívta a fi-
gyelmet a gyermek-agykontroll ok-
tató, amelyek boldogabbá, kiegyen-
súlyozottabbá tehetik a gyermekek
és ezáltal a család életét is. A leg-
fontosabbak között kiemelte a ne-
vetés felszabadító erejét, az idõnkénti
gondolat-nagytakarítás és a stressz -
ûzõ relaxáció fontosságát. Elhangzott
az is, hogy gondolatainkon akár a sor-
sunk is múlhat, hiszen negatív és po-
zitív gondolatainkkal programozzuk
az agyunkat, ezáltal determináljuk a
jövõbeni történéseket. Sándor Csil-
la Judit az érdeklõdõ szülõknek el-
mondta, hogy egy kétnapos agy-
kontroll-tanfolyam elvégzése után ja-
vul a gyermekek memóriája, rövi-
debb idõ alatt képesek többet tanulni,
jobban kezelik a stresszhelyzetet,
könnyebben elérik a céljaikat, vala-
mint nyugodtabbak, energikusab-
bak és boldogabbak lesznek. Az
 elõ adás közös szeretet-meditációval
zárult.

Az egészséghét keretében a külön-
féle sportágak kedvelôi tenisz-, térsakk-
és úszóversenyre, kispályás labdarúgó-
bajnokságra vagy kézilabdamérkô-
zésre is benevezhettek, valamint ka-
rate, súlyemelô és aerobikbemutatót is
láthattak. Összességében mintegy 300
fõ vett igénybe térítésmentes sportolá-
si lehetõségeket a város létesítmé -
nyei ben, 140 fõ vett részt ingyenes test-
zsír-, széndioxid-, vércukor- és vér-
nyomásméréseken,  és további 350 fõ
jelent meg a tájékoztató elõadásokon
és termékbemutatókon. 

A rendezvénysorozat sportcsarnok-
ban megtartott záró programján tá-
mogatók által felajánlott nyereménye-
ket sorsoltak ki a részvevõk között.

H. R. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Kiscsikó tánctanodában a nagyobb

lányok és fiúk, a felnõtt tánctanodában
pedig a szülõk sajátíthatták el a mezõ -
ségi táncok lépéseit György Károly és
Szántai Levente vezetésével. Ezekkel pár-
huzamosan reggeltõl estig kézmûves fog-
lalkozásokon vehettek részt azok, aki-
ket a gyöngyfûzés, a nemezelés, a ku-
koricamorzsolás és csutkababa-készítés,
vagy például az agyagozás érdekelt. Az
ügyesebbek nádsípot faraghattak, vagy
kõbaltát, béka-kuruttyoltatót és játék-
hegedût is készíthettek Jung Rita, Tamás
Emese, Szentgáli Varga Szilárd és Ott
József kézmûvesekkel. Aki a hangsze-
rek világába is bele akart kóstolni, Nagy
Zoltán, Barna György és Végh Gábor
segédletével zenetanodában ismerked-
hetett a vonósok hangjával. 

– A tábor sikere abban rejlik, hogy
nemcsak muzsikálunk, énekelünk,
kézmûveskedünk és táncolunk, ha-
nem közben valóban igyekszünk fog-
lalkozni a kicsikkel és nagyokkal egya-
ránt. Ezek az alkalmak olyanok, mint
egy nagy közös játék – hangsúlyozta a
mintegy húsz éve fennálló Kolompos
együttes vezetõje, Nagy Zoltán.  – A mai

világban meghatározó szerep jut a te-
levíziónak, az interneten pedig tulaj-
donképpen bejárható a világ, – csak ép-
pen egyedül. A felnõttek és gyerekek
itt rájönnek arra, hogy kitûnõ szórakozás
élõ muzsikaszó mellett közösen éne-
kelni régi szép dalokat, vagy táncra per-
dülni. Mi egy ilyen hagyományõrzõ csa-
pat vagyunk, nemcsak a koncertjein-
ken, hanem a táborban is a régi szo-
kásokat, és ezzel együtt a hajdani ér-
zéseket ápoljuk. Ennél jobb gyerekne-
velés nincs: ha a csemete azt látja, hogy
anya és apa szeret táncolni, énekelni,
ezt a pozitív viszonyulást fogja mintá-
ul venni õ is. Hibás az a szemlélet, hogy
a fantasztikus filmek villódzó világával
kell szórakoztatni a kicsiket, hogy jól
érezzék magukat. Az egyik külföldi kis-
lány a diafilm-vetítéskor úgy fogalma-
zott, hogy DVD-t már ezret, de ilyet még
életében nem látott, és ebben benne
volt egyfajta csodálat. A kisgyermek-
eknek óriási igényük van arra, hogy ne
csak kész dolgokat kapjanak, hanem
lássanak bizonyos folyamatokat is,
hogy mi hogyan történik – erre nyúj-
tunk lehetõséget a táborban – emelte
ki Nagy Zoltán. 

A hét bõvelkedett egyéb progra-
mokban is: Hidán Csaba történész a ku-
nokról tartott elõadást, a színházked-
velõk a Kõleves mesejátékot tekinthet-
ték meg, fellépett az Ort-Iki Báb- és Ut-
caszínház, valamint a kádármesterség
iránt érdeklõdõk Erdõbényére is ellá-
togathattak. Az esténként megtartott tán-
cos-zenés mulatságokat a kicsik és a
nagyok egyaránt élvezték. A gálamûsor
meglepetéseként az apukák idén csa-
pásoló legényeseket, az anyukák pe-
dig egy farsangi szertartás táborban el-
sajátított tánclépéseit mutatták be a záró
esten.

Búcsúzásképpen Nagy Zoltán hoz-
zátette, hogy sikerükben a programok
sokszínûsége mellett nagy szerepe van
az egymásra való odafigyelésnek is: 
– A táborlakók mindig dicsérik a he-
lyiek kedvességét, hiszen a táborozás
ideje alatt mindenki azon fáradozik,
hogy õk jól érezzék magukat Szeren-
csen. Csider Andor kollégiumvezetõ –
a tábor ötletgazdája – és munkatársai
idén is mindent megtettek azért, hogy
ne csak üzlet legyen a táboroztatás, ha-
nem egy közös családi, gyermeknevelõ
program. H. R.

VÁLASZD AZ EGÉSZSÉGET!

Az „anyák megmentõje”, Semmel-
weis Ignác születésének emlékére tar-
tottak ünnepséget június 30-án Sze-
rencsen. A rendezvény keretében a vá-
ros egészségügyi alap- és szakellátás-
ban tevékenykedõ dolgozóit köszön-
tötték.

A program a délutáni órákban az
Egyesített Szociális és Egészségügyi In-
tézetnél (ESZEI) kez dõdött, ahol Bob-
kó Géza igazgató-fõorvos köszöntötte
a dolgozókat, majd Egeli Zsolt alpol-
gármesterrel koszorúkat helyeztek el az
intézmény névadója, Szántó J. Endre
tüdõgyógyász fõorvos, alpolgármester
dombormûvénél, és Gõri Lajos fôorvos
és alpolgármester emléktáblájánál.
Bobkó Géza – háromhavi képviselõi
költségtérítése terhére – mintegy nyolc-
van, a szakellátásban tevékenykedõ
egészségügyi dolgozót vendégelt meg
a kollégiumi étkezõben. A megjelen-
tekhez szólva az igazgató-fõorvos tör-
ténelmi eseménynek nevezte, hogy az
egészségügyi dolgozók napját – meg-
becsülésük jeléül – munkaszüneti nap-
pá nyilvánította a kormányzat. Bobkó
Géza valamennyi dolgozónak megkö-
szönte az elmúlt  idõ szak munkáját, ki-
emelve, hogy az intézményben  közel
száznegyvenezer orvos-beteg találko-
zás valósult meg az eltelt egy évben
zökkenõmentesen. Az önkormányzat
nevében Koncz Ferenc intézett szava-
kat az ünnepeltekhez, kiemelve, hogy
az életminõségünk alakulásában óriá-
si szerep jut az egészségügynek és az
ott dolgozóknak, hiszen emberi mél-
tóságunk megõrzésében meghatározó

jelentõ sége van egészségi állapotunk-
nak. – Akik az életüket arra áldozzák,
hogy az egészségügy területén letegyék
névjegyüket, nehéz, felelõsségteljes
munkát vállalnak, mert ez egy életre
szóló hivatás, amihez sok kitartás és lel-
kierõ szükséges – fogalmazott a pol-
gármester. A képviselõ-testület dönté-
se alapján a város önkormányzata ne-
vében Egeli Zsolt alpolgármester a
fürdõbe szóló kétszemélyes wellness-
belépõt, az ESZEI részérõl Bobkó Géza
pedig 15 ezer forintos vásárlási utal-
ványt adott át a szakellátásban dolgo-
zóknak. 

Az egészségügyi alapellátást biztosí-
tó szerencsi háziorvosokat és ápoló -
nõket, valamint az orvosi ügyelet mun-
katársait este köszöntötték a kollégi-
umban. Sütõ Szilveszter háziorvos üd-
vözölte a megjelent huszonöt kollégát.
Koncz Ferenc az ünnepeltekhez szól-
va hangsúlyozta, hogy az alapellátás-
ban tevékenykedô egészségügyi dol-
gozók lelkiismeretesen ellátják felelõs-
ségteljes feladatukat, amihez a város le-
hetõségeihez mérten biztosítja a felté-
teleket: az orvosi rendelõink és azok fel-
szereltsége elfogadható. Hozzátette: a
páciensek törõdést várnak, s ha egy jó
szót kapnak a segítség mellé, meg-
nyugodva jönnek el az orvostól. Az ön-
kormányzat megbecsülése jeléül Koncz
Ferenc – ugyancsak a képviselõ-testü-
let jóváhagyásával – a fürdõbe szóló két-
személyes wellness-belépõket adott át
a háziorvosoknak és ápolóknak, vala-
mint az orvosi ügyelet dolgozóinak, tü-
relmet és kitartást kívánva további
munkájukhoz. H. R. 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK
MÉLTÓ MEGBECSÜLÉSE

GYERMEKNEVELÉS HAGYOMÁNYÕRZÉSSEL

A rendelõintézet elõtt Bobkó Géza (balra) emlékezett meg Szántó J.
Endre és Gôri Lajos fôorvosokról. Mellette Egeli Zsolt alpolgármester.

A HOSSZÚ ÉLET TITKAI

Gyógynövényekkel az egészségért.

Baba-mama torna.



TÁMOGATOTT ELSÕ LAKÁSHOZ
JUTÓK. A szerencsi önkormányzat jú-
nius 23-ai zárt ülésén döntött az elsõ
lakáshoz jutók támogatásáról. A je-
lentkezõk közül az alábbiak részesül-
tek 200 ezer forint, vissza nem térítendõ
juttatásban: Angyal Ádám (Szerencs,
Petrikovits út 48.), Földi Tímea – Föl-
di Edit (Szerencs, Hidegvölgy út 2.), Kos-
csó Norbert – Csendes Ildikó (Szerencs,
Vörösmarty út 23., Ondi út 1/B 1/1.),
Radics Péter (Szerencs, Hunyadi út 1.),

Szabó László (Szerencs, Nagyvárad út
19/a.), Székely Géza – Várady Beáta
(Szerencs, Bástya u. 25. és  Me -
zõzombor, Béke út 42.).

ÁLLÁSAJÁNLATOK. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Észak-magyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ helyi kirendeltségén
nyilvántartott állásajánlatok alapján
Szerencsen élelmiszereladót, értékesí-
tôt, nehézgépkezelôt (kotrógép, Cater-
pillar), pénzügyi-, biztosítási tanács -
adókat, szakácsot és mentôápolót ke-
resnek. Abaújszántón papíripari gép-
kezelôként, Legyesbényén kômûves-
ként, Mádon pultos és kiszolgálóként,
valamint szobaasszonyként lehet el-
helyezkedni. Telefon: 47/361-909. 

HÉTKOR NYIT A SZAKRENDELÕ.
A szerencsi rendelõintézet szakren-
deléseinek kezdete hétköznap reg-
gel 8 óra. Ez alól egyedül a labora-
tórium volt eddig kivétel, ahol a vér-
vételeket már 7 órakor elkezdték.
2011. július 11-tõl a vérvétel a la-
boratóriumban reggel 8 órakor kez -
dõdik és 11 óráig tart. Ehhez iga-
zodva az épületet változatlanul, egy
órával korábban, reggel 7 órakor nyit-
juk ki. Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy nem kell korábban jönni, mert
mindenki sorra kerül, hiszen 11 órá-
ig folyamatosan 3 szakasszisztens ve-
szi a vért. A leletkiadás rendje vál-
tozatlan. 

Dr. Bobkó Géza, 
igazgató fõorvos

A helyi önkormányzat június 23-ai
ülésén fogadta el a Szerencsi Város-
üzemeltetõ Nonprofit Kft. marketing-
tervét. Ez alapján kísérleti jelleggel idén
december 31-ig az alábbi jegy- és bér-
letárak, illetve kedvezménycsomagok
érvényesek a szerencsi fürdõben és a
tanuszodában:    

Fürdõ és wellnessház, belépõk: fel-
nõtt belépõ hétfõ–csütörtök 10–15 órá-
ig: 1550 Ft,15–21 óráig: 1700 Ft, pén-
tek 10–15 óráig: 1550 Ft, 15–22 órá-
ig: 1850 Ft; szombat–vasárnap 10–15
óráig: 1700 Ft, 15–22 óráig: 1950 Ft.
60 éven felüli belépõ: hétfõ–csütörtök
10–15 óráig: 1050 Ft,15–21 óráig:
1150 Ft, péntek 10–15 óráig: 1050 Ft,
15–22 óráig: 1250 Ft; szombat–vasár-
nap 10–15 óráig: 1150 Ft, 15–22 órá-
ig: 1350 Ft. Nappali tagozatos diák be-
lépõ: hétfõ–csütörtök 10–15 óráig:
1050 Ft,15–21 óráig: 1150 Ft, péntek
10–15 óráig: 1050 Ft, 15–22 óráig:
1250 Ft; szombat–vasárnap 10–15 órá-
ig: 1150 Ft, 15–22 óráig: 1350 Ft. Gyer-

mekbelépõ: (4–6 éves) hétfõ–csütörtök
10–15 óráig: 700 Ft,15–21 óráig: 700
Ft, péntek 10–15 óráig: 700 Ft, 15–22
óráig: 700 Ft; szombat–vasárnap 10–
15 óráig: 700 Ft, 15–22 óráig: 700 Ft.

Bérletek: 10 alk. felnõtt bérlet 14
500 Ft, 10 alk. 60 éven felüli bérlet

9850 Ft, 10 alk. nappali tagozatos di-
ákbérlet 9850 Ft, 10 alk. gyermek-
bérlet 6250 Ft, 5 alk. felnõtt bérlet
7800 Ft, 5 alk. 60 éven felüli bérlet
5200 Ft, 5 alk. nappali tagozatos di-
ákbérlet 5200 Ft, 5 alk. gyermek bér-
let 3350 Ft.

Egyéb szolgáltatások: sókamra (max.
1 óra) 500 Ft, fallabdapálya (max. 1 óra)
2500 Ft, 1 pár ütõ + labda 400 Ft, 10
alk. fallabdapálya-bérlet 17 500 Ft, eü.
úszás hétfõ–péntek 10–13 óráig (max.
1 óra) 500 Ft, infraszauna hétfõ–pén-
tek 10–14 óráig (max. 1 óra) 800 Ft,
Pilates / Tae-Bo jegy 700 Ft, 10 alk. Pi-
lates/Tae-Bo bérlet 6000 Ft, szolárium
(4 perc) 320 Ft, tornaterem-bérlés (1 óra)
3000 Ft, csoportkedvezmény (15 fõ fe-
lett) 20%, Szerencs Kártya (A, B, C jelû)
kedvezmény* 25%. 

Csomagok (hétfõ–csütörtök 10–21
óra, péntek–vasárnap 10–22 óra) 2 db
fürdõbelépõ + fallabda: felnõtt belépõ
4650 Ft, 60 éven felüli belépõ 3650
Ft, nappali tagozatos diák belépõ 3650
Ft, 10 alkalmas felnõtt bérlet 39 500
Ft, 10 alkalmas 60 éven felüli bérlet  
29 000 Ft, 10 alkalmas nappali tago-
zatos diák bérlet 29 000 Ft. 

*Az engedmény más kedvezmé-
nyekkel nem vonható össze. 

Hétfõi, keddi és csütörtöki napokon
15 óráig nem üzemel a szauna és a

gõzkabin, ekkor 20% engedményt ad-
nak a jegyek árából. 

Városi tanuszoda, belépõk: felnõtt:
780 Ft; gyermek, diák, 60 éven felüli
470 Ft; oktatási/foglalkozási felnõtt
660 Ft; oktatási/foglalkoztatási gyermek,
oktatási/foglalkoztatási diák, oktatási
foglalkoztatási éven felüli 400 Ft; ba-
baúszás 1350 Ft; kedvezményes belé -
põjegy* felnõtt 600 Ft; kedvezményes
belépõjegy* gyermek, kedvezményes
belépõjegy* diák, kedvezményes be-
lépõjegy* 60 éven felüli 350 Ft; kísérõ
jegy 200 Ft.

Bérlet: felnõtt: 6770 Ft; gyermek, diák,
60 éven felüli 3960 Ft; családi 9900
Ft; szakosztály 3650 Ft.

Egyéb: sapka 100 Ft; pályabérleti
(szerzõdés alapján) belépõvel 1000 Ft;
pályabérlet (szerzõdés alapján) belépõ
nélkül 3500 Ft.

* Kizárólag keddi és csütörtöki na-
pokon 19–21 óráig. 

A bérletek névre szólóak, személyes
okmányokkal együtt érvényesek! 
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MI A VÉLEMÉNYE
A KOLOMPOS TÁBORRÓL?

Hegedûs Andrea:
– Tizenegy éves kislányommal Szentendrérõl ér-
keztünk, barátaink javaslatára vettünk részt a tá-
borban. Érdemes volt rájuk hallgatnunk: szen-
zációs volt az alkalom, fõként a hagyományok
gyakorlásának a lehetõsége miatt. Minden kor-
csoportnak szóltak programok: a gyerekeknek fo-
lyamatos elfoglaltságot adtak a kézmûves-, tánc-
és zenei foglalkozások, a felnõtteknek pedig leg-
jobban a várbeli, esti vigadalmak, az úgyneve-
zett össztáncok, és a tábortûz körüli hangulatos programok tetszettek.
Mi voltunk az elsõ lakói a vár felújított szállójának, ez a fajta környe-
zet nagyon jó miliõt teremtett a népzenével és a hagyományos foglal-
kozásokkal. Jó volt kikapcsolódni ebben a családias hangulatú, baráti
közegben.

Farkas Judit:
– Három gyermekünkkel jöttünk táborozni Sió-
fokról. Egy Kolompos-koncerten hívták fel a fi-
gyelmünket erre a szerencsi lehetõségre. A prog-
ramokat a legkisebbektõl a legnagyobbakig na-
gyon jól megszervezték. Nekünk a zenetanoda
tetszett legjobban, ahol a gyerekeket többek kö-
zött hegedülni tanítják, valamint a kézmûves fog-
lalkozások, amelyek órákon át lefoglalják a ki-
csiket. Az esti mulatságok is kifejezetten jók vol-

tak, hiszen úgy állítják össze a programot, hogy mindenki jól érezze ma-
gát. Valószínûleg még vissza fogunk térni, de legközelebb több idõt fo-
gunk szánni a város nevezetességeinek és a környék jobb megismeré-
sére.

Rádi Anna:
– Nagyon jó volt ez a táborozás, sok mindent ki-
próbálhattam a tánclépésektõl kezdve a  gyöngy -
 fûzésig. A nemezelés technikáját is megismer-
hettem, amit majd otthon is szeretnék folytatni,
hogy különféle ékszereket készíthessek belõle.
Szóval az a legjobb, hogy itt mindenki megta-
lálja a magának való foglalatosságot. Ráadásul
nemcsak helyben vannak foglalkozások, kirán-
dultunk Erdõbényén is. Tetszik az is, hogy új ba-
rátokat szereztem. Biztos vagyok benne, hogy még el fogok jönni más-
kor is a Kolompos táborba, sõt, az osztálytársaimnak is fogok mesélni
róla, hogy hátha kedvet kapnak hozzá õk is. 

Halász Anett:
– A születésétõl fogva vak kislányommal, Cin-
 tiával immár harmadszor voltunk a táborban. Már
az elsõ alkalommal is az volt számomra a leg-
lényegesebb szempont, hogy látó gyerekek kö-
zött lehessen lányom egy olyan közösségben, ahol
empátiával fordulnak felé. Ez a cél ebben a csa-
ládias hangulatú táborban valósult meg egyedül,
ezért ragaszkodunk hozzá. Érdekes volt megta-
pasztalni, hogy bár eddig semmilyen hangszer

hangja nem tetszett Cintiának, az itt élõben hallott népi hangszer, a gar-
don mély „brummogása” az õ érdeklõdését is felkeltette, sõt, be tudott
kapcsolódni a kicsik tánctanulásába, az éneklésbe, és a kézmûveske-
désbe is. Nagyon nagy dolog számunkra, hogy a táborban töltött napok
eredményeként már õ is bátran keresi a többiek társaságát.

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Születtek: Nagy Gergõ, Zilahi Inez, Czagány Dóra Diána. 
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Elhunytak: Kozsik Ferencné (Hegyesi Magdolna) 62 éves, Tóbiás Pál-

né (Hermann Etelka) 78 éves, Takács Ottóné (Pataky Klára) 72 éves,
Porkoláb Jánosné (Oravecz Julianna) 95 éves, Dajka Károlyné (Sélley
Erzsébet) 84 éves, Sinkáné Kéri Erika 51 éves, Ujvári Zoltán 55 éves,
Halász János 56 éves. 

HÍREK RÖVIDEN

Az elõzetes várakozásokat messze
fölülmúlva szerepelt városunk az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ önkormányzatok támogatására
kiírt pályázaton. Az országban ösz-
szesen 1182 település jutott kiegészítõ
forráshoz, amelyeknek az elnyert
pénz nagysága alapján összeállított
rangsorában Szerencs 108 millió 810
ezer forinttal az elõkelõ tizedik he-
lyen szerepel.  

Pintér Sándor belügyminiszter és
Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszter június 30-án döntöttek az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ önkormányzatok támogatásának
I. ütemérõl, melynek során az össze-
sen 31 milliárd forintos keretbõl 11,6
milliárd forint sorsáról rendelkeztek.
A segítségre 1274 önkormányzat nyúj-
totta be igényét, ebbõl 1182 pályázat
részesült támogatásban. Az országban
a legnagyobb összeg közel 379 mil-
lió forinttal Miskolcnak jutott, az elsõ
tíz, legnagyobb támogatásban része-
sülõ települések között Szerencs neve
is olvasható, csaknem 109 millió fo-

rinttal, ami a megyénkben – Miskolc
után – a második legnagyobb támo-
gatási érték. Térségünkbõl a jóval na-
gyobb lélekszámú Sátoraljaújhely és
Sárospatak 105, illetve 85 millió fo-
rintban, Tokaj pedig 45 millió forint-
ban részesült. A szerencsi kistérségbõl
Bekecs 8 millió, Legyesbénye 5,2
millió, Mád 18,8 millió, Mezõ zombor
14,1 millió, Monok 28,4 millió, Rát-
ka 10,2 millió, Taktakenéz 7,5 mil-
lió, Tállya pedig 6,9 millió forinthoz
jutott. 

Koncz Ferenc polgármester ko-
moly sikerként értékeli Szerencs kie-
melt támogatását, ami mögött hosszú
hónapok kitartó munkája van. A ta-
valy õsszel kapott 50 millió forint és
a mostani összeg azt mutatja, hogy a
város nehéz helyzetében számíthat a
kormányzat támogatására. Ország-
gyûlési képviselõként pedig a térség
településeinek az érdekében is ered-
ményesen járt el. A polgármester ki-
emelte: az elnyert közel 109 millió
forint lehetõséget teremt arra, hogy lé-
legzethez jusson az önkormányzat.
Ebbõl a pénzbõl több mint negyven-

millió forintot fordítanak majd az el-
maradt víz-, áram- és földgázszám-
lák teljesítésére és közel 70 millió fo-
rint jut a beszállítói tartozások ki-
egyenlítésére. A polgármester kie-
melte: ugyan nem tudnak minden ön-
kormányzati adósságot rendezni, de
jelentõsen enyhül a szorítás. Tállai
András belügyminisztériumi állam-
titkár tájékoztatása szerint lesz még
újabb fordulója az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkor-
mányzatoknak kiírt pályázatnak, ahol
Szerencs további támogatásra szá-
míthat. Á. A.

SZÁZMILLIÓS KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG 

KEDVEZMÉNYES BELÉPÕK AZ USZODÁBA ÉS A WELLNESSHÁZBA 

A szerencsi önkormányzat az
elmúlt években a város mûköd-
tetéséhez pályázati úton az aláb-
bi összegû kiegészítô állami tá-
mogatásokhoz jutott: 

2006-ban 14 millió forint
2007-ben 34 millió forint
2008-ban 62 millió forint
2009-ben 55 millió forint
2010. I–IX. hó 0 forint
2010. X–XII. hó 50 millió forint.

NYÁRI SZABADSÁG
Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt

olvasóinkat, üzleti partnereinket,
hogy a Szerencsi Hírek munkatár-
sai július 11–31-e között rendes évi
szabadságukat töltik. Lapunk kö-
vetkezõ száma 2011. augusztus
12-én jelenik meg. Lapzárta: 2011.
augusztus 5. A fent megjelölt sza-
badság idõtartama alatt a 06-
20/340-6089-es telefonon ügyele-
tet tartunk, augusztus 1-jétõl sze-
mélyesen kereshetik munkatársa-
inkat a Szerencs, Kossuth tér 1.
szám alatti Népház emeletén ta-
lálható szerkesztõségben. 

A szerkesztõség
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Tanévzáró értekezletet tartottak
Szerencs oktatási-nevelési intézmé-
nyeinek igazgatói június 29-én a pol-
gármesteri hivatalban. A tárgyalt na-
pirendi témák a 2010/2011-es tan-
év tapasztalatait összegezték.

A fenntartó önkormányzat nevében
Koncz Ferenc polgármester köszön-
tötte a megjelenteket. A település-
vezetõ az intézmény-átszervezések-
re utalva megemlítette, hogy vissza-
adták az általános iskolák önállósá-
gát, ami nem okoz többletköltséget
a városnak. Elhangzott, hogy Sze-
rencsnek érdeke, hogy központi sze-
repet töltsön be a kistérségben, ezért
arra törekednek, hogy – bár nem kö-
telezõ feladat – a bölcsõde és az is-
kolák továbbra is fogadhassák a más
településrõl érkezõ gyerekeket. A
szakképzõ iskola miatt nagy a nyo-
más az önkormányzaton, hogy ve-
gye vissza az intézményt, aminek az
irányítása jelenleg a megyéhez tar-
tozik, miközben az épület fenntar-
tási költségei a várost terhelik. Koncz
Ferenc a következõ tanévrõl szólva
együttmûködést, és a minõséget
szem elõtt tartó takarékoskodást kért
az intézményvezetõktõl, majd meg-
köszönte egész éves munkájukat.

Bodnárné Göndör Magdolna el-
mondta: magas színvonalú szakmai
munka valósult meg az elõzõ tan-
évben, melynek eredményeirõl és a
következõ tanév beindításainak a ta-
pasztalatairól szeptemberben tár-
gyal majd a képviselõ-testület. A pol-
gármesteri hivatal oktatási, kulturá-
lis és városmarketing osztályvezetõje
külön-külön szólt az oktatási-neve-
lési intézményegységekrõl, kiemel-
ve a 2010/2011-es tanév fõbb mu-

tatóit. Nagy hangsúlyt kapott, hogy
a hátrányos helyzetû gyermekek szá-
ma meglehetõsen magas a teljes in-
tézményhálózatban: az óvodásoknak
és kollégistáknak több mint a fele,
az általános iskolásoknak közel öt-
ven százaléka, a gimnazistáknak
egyharmada sorolható ebbe a kate-
góriába. Elhangzott, hogy a bölcsõde
esetében bíznak abban, hogy leg-
alább négy csoporttal megmarad a
feladatellátás, hiszen ott nagyon jó
kezekben vannak a kicsik. Ez utób-
bi az óvodákról is elmondható, ahol
anyjuk helyett anyjuk az óvodape-
dagógusok a gyerekeknek. Az álta-
lános iskolák sikerként könyvelik el
a tanulmányi és sportversenyen el-
ért eredményeket. A következõ tan-
évre 115 leendõ elsõ osztályos irat-
kozott be. Az általános iskolás ko-
rúak 56 százaléka a mûvészeti kép-
zés keretében bontakoztatja ki te-
hetségét, ahol komplex személyi-
ségfejlesztés valósul meg. A gimná-
zium tekintetében többek között a ki-
magasló versenyeredmények, a meg-
szerzett nyelvvizsgák gyarapítják a si-
kerek sorát, míg a hiányzások ma-
gas száma és a dohányzás vissza-
szorítása gondot okoz. A kollégium
is jól kihasznált létesítmény, ahol
színvonalas nevelõi munka folyik. Az
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
két és félezer gyermek ellátásával fog-
lalkozik, melyek között a szerencsi
ovisok közel 80 százaléka, az álta-
lános iskolások 26 százaléka ellátott.
Az osztályvezetõ ismertette, hogy a
fenntartó által igényelt támogatások
összege az idei tanévben mintegy 70
millió forint, míg az intézmények sa-
ját bevétele összesen 54 millió fo-
rint volt. H. R. 

MAGAS SZÍNVONALÚ 
OKTATÁS ÉS NEVELÉSAz ország más középfokú oktatási

intézményéhez hasonlóan a szerencsi
középiskolások május elején teljesí-
tették az írásbeli érettségi követel-
ményeket, majd júniusban már szó-
beli vizsgákon kellett számot adniuk
tudásukról. A Bocskai gimnáziumban
és a Szerencsi Szakképzõ Iskolában
idén összesen 398 végzõs diák vehet-
te át bizonyítványát. 

Az írásbeli feladatok teljesítése után
csupán néhány hét állt a középiskolá-
sok rendelkezésére ahhoz, hogy a kö-
telezõ és választott tantárgyakból átis-
mételjék a tananyagot, az elsajátított
szakmai ismereteket.

Idén a Bocskai István Gimnázium-
ban összesen 349 fõ jelentkezett érett-
ségi vizsgára, a szerencsi középisko-
la tanulói mellett többen jöttek ide más
középfokú oktatási intézménybõl is,
hogy a vizsgabizottságok elõtt adjanak
számot tudásuk ról. A Bocskaiban
nyolc osztály – hatosztályos, angol és
német nyelvi, közgazdasági, mate-
matika-informatika, általános és két
rendészeti tagozatú – fiataljai érkez-
tek el életük egyik fontos lépéséhez.
A 11. évfolyamosok között is volt 86
diák, akik informatika, vagy földrajz
tárgyakból tettek elõrehozott érettsé-
git. Hosszú évek óta népszerû a ren-
dészeti képzés, az ehhez kapcsolódó
tantárgyból szerzett tudásáról idén
húsz fiatal számolt be. 

Keresztesi János három esztendeje
óraadóként vesz részt a most érettsé-
gizõ rendész tanulók képzésében. Az
alezredes szerint a fiatalok kellõen fel-
készültek, kiváló feleleteket hallhattak
a pedagógusok. A Szerencsi Rendõr-
kapitányság vezetõje úgy véli, a Bocs-
kai gimnázium jó alapokat biztosít
mindazoknak, akik késõbb rendésze-
ti szakközépiskolában, rendõrtiszti fõis-
kolán, vagy rendvédelmi egyetemen kí-
vánják folytatni tanulmányaikat. 

Az idén ballagók közül negyvenen
voltak azok, akik egy vagy két tan-
tárgyból választották az emelt szintû
érettségit. – Örömünkre szolgál, hogy
évrõl évre nõ az említett fiataljaink szá-
ma, akik az itt nyújtott teljesítmé-
nyükkel nagy lépést tesznek a kijelölt
felsõoktatási intézmények felé – emel-
te ki a Szerencsi Hírek kérdésére Gál
András, aki összegezve az idei ta-
pasztalatokat, elmondta: a végzõs ta-
nulók a tõlük megszokott és elvárt ered-
ményt teljesítették, az érettségi alatt sza-
bálytalanság nem történt. A megyei kor-
mányhivatalhoz az emelt szintû írás-
beli dolgozatával, illetve szóbeli vizs-
gával kapcsolatban három diákunk
nyújtott be fellebbezést – tájékoztatott
a fõigazgató.

Négyéves rendészeti tagozatos ta-

nulmányait zárta le idén Kiss Gergõ,
aki úgy véli: szellemileg és fizikailag
is sokat fejlõdött a gimnáziumban el-
töltött évek alatt. – Számomra a meg-
mérettetés nem jelentett gondot, hiszen
tanáraim az elsõ évtõl kezdve az érett-
ségire készítettek fel. 

Az intézmény pedagógusai is elé-
gedettek a maturálók idei teljesítmé-
nyével. Maczkóné Szegedi Anikó sze-
rint a vizsgák törvényességét más is-
kolákból érkezõ elnökök biztosítják,
akik az elõzõ évekhez hasonlóan most
sem találtak szabálytalanságot. – Idén
nyolc osztály tanulói adtak számot tu-
dásukról a megszokott iskolai környe-
zetben, a jól ismert tanáraik elõtt.
Ezek a körülmények is hozzájárultak
ahhoz, hogy kialakulhatott egyfajta
meghittség, bizalom, amely enyhítet-
te a tanulók félelmét. Mi, pedagógu-
sok pedig arra vagyunk kíváncsiak,
hogy valójában mit tud a vizsgázó, nem
pedig arra, hogy mit nem sikerült el-
sajátítania – tette hozzá a gimnázium
tanára, aki úgy vélte, hogy a diákok-
nak az elmúlt négy év alatt kellett fel-
készülniük, az iskola pedig minden esz-
közt biztosít ahhoz, hogy sikeres érett-
ségit tegyenek. 

Alvári Ferenc 1974-ben érettségizett
a Bocskai István Gimnáziumban, je-
lenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat oktatási és  mûve -
lõdési osztályának munkatársaként
vizsgaelnöki teendõket látott el egykori
iskolájában. – A 12. Ra rendész osz-
tálynak voltam az érettségi elnöke, há-
romnapos idõszakon vagyunk túl –
emelte ki Alvári Ferenc, aki szerint ki-
válóan teljesítettek a tanulók, akik kö-
zül húszan dicsérettel zárták az érett-
ségit. – Rendkívül jó feleleteket hal-
lottunk, a legtöbb diák a rendészeti is-
mereteket választotta, és szinte öröm-
mel láttuk, hogy milyen kiválóan al-
kalmazzák például a jogi ismereteiket
is a fiatalok.

A Szerencsi Szakképzõ Iskolában
idén három osztály 49 diákja tett érett-
ségit, közülük 13-an felnõtt képzés ke-

retében vették sikeresen ezt az akadályt.
Az intézmény igazgatója szerint ki-
magasló eredmények nem születtek,
azonban minden végzõs az elõírásnak
megfelelõen teljesítette a követelmé-
nyeket. 

Kovács Julianna kiemelte, hogy a
szakmunkásképzésben idén elsõ al-
kalommal úgynevezett moduláris vizs-
gát vezettek be, amit az intézmény-
vezetõ embert próbálónak mi nõsített,
hiszen mint mondta: elõ fordult – pél-
dául a nõi szabó tanulók esetében –,
hogy hét írásbeli feladat után követ-
kezett a gyakorlati beszámoló, majd a
végén öt szóbeli vizsganap várt a fia-
talokra. 

A Szerencsi Szakképzõ Iskola fod-
rász, nõi szabó, villanyszerelõ, központi
fûtés- és csõhálózat-szerelõ, bútorasz-
talos-képzésben résztvevõ fiataljai is az
elvárásoknak megfelelõen vizsgáztak.
– Csupán egy esetben fordult elõ,
hogy a gyakorlati próbát nem tudta tel-
jesíteni a diák, mert olyan munkálta-
tónál volt gyakorlaton, ahol nem meg-
felelõen készítették fel – tájékoztatott
Kovács Julianna.

M. Z.

ÉRETTSÉGI ÉS SZAKMUNKÁSVIZSGÁK

Az általános is-
kolai nevelõtes-
tülete az idén
Jobbágy István-
nét (fotónkon)
jelölte Az év ki-
váló pedagógusa
címre, akinek ez
alkalomból Rá-
kóczi-plakettet adott át Fábián Ot-
tóné fõigazgató június 18-án, a Rá-
kóczi épületben tartott ballagási
ünnepségen. 

A pedagógusi pályát maga mögött
tudó matematika–kémia szakos tanárt
elmondása szerint meglepetésként
érte az elismerés:

– Jómagam is csak az ünnepségen
tudtam meg, hogy a kollégák engem
jelöltek erre a megtisztelõ címre, na-
gyon megható volt tõlük ez a gesz-
tus. A jelenlegi nyugdíjrendszer sze-
rint még tíz dolgos év áll elõttem,
amihez sok erõt fog adni ez az elis-
merés.

Jobbágy Istvánné a Bocskai István
Gimnáziumban érettségizett, majd
1981-ben szerzett diplomát a nyír-
egyházi Bessenyei György Tanár-
képzõ Fõiskolán. Pályakezdõként
Olaszliszkán helyezkedett el mint
napközis tanár, majd 1985-tõl az egy-
kori Hunyadi János Általános Iskola
pedagógusa lett. A Rákóczi iskolá-
ban 1987 óta tanítja a gyerekeket,

öt éve pedig a Bolyai iskola óraadója
is. A kérdésre, hogy mi inspirálja pe-
dagógusi munkája során, a követ-
kezõket válaszolta:

– Az általam tanított tantárgyak a
nehezebbek közé tartoznak, így
nem túl népszerûek, ugyanakkor
vannak gyerekek, akik kedvelik a
matematikát és a kémiát, ami lel-
kesedést ad a munkámhoz. Fõleg a
kémiánál okoz gondot, hogy le-
csökkent az óraszám, és kevesebb
idõ alatt kell ugyanazt megtaníta-
ni, megszerettetni a gyerekekkel. Ke-
vesebb idõ jut az érdekes kísérle-
tek bemutatására is és nincs szak-
körünk sem, ahol többet lehetne
foglalkozni a tanulókkal. Ennek el-
lenére sikereket könyvelhetünk el,
hiszen minden évben felkészítek di-
ákokat megyei és országos verse-
nyekre, ahol általában a tíz legjobb
között végeznek a szerencsiek. A
nehézségek ellenére azt mondha-
tom, hogy már az is visszaigazolja
a munkám értelmét, ha néhány
gyerekben látom a komoly érdek -
lõdést. Nagyon jó visszajelzés szá-
momra, ha valaki olyan szakirányon
tanul tovább, ahol e két tárgyat hasz-
nosítani tudja. Ha például utólag
hallom, hogy valaki a tanítványa-
im közül orvosi, vagy gyógyszerész
pályára ment, arra nagyon büszke
vagyok – foglalta össze gondolata-
it a pedagógus. 

Jobbágy Istvánné a következõ tan-
évtõl a Rákóczi épület 7. b-s tanu-
lóinak az osztályfõnöke lesz, vala-
mint 5–7. osztályban matematikát, 7–
8. osztályban kémiát fog tanítani. To-
vábbi munkájához sok sikert kívá-
nunk!

Hegymegi Rita

RÁKÓCZI-PLAKETTES PEDAGÓGUS

Túl a nehéz napokon.

A Szerencsi Általános Iskola tanu-
lói számára június 25-én tartottak tan-
évzáró ünnepséget a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A 2010/2011-es
tanév utolsó eseményén a Bolyai és
Rákóczi épületek diákjai egyaránt
felsorakoztak, hogy átvehessék bizo-
nyítványukat. 

Kovács Jánosné igazgatóhelyettes
köszöntõje után vakációváró szava-
latok hangzottak el a tanulók elõ -
adásában, majd az énekkar nyárkö-
szöntõ dala csendült fel. Fábián Ot-
tóné általános iskolai fõigazgató az el-
telt kilenc hónap munkáját értékelve,
a tanulókhoz szólva hangsúlyozta,
hogy eseményekben teli, gazdag  idõ -
szak áll mögöttük, sok jó eredményük
született, de kudarcokat is át kellett
élniük. A tanulmányi eredmények is-
mertetése során Fábián Ottóné kie-

melte, hogy a száz elsõs kisdiákból
49 teljesített kiválóan. A 2–4. évfo-
lyamon 68, a felsõ tagozaton 40 ta-
nuló büszkélkedhet kitûnõ ered-
ménnyel. Az alsósok tanulmányi át-
laga 4,2, míg a felsõsöké 3,8 lett, azaz
összességében „jó” eredménnyel zár-
ták a tanévet az általános iskolások.
Az ünnepségen a 4–7. osztályos
kitûnõ tanulók könyvjutalmat, vala-
mint az 1–3. osztályos kitûnõ, és 2–
8. osztályos jeles diákok oklevelet ve-
hettek át. Sajnos,  harminc egy általá-
nos iskolás eredménytelenül zárta az
évet, nekik nyáron sokat kell tenniük
azért, hogy szeptemberben a meg-
szokott osztályukkal indulhassanak to-
vább. – „Jóból, ha rossz ered: vere-
ség, rosszból, ha jó ered: nyereség”
– tartja a mondás. Én ezt a nyeresé-
get kívánom nektek, valamint azt,
hogy a nyár a jókedv je gyé ben teljen.

Gyûjtsétek az élményeket, hogy az év-
nyitón is legyen mirõl beszámolni. Vi-
gyázzatok magatokra, hogy szep-
temberben pihenten, egészségesen ta-
lálkozhassunk – fejezte ki jókívánsá-
gait Fábián Ottóné. Az ünnepség vé-

gén 906 tanuló
vette át év végi
bizonyítványát és
ezzel hivatalosan
is kezdetét vette a
nyári vakáció. A
fõigazgató elkö-
szönt a szülõktõl,
a tanulóktól és a
kollégáktól, hi-
szen ebben a for-
mában már nem
fognak találkozni.
Az önkormányzat
döntése értelmé-
ben a Rákóczi

Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, Óvoda
és Bölcsõde vezetôje Ráczné Váradi
Éva, a Bolyai János Általános Iskola
megbízott igazgatója Kocsisné Szabó
Beáta lesz a 2011/2012-es tanévben.

VÉGE A TANÉVNEK, ELKEZDÕDÖTT A VAKÁCIÓ

Nézzük csak: magatartás, szorgalom…
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 
A szerencsi önkormányzat június

23-ai ülésének kezdetén a köt-
vénytörlesztés átütemezésére ké-
szített elõterjesztést vitatta meg a
testület.

Ballók Istvánné, a polgármesteri hi-
vatal városgazdasági osztályvezetõje is-
mertette: az önkormányzat áprilisi ülé-
sén szóba került, hogy 2011. április és
2014. április között csökkentett tõke-
törlesztést teljesítene a város, a külön-
bözetet pedig ezt követõen, a 2027-ig
tartó visszafizetési idõszakban fizetnék
meg a hitelezõ pénzintézetnek. A
bank ezt elfogadta, azonban további
biztosítékokra tart igényt. Ezek között
szerepel a helyi adó engedményezé-
se, illetve annak vállalása, hogy a for-
galomképes ingatlanokból származó
bevételt a korábban kibocsátott köt-
vények törlesztésére fordítja az ön-
kormányzat. Nyíri Tibor kiemelte: a
pénzügyi bizottság a helyi adó teljes
körû engedményezésével nem ért
egyet. Annak mértékét az adott évben
esedékes törlesztés összegében java-
solják meghatározni. Ugyancsak kifo-
gásolják, hogy a pénzintézet az eset-
legesen eladásra kerülõ forgalomképes
ingatlanok teljes vételárára igényt tar-
tana. A bizottság azt javasolja, hogy fo-
galmazzák meg szakértõk bevonásá-
val az észrevételeiket, amelyek segít-
séget nyújthatnak a polgármesternek a
bankkal történõ további tárgyalások-
hoz. Koncz Ferenc polgármester is-
mertette: a mostani garanciák jelentõs
része már az eredeti, a kötvénykibo-
csátáskor megkötött megállapodásban
is szerepelt. Fekete Tibor könyvvizsgáló
 egyet értett az osztályvezetõ által meg-
fogalmazottakkal. Mint fogalmazott, je-
len tõsen megkötné az önkormányzat
mozgásterét, ha lemondanának a for-
galomképes ingatlanok eladásából
származó bevételekrõl, amire érthe-
tetlen módon egy összegben tart igényt
a bank. A könyvvizsgáló szerint,
amennyiben fizetési késedelembe ke-
rülne az önkormányzat, annak mérté-
kéig lenne jogos az igény. Fekete Ti-
bor szerint szakmailag az sem támo-
gatható, hogy a futamidõ végéig fo-
lyamatosan engedményezze a pénz-
intézetnek a város a helyiadó-bevéte-
leket. Koncz Ferenc azt tette szóvá,
hogy az elõzõ önkormányzat tagjai va-
lójában nem voltak tisztában azzal, mi-
lyen feltételekkel történt a kötvényki-
bocsátás. Akkor az  elõ nyöket emelték
ki a számukra, de azt már nem, hogy
az adóengedményezés lehetõsége ben-
ne szerepelt a feltételekben. Amikor
polgármesterként megkereste a bankot,
hogy a törlesztés átütemezésével se-
gítsék a várost abban, hogy az erõfor-
rásaikat munkahelyteremtésre össz-
pontosíthassák, pozitív volt a vissza-
jelzés. Azt szerette volna elérni, hogy
2014-ig az évi kétszer 40 millió forint
tõketörlesztés helyett csak kétszer 10
millió forintot kelljen megfizetniük, amit
ezt követõen nagyobb összegû visz-
szafizetésekkel kompenzálnak. A pol-
gármester kiemelte: a kedvezõ fogad-
tatáshoz képest kellemetlen meglepe-
tés volt a feltételek szigorítása a pénz-
intézet részérõl. Sájer István közgaz-
dász ismertette, hogy az elõzõ város-
vezetés a kötvénykibocsátást kísérõ ok-
iratban vállalta, hogy az önkormány-
zat teljes vagyonával felel a felvett tõke
és kamatainak a megfizetéséért. Ez alap-
ján a forgalomképes vagyon lefogla-
lása már akkor megtörtént, de az in-
gatlanok nem voltak nevesítve. Így azo-
kat eladhatta a város. Az új feltételek
szerint ezt már nem tehetik meg, ha
mégis lesz ilyen ügylet, a bank viszi a
pénzt. Ez az eljárás csak az elmaradó
fizetés erejéig lenne korrekt követelés.

Kiss Attila alpolgármester kiemelte,
hogy az eredeti okiratot a város elõzõ
polgármestere és jegyzõje írták alá. Ege-
li Zsolt alpolgármester arra hívta fel a
figyelmet, hogy a kétmilliárd forintos
kötvénykibocsátás terheit még 17 évig
nyögi a város. Évente kétszer negy-
venmillió forint a tõketörlesztés, ami-
hez hozzáadódik a kamat. Az elmúlt
évek városi vagyonnövekedésének je-
lentõs része forgalomképtelen, amit az
önkormányzat nem tud hasznosítani.
Az idáig esedékes kamatokat teljesí-
tették, de az áprilisi tõketörlesztésre
nem jutott pénz. Pedig ennek a negy-
venmillió forintnak több helye is vol-
na: ilyen az elõzõ önkormányzat által
átadott Bajcsy-Zsilinszky úti beruházás
fennálló számlaköveteléseinek a kifi-
zetése, a SZHK Kft. által igényelt 14
millió forint azon szerencsi lakosok
után, akik nem fizettek a szemétszál-
lításért, vagy éppen a Népházban
mûködõ társasház által számon tartott
2,5 millió forintos önkormányzati adós-
ság. Ezeknek a teljesítésére a vagyon
nem biztosít fedezetet. Az alpolgár-
mester kiemelte, hogy az adósságren-
dezési eljárást szeretnék mindenáron
elkerülni, hiszen akkor egyetlen pá-
lyázatot sem tudnának megvalósítani.
A város pénzügyi tervében hétszáz-
millió forint a mûködési hiány, amire
a tervezett ingatlaneladások nem biz-
tosítanak fedezetet. Visi Ferenc szerint,
ha a bank javára lemondanak a for-
galomképes ingatlanjaikról és az adó-
bevételeikrõl, akkor az önkormányza-
ti dolgozók – köztük a pedagógusok –
bérére sem jut majd pénz Szerencsen.
Heves János arra kérdezett rá, hogy
mirõl tárgyalt a bankkal a polgármes-
ter, ha nem ismerte a kötvénykibocsátás
részleteit. A képviselõ szerint a tör-
lesztés átütemezése mindössze a prob-
léma elodázását jelenti, ami a követ-
kezõ önkormányzatra ró majd több-
letterhet. A banki feltételeken nem kell
meglepõdni. Az engedményezés nem
az összes adóbevétel blokkolását je-
lenti, hanem az évi kétszeri 10 millió
forintra biztosít fedezetet. A képviselõ
érdeklõdött a polgármester által a jegy-
zõnek feladatként meghatározott 100
millió forintos kiadás-megtakarítás  idõ -
arányos részleteirõl, arról, hogy miként
alakult a kifizetetlen számlák összege.
Véleménye szerint a vagyongyarapo-
dás és a számlák teljesítése nem függ
össze, hiszen olyan beruházás nem tör-
tént Szerencsen, amibõl az önkor-
mányzatnak bevétele lenne. Koncz Fe-
renc felhívta a figyelmet: a város a tel-
jes eladósodás miatt hitelképtelen.
Amikor egy önkormányzat hibázik, azt
a következõ ciklusban kell rendbe
hozni. Most õk is ilyen helyzetbe ke-
rültek, ami egyben kényszerpályát je-
lent. A bankok jóindulatára szorulnak.
A város az életben maradásáért küzd,
aminek során népszerûtlen lépéseket
is tenniük kell, nem a hozzáértés hiá-
nya, hanem a korábban mások által
meghozott rossz gazdasági döntések
miatt. Takács István szerint tárgyalni kell
a pénzintézettel a tõketörlesztés át-
ütemezésének a feltételeirõl. Ugyan-
akkor készüljenek a legrosszabb felté-
telekre, hogy akkor is megõrizzék a
mûködõképességet. A város lakossá-
ga pedig kapjon tájékoztatást arról,
hogy a település milyen rossz anyagi
helyzetben van, mivel kell szembe-
nézniük. Az önkormányzatnak hat-
milliárd forintos a vagyona, aminek a
többségét a belterületi utak jelentik. Kiss
Attila szerint a tõketörlesztés-átüteme-
zés feltételeinek a korábbi elvárásait szi-
gorította a bank, ami hátrányosan érin-
ti az önkormányzatot. Koncz Ferenc
úgy véli, hiba volt, hogy a város a ko-
rábban felvett összegeket betonba ön-

tötte ahelyett, hogy annak legalább egy
részébõl a gazdaságot élénkítették vol-
na. Egeli Zsolt ismertette, hogy az el-
múlt két évben 57 millió forinttal csök-
kent a szerencsi önkormányzat helyi-
adó-bevétele, miközben az intéz-
ményhálózat fenntartására ugyanak-
kora összeget költöttek. Az alpolgár-
mester szerint ez a helyzet nem tart-
ható tovább. A súlyos problémákat or-
vosolni kell, aminek a mostani város-
vezetés igyekszik eleget tenni. Koncz
Ferenc kiemelte: 36 millió forintot
már sikerült megtakarítaniuk. Heves Já-
nos szóvá tette, hogy ez az összeg el-
marad a korábban hangoztatott 70 mil-
lió forinttól. A képviselõ kiemelte,
hogy az európai uniós pályázatokat ki-
használva az önkormányzat korábban
többek között oktatási és nevelési in-
tézményeket fejlesztett, utakat épített,
javította a csapadékvíz-elvezetés fel-
tételeit. Azt, hogy mire költhették a
pénzt, a pályázati kiírások határozták
meg. Szerencs jelenlegi helyzete nem
egyedi, az ország önkormányzatainak
a többsége súlyos anyagi problémák-
kal küzd a csökkenõ adóbevételek és
az egyre kisebb összegû állami támo-
gatások miatt. Koncz Ferenc szerint Sze-
rencs korábban követte a hibás kor-
mányzati irányvonalat, ahelyett, hogy
a munkahelyteremtést segítette volna
elõ. A legnagyobb gondot az ifjúság
elvándorlása jelenti, akiknek nem tud-
nak helyben perspektívát kínálni. Nem
véletlen, hogy számos üzlet kiadó, sok
lakás pedig eladó a településen. Nyí-
ri Tibor hozzátette: van a közelben
olyan város, aminek számottevõen
nõtt a vagyona, miközben az önkor-
mányzat adóssága nem emelkedett je-

lentõsen.  Szerencsen a fájdalmas
döntéseket elõ kell készíteni, mert a cso-
dát nem várhatják tovább. Likviditási
tervet kell létre hozni, hogy a tovább -
éléshez szükséges megtakarítást mibõl
tudják elérni. Takács István emlékez-
tetett: már az elõzõ önkormányzatban,
a kötvénykibocsátáskor azt javasolta,
hogy a pénz egy részébõl vásároljanak
földterületet, amit munkahelyteremtésre
hasznosíthatnak. Ez akkor nem történt
meg, pedig most nagy segítséget je-
lenthetne a vállalkozások idecsábítá-
sában. Visi Ferenc felidézte: az elõzõ
városvezetés 330 millió forintos adós-
sággal vette át Szerencset és 2,8 mil-
liárd forintos hitelállománnyal adta
tovább. Most pedig egyes képviselõk
a helyzet gyors megoldását követelik. 

Az önkormányzat a kötvénytörlesz-
tés átütemezésérõl a döntést egyhan-
gúlag elhalasztotta és felhatalmazta a
polgármestert, hogy tárgyaljon a bank-
kal a feltételek – a város számára ked-
vezõ – megváltoztatásáról.    

KICSERÉLIK A HÁZI
SZENNYVÍZÁTEMELÕKET

A következõ napirendi pont kereté-
ben – a helyi szennyvízelvezetõ rend-
szer rekonstrukciós feladatának ellátá-
sára – a Borsodvíz Zrt.-vel való megál-
lapodás megkötésérõl határozott az
önkormányzat. Ekkerné Piricz Ilona, a
polgármesteri hivatal építésügyi és vá-
rosfejlesztési osztályának munkatársa fel-
idézte, hogy Szerencsen 1994–98 kö-
zött épült ki a szennyvízelvezetõ háló-
zat. A rendszer idõközben elhasználó-
dott, különösen a nyomás alatt mûködõ
részeknél jelentkezik egyre több hiba,

jellemzõen az ingatlanokon belüli szi-
vattyús átemelõknél. A határozati ja-
vaslat azt tartalmazza, hogy a szolgál-
tató által a rendszer használatáért a vá-
rosnak fizetendõ idei bérleti díjból net-
tó nyolcmillió forintot ezeknek a be-
rendezéseknek a cseréjére fordítson
ott, ahol a cég ezt a leginkább indo-
koltnak látja. Nyíri Tibor a pénzügyi bi-
zottság álláspontját ismertetve kiemel-
te: mûszakilag indokolt a fejlesztés, ami-
nek a nyolcmillió forintos költségét a
város csatornabérleti bevételébõl biz-
tosítanák.

Egeli Zsolt megkérdezte: volt-e ko-
rábban olyan ígéret, hogy kompen-
zálják a lakosságnak az átemelõk szi-
vattyúik áramfogyasztását? Az alpol-
gármester emlékeztetett: a szenny-
vízhálózat kiépítéséért a szerencsiek-
nek egykor nem kellett hozzájárulást
fizetniük. Ekkerné Piricz Ilona kie-
melte: a hálózatépítés idõszakában
képviselõi felvetésként hangzott el a
szivattyúk áramfogyasztásának kom-
penzálására az igény, de az önkor-
mányzat nem hozott róla döntést.
Koncz Ferenc hozzáfûzte, hogy az
elöregedõ berendezések egyre gyak-
rabban hibásodnak meg, ami ese-
tenként többlet-áramfogyasztást ered-
ményezhet.

A szolgáltatóval a szerzõdés meg-
kötését egyhangúlag támogatta a tes-
tület.

KÉPVISELÕI ÉSZREVÉTELEK,
JAVASLATOK

Az „egyebek” között Koncz Ferenc
polgármester adott tájékoztatást ar-
ról, hogy a közelmúltban lezárult a
városközpont mûemlék épületeinek
és környezetüknek a rehabilitációját
tartalmazó, Norvég Alap által finan-
szírozott beruházás. 125 millió forint
önerõhöz több mint 800 millió forint
támogatás állt rendelkezésre a refor-
mátus és római katolikus templomok
felújítását és a Rákóczi-vár részleges
rendbetételét célzó pályázatra, amit
sikeresen valósítottak meg. A pol-
gármester ismertette, hogy az ön-
kormányzat több mint 424 millió fo-
rintot nyert felszíni csapadékvíz-el-
vezetésre. Ebbõl ugyan nem tudják
a város minden területén orvosolni
a problémákat, de ígérvényük van a
folytatásra. A polgármester azt kérte
a testülettõl, hogy Monok csatlako-
zását az orvosi ügyeleti társuláshoz
az év végén vegyék napirendre.

(Folytatás a 8. oldalon.)

Az új önkormányzat elmúlt õszi
alakuló ülésén jelentette be Koncz
Ferenc, hogy amíg országgyûlési
képviselõként is dolgozik, addig
nem veszi fel polgármesteri fizeté-
sét, amit minden hónapban közér-
dekû célokra ajánl fel.

A polgármester tavaly októbertõl
idén júniusig összesen 2 millió 891
ezer 890 forint felhasználásáról ren-
delkezett az alábbiak szerint:

Az egyházak megsegítésére ösz-
szesen 152 589 Ft. Ebbõl: Munkás
Szent József Szerencsi Római Kato-
likus Templomának Felépítéséért
Alapítvány: 50 863 Ft, Rákóczi Zsig-
mond Emlékére Alapítvány: 50 863
Ft, Görög Katolikus Egyház, Szerencs:
50 863 Ft. 

Sport- és tánccélokra összesen
584 318 Ft. Ebbõl: birkózó-szak-
osztály: 120 863 Ft, futballszak-
osztály: 60 000 Ft, kosárlabda-

szakosztály: 60 000 Ft, súlyemelõ-
szakosztály: 30 000 Ft, nõi kézi-
labda szakosztály: 30 000 Ft, Sze-
rencs Város Sportegyesülete: 50
000 Ft, Zöld Sportok Clubja – Ara-
di Vértanúk: 50 000 Ft, Szikra
Tánciskola: 63 455 Ft, Gold Dan-
ce Egyesület: 50 000 Ft, Kossuth
Sport Egyesület: 50 000 Ft, Humán
Erõforrás Sport: 20 000 Ft. 

Szociális, oktatási, kulturális terü-
letre összesen 1 718 983 Ft. Ebbõl:
Szerencsi Rászorultakért Alapítvány
(gyógyszer, tandíj, fûtés): 660 210 Ft,
Családsegítõ szolgálat: 20 000 Ft, Rá-
kóczi Iskolasegítõ Alapítvány – szü-
lõi munkaközösség: 50 000 Ft, téli
tüzelõ rászorultaknak: 300 000 Ft,
Bocskai István Gimnázium Alapít-
ványa: 50 000 Ft, Mûvészeti Köz-
hasznú Egyesület: 30 000 Ft, Hegy -
alja Pedagógus Kórusért Alapítvány:
80 000 Ft, Csalogány Óvoda: 30 000
Ft, Napsugár Óvoda – szülõi mun-

kaközösség: 20 000 Ft, Gyermekekért
Alapítvány: 30 000 Ft, Szerencsi Pol-
gárõr Egyesület: 30 000 Ft, Általános
Iskola – szülõi munkaközösség: 20
000 Ft, Sziget Alapítvány: 50 000 Ft,
„Szerencsi Fiúk” Hagyományõrzõ
és Kulturális Egyesület: 30 000 Ft,
Fanfár Fúvósegyüttes: 43 455 Ft,
Scholtz Jenõ Alapítvány:105 318 Ft,
Kiss Attila Alapítvány – olvasottsági
verseny: 100 000 Ft, Kultúráért Egye-
sület: 20 000 Ft, Hajnali Kulturális
Egyesület: 50 000 Ft.

Szaunalétesítés támogatása tanu-
szodában: 119 000 Ft, Szerencs és
Környéke Tûzvédelméért Alapítvány:
50 000 Ft, Kiss Attila Alapítvány –
csokoládé fesztivál: 200 000 Ft, Sze-
rencsi Városüzemeltetõ Non-profit
Kft. – Semmelweis-nap alkalmából
a szerencsi egészségügyi dolgozók
ajándék belépõjegyeire: 17 000 Ft,
Szerencsi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat – családi nap: 50 000 Ft.

POLGÁRMESTERI FELAJÁNLÁSOK

A szerencsi képviselõ-testület felhatalmazása alapján június 27-én ült tár-
gyalóasztalhoz Gresa István vezérigazgató-helyettessel, az OTP Bank Nyrt.
Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divíziójának vezetõjével Koncz Fe-
renc polgármester, hogy megállapodjanak az elõzõ önkormányzat által ki-
bocsátott, egymilliárd forint értékû kötvény tõketörlesztése átütemezésének
a feltételeirõl. A polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Csányi Sán-
dor elnök-vezérigazgatóval történt korábbi személyes beszélgetése után lét-
rejött, konstruktív szellemiségû találkozón egyhónapos határidõt tûztek ki
a megállapodásra, amelynek a város által kifogásolt pontjaiban rugalmas-
ságot tapasztalt a pénzintézet részérõl. A harminc nap egyben fizetési mo-
ratóriumot is jelent, vagyis ez idõ alatt sem az eredeti szerzõdésben sze-
replõ 40 millió forintos részletet, sem pedig az átütemezésben szereplõ 10
millió forintot nem kell teljesítenie az önkormányzatnak. A további egyez-
tetések során kialkudott tõketörlesztés-átütemezési feltételrendszer elfoga-
dását a következõ ülésén tûzi napirendre a szerencsi képviselõ-testület. 

EREDMÉNYES
PÉNZINTÉZETI TÁRGYALÁS



Szerencs város képviselõ-testülete jú-
nius 23-ai ülésén tárgyalt a meglévõ
térfigyelõ kamerarendszer megfigye-
lési pontjainak részleges módosításá-
ról, valamint a rendszer új kamerák-
kal való kibõvítésérõl. A változások-
ról Barva Attila (fotónkon) aljegyzõ tá-
jékoztatta lapunkat.

– A 2009-ben
kiépített térfigyelõ
rendszer mûkö-
désének a haté-
konyságát meg-
vizsgálta a rend õr-
ség, és az önkor-
mányzatot meg-
keresve, tapaszta-
lataik alapján ja-

vaslatot tettek bizonyos módosítások-
ra. A korábban beüzemelt húsz kame-
rából nyolcat át kell helyeznünk, mert
nem váltották be a hozzájuk fûzött re-
ményeket: nem jó szögbe voltak beál-
lítva, vagy maga a megfigyelt hely nem
volt alkalmas arra, hogy segítse a bûnfel-
derítést. Ezzel együtt a térfigyelõ rend-
szer bõvítésének az igénye is felmerült,
így jókor jött a Flaxcom Elektronikai és
Kereskedelmi Holding Zrt. 25 millió fo-
rintot elnyert pályázata, melyet Szerencs
városában kívánnak felhasználni. Ezál-
tal lehetõvé válik további 16 kamera ki-
helyezése és a mûködtetõ berendezé-
sek kiépítése is a rendõrségen. Az új ka-
merák között már rendszámfelismerõ
berendezések is lesznek, amelyek au-
tomata program segítségével tudják
majd rögzíteni a közlekedõ autók egye-
di azonosítóját. A Flaxcom Zrt. techni-
kai fejlesztése kapcsán a testület elfo-
gadta a kamera-kitelepítések új hely-
színeit. A régi kamerák esetében az ön-
kormányzatnak van egy ötéves fenn-
tartási és üzemeltetési kötelezettsége az
Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség felé. A kamerák át-
helyezése miatt adódó új helyrajzi szá-
mok ismertetését követõen a NORDA
jóváhagyta a támogatási szerzõdés mó-
dosítását. A megfigyelés rendszere je-
lenleg is biztosított, az egyes kamerák
áthelyezése és az újak kihelyezése a ter-
vezett ütemezés szerint júliussal bezá-

rólag valósul meg. Szerencs önkor-
mányzatának a fejlesztéshez a kiviteli
szakaszban nem kell önerõt biztosíta-
nia, költségek csak a rendszer fenntar-
tása-üzemeltetése során fognak felme-
rülni, ami a már meglévõ kiadásoktól
nem fog jelentõsen eltérni. Ha a Flax-
com Zrt.-vel lejár az önkormányzat há-
roméves szerzõdése, kedvezményes
áron megvásárolhatjuk a teljes térfigyelõ
rendszer hálózatát – mondta el Barva
Attila.

A régi kamerák új helyeinek kijelö-
lésekor a tûzoltóság magasból mentõ
gépkocsija segítette a pontos mérési
eredmények meghatározását. Ennek
eredményeként a vár déli kapujából a
Huszárvár úti parkolóba, az orvosi
ügyelet elõl a bíróság elé, az uszoda
elõtti elágazásból a Zrínyi út – Ondi
út találkozásához, a Magyar út végérõl
a Nestlé parkoló elé, a volt cukorgyá-
ri körforgalomból a prügyi vasúti átjá-
róba,  a vasúti társasháztól a MÁV-ra-
kodóhoz, a Rákóczi iskola sportcsar-

nokának faláról a Profi mögötti elága-
záshoz, a Nagyvárad úti ABC elõl a
Bajcsy-Zs. u. és a 37-es találkozásához,
valamint a várkert déli részérõl az ondi
Idõsek Klubjához helyeznek át kame-
rákat.

Szerencs város közigazgatási hatá -
raiban rendszámfelismerõ kamerát he-
lyeznek el a Bekecsi úton a Bekecs-
tábla elõtt, a MOL és Agip benzinku-
tak között, a prügyi vasúti átjáró elõtt,
a Fecskésen a Dobó K. út Mezõzom-
bor felé esõ részén, a 37-es fõút Sá-
rospatak felé kivezetõ szakaszán (2 db),
az Ondi út és a Szilas A. Pál út talál-
kozásánál és Ondon, a Rátka felõli be-
vezetõ szakaszon. Új DOOM kame-
rák kerülnek a MÁV-parkolóhoz, a Rá-
kóczi és a Késmárk út, valamint az Ondi
út és Kossuth út keresztezõdésébe, a
piactér Bajcsy-Zs. utcai szakaszára, a
Tatay sporttelepre, a régi cukorgyári kör-
forgalmi csomópontba, illetve a Tes-
co és a Penny parkolójába. 

H. R.

A közlekedési törvényt még  de -
cemberben módosította a Magyar
Országgyûlés, de csak 2011. július
1-jétõl lépett életbe.

Ekkortól közúti ellenõrzés során a
gyorshajtás, vagy a biztonsági öv
használatának elmulasztása, illetve a
tilos jelzésen való áthaladás és az it-
tas vezetés esetén is 10 ezer forint-
tól 300 ezer forintig terjedõ helyszí-
ni bírság szabható ki. Ha az eljáró
hatóság a közúti ellenõrzések során

megállapítja, hogy az üzemben tar-
tó vagy a tulajdonos lejárt közigaz-
gatási bírsággal tartozik, megteheti,
hogy nem engedi tovább a jármûvet
a bírság, illetve a tartozás megfize-
téséig. Ha az autót megállítják, azaz
az elkövetõ személye rögtön kiderül,
szabálysértési eljárás már nem in-
dulhat ellene. Ilyenkor a rendõrnek
közigazgatási eljárást kell kezdemé-
nyeznie, a helyszínen történik a bír-
ság megállapítása, és ez ellen fel-
lebbezésnek helye nincs. A bírságo-

lási eljárást 60 napon belül kell le-
zárni a hatóságnak, a szabályszegé-
sek elévülési ideje pedig hat hónap
lett. Elsejétõl lehetõvé válik a köz-
igazgatási eljárásban az ittas veze-
téssel összefüggõ mintavétel céljából
történõ elõállítás, valamint az, hogy
az ügyfelet együttmûködése hiányá-
ban a mintavételre kötelezzék.

Július 1-jétõl tilos reklámhordozó
elhelyezése a közutak közvetlen
környezetében, illetve a lakott terü-
leten kívül az úttest mellett is. A ti-
lalom utóbbi esetben csak a négy
négyzetméternél kisebb reklámtáb-
lákra, valamint a benzinkutak cég-
jelzéseire és a közlekedés biztonsá-
gát szolgáló közérdekû tájékoztatá-
sokra nem vonatkozik. A közlekedési
hatóság a rendelkezéseket megszegõ
ingatlantulajdonosokat a szabályta-
lanul elhelyezett reklámok eltávolí-
tására, illetve félmillió forintos bír-
ságra kötelezheti.

Július 1-jétõl a közúti büntetõ-pont-
rendszer szigorításával a korábbi 6
helyett 9 büntetõpont jár a közúti bal-
eset okozása miatt, míg a segítség-
nyújtás elmulasztása, a közúti ve-
szélyeztetés, a jármûvezetés ittas,
vagy bódult állapotban, valamint a
jármûvezetés tiltott átengedése, to-
vábbá a cserbenhagyás 11 büntetõ -
pontot eredményezhet 9 helyett. 

NEM MEHETSZ HAZA!

A taktaharkányi R. B. hét hónapja
létesített élettársi viszonyt a szintén fa-
lubeli R. K.-val. Nem volt pénzük,
ezért megállapodtak abban, hogy a nõ
a miskolci Fonoda úton szexuális
szolgáltatások nyújtásával javít sa-
nyarú anyagi helyzetükön. Június 6-
án történt, hogy R. B. haza akart men-
ni az édesapjához, majd élettársa
utánament és visszaküldte a lakásba,
mivel attól tartott, hogy nem fog visz-
szatérni hozzá. A házukba érve a nõ
karját ütögette, többször megrúgta,
hogy letegyen távozási szándékáról.
Néhány nap múlva R. K. elment ott-
honról, a sértett ekkor szökött el tõle.
Mint utóbb kiderült, a bántalmazás so-
rán nyolc napon belül gyógyuló sé-
rüléseket szenvedett. 

A rendõrség aljas indokból elköve-
tett, személyi szabadság megsértése
bûntettének megalapozott gyanúja
miatt indított eljárást R. K. taktahar-
kányi lakos ellen.

TRAGIKUS FÜRDÕZÉSEK
Az elmúlt években több alkalom-

mal elõfordult, hogy tragédiával vég-
zõdtek a nyári fürdõzések Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében is. A bá-
nyatavakban való átgondolatlan me-
rülések könnyen halállal végzõdhet-
nek, és a horgászás is hordozhat ma-
gában veszélyeket, azonban a legna-
gyobb veszélyben az ittas fürdõzõk
vannak. 

Egy kamionos állt meg pihenni jú-
nius 23-án a debreceni tónál, ahol
elõbb egy gazdátlan autót, majd a víz-
ben egy lebegõ testet vett észre. A be-
jelentés után a rendõrök azonnal a
helyszínre siettek, ahol tûzoltók se-
gítségével a partra segítették a testet.
A 63 éves miskolci férfi személygép-
kocsival érkezett a tópartra, feltehe-
tõen fürdõzési szándékkal, annak el-
lenére, hogy a partszakaszon tábla je-
lölte: idegeneknek belépni tilos!
Ugyancsak ezen a napon a nyéklád-
házi Gólem-tónál a délutáni órákban
hat fiatalember együtt fürdõzött a tó-
ban, amikor egyikük elmerült a víz-
ben. A többiek megpróbálták kihúz-

ni, de nem sikerült. Ekkor mind-
annyian a partra úsztak és értesítették
a hatóságot. A kiérkezõ tûzoltók gu-
micsónakkal átkutatták a partközeli
szakaszokat, de nem találták a fiatal
férfit, majd a Mályi Neptun Búvárklub
tagjai az esti órákban emelték partra
a 18 éves alsózsolcai férfi holttestét.

BUNYÓ A BUSZMEGÁLLÓBAN
Csoportosan elkövetett garázdaság

bûntettének megalapozott gyanúja mi-
att indult eljárás D. A. újcsanálosi la-
kos és két társa ellen. Mint kiderült, jú-
nius 10-én a község egyik  buszmeg -
állójában korábbi sérelmei miatt D. A.
összeverekedett a szintén helybéli S.
D-vel. A dulakodás során hangosan szi-
dalmazták, és ököllel ütötték egymást,
majd beleavatkozott S. D. édesapja is.
A csetepaté résztvevõi nyolc napon be-
lül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Ugyancsak csoportosan elkövetett
garázdaság miatt indult eljárás három
tiszalúci lakos ellen, akik június 17-
én az utcán szóváltásba keveredtek,
majd kölcsönösen bántalmazták egy-
mást. A verekedés résztvevõi itt is
nyolc napon belül gyógyuló sérülé-
seket szenvedtek. 

LEBUKOTT
A TRÜKKÖS CSALÓ RÁTKÁN
Idõs embereket akart csalással meg-

károsítani az a nõ, akit a közelmúlt-
ban fogtak el a Szerencsi Rendõrka-
pitányság Tállyai Rendõrõrsének mun-
katársai.

Nyugdíjasokhoz csöngetett be Rát-
kán az a csaló, aki azt ígérte: elintézi,
hogy megtarthassák a rokkantnyugdí-
jukat, ha fizetnek neki 150 ezer forin-
tot. A trükk nem jött be, mivel a nõ gya-
nús lett az egyik kiszemelt áldozatá-
nak, aki értesítette a rendõrséget. 

A rendõrség ezúton is felhívja a fi-
gyelmet: legyenek  óvatosak, ide-
geneket lehetõleg ne engedjenek be
a lakásba. Az „utazó bûnözõk”, il-
letve a „házalók” különbözõ indokot
kitalálva próbálnak a lakásokba be-
jutni, hogy onnan értéket tulajdonít-
sanak el, vagy pénzt csaljanak ki ál-
dozataiktól.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

Megbízott vezetõként június 1-jétôl
Görcsös Lajos (fotónkon) irányítja a Sze-
rencsi Rend õrkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályát. A 38 esz tendõs
õrnagy 1993-ban végezte el a Rendõr
Szakközépiskolát, majd Budapesten, a ké-
szenléti rendõrség kötelékében teljesített
szolgálatot. Két év múlva került a Sze-
rencsi Rendõrkapitányságra, Tiszalúcon
látott el körzeti megbízotti feladatokat.
Alig telt el tizenkét hónap, amikor Gör-
csös Lajos a közlekedésrendészeti osz-
tály baleseti helyszínelõje lett. Idõköz-
ben elvégezte a Rendõrtiszti Fõiskolát és
baleseti vizsgálónak nevezték ki. 2001-
ben tovább ívelt felfelé a pályafutása, ami-
kor a Tállyai Rendõrõrsön parancsnok-
helyettes lett, ahol az utóbbi években
õrsparancsnokként tevékenykedett.

Az új, közleke-
désrendészeti osz-
tályvezetõi tisztsé-
gében Görcsös La-
jos fontosnak tart-
ja a kollektíva ed-
digi eredményei-
nek a megõrzését,
a rendõrkapitány-
ság mûködési te-
rületén a baleseti helyzet további javí-
tását. A közlekedési rendõrök a jövõben
is gyakran tartanak majd ellenõrzéseket
a közutak mentén. Ezeknek az akciók-
nak azonban nem a büntetés a célja, ha-
nem a szabályok betartatása az úton
lévõk élet- és vagyonbiztonsága érde-
kében. 

Á. A.

Az elmúlt hetek meleg idõjárása mi-
att továbbra is több szárazfûtûzhöz kel-
lett kivonulniuk a Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság egységeinek.
Nem volt ez másképp június 16-án sem,
amikor elõször Szerencs külterületén,
majd Megyaszón, késõbb Taktaszadán
kellett beavatkozni. Ugyancsak ezen a
napon történt, hogy a csobaji Hármas
tónál történt haláleset áldozatát a tûzol-
tók emelték ki a vízbõl.

Másnap a szerencsi Bajcsy-Zsilinszky
Endre út egyik lakóházának szobájában
a berendezési tárgyak és az ott tárolt hul-
ladék kapott lángra. A régi szerencsi sze-
méttelepen június 18-án avatkoztak be
az ügyeletes egységek, majd június 20-

án egy lakóház pincéjébõl mintegy
húsz köbméter vizet kellett kiszivaty-
tyúzni. Két nappal késõbb a mádi Rá-
kóczi útra vonult ki a mûszaki men tõegy-
ség, mivel ott egy Peugeot személy-
gépkocsi fának csapódott. A baleset so-
rán három személy könnyebben sérült.
Az elkövetkezõ két napban több olyan
esethez is kérték a tûzoltók segítségét,
amikor személygépkocsi csúszott az út
menti árokba. Ilyen, személyi sérülés-
sel nem járó baleset történt június 23-
án a 37-es számú fõúton, majd 25-én
a tarcali vasúti átjárónál, illetve június
29-én Tiszaladány és Tiszatardos között,
ahol egy Suzuki hajtott a vízelvezetõ
árokba.

ÚJ ÉS RÉGI KAMERÁK
A KÖZBIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN

ÚJ VEZETÕ A KÖZLEKEDÉS-
RENDÉSZETI OSZTÁLYON

MUNKÁBAN A TÛZOLTÓK

VÁLTOZÁSOK A KRESZ-BEN

A három éven át tartó elõzetes le-
tartóztatást követõen idén július 1-jétõl
lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a
bíróság a szerencsi polgármesteri hi-
vatal korábbi építésügyi és városfej-
lesztési osztályvezetõjével szemben –
tájékoztatta lapunkat Szabó József, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíró-
ság sajtószóvivõje.

A férfi a „taktaközi szocpolcsalások”
néven elhíresült büntetõügy elsõrendû
vádlottja, aki vezetõ beosztású hiva-

talos személy által kötelességszegés-
sel, üzletszerûen, bûnszövetségben el-
követett vesztegetés miatt áll bíróság
elõtt. A lakhelyelhagyási tilalom sze-
rint a volt osztályvezetõ kizárólag tár-
gyalás, vagy egészségügyi ellátás mi-
att hagyhatja el Szerencset, amelynek
betartását a rendõrség folyamatosan
ellenõrzi. A kényszerintézkedés eset-
leges megszegése esetén a vádlottat
újra elõzetes letartóztatásba helyez-
heti a bíróság.

LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

Négy sérült és
több milliós anya-
gi kár a mérlege
annak a közúti bal-
esetnek, amely jú-
lius 4-én a kora dél-
utáni órákban tör-
tént Szerencs bel-
területén. 

Miskolc felé tar-
tott a 37-es számú
fõúton az ukrán
rendszámú kami-
on, amikor eddig
ismeretlen ok miatt áttért a menetirány
szerinti bal oldalra, ahol összeütközött
a szembõl érkezõ Opel Astrával. Ez utób-
bi jármû mögött haladt egy szlovák fel-
ségjelzésû autó, amelynek vezetõje el
akarta kerülni az ütközést, áttért a bal
oldalra, ám ekkor a kamionos már visz-
szarántotta a kormányt, így az Opel fur-
gonnak is nekicsapódott. A nyerges

vontató ezt követõen lehajtott a jobb ol-
dali szervizútra, ahol hét parkoló  jár -
mûvet sodort el. Ez utóbbiakban sze-
rencsére nem tartózkodott senki.

A rendkívüli balesetben az Opel Ast-
ra három utasát könnyû sérüléssel szál-
lították kórházba, velük együtt az ukrán
kamionos – aki rosszullétre panaszko-
dott – is orvosi segítségre szorult.

EGY KAMION – KILENC AUTÓ
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Harminckét nyolcadikos diák kö-
szönt el június 18-án a bekecsi II. Rá-
kóczi Ferenc Informatika-matemati-
ka Tagozatos Általános Iskolától. A Ga-
udeamus igitur kezdetû dalra bevo-
nuló végzõsök tiszteletére idén is
színvonalas mûsorral készültek a di-
áktársak és a pedagógusok.

Versek, jelenetek,
az énekkar  elõ adása
tette emlékezetessé
a középiskolás évek
elõtt álló fiatalok ün-
nepét. – Rossz érzés
kerít hatalmába,
amikor arra gondo-
lok, hogy el kell
hagynom szeretett
iskolámat – fogal-
mazott a nyolcadi-
kosok nevében Tóth
Levente, aki többek
között felidézte az
elmúlt esztendõk
emlékezetes pillanatait. – Az eleinte
nehezen szövõdõ baráti szálakból el-
szakíthatatlan kapcsolatok alakultak ki
az eltelt nyolc esztendõ alatt. Úgy ér-
zem, hogy az ezerszer kimondott kö-
szönöm is kevés lenne ahhoz, hogy
hálánkat kifejezzük azért, amit peda-
gógusaink értünk tettek. Én mégis sze-
retném elmondani magam és nyolca-
dikos osztálytársaim nevébe, hogy
köszönjük azt a sok munkát, mellyel
tanítottak, segítettek, és nem utolsó-

sorban neveltek minket – fogalmazott
Tóth Levente.

– Az együtt eltöltött hosszú évek em-
lékei kavarognak bennünk. A verse-
nyek erõpróbái, a kirándulások vidám
pillanatai, izgalmai. A feleletek, a dol-
gozatok szívdobogtató próbatételei.
Megannyi vidám és szomorú emlék –

idézte fel gondolatait a szintén balla-
gó György Jácint, aki szintén köszö-
netét fejezte ki tanárainak és ígéretet
tett arra, hogy az itt megszerzett tudás
birtokában igyekeznek majd helytáll-
ni a középiskolákban. – Ugyancsak há-
lával tartozunk szüleinknek a szere-
tetükért, hogy velünk együtt örültek si-
kereinknek, segítettek elviselni a ku-
darcokat, és azt, hogy bizonyították:
az áldozatvállalásnak nincsenek határai
– tette hozzá György Jácint. 

Az ünnepi mûsor folytatásában a bal-
lagók átadták az iskola zászlaját fia-
talabb társaiknak, majd nevükben
Rácz Helga szólt a búcsúzókhoz. – El-
érkezett a nap, amellyel életetek hosszú
és szép idõszaka zárult le. Tudásotok
és egyéniségetek gazdagodott, azon-
ban most nehezebb, felelõsségteljesebb

évek elé néztek. Ki-
kerültök az iskola és
tanáraitok  védõ -
szárnyai alól –
emelte ki a hetedi-
kes tanuló, majd a
következõ sorokkal
zárta gondolatait:
hiányozni fogtok a
fellépésekrõl és az
együtt eltöltött pró-
bákról, ritkábban
látjuk majd egy-
mást, de ne feled-
kezzetek meg ró-
lunk, visszavárunk
titeket!

Az intézmény vezetõje beszédében
arra biztatta a ballagókat, hogy gon-
doljanak ezekben a percekben szüle-
ikre, családtagjaikra, akik segítették,
biztatták, bátorították õket az elmúlt
évek során. – Mi, pedagógusok is kö-
szönettel tartozunk nekik – fogalma-
zott Volczné Simka Marianna, aki sze-
rint kevés szebb ajándék lehet egy csa-
ládnak, mint látni gyermeke csepere-
dését, látni, hogy elért valamit, és tud-
ni, hogy mindaz a sok szeretet, szi-
gorúság, odaadás nem volt hiábava-
ló. Az igazgató úgy vélte, hogy a bal-
lagás határkõ, egy pillanatnyi megál-
lás, erõgyûjtés a következõ feladat elõtt.
– Megtanultam, hogy mindenki a
hegytetõn akar élni, anélkül, hogy tud-
ná, hogy a boldogság a meredély meg-
mászásában rejlik – idézte fel Wass Al-
bert gondolatait Volczné Simka Ma-
rianna, majd arra hívta fel a nyolca-
dikosok figyelmét, hogy ne keressék
az igazi munka és teljesítmények nél-
küli élet világát. A sikerért, a tudásért
mindig meg kell dolgozni!

Az iskola minden évben jutal-
mazza a tanulás, a sport és a mûvé-
szetek területén kimagasló eredmé-
nyeket elérõ végzõs diákjait. A Kiss
Attila Alapítvány elismerését – me-
lyet Konczné Kondás Tünde adott át
– Nagy Edit vette át. A Bekecsi Gyer-
mekekért Alapítvány kitüntetését és
ezáltal a ballagó évfolyam legkie-
melkedõbb diákja elismerõ címet
Tóth Levente érdemelte ki.  M. Z.

A tállyai Zempléni Árpád Általá-
nos Mûvelõdési Központ óvodai és
iskolai intézményegysége pályáza-
tot nyújtott be az Oktatásért Köz-
alapítvány felhívására tehetséggon-
dozás témakörben.

Az Egységes Óvoda és Bölcsõde
„FÜRTÖCSKE” Gyermekjáték és
néptánc címmel adta be támogatá-
si igényét a Nemzeti Tehetség Prog-
ram és a Nemzeti Erõforrás Minisz-
tériuma felé, ahol támogatásra al-
kalmasnak találták a tállyai intéz-
mény elképzelését. Mint az a be-
adványból kiderül, a tehetség mûhely
tevékenységének célja az volt, hogy
fejlesszék a gyermekek élmény- és
fantáziavilágának szabad önkifeje-
zését, gazdagítsák tér- és formakép-
zetüket, alakítsák igényességüket,
tökéletesítsék finommozgásukat. A
foglalkozások modulrendszerben,
néphagyományokra épültek, szere-
pelt közöttük gyermekdalokkal, nép-
dalokkal való ismerkedés, ritmusér-
zék-fejlesztés, ritmushangszerek
használata, játékos tánclépések ta-
nulása. 

Az iskola „Tesz-Vesz természetis-
mereti tehetséggondozó mûhely”
projektje is támogatást nyert. A tan-
intézmény „Ökoiskolaként” mûkö-
dik, itt az volt a cél, hogy kialakít-

sanak egy olyan kisközösséget,
amelynek tagjai fokozottan figyelnek
szûkebb és tágabb lakóhelyükre,
mindennapjaik során minimálisan
avatkoznak be környezetükbe. Fon-
tos szempont volt, hogy – tudásukat
tovább adva – mások magatartását is
formálják, tisztában legyenek a glo-
bális és helyi környezetvédelmi
problémák okaival, megoldási és
megelõzési lehetõségeivel. A pá-
lyázat három nagy témakörre épült:
talaj, víz, levegõ. A gyerekek elõször
információkat kaptak a tematikákkal
kapcsolatban, majd gyakorlati is-
mereteket szereztek, vízminõséget és
talajmintákat vizsgáltak. Az alternatív
energiaforrásokat Tiszalökön és Fel-
sõzsolcán ismerhették meg mûkö-
désük közben, tapasztalati úton. El-
jutottak a Bükkbe, ahol egy termé-
szetvédelmi õr segítségével ismer-
hették meg a földrajzi terület állat-
és növényvilágát, éghajlatát, a geo-
lógiai adottságokat. A tehetséggon-
dozó program befejezéseként záró
rendezvényt tartottak, ahol a gyer-
mekek az iskola tanulóival, szüle-
ikkel és az érdeklõdõkkel osztották
meg a program során szerzett is-
mereteiket – adott lapunknak tájé-
koztatást Kardosné Hetzi Mónika in-
tézményegység-vezetõ és Petrovics
Gergõ koordinátor.              SfL.

A miskolci megyeháza dísztermében
június 24-én átadóünnepség keretében
kaptak díszoklevelet azon pedagógu-
sok, akik ötven, hatvan, hatvanöt, il-
letve hetven évvel ezelõtt kezdték el
hivatásuk gyakorlását. Az eseményen
házigazdaként köszöntötte a meghí-
vottakat Csiger Lajos, a B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyûlés alelnöke. A hatvan-
három nyugdíjas pedagógus közül ti-

zenheten arany-, harminckilencen
gyémánt- és heten vasdiplomát kap-
tak az oktatásban több évtizeden ke-
resztül végzett munkájukért. Pátri-
ánkból négy nevelõ (felvételünkön
balról jobbra) – Gintner Józsefné
Stumpf Rozália (Rátka), Kovács Antalné
(Szerencs), Bogdány Lajos (Tiszalúc),
és Bodnár Józsefné (Mezõzombor)
vehettek át kitüntetést.              SfL Mintegy 115 millió forintos össz-

költségû iskolafejlesztést valósít meg
a nyári vakáció alatt Mezõzombor
önkormányzata. A település az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap ál-
tal nyújtott támogatásból az 1960-
ban megépített tanintézetét korsze -
rûsíti. 

– Az épületek állapota az eltelt fél
évszázadban jelentõsen leromlott, el-
avultak a nyílászárók, megrongáló-
dott a tetõszerkezet, amelyek mind
azt indokolják, hogy a mezõzombori
Kölcsey Ferenc Általános Iskola meg-
érett a rekonstrukcióra – hangzott el
azon a projektnyitó rendezvényen,
amit június 28-án tartottak meg a köz-
ség tanintézetében. Radó Béla pol-
gármester ismertetõjében többek kö-
zött kiemelte, hogy az önkormány-
zat által benyújtott pályázaton 109
millió forintos európai uniós támo-
gatást sikerült elnyerniük, amelyhez
az öt százalékos saját forrásra az EU
Önerõ Alapja további 4,3 millió fo-
rintot ítélt meg. Ennek köszönhetõ,
hogy a több mint 115 milliós össz-
költségû beruházáshoz a település-
nek mindössze 1,4 millió forintot kell
hozzá tennie.

A most elinduló építkezés kereté-
ben megtörténik az iskola tetõszer-
kezetének a felújítása, a nyílászárók
cseréje, a tantermek, folyosók, öl-
tözõk, tanári és igazgatói szoba bõví-
tése, burkolása. Mindezek mellett el-
végzik az intézmény teljes körû aka-

dálymentesítését, az épület mellett
ehhez új parkolót is kialakítanak. 

A megkezdett fejlesztés várhatóan
a nyári szünidõ végére elkészül, így
szeptemberben teljes egészében
megújult iskola várja majd a mezõ -
zombori tanulóifjúságot.    M. Z.

BÚCSÚZUNK ÉS ELMEGYÜNK…

A búcsúzó nyolcadikosok.

TEHETSÉGGONDOZÁS AZ
ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN

Bemutatkoztak a legkisebb néptáncosok.

SZÍNES DIPLOMÁS PEDAGÓGUSOK

ISKOLAFELÚJÍTÁS UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

Szeptembertõl megújult intézménybe járhatnak a diákok Mezõzom-
boron.

Több mint négymillió forintos pá-
lyázati támogatásból interaktív táb-
lákat vásárolt, informatikai fejlesztést
valósított meg a közelmúltban a be-
kecsi általános iskola. A Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program ke-
retében megvalósított projekt záró-
eseményét július 28-án tartották a
Szerenccsel szomszédos település
oktatási intézményében.

Béki József köszöntõjében örömét
fejezte ki, hogy a nehéz körülmények
ellenére végül sikerrel végzõdött a
program a bekecsi általános iskolá-
ban. A polgármester szerint a kor-
szerû eszközök komoly segítséget je-
lentenek az intézmény számára, az
oktatásnak pedig szüksége van a fo-
lyamatos megújulásra.

Volczné Simka Marianna igazgató
ismertetõjében kitért arra, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv kere-
tében megvalósult pályázatból Bekecs
Község Önkormányzata 4 107 400 fo-
rintos, vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert, amelybõl új tantermi esz-

közöket sikerült beszerezni. Négy
interaktív táblát, projektorokat, és
laptopokat vásároltak, új szerver és
 wifi rendszer segíti a mindennapos ok-
tatást. Ugyancsak a projekt részeként
az új eszközök alkalmazásával kap-
csolatos képzésben részesültek a pe-
dagógusok. 

Az eseményen Csorba Csaba in-
formatika szakos tanár mutatta be a
jelenlévõknek az interaktív tábla
mûködését. Mint elhangzott, ez olyan
prezentációs berendezés, amely
egyesíti a hagyományos iskolai táb-
la, a vetítõvászon, a számítógép és
egy érintõképernyõ funkcióit. Alkal-
mazásával hatékonyabbá tehetõk a
tanórák, növelni lehet a diákok órai
aktivitását. A beszerzésbõl minden
tantárgyhoz vásároltak úgynevezett
interaktív tananyagot, amelyek se-
gítségével akár a biológia, a magyar,
a matematika, vagy éppen az ének-
zenei oktatás válik könnyebbé a
jövõben. Az új táblákhoz internet el-
érést is kiépítettek.             M. Z.

INTERAKTÍV TÁBLÁK 



Az elmúlt évek hagyományait
folytatva június 26-án együttes ülést
tartottak Bekecs, Legyesbénye, Me -
zõ zombor és Szerencs önkormány-
zatai. A tanácskozásnak ez alka-
lommal a legyesbényei képviselõ-
testület volt a házigazdája.

Dócs Róbert szerencsi tûzoltópa-
rancsnok ismertette: az elmúlt év
rendkívül csapadékos idõjárása mi-
att alaposan megnõtt az ügyeletes
egységek vonulásainak száma. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében
2010-ben összesen 9842 beavatko-
zást végeztek a tûzoltók, amibõl
7449 volt mûszaki mentés, 1612 pe-
dig tûzeset. A szerencsi parancs-
nokság munkatársai 102 alkalommal
fojtottak el lángokat, 505 esetben pe-
dig többek között baleseteknél avat-
koztak be, viharkárokat hárítottak el,
lakóházak pincéibõl esõvizet szi-
vattyúztak, illetve árvíz elleni véde-
kezésben vettek részt. Közlekedési
balesethez 70 alkalommal kellett ki-
vonulniuk, ami messze meghaladja
a megyei átlagot. A parancsnok el-
mondta, hogy tavaly saját beruhá-
zásban kétbeállásos szertárat létesí-
tettek, ahol fedett és fûtött helyen tart-
ják a magasból mentõ jármûvet és a
tartalék gépjármûfecskendõt. Dócs
Róbert arról is szólt, hogy a jövõ év
januárjától a tûzvédelem és a mûsza-
ki mentés várhatóan állami feladat
lesz. A változás a tûzoltó-parancs-
nokságok státuszát is érinti, hiszen
nem tartoznak majd az önkormány-
zatok fennhatósága alá. 

Sárándi István, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz tartozó szerencsi
Polgári Védelmi Iroda vezetõje tá-
jékoztatójában kifejtette, hogy tavaly
is komoly figyelmet fordítottak az ár-
víz elleni védekezésre való felkészí-
tésre, melynek keretében tájékozta-
tókat és gyakorlatokat szerveztek.

A térségben elsõsorban az ár- és a
belvíz jelent veszélyt a lakosságra,
aminek az elhárítását a települések-
kel és a társszervekkel együttmû -
ködve végezhetik eredményesen a ki-
munkált tervek alapján. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás tevékenységérõl szólva
Koncz Ferenc elnök ismertette: a kö-
zös munkában résztvevõ tizennyolc
önkormányzat egyfajta véd- és dac-
szövetséget kezd alkotni, elsõsorban
a finanszírozási nehézségek áthida-
lásában nyújtanak egymásnak segít-
séget. A társulási tanács elnöke az
érintett települések közös felelõssé-
gének nevezte a munkahelyteremtést,
ami tovább nem odázható, ha itt
akarják tartani a fiatalokat. Koncz Fe-
renc elismeréssel szólt a Hajdú Zsu-
zsanna által vezetett kistérségi tár-
sulási munkaszervezet tevékenysé-
gérõl. Hlivják László, legyesbényei
polgármester arra hívta fel a figyel-
met, hogy a három mikrorégióhoz
tartozó tizennyolc önkormányzatot
korábban bekényszerítették egy kis-
térségbe úgy, hogy a Harangod-vi-
dékéhez, Hegyaljához és a Takta-
közhöz tartozó településeknek oly-
kor ellentétesek az érdekeik. A tagok
eltérõen profitáltak a társulásból,
amely minden résztvevõnek szolgált
elõnyökkel. A pénzhiány azonban
mindenütt súlyos gondként jelent-
kezik. Falussy Józsefné, bekecsi ön-
kormányzati képviselõ szerint or-
szágos szinten jelentõs összeget le-
hetne megtakarítani a pedagógus
továbbképzések átmeneti szünetel-
tetésével és a pedagógiai intézetek
bezárásával.   

Az elmúlt év eredményeirõl szól-
va Béki József, Bekecs polgármeste-
re kiemelte: több olyan beruházást
sikerült tavaly befejezniük, amelyek
jelen tõsen befolyásolják a település
sorsát. A községben pályázati tá-
mogatással teljeskörûen kiépült a fel-

színi csapadékvíz-elvezetõ rendszer,
aminek a költsége meghaladta a
400 millió forintot. Emellett szilárd
burkolatú utakat avattak, játszóteret
létesítettek és felújították a település
kerékpárútját. A beruházásokhoz
szükséges saját erõ biztosításához az
önkormányzat hitelt vett fel, ami ter-
het jelent a település mûködtetésé-
ben. Emiatt idén és jövõre komolyabb
fejlesztést nem terveznek. Ugyan-
akkor nem mondanak le az oktatá-
si és nevelési intézmények mûköd-
tetésérõl, a lakosság szociális és
egészségügyi ellátásáról. A polgár-
mester kiemelte: Bekecsen sok sze-
gény család él, és egyre több a mun-
kanélküli, akiknek kilátástalanná vá-
lik a helyzete. 

Hlivják László, Legyesbénye pol-
gármestere szerint Magyarországon
az önkormányzatok többsége áttért
a  hadi gazdálkodásra. Az elmúlt  idõ -
 szak ban a költségvetésük jelentõs ré-
szét elvonták, a helyhatóságok fele
a dolgozóinak nem fizet bért, mások
a szállítói tartozásaikat nem rende-
zik. A legnagyobb gondot az jelen-
ti, hogy nem látják a jövõt. A tele-
pülésvezetõ elmondta, hogy Le-
gyesbényén pályázati támogatásból
77 millió forint értékben valósult meg
beruházás. Szilárd burkolatú utakat
építettek és térrendezés is történt a
községben. Saját erõbõl két intéz-
ményt is felújítottak. Az önkor-
mányzat eddig minden fejlesztést hi-
telfelvétel nélkül valósított meg,
azonban a település mûködtetésére
nincs elég pénzük. Amennyiben a kö-
zeljövõben kormányzati segítséggel
nem valósul meg valamilyen na-
gyobb munkahelyteremtõ beruházás
a térségben, akkor kilátástalan lesz
az itt élõk helyzete. Az elmúlt idõ -
szakban több cégnél is leépítés tör-
tént, miközben az építõiparban sincs
fellendülés. 

Radó Béla, Mezõzombor polgár-
mestere kiemelte, hogy az új képvi-
selõ-testület az elmúlt idõszakban te-
temes összeget faragott le a felhal-
mozott adósságból. A község for-
ráshiányos, de az ötvenéves iskola-
épület külsõ-belsõ felújítására több
mint 110 millió forintot nyertek pá-
lyázaton. A mezõzombori önkor-
mányzat túlélésre rendezkedett be a
nehéz helyzetben, hiszen a szolgál-
tatók az intézményeikben hol a gázt,
hol pedig az áramot akarják a telje-
sítetlen számlák miatt kikapcsolni. 

Koncz Ferenc, Szerencs polgár-
mestere arra hívta fel a figyelmet, hogy
a cukorgyár bezárása tragikus ese-
mény volt a település életében. Az
új önkormányzat a munkahelyte-
remtés  elõ segítését tartja az egyik leg-
fontosabb feladatának. Országgyûlési
képviselõként szerepe volt abban,

hogy a cukorgyártás bõvítése kor-
mányzati szinten napirendre került
hazánkban. Egyelõre még kérdéses
a jelenleg érvényben lévõ kvóták jö -
võje, ami nagyban befolyásolja majd
az ágazat további lehetõségeit. Sze-
rencsen a napokban zárult le a tör-
ténelmi városközpont mûemlék épü-
leteinek a felújítása, ami az értékek
megõrzésén túl az idegenforgalom
fejlesztését is szolgálja. Emellett a
fürdõ és wellnessház is új igénybe-
vételi kedvezményekkel igyekszik
becsábítani többek között a szeren-

csi és a környezõ településekrõl ér-
kezõ vendégeket. A jövõt azonban a
termelés bõvítése jelentheti a város
és térsége számára. Ezt szolgálná a
160-180 fõt foglalkoztató szigete -
lõanyag-gyárnak a prügyi út mellé ter-
vezett telepítése, vagy az Ipari Park-
ban egy gyümölcslésûrítõ üzem lé-
tesítése. A csapadékvíz-elvezetés ren-
dezése jövõre Szerencsen is elkez -
dõdik majd. Emellett a Szerencs-pa-
tak árvízvédelmi munkálataira is
nyertek pályázaton támogatást.

Á. A. 

(Folytatás az 5. oldalról.)
Egeli Zsolt ismertette, hogy az el-

múlt idõszakban két per indult az ön-
kormányzat ellen: a városi lap korábbi
fõszerkesztõje nyolchavi végkielégí-
tése teljesítésének a késedelmét terelte
jogi útra annak ellenére, hogy fel-
ajánlották neki a járandóságának ka-
matmentesen, részletekben történõ
kifizetését. Az elõzõ polgármester pe-
dig a 2008–2009-ben ki nem vett sza-
badságának a megváltása ügyében 1,5
millió forint teljesítésére indított pert.
Az alpolgármester bejelentette: az
egészséghét támogatására tett fel-
ajánlását befizette a város kasszájába.
Takács István kifogásolta, hogy a Hu-
szárvár utcában az ígéretek ellenére
sem oldódott meg az, hogy az ottani
közkúttól a víz ne az egyik ház falá-

hoz folyjék. Koncz Ferenc hozzátet-
te: maga is ígéretet tett a probléma or-
voslására, amit el kell végezni. Heves
János szóvá tette, hogy néhány ön-
kormányzat már pénzhez jutott a 31
milliárd forintos központi alapból.
Szerencs hol tart az ügyben? Van-e hír
az árvízvédelmi pályázatról? A vá-
rosban szigetelõanyagot gyártó üzem
létrehozását tervezõ céget nem talál-
ta az országos nyilvántartásokban és
a beruházáshoz olyan pályázati le-
hetõség sincs, mint amirõl korábban
szó esett. Az elõzõ polgármester meg-
érdemelt volna egy személyre szóló
meghívót a Norvég Alap támogatá-
sával megvalósult beruházás ünne-
pélyes lezárására. Az esemény utáni
fogadáson a kollégium vezetõje mél-
tatlanul szólt rá arra az idõs hölgyre,

aki a táskájába pakolt az elemózsiá-
ból az eseményen. 

Koncz Ferenc ismertette, hogy a 31
milliárdos alap felosztása még nem tör-
tént meg, így abból senki sem része-
sedhetett. A város árvízvédelmi pá-
lyázata nyert, de errõl a hivatalos ér-
tesítés még nem érkezett meg. Sze-
mélyesen gondoskodott arról, hogy az
elõzõ polgármesternek a városközpont
történelmi épületei felújításában szer-
zett érdemei elismerést kapjanak és
meghívják az átadásokra. Az ünnep-
ség utáni fogadást nem az önkor-
mányzat, hanem a kivitelezõ szervezte.
Az eseményre az avatás valamennyi
résztvevõjét meghívták, az azonban
nem szokás, hogy az asztalon lévõ
ételbõl valaki a táskájába pakoljon.     

Á. A.
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Üzemeltető Beszerzés éve fajta Tipus Ár Szállitó Vásárlás módja

Egyesített
Szociális és

Egészségügyi
Intézet 

2006. szgk. Dacia Logan 2 300 000 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. hitel

2007. kisteherautó Renault Trafic 5 723 800 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. hitel

2010. szgk. Skoda SuperB 6 300 000 Ft Autó-Hitel Miskolc
Kft. lízing

2009. szgk. Ford Connect Van 3 935 000 Ft Autó-Hitel Miskolc
Kft. hitel

2006. kisteherautó Renault Trafic 6 650 000 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. pályázat

Szerencsi
Tűzoltó-

parancsnokság

2005. szgk. Renault Laguna 5 182 500 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. hitel

2008. szgk. Volkswagen Jetta 4 300 000 Ft Szerencsi Autó Kft. hitel

– szgk. Volkswagen
Transporter – – német testvérváros

ajándéka 

Szerencsi
Városgazda

Nonprofit Kft.

2008. kisteherautó Skoda Roomster
Praktik 3 450 000 Ft Autó-Kontakt

Szerencs Kft. hitel

2005. tgk. Kia 5 077 000 Ft Univer-Car
Miskolc Kft. lizing

2003. tgk. Kia 3 875 000 Ft Univer-Car
Miskolc Kft. lizing

2003. tgk. Iveco 12 962 500 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. hitel

2007. szgk. Renault Megane 2 999 000 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. hitel

2000. tgk. Magirus – Polgármesteri
Hivatal

testvérvárosi
ajándék 

2004. tgk. Multicar 16 601 000 Ft Siex Kft.
Szombathely

közmunka-
pályázat

2000. tgk. Multicar – Polgármesteri
Hivatal kht. apport

2000. tgk. Multicar – Polgármesteri
Hivatal

német testvérváros
ajándéka 

2010. tgk. Gazella 7 425 000 Ft Truck Italia Kft. önkormányzat
pályázat

2010. tgk. Iveco Daily 14 220 000 Ft Truck Italia Kft. önkormányzat
pályázat

2007. tgk. Renault Master 7 698 000 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. lízing

2010. munkagép JCB 4CX kotró 24 735 600 Ft Terra Hungária Kft. lízing

– traktor MTZ 080 – Polgármesteri
Hivatal átvett eszköz

Szerencsi
Városüzemeltető

Nonprofit Kft.

2003. szgk. Suzuki Swift 1 129 000 Ft Carmo
Nyíregyháza Kft. lízing

2007. szgk. Ford Tranzit 4 000 000 Ft Szerencsi Autó Kft. lízing

2007. tgk. Renault Kangoo 3 444 000 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. hitel

Polgármesteri
Hivatal

2005. szgk. Suzuki Wagon R+ 2 533 750 Ft Szerencsi Autó Kft. lízing

2005. szgk. Suzuki Ignis 3 560 000 Ft Szerencsi Autó Kft. hitel

2006. szgk. Skoda Superb
Business 6 000 000 Ft Autó-Kontakt

Szerencs Kft. hitel

2007. szgk. Renault Megane
Limousine 3 900 000 Ft Autó-Kontakt

Szerencs Kft. hitel

2009. szgk. Skoda Octavia 4 700 000 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. hitel

2008. tgk. Ford RAW Ranger 5 822 100 Ft Autó-Kontakt
Szerencs Kft. hitel

Bocskai
gimnázium 2009. szgk. Skoda Octavia 3 700 000 Ft Autó-Kontakt

Szerencs Kft. hitel

Középiskolai
kollégium 2009. kisteherautó Citroën Jumper 3 451 172 Ft Autó-Kontakt

Szerencs Kft. hitelátvállalás

Pedagógiai
szakszolgálat 2009. szgk. Renault Clio 2 731 000 Ft Autó-Kontakt

Szerencs Kft. pályázat

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Az elmúlt években a szerencsi önkormányzat és társaságai, valamint a
város intézményei az alábbi gépjármûveket szerezték be. A polgármesteri
hivatal által készített kimutatásban nem szerepelnek a tûzoltóság számára
pályázati támogatással és a parancsnokság mûködési területén lévõ tele-
pülések összefogásával megvásárolt tûzoltóautó és magasból mentõ jármû. 

ÖNKORMÁNYZATI
JÁRMÛVÁSÁRLÁSOK 2000–2010

Július 1-jei hatállyal a szerencsi ön-
kormányzathoz tartozó intézmé-
nyekbôl a város polgármestere be-
vonta a személyautókat. Errôl Koncz
Ferenc levélben értesítette az érin-
tett vezetôket.

Az új képviselõ-testület elsõ in-
tézkedéseinek egyike volt a polgár-
mesteri hivatalhoz tartozó gépjár -
mûpark áttekintése és a feleslegesnek
ítélt kocsik értékesítésre történõ ki-
jelölése. 

– Az elmúlt fél évre szükség volt ah-
hoz, hogy az intézményvezetõk is be-
lássák: nem a levegõbe beszélünk ak-
kor, amikor a város súlyos anyagi hely-
zetérõl szólunk. A múlt terhes örök-
ségeként olyan adósságteherrel kell

szembenéznünk, amin csak közös
áldozatvállalással lehetünk úrrá. A ta-
karékosság jegyében a személygép-
kocsik a polgármesteri hivatal keze-
lésébe kerülnek, a flotta létszámát op-
timalizálni fogjuk. Az intézmények
szükség esetén a jövõben is használ-
hatják majd az autókat, de a jármûvek
futását az elérhetõ legoptimálisabb
szintre kell csökkenteni. Az önkor-
mányzat az elmúlt tíz évben jelentõs
összeget költött jármûvek beszerzé-
sére, amirõl a polgármesteri hivatal-
ban kimutatás készült. Amennyiben
a meglévõ autók közül a feladatellá-
táshoz nem feltétlenül szükségeseket
sikerülne értékesítenünk, jelentõs
anyagi tehertõl mentesülne a város –
tájékoztatta lapunkat a polgármester.

BEVONT SZEMÉLYAUTÓK

KÖZÖS ÜGYEKRÕL AZ EGYÜTTES ÜLÉSEN

Koncz Ferenc szerint a munkahelyteremtésben az önkormányzatok-
nak is feladatot kell vállalni.



A gazdasági válság ellenére kö-
zel hetvenmillió forint ráfordítással
bõvítette és fejlesztette szerencsi te-
lephelyét a DESIGNER TEAM Mér-
nökiroda és Szolgáltató Kft. Az  el -
sõ sorban fémszerkezetek gyártásá-
val foglalkozó vállalkozás az Észak-
magyarországi Operatív Program
keretében elnyert 48,6 millió forint
felhasználásával korszerûsítette
üzemcsarnokát, aminek eredmé-
nyeként már nagyméretû munka-
darabok gyártására is lehetõsége
van a közel 30 fõt foglalkoztató cég-
nek.

A 2000-ben alakult családi vállal-
kozás kezdetben elsõsorban mérnö-
ki tervezéssel és szakértéssel foglal-
kozott, majd tevékenységükben meg-
határozóvá vált a hegesztett fém-
szerkezetek gyártása. A cég Szeren-
csen, a Lipták út 1/A szám alatt ta-
lálható 1,3 hektáros telephelyén már
nemcsak szénacél, hanem saválló és
alumínium hegesztett termékeket
is képes elõállítani a megrendelõk
igényeinek megfelelõen. A társaság
a gazdasági válság hatására be szû -
külõ piac ellensúlyozására az elõre
menekülést választotta. Termékkí-
nálatuk bõvítése érdekében pályá-
zatot nyújtottak be az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv ÉMOP-1.1.1/F
Telephelyfejlesztés elnevezésû ki-
írására „Acélszerkezet-gyártó tech-
nológiai épületek bõvítése, anyag-
mozgatási lehetõségek optimalizá-
lása” címmel. Az elnyert 48 599 600
forint felhasználásával megnövelték
a meglévõ üzemcsarnokuk belma-
gasságát és öttonnás híddarut épí-
tettek be, lehetõvé téve nagyméretû
vasszerkezetek zárt, fûtött térben
történõ megmunkálását és mozga-
tását. A külsõ udvarrész lefedésével
és a csarnokból kifutó daruval pedig
idõjárástól függetlenül megoldódott
a kész munkadarabok próbaszere-
lése, ami nagy területet igényel. A be-
ruházás keretében valósult meg a
nagy kapacitású lemezhenger épü-
lettel történõ körbezárása, ami ugyan-
csak a gyártási tevékenység haté-
konyságának a javítását szolgálja. Az
épületnél megtörtént az elektromos
és erõátviteli hálózat kiépítése is. A
munkahelyek megõrzését szolgáló
projekt kivitelezése tavaly április 9-

én kezdõdött, és idén június 30-án
zárult le. A pályázat megvalósítását
közremûködõ szervezetként a NOR-

DA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. segítette. (x)

2011. JÚLIUS 8.INNEN-ONNAN/HIRDETÉS 9

Íris, nyitható kanapé:
49 000 Ft

(Ágy mérete:190 x 140)

ÚJ TERMÉKEK A KÍNÁLATBAN! KÉSZLETRŐL AZONNAL!

Ha csomagját nálunk feladja,
a címzett akár másnap megkapja! 

Bemutatótermünket a szerencsi TESCO üzletsorán is megtalálja!

Éva 2 m blokk-
konyha: 69 000 Ft

(Több színben, 
kiegészítő elemekkel is.)

Attila II. sarokétkező: 
39 000 Ft

(Több színben és kárpittal)

KORSZERÛ GYÁRTÓCSARNOK 
A MUNKAHELYEK MEGÕRZÉSÉÉRT Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, monda-

nivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiá-
nyos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóru-
ma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.
Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85.
Telefonszámunk: 47/561-180.

A POS TÁ JÁ BÓL

MINDIG SEGÍTETTEK

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a szerencsi orvosi ügyeleten dol-
gozó szakembereknek mindazért az
áldozatos munkáért, amit édesanyám
betegsége idején végeztek. 

Édesanyám, Takács Ottóné Klári-
ka Sütõ Szilveszter fõorvos úr bete-
ge volt, az õ gondozása alatt állt az
elmúlt évek alatt, azonban rosszul-
létei miatt sokszor éjszaka, hétvégén,
s még ünnepnapokon is az orvosi
ügyeletet kellett segítségül hívni.

A doktorok megérkezéséig az ápo-
lónõk mindig hasznos tanáccsal lát-
tak el, majd a kiérkezõ orvosok csil-
lapították fájdalmát, megoldották az
aktuális problémákat. Tették mind-
ezt több éven keresztül. 

Pünkösdkor is így volt, mindent el-
követtek a mentõszolgálat dolgo -
zóival együtt, de sajnos, a súlyos be-
tegség miatt az édesanyám szíve
örökre megállt. 

Szeretettel és hálával köszönök meg
mindent: az orvosi ügyeletnek, a há-
ziorvosunknak, a város valamennyi
doktorának és egészségügyi dolgo-
zójának, akik segítségünkre voltak. 

Takács Bernadett

40 ÉVES 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

Nem mindennapi eseményre gyûl-
tünk össze június 25-én az egykori
Hunyadi János Általános Iskolában,
hogy négy évtized elteltével újra fel-
elevenítsük ifjúkori emlékeinket, em-
lékezzünk egymásra, tanárainkra, s
az azóta eltelt évekre.

Egy esztendeje érlelõdött bennünk
a gondolat, hogy jubileumi osztály-
találkozót szervezzünk. Az esemény
megálmodója Damu Béla volt, aki
családjával Budapesten él, s megkért,
vállaljam fel a helyi szervezést. Én
örömmel és szívesen
tettem, mivel a mun-
ka oroszlánrészét, az
osztálytársak felkuta-
tását, fáradhatatlan
munkával õ végezte,
ezért hálásak va-
gyunk, és köszönettel
tartozunk neki.

Az elõkészületek
napjaiban különös ér-
zés szállta meg a lel-
kem, kérdések soka-
sodtak bennem, és
különös melegség
öntötte el a szívem. A
várakozás pillanatai-
ban izgatott kíván-

csisággal gondoltunk arra, vajon
megismerjük-e egymást, milyen lesz
az elsõ benyomás, pillanat, hiszen
40 éve nem találkoztunk. De ez a
négy évtized sem törölte ki az em-
lékeinket! Bizony, egy-két esetben
elbizonytalanodtunk, s némi segít-
séget kellett kérni a felismeréshez.
A meghatódottság percei után az
egykori osztályteremben folytató-
dott a találkozó.

Elsõként három zenei produkciót
hallgattunk Takács Cintia tolmá-
csolásában, majd Sári Lászlóné, a
mi Böbe nénink tartotta meg az osz-
tályfõnöki órát. Mesélt életútjáról,
családjáról, régi diákkori emlékek-
rõl. Mécsesgyújtással és néma fel-
állással emlékeztünk meg azokról az
osztálytársakról és tanárainkról, akik
már nincsenek közöttünk, de a szí-
vünkbe örökre megmaradnak. Az
osztálytársak is megosztották velünk
saját életük fordulatait, vidám vagy
megható eseményeit, pillanatait,
beszámoltak a szakmai sikerekrõl,
a családi élet kiteljesedésérõl, a
gyermekeik és unokáik örvendetes
gyarapodásáról. A nosztalgiázás fe-
hér asztal mellett folytatódott, ahol
valamennyien a fiók mélyérõl elõ-
került, besárgult fotókat nézegettük,
s közben meséltünk. Megelevene-
dett a múlt, a sok gyermekkori álom
minden varázsával, minden jó és
rossz csínytevéseivel, kalandjaival,
történéseivel. Akik jelen voltunk, fe-
lejthetetlen  idõ utazásban, örömteli
pillanatokban volt részünk.

Hihetetlen élmény volt 40 év után
újra találkozni egymással, szavakba
sem lehet önteni azt az érzést, amit
mindannyian átéltünk. Felmerül ben-
nünk a kérdés: lesz-e folytatás? Va-
lami megmozdult, elindult. Akik itt
voltak velünk, ezt megerõsíthetik.

Angyal Györgyné, 
egykori hunyadis diák

A Szerencsi Rendelôintézet elsô emeletén lévô

OPTIKA ÜZLET
várja kedves vásárlóit!

Szemüveg 4900 Ft-tól
Fényre sötétedô üveglencse 6000 Ft/db

Fényre sötétedô mûanyaglencse 10 000 Ft/db
Polaroid napszemüvegek széles választékban 

50%-os kedvezménnyel egész nyáron!
Régi szemüvegkeretét ne dobja el, ha lehet, megcsináljuk,

és szükség esetén lencsét is cserélünk benne!

SZEZONÁLISSZEZONÁLIS
ZÖLDSÉGVÁSÁRZÖLDSÉGVÁSÁR

A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. az évre piaci napokon 

szezonális zöldségvásárt hirdet! 

A társaságunk által termesztett növényeket
a lakosság árkedvezménnyel megvásárolhatja 

A BOLTI ÁR 50%-ÁÉRT a szerencsi zöldségpiacon.
hüvelyes zöldborsó � zöldbab � karfiol � káposzta � karalábé

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

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

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:

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 Castrol + szûrõvel már 8500 Ft-tól). 

Vállalunk továbbá: mûszaki vizsgáztatást, mûszaki vizsgára való felkészí-
tést, eredetiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellá-
tást biztosítunk kedvezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környe-
zetvédelmi mérés díja a jogszabálynak 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. 

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!

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

Festékvásár
a Ciklámenben!

Zománcok többféle színben 1040 Ft-tól
Beltéri színes falfestékek 2,5 l 2790 Ft

5 l 4990 Ft
Eco beltéri falfesték 14 l 1990 Ft
Diszperzit homlokzatfesték 14 l 6300 Ft
Vizes bázisú lakk 750 ml 1590 Ft

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

MINDENT EGY HELYEN A CIKLÁMENBEN!

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

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

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

Kedvezményes vetõmagvásár
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% engedmény! 

VVÁÁRRJJUUKK  KKEEDDVVEESS  VVÁÁSSÁÁRRLLÓÓIINNKKAATT!!

SZÔLÔ- 
ÉS GYÜMÖLCSTERMELÔK 

FIGYELMÉBE! 
Szántóföldi növényekhez 

növényvédô szer kapható! 

SZERENCSI
VASUDVAR
� Idomacélok széles választékban
� Álmennyezetek már 300 Ft/m2-tõl
� Zárak, vasalatok, szögek 340 Ft/kg-tól

� 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

Pavilon 
Édességbolt

Szerencs, 
Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Vegyes 
szelet 
1 kg

550 Ft
Az akció a készlet 
erejéig érvényes!
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– 12 és 20 hl-es festett tartály, daráló, zúzó-bogyózó,
2 x 5 hl-es forgókosaras szõlõprés, gázpalackok el-
adók. Megtekinthetõ: Szerencs, Rákóczi út 10. Érd.:
30/747-9200. (12-13)
– Jó állapotú Opel Astra 1,7 D olcsón eladó. Érd.:
47/363-532. (12-13)
– Sarok-ülõgarnitúra (korall színû) ágyazható +
hozzá tartozó fotel és puff eladó. A vevõnek aján-
dékba adunk hozzá egy nagyképernyõs, színes tele-
víziót is. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/278-5650.
(12-13)

INGATLAN
– Szerencs, Kossuth út 17/A. alatti 1,5 szobás lakás
olcsón eladó. Érd.: 30/813-1830. (12-13)
– Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfor-
tos ház eladó. Vállalkozásra vagy irodának is alkal-
mas. Csere és minden megoldás érdekel. Irányár: 8,5
M Ft. Érd.: 70/704-6393. (12-13)
– Szerencs, Széchenyi út 39. szám alatt összkomfor-
tos családi ház olcsón eladó. Érd.: 30/813-1830. (12-
13) 
– Szerencsen teljes körûen felújított, 89 m2-es, gáz-
központi fûtéses társasházi lakás kedvezõ áron eladó.
Érd.: 20/966-9748. (12-13)
– Eladó Szegeden 51 m2-es lakás. Érd.: 20/9347-
639. (12-13)
– 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. (12-13)
– Szerencsen a „pihenõparkban” 100 m2 alapterü-
letû, tetõtér-beépítéses ház kerttel, nagy fedett te-
rasszal eladó. Érd.: 20/340-7235. (12)
– Szerencs, Dózsa Gy. út 9. szám alatti 3 szoba, össz-
komfortos családi ház eladó. Érd.: 47/362-788. (12)
– Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, ren-
dezett kerttel eladó. Érd.: 18 óra után a 20/9767-
976 számon. (12)
– Rátkán teljesen felújított családi ház sürgõsen
eladó. Érd.: 30/297-3360, 47/374-024. (12)
– Megyaszón a Béke úton összkomfort nélküli, 100
m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/4947-999. (12)
– Szerencs, Rákóczi út 111. szám alatt 55 m2-es tár-
sasházi lakás 7,5 M Ft-ért + garázs 500 000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/499-4557. (12)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencsen a Rácz dûlõben (zártkerti részen) 4000
öl földterület, rajta 60 m2-es kõépülettel bérbe adó
vagy eladó. Érd.: 30/747-9200. (12-13)

KIADÓ
– Bekecsen bútorozott presszó kiadó. Érd.: 20/3735-
914. (12)
– Szerencsen a városközponthoz közel, 50 m2-es,
másfél szobás lakás kiadó. Érd.: 70/359-6065 vagy
dszilagyi@citromail.hu. (11)

VEGYES
– Szerencsieknek gyermekmegõrzést vállalok. Elér-
hetõség: 70/340-1853, vjeroskovics@freemail.hu
(12-13)

Ványai
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0-24 
óráig. 

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

– Trabant 1.1 N személygépkocsi eladó. Érd.:
20/534-2129. (12-13)
– Pályázatírás, közbeszerzés, beruházás-lebonyolí-
tás és projektmenedzsment feladatok elvégzését vál-
lalom. Fejlesztési elképzelésével keressen
bizalommal. Érd.: 70/328-2971, szerencsifejlesz-
tes@gmail.com. (12-13)
– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését
olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (12)
– Fa- és széntüzelésû folytonégõ kályha eladó. Érd.:
47/369-259. (12)

LA KOS SÁ GI HIR DE TÉS BÖR ZE

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

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

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: minden

hónap elsõ csütörtökjén, legközelebb
augusztus 4-én 13–16 óráig. Tel.:
47/565-202.  

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: min-
den hónap harmadik hétfõjén, legkö-
zelebb július 18-án 14–16 óráig. Tel.:
47/565-203.

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

Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb júli-
us 13-án 8–16 óráig. Tel.: 47/565-202.

Dr. Barva Attila aljegyzô: hétfôn 8–
12 óráig és 13–15 óráig, szerdán 8–
12 óráig és 13–16 óráig, pénteken 8–
12 óráig tart fogadóórát.

Az ügyfélfogadások elõzetes telefo-
nos bejelentkezés alapján történnek.  

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ 
Koncz Ferenc, a 11. számú egyéni

választókerület országgyûlési képvi-
selõje minden hónap második hetének
csütörtökjén – legközelebb július 14-
én, 14 és 17 óra között várja a sze-
mélyesen hozzá fordulókat elõre
egyeztetett idõpont szerint.  A foga-
dóóra helyszíne a Huszárvár út 14.
szám alatti országgyûlési képviselõi iro-
da.  

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10

és 13 óra között fogadja az érdeklõ -
dõket. Legközelebb július 20-án és au-
gusztus 3-án. Tel.: 47/565-200. 

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

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

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

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

Július 15-étõl augusztus 20-ig ítél-
kezési szünet. A panasznap és az el-
nöki fogadás szünetel. Ügyfélfogadás
munkanapokon 9–10 óráig a kezelõi
irodában. 

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

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra: min-
den hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
augusztus 1-jén 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság ál-
dozatvédelmi referense minden hónap
elsõ hétfõjén, legközelebb augusztus
1-jén 9–12 óráig tart fogadónapot. 

Fegyverengedély ügyintézése – Dan-
kó Anita: hétfõn és szerdán 8–15.30
óráig.

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

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda:
8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd és csü-
törtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 órá-
ig. Tel.: 47/361-909.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Július 8–10.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–
19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton–vasárnap: 8–
14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Július 11–17.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 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.

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

Július 25–31.: Centrum: hétfõ–pén-
tek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig, szombat–
vasárnap 8–14 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Augusztus 1–7.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–
19 óráig. Alba (ügyeletes):hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton–vasárnap: 8–
14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–
20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

Augusztus 8–14.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek 8–
16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rá-

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszol-

gálat. Telefonszám: 47/362-255.  

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

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

da: 8–12, és 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 szolgálat:
hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, 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

– Eladó Szerencsen, Kilián téren 62 m2-es tár-
sasházi lakás garázzsal, kis konyhakerttel, két
erkéllyel. Érd.: Hidegkúti Erika 20/492-6336.
(12-13)

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. augusztus 5-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.

A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

augusztus 12., augusztus 26.

500 forint

�

�

Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk, 

TAKÁCS OTTÓNÉ KLÁRIKA 
temetésén megjelentek 

és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

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
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A 775 éves németorszá-
gi Malchin ünnepségsoro-
zatának részeként június
24–26-a között megtartott
rendezvényre meghívást
kapott Szerencs Város Ön-
kormányzata.

A hétvégi esemény csúcs-
pontja volt a városban éven-
te visszatérõ felvonulás ün-
nepi, kibõvített változata,
amelyen részt vett a volt
NSZK területén lévõ Itzehoe,
a luxemburgi Hesperange,
s városunk küldöttsége is –
tájékoztatta a Szerencsi Hí-
reket Egeli Zsolt alpolgár-
mester, aki mellett Ináncsi
Tünde jegyzõ, Pajuf Izabella, a helyi
gimnázium tanára és Béni Gyula a kis-
térség képviseletében is tagja volt a cso-
portnak.

A testvérvárosok közös csapatot al-
kotva vettek részt a felvonuláson, ame-
lyen ötletes zenei és egyéb produkci-
ók mutatták be a település és környé-
ke széles történelmi, kulturális és sport-
hagyományait.

A hétvégére meghívást kapott Ek-
ker Róbert szobrászmûvész is, aki a
Bonbon Kft. által adományozott 200
kilogrammos csokoládétömbbõl fa-
ragta ki Malchin egyik városkapuját,
majd az elkészült remekmûvet a te-
lepülésnek ajándékozta. A szállítás-
hoz szükséges tehergépjármûvet is a
szerencsi cég biztosította, a delegá-
ció balesetmentes utazásáról pedig

Petrusovics Attila gondoskodott. Vá-
rosunkból bemutatkozási lehetõséget
kapott a Varkoly családi pincészet, a
csapatot Sánta Zsolt tolmács is segí-
tette.

Jörg Lange, Malchin polgármestere
jóvoltából a városháza fõbejárata mel-
lett „verhettek tanyát” a szerencsiek, s
bemutatkozásuk – reményeink szerint
– a jövõben további helyi vállalkozók
termékeinek népszerûsítésével hozhat
eredményeket. 

A város bejáratainál táblák hirdetik
a három testvérvárossal való kapcso-
latot, így a malchiniak fülében és sze-
mében Magyarország Szerencshez
kötõdõ fogalomként vált ismertté, a tér-
ség egyetlen magyar származású kis-
vállalkozója egy autókereskedõ, aki egy
szomszédos településen él.

A delegációk részt vet-
tek egy ökölvívó bajnok-
ságon, megtekintettek egy,
a város történetét napjain-
kig feldolgozó, sajátos szín-
padi kísérletet, meghívást
kaptak egy ünnepi, sza-
badtéri ökumenikus isten-
tiszteletre, s a város veze -
tõségének figyelmessé-
gébõl ellátogathattak War-
nemündébe, az egykori II.
világháborús rakétakísér-
letek helyszínére is.

Malchin az NDK-s idõk-
ben 14 ezer lakosú tele-
pülés volt, amely mára
7500-ra olvadt, de köz-
igazgatási központként to-

vábbi 12 kisebb település tartozik hoz-
zá. A jelentõs munkanélküliséget az
utóbbi idõben kialakított, s fõleg kül-
földi befektetõk által létesített üzemek
foglalkoztatása enyhíti, mintegy 2500
fõnek adva munkát. Az elvándorlás en-
nek ellenére nem állt meg. Az intéz-
ményrendszert alapvetõen a szövetségi
állam, illetve a tartomány mûködteti.
A hivatalban 70 fõ dolgozik, két sze-
mélygépkocsi és két kisbusz a szoro-
san vett jármûparkja a 21 tagú a kép-
viselõ-testület által irányított Malchin-
nak. 

Az utazás költségeit a vendéglátók
állták, a szerencsieknek csupán az
üzemanyag, s az apróbb ajándékok je-
lentettek kiadást. A delegáció tagjai elsõ
alkalommal jártak Szerencs németor-
szági testvérvárosában.

Új tisztségviselõket választott a 81
településen az ivóvíz minõségét és
a szolgáltatás biztonságát javító
nagyszabású beruházás megvalósí-
tására létrehozott Borsod-Abaúj-
Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Ön-
kormányzati Társulás tanácsa.

A szerencsi Rákóczi-várban júni-
us 22-én megtartott taggyûlésen a tes-
tület elnökének Szerencs polgár-
mesterét, Koncz Ferencet, helyette-
sének Bratu László encsi polgármes-
tert választották. A pénzügyi bizott-
ság elnöki tisztét Májer János, Tokaj
polgármestere tölti be. Az elnökség
tagjai Csoma Ernõ (Tolcsva), Kiss La-
jos (Golop) és Demeterné Zeleni
Enikõ (Hejõkeresztúr) polgármesterek
lettek. A pénzügyi bizottságban Fel-
sõvadászról Fehér Krisztián, Mádról
Tatárka József, Forróról Rakaczki
Zoltán és Abaújszántóról Madár

György polgármesterek kaptak helyet
tagként.

A tanácskozáson Kiss Attila pro-
jektvezetõ számolt be az Észak-ma-
gyarországi régió településein élõ la-
kosság egészséges ivóvízzel való el-
látásának biztosítását szolgáló beru-
házás elõkészületeirõl, ami a Környe-
zet és Energia Operatív Program
(KEOP) keretében elnyert támogatás-

sal történik. A kivitelezéshez szüksé-
ges tervek készítése folyamatban van.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
méltányossági kérelmüket kedvezõen
elbírálva hozzájárult a projekt elõké-
szítõ fázisának a meghosszabbításához.
Ez alapján a második fordulós pályá-
zat benyújtásához 2011. október 30-
ig kell megszerezni a jogerõs hatósá-
gi engedélyeket. A teljes beruházás
megvalósításának 2015. május 15. a
befejezési határideje, ami nem mó-
dosítható. Kiss Attila ismertette, hogy
az elsõsorban az ivóvíz arzén-, man-
gán- és vastartalmának csökkentését,
valamint a szolgáltatás biztonságának
a növelését szolgáló fejlesztések több
mint nettó 4,2 millió forint összkölt-
ségéhez várhatóan 90 százalékos tá-
mogatás nyerhetõ el. Ezen felül az EU-
önerõ alapból településenként eltérõ,
(60–85% százalék közötti) pénzügyi
segítség igényelhetõ.             Á. A.

Az alaptörvény Szabadság és felelõs-
ség címû fejezete rögzíti, hogy alapvetõ
jog csak más alapvetõ jog érvényesülé-
se, vagy valamely alkotmányos érték vé-
delme érdekében, a feltétlenül szüksé-
ges mértékben, az elérni kívánt céllal ará-
nyosan, lényeges tartalmának tiszteletben
tartásával korlátozható. A magzat életét
a fogantatástól kezdve védi, és tiltja az
emberi egyedmásolást. Rögzíti az alkot-
mány azt is, hogy a házasság csak férfi
és nõ között jöhet létre. Az alaptörvény
változatlanul rögzíti a jó hírnévhez, a sze-
mélyes adatok védelméhez és a közér-
dekû adatok megismeréséhez fûzõdõ jo-
got, a gondolat, a lelkiismeret és a val-
lás szabadságát, gyülekezési és szerve-
zetalapítási jogot, a véleménynyilvánítás
szabadságát, a törvény elõtti egyenlõsé-
get és a megkülönböztetés tilalmát. A nõk
és a gyermekek mellett az idõseket és a
fogyatékkal élõket is külön intézkedé-
sekkel védi, ide tartozik az idõskori
megélhetés biztosítása egységes állami
nyugdíjrendszer fenntartásával és ön-
kéntesen létrehozott társadalmi intéz-

mények mûködésével. A szociális jogok
kapcsán Magyarország törekszik arra,
hogy minden állampolgárának szociális
biztonságot nyújtson: anyaság, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság és önhi-
bán kívül bekövetkezõ munkanélküliség
esetén minden magyar állampolgár tá-
mogatásra jogosult. A szociális intézke-
dések jellegét és mértékét az igénybe
 vevõ nek a közösség számára hasznos te-
vékenységéhez igazodóan is megálla-
píthatja. Az alaptörvény rögzíti, hogy a
testi és lelki egészség jogának érvénye-
sülését Magyarország genetikailag mó-
dosított élõlényektõl mentes mezõgaz-
dasággal, az egészséges élelmiszerekhez
és az ivóvízhez való hozzáférés biztosí-
tásával, a munkavédelem és az egész-
ségügyi ellátás megszervezésével, a spor-
tolás és a rendszeres testedzés támoga-
tásával, valamint a környezet védelmé-
nek biztosításával segíti elõ. Az alaptör-
vény kimondja, hogy képességeihez és
lehetõségeihez mérten mindenkinek dol-
goznia kell. Új elem, hogy a nagykorú-
aknak gondoskodni kell a rászoruló

szülõkrõl. A szülõk joga változatlanul,
hogy a gyermeküknek adott nevelést meg-
válasszák, és továbbra is kötelességük a
gyerekek taníttatása. Magyarország tö-
rekszik arra, hogy az emberhez méltó lak-
hatás feltételeit és a közszolgáltatások-
hoz való hozzáférést mindenki számá-
ra biztosítsa. Új elem, hogy a közös szük-
ségletek fedezéséhez való hozzájárulás
mértékét a gyermeket nevelõk esetében
a gyermeknevelés kiadásainak figye-
lembe vételével kell megállapítani. Ma-
gyarország elismeri és érvényesíti min-
denki jogát az egészséges környezethez,
és aki a környezetben kárt okoz, köteles
helyreállítani vagy a helyreállítás költsé-
gét viselni. Emellett tilos az ország terü-
letére szennyezõ hulladékot behozni. A
dokumentum rögzíti, hogy a természeti
 erõ források, a biológiai sokféleség, kü-
lönösen a honos növény- és állatfajok,
valamint a kulturális értékek a nemzet
közös örökségét képezik, amelynek vé-
delme az állam és mindenki számára kö-
telezõ.  (Folytatjuk.)

Szemán Ákos

SZERENCSI DELEGÁCIÓ JÁRT MALCHINBAN

TISZTÚJÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSNÁL 

VALÓRA VÁLT AZ 1989-ES ÁLOM II. 

Ekker Róbert a német település egyik városkapuját
formázta meg csokoládéból.

Eng.sz.: R-1787/1998

Zemplén Tourist Utazási Iroda Kft.
Szerencs, Rákóczi út 67. Tel./fax: 06-47-362-952

www.zemplentourist.hu
e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

UTAZÁSÁHOZ INTÉZZEN MNDENT EGY HELYEN…

KIRÁNDULÁSOK SZERENCSI INDULÁSSAL
TUTAJTÚRA A DUNAJECI ÁTTÖRÉSEN
(2011. július 16.)  4900 FT/FÕ
KRAKKÓ ÉS KÖRNYÉKE (2011. augusztus 19–20.) 15 900 FT/FÕ
LISZTOMÁNIA… Liszt nyomában Ausztriában 
(2011. szeptember 24–25.) 16 900 FT/FÕ
ARANY PRÁGA (2011. október 14–16.) 29 900 FT/FÕ

CSOBBANJON A NYÁRBAN HAJDÚSZOBOSZLÓN
APARTMANOK 3000 FT/FÕ/ÉJ + IFA

A NAPFÉNY MEGUNHATATLAN…
LAST MINUTE UTAK

BUSZOS UTAK
PARALIA (apartman + busz) 31 900 FT/FÕTÕL
SARTI (apartman + busz) 31 900 FT/FÕTÕL

REPÜLÕS UTAK 
TÖRÖK RIVIÉRA *-os all inclusive szálloda 79 900 FT/FÕTÕL
EGYIPTOM 3*-os, félpanziós szálloda 59 900 FT/FÕTÕL
TUNÉZIA 3*-os all inclusive szálloda 49 900 Ft-tól
KORFU (AP.+REPÜLÕ) 54 900 FT/FÕTÕL 
KRÉTA (AP.+ REPÜLÕ) 49 900 FT/FÕTÕL
RODOSZ (AP.+REPÜLÕ) 25 900 FT/FÕTÕL

(A repülõs utak nem tartalmazzák az illetéket,
transzfert, kerozin-pótdíjat, sztornó biztosítást)

SZOLGÁLTATÁSIANK: - külföldi és belföldi egyéni és társasutazások, kör-
utazások, nyaralások szervezése, szállásfoglalás csoportok és egyének részére
a világ bármely pontján - autóbusz-, vonat- és repülõjegy-foglalás - vízum-
ügyintézés (amerikai ESTA belépési engedély) ,- belföldi és külföldi transz-
ferjáratok (lakóhely – repülõtér – lakhely) - utasbiztosítások (betegség, bal-
eset – poggyászbiztosítás) EUB, QBE, Mondial/ - VALUTAVÁLTÁS - irodánk
ÜDÜLÉSICSEKK-ELFOGADÓHELY - tolmácskártya – Tolmács a zsebben…

KELETI ÉS NYUGATI AUTÓALKATRÉSZEK ÜZLETHÁZA

MEGNYITOTTA
AUTÓJAVÍTÓ MÛHELYÉT!

Szervizünkben szolid áron biztosítunk magas színvonalú szolgáltatást!

Kínálatunkból: 
Kerékösszetartás-beállítás lézeres futómûpadon 4500 Ft

Gumicentrírozás, -szerelés 500-tól 1500  Ft-ig
Minden típusú személy- és kisteherautók javítását, karbantartását,

olajcseréjét elvégezzük. Vizsgáztatásra felkészítést és vizsgáztatást vállalunk.
Javítási óradíjaink: személygépkocsi

4500 Ft+25% áfa,
kisteherautó 5000 Ft+25% áfa.

Javításnál csak a ráfordított munkaidõt számítjuk fel!

Címünk: 3900 Szerencs, Nyár út 4.
Tel.: 47/561-017, 561-018.

E-mail: nagyautósbolt@nsgauto.hu



Kilenc napon át kínál komolyzenei
koncerteket, irodalmi, színházi és tán-
cos esteket, könnyûzenei és jazz prog-
ramokat az érdeklõdõknek augusztus
12–20. között immár huszadik alka-
lommal a Zempléni Fesztivál.

A szervezõk idén
a tavalyi költség-
vetésük egyharma-
dából gazdálkod-
nak, így a korábbi-
nál kevesebb, de a
megszokott magas
színvonalú pro-
dukciókkal várják a

hazai és az országhatáron túlról érkezõ
közönséget. 

A sárospataki Rákóczi-várban júni-
us 30-án megtartott sajtótájékoztatón
Turjányi Miklós (fotónkon) fesztivál-
igazgató hangsúlyozta, hogy a jubile-
umi rendezvénysorozat idõ tartamán és
a programok számán takarékoskodtak,

de a minõséghez továbbra is ragasz-
kodnak. Az idén nem lesznek párhu-
zamos események, így aki akar, vala-
mennyi programon részt vehet.  

A fõ támogató kiválása érzékenyen
érintette a „Kiváló Minõsítésû Mûvé-
szeti Fesztivál” címet elnyert rendez-
vénysorozatot, azonban a nemzeti
 erõ forrás miniszter külön keretébõl 35
millió forintos támogatást biztosított szá-
mukra. Az összesen 45 millió forint
összköltségû kulturális esemény sok-
színû programjában számos, korábban
már sikert aratott mûvész, illetve pro-
dukció szerepel, de nem hiányoznak
a fiatal elõadómûvész generáció leg-
tehetségesebb képviselõi vagy a friss ze-
nei, irodalmi formációk sem.

Két kiváló szopránénekesnõt is „visz-
szatapsolt”az elmúlt évben meghirde-
tett szavazáson a közönség: Miklósa Eri-
ka slágeráriákat énekel majd a Doh-
nányi Zenekar kíséretével a nyitókon-
certen, Rost Andrea pedig új mûfajok

felé forduló, legutóbb óriási sikerrel Ber-
linben bemutatott, Pannon dalok címû
mûsorával lép fel a tokaji zsinagógá-
ban.

Több, különbözõ jellegû program
is adózik Liszt Ferenc emlékének a
Liszt Év 2011 alkalmából. Mûveibõl
ad koncertet Tokajban Fülei Balázs,
a Junior Príma-díjas, fiatal kora elle-
nére hazai és nemzetközi ismertséget
elért zongoramûvész. „Liszt a miénk”
címmel Megyesi Schwartz Lúcia állí-
tott össze különleges dalestet, mely Si-
mon Izabella zongorakíséretével és
Oberfrank Pál színmûvész közre -
mûködésével az Oremus Szalonban
hangzik el. Liszt szimfonikus költe-
ményét, a Mazeppát tûzte a „Meg-
érthetõ zene” mûsorára Hollerung
Gábor karmester. A családoknak is
ajánlott mûismertetõ rendezvényen a
teljes mûvet a Budafoki Dohnányi Ze-
nekar játssza majd. A zeneszerzõ
mûvével fejezõdik be a fesztivált záró

Liszt Ferenc Kamarazenekar hang-
versenye is, melynek szólistája ezút-
tal a friss Liszt-díjas Baráti Kristóf he-
gedûmûvész lesz. 

A hazai elõadók között ismét üdvö-
zölhetjük a fesztiválon a Purcell Kó-
rust és az Orfeo Zenekart, a Szent Ef-
rém Férfikart, Herczku Ágnest és a Ni-
kola Parov Quartetet, Bognár Szilviát
és Kónya István lantmûvészt, a Szél-
kiáltó Együttest, valamint elsõ alka-
lommal lép fel a Botos Bros gitárduó
és a Götz Saxophone Quartet. Né-
metországból érkezik, és több alka-
lommal is fellép egy kamarazenei for-
máció, a Soestenuto Trió, valamint a
boogie-woogie zongoristaként szá-
mon tartott Jörg Hegemann.

Igazi csemegének ígérkezik két iro-
dalmi mûsor is. Magától Krúdy Gyu-
lától kaphatnak életviteli tanácsokat a
nézõk Ráckevei Anna, Helyey László
és a Kék Duna Koncert-szalonzenekar
tolmácsolásában a sátoraljaújhelyi Ma-

gyar Nyelv Múzeumában. Oberfrank
Pál, Juhász Róza és Gados Béla „Csak
egy éjszakára” címû mûsora pedig kép-
zeletbeli utazásra hívja a közönséget
a XX. század elsõ felének magyar iro-
dalmából válogatott versekkel Sáros-
patakon.  

Louis Armstrong emléke elõtt tiszte-
leg koncertjével a Benkó Dixieland
Band, fellép a legendás Magyar Jazz
Quartet, a Jazz Steps, valamint a jazz
muzsika új formációi, többek között a
Tzumo-Egri Quartet és a Csemer Bog-
lárka Quartet.

Szerencsen augusztus 20-án a fel-
újított Kisboldogasszony templomban
Bach-esten vehet részt a komolyzene-
kedvelõ közönség.                Á. A.
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Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 13. Nullázás. 14. Húz-

za a lóbõrt. 15. Híres musical. 16. Földmûvelõ esz-
köz. 18. Banándarab! 19. A szabadba. 21. Kever-
ve RAK! 22. Román település. 24. Ebben az ál-
lamban van Las Vegas. 27. Király Tamás. 28. Az
elején sáros! 29. Nõi becenév. 30. Ilyen étel is van
(két szó) 32. Íme. 33. Magyar Tamás. 34. Gon-
dolkodás szerve. 35. Vegyjele: Pb. 37. Sír. 38. Cse-
lekvést fejez ki. 40. Nem távozott. 42. Remete. 46.
Probléma. 47. Dokumentum. 48. Település Deb-
recen mellett. 51. Kettõzve: városunk. 52. Ezüst.
54. Ülõalkalmatosság. 57. Idõs férfi becézve. 59.
... lady, musical. 61. Lisztes is van! 64. Hibázik.
66. … Amro, holland bank.

Függõleges:
2. Nõi név. 3. Jód, titán. 4. Gryllus …, szí-

nésznõnk. 5. Strázsa. 6. Robbanószer. 7. Nõi név.
8. Disznóeledel. 9. Nõi énekhang. 10. Férfinév. 11.
Keverve: ZÉRÓ! 12. Római hatos. 15. Az idézet
második része. 17. Növényt betakarító. 20. Nem
ismerõs. 23. Vendéglátó hely. 25. Vatikáni és oszt-

rák gépjármûvek jelei. 26. Koponya védi. 27. Kü-
lönleges kiválasztószerv. 31. Az elején álmos. 34.
Idegen nõi név. 36. Mister, röviden. 38. Járom. 39.
Fa franciául (BOIS). 41. Erõs szeszesital. 43. Pa-
pagáj fajta. 44. Páratlan nyak! 45. Azonos más-
salhangzók. 49. Május angolul 50. Férfinév. 53.
Nagy-Britannia nemzetközi jele. 55. Vér folyik ben-
ne. 56. Hazai vasúti vállalat. 58. Állami Vagyon-
ügynökség röviden. 59. Hazai labdarúgó csapat.
60. Ház oldala. 62. Kén, nitrogén. 63. Kicsinyítõ
képzõ. 65. Személyem. 67. Feltéve.

Sz. A.
A június 24-ei keresztrejtvény helyes megfejté-

se: Szeretem, de ugyanúgy képtelen vagyok más-
ra gondolni. A helyes megfejtést beküldõk közül
Paksi István, Szerencs, Lipták út 24. szám alatti la-
kos, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõk kö-
zül a 70/953-6807-es telefonszám tulajdonosa nyert.
A két fõ részére szóló fürdõbelépõ a Szerencsi Hí-
rek szerkesztõségében (Szerencs, Népház) vehetõ
át. A július 8-ai keresztrejtvény megfejtésének be-
küldési határideje: augusztus 5. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/940-2066 számra.
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KE RESZT REJT VÉNY
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REJT VÉNY FEJ TÕK, FI GYE LEM!
A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé nyének aján dék -

sor so lá sán csak azok a meg fej té sek vesz nek részt,
ame lyek hez mellé kelték ezt a szel vényt:

ZENEALATTJÁRÓ
avagy kön  nyû ze ne min den ki nek
ZENEALATTJÁRÓ

HUSZADIK, JUBILEUMI FESZTIVÁL ZEMPLÉNBEN

BAMBI BEATZ

Igazi muzsikus családból származik a
szerencsi Jónás Barnabás, aki 2008-ban
költözött Budapestre, ahol igyekezett
azonnal belevetni magát a fõváros ze-
nei életébe. Találkozott Kádár Orsolyá-
val (Borsa), és létrehoztak egy duettet Ear-
nie & Borsa néven. Ebben az idõszak-
ban is született néhány új szerzeményük,
sok jó visszajelzést és biztatást kaptak,
hogy hozzanak létre egy zenekart. A két
fiatal zenész életében 2010 õszén tör-
tént fordulópont, amikor csatlakozott a
csapathoz Nagy Norbert (Nono) gitáros,
aki az utóbbi években session zenész-
ként számos ismert és kevésbé ismert ze-
nekarban megfordult. Újabb tagok ér-
keztek Kiss Gina énekes és Earnie test-
vére, Jónás Róbert (Roby) dobos szemé-
lyében. Ezt követõen Borsa ötlete alap-
ján lett Bambi Beatz a banda neve. 

Megkezdõdött a dalszerzés idõszaka,
majd 2011 januárjában felfigyeltek az
A38 és a Szerencsejáték Zrt. Talentométer
elnevezésû tehetségkutató felhívására. Rö-

vid tanakodás után – mivel a zenekar még
csak néhány hónapja létezett – úgy dön-
töttek, hogy beneveznek elektronikus ka-
tegóriában. – Felvettünk néhány dalt,
majd elindultunk a selejtezõre, ahol ki-
derült, hogy összesen 650 zenekar je-
lentkezett – emelte ki kérdésünkre Jónás
Barnabás. – Sikerült továbbjutnunk, majd
a középdöntõben is jól szerepeltünk és
végül következett a döntõ, ahol minden
kategória 2-2 legjobb bandája lepett fel.
„A Talentométer fõdíját a lendületes,

elektronikus pop-rockot játszó, elbûvö-
lõ énekesnõkkel fellépõ Bambi Beatz
nyerte el. A fõdíj egy, az A38 Hajó által
a közeljövõben készítendõ 50 perces kon-
certfilm és riportmûsor, aminek felvéte-
lei egy külföldi zenekar koncertje elõtt
zajlanak majd, és utómunkája, vágása és
hangkeverése teljes egészében az A38
Hajón történik” – olvasható a Talento-
méter honlapján.

A már említett elektronikus pop mû-
fajban nyomuló Bambi Beatz elektroni-
kus dobokkal, szintetizátorokkal, feszes
akusztikus dobbal, helyenként rockos gi-
tárral, nõi énekkel és háttér vokállal ki-
egészítve igyekszik meghódítani a kö-
zönséget. Az együttes a nyári idõszak-
ban Budapesten, majd a szolnoki EFOTT
fesztiválon lép fel, és várhatóan õsszel
az A38-on egy neves külföldi elõadó elõtt
is szerepelnek majd. Ebbõl a koncertbõl
készül egy 50 perces film, amely a Ma-
gyar Televízióban lesz látható. Tulaj-
donképpen ez utóbbi volt a verseny fõ-
díja, amely mellé lehetõséget kaptak az
M1 Sztársáv címû mûsorában való sze-

replésre is, amely július 9-én lesz látha-
tó. A zenekar nagyon fiatal, rengetek terv-
vel és álommal néznek a jövõbe. Írják
az új dalokat, stúdióban készülnek a fel-
vételek, és szeretnék, ha a hazai rádiók
minél több Bambi Beatz-slágert játsza-
nának a jövõben. Bambi Beatz: Borsa
(ének), Kiss Gina (vokál), Earnie (zene,
szintetizátor, stúdió munka), Nono (gi-
tár), Roby (dob).

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejté-

se: I’m With You. A helyes választ be-
küldõk közül Határik Istvánné Sze-
rencs, Kazinczy út 8. szám alatti ol-
vasónk kétszemélyes belépõt nyert a
Szerencsi Fürdõ és Wellnessházba. A
nyeremény munkaidõben vehetõ át a
 szerkesztõ ségben. Játékunk új kérdé-
se: Ki a két szerencsi tagja a Bambi
Beatz zenekarnak? A válaszokat pos-
tai borítékban, vagy  levelezõ lapon
juttassák el szerkesztõségünk címére,
és arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ.
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HOROSZKÓP
július 8.  – augusztus 12.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Ahhoz, hogy a maximumot

hozhassa ki magából, a ren-
geteg munka mellett sok-sok
pihenésre lesz szüksége, és a

pihenést egy Kosnál a mozgás, a sport, az
aktivitás jelenti. Kedvezõ fordulatra számít-
hat a személyes kapcsolataiban – a családja
és a baráti köre nemcsak elfogadja, de tá-
mogatja is az elképzeléseit. A júliusi teli-
holdkor a karrierterveit valaki megpróbálja
keresztezni, de nagy bajt nem okozhat, leg-
feljebb késlelteti majd az  ered ményeket. A
pihenésre ugyancsak július második felé-
ben kellene idõt szánnia. 

Bika (IV. 21. – V. 20.)
A Bika jegyen 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.
Gyökeres változást jeleznek a bolygók jú-
lius közepére. Az Uránusz azt jelzi, hogy le
tudja rázni magáról az emlékek béklyóit,
már nem érdekli mások véleménye sem.
Egyfajta anyagi biztonságot is sikerül kiala-
kítania. 

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
A siker garantált, de ko-

moly feltétele is van: kordá-
ban kell tartania az
indulatait, sokkal megfontol-

tabban kell viselkednie. A Szaturnusz a
segítségére lesz, hogy „megkomolyod-
jon”, nagyobb felelõsséget vállaljon má-
sokért és fõleg önmagáért. A telihold
idején valakiben nagyot csalódik. Nincs
bocsánat! Szakítson vele. Az újhold, a
Vénusz és a Jupiter hármasa igencsak fel-
erõsíti a szabadságvágyát. Kivételesen ne
a megérzéseire hagyatkozzon, inkább
alaposan tanulmányozza a körülménye-
ket és a lehetõségeket, akkor nem éri csa-
lódás. 

Rák (VI. 22. – VII. 22.) 
Júliusban ábrándokat ker-

get, olyan tervet dédelget,
amirõl talán önmaga is tudja,
hogy egyelõre kivitelezhetet-

len, mert nem érett meg hozzá a helyzet. A
külvilág gondjai elõl az otthonába mene-
kül, ott keres nyugalmat, ez az oka, hogy
szabadidejének jelentõs részét a lakása csi-
nosítására, kertje gondozására fordítja. A
július pénzügyi vitákkal kezdõdhet, a part-
nerével nehezen tud zöldágra vergõdni a
kiadásokat illetõen, s amikor már mindket-
ten megsértõdtek, mosolyszünettel bünte-
tik a másikat. 

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
A magánélete mozgalmas

lesz, de nemcsak örömöt tar-
togat majd az idei nyár,
hanem sok feszültséget is. A

Vénusz a hónap elején szerelmi kalamaj-
kát jelez, talán mert olyan partnert talál, aki
nem szabad, és titkolni kell a kapcsolatot.
Ez az egyeduralomra vágyó Oroszlán lel-
két igencsak megviseli. A következõ idõ-
szakban csak akkor lehet elégedett a
sorsával, ha minden helyzetben képes hát-
térbe vonulni, vagy legalább a többiekkel
egyenrangúan együttmûködni. 

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A barátoknak hitt emberek

között akad, aki csak kihasz-
nálja. Bár alaposan megvise-
lik a történtek, lesz elég ereje,

hogy változtasson. Július második felében
pénzügyi viták miatt egyik közeli ismerõ-
sével vagy rokonával is megromolhat a
kapcsolata. Olyasmi iránt ébred fel a kí-
váncsisága, amirõl eddig lesújtó vélemé-
nye volt. Jó érzéke van ahhoz, hogy
megbántson másokat – persze akaratán
kívül. Elég egy rosszkor, rossz helyen tett
megjegyzés, egy viccesnek szánt kritika, és
máris hátat fordítanak még azok is, akik
szívesen támogatnák. 

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Az idei nyár nagyon jó ke-

reteket biztosít a kellemes tár-
sasági élethez. Hogy a család
élete se legyen egyhangú,

arról ügyesen gondoskodik. Utazásra, vi-
lágjárásra, új kapcsolatok kialakítására iga-
zán jó idõszak lesz a július elsõ fele. Az
élet nagyszerû rendezõ, jobb fordulatokat
tartogat, mint amit elképzelt magának.
Nyugodtan elmehet a munkahelyérõl, mert
senki nem fogja megfúrni, sõt, még segíte-
nek is a kollégák abban, hogy távollétében
minden zökkenõmentes legyen. 

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Elégedetlen önmagával,

eddigi teljesítményével. Bizo-
nyítani szeretne. Nem biztos,
hogy túláradó energiáját jó

dolgokban vezeti le. Leginkább abból lesz
baj, ha (virtusból) túlvállalja magát. A kihí-
vással járó izgalom (különösen telihold
környékén) jobban vonzza, mint a gyõze-
lem. A júliusi újhold ugyan remek ötletek-
kel ajándékozza meg, ezeket érdemes
volna „jegelni”, mert a környezete sokallja
is azt a nagy felfordulást, ami egy-egy meg-
jegyzése után kialakul. A szerelemben
azért talál majd kárpótlást a júliusi kudar-
cokért.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Sokkal több idõt kell mun-

kával töltenie, mint az elõzõ
években. Eleinte élvezi a pör-
gést, de késõbb már szíveseb-

ben lógna a barátaival. Telihold körüli
napokban elõbb egy váratlan kiadás, majd
egy kellemetlen családi esemény borítja fel
az életét. Lehet, hogy az élet kényszeríti ki
a változást, de ami ellen most tiltakozik,
abban hamarosan örömét leli. 15-étõl a
bolygók és fõleg a Hold új lehetõségek
egész sorát kínálja – elsõsorban az érzel-
meket illetõen. Valaki (talán egyik kollé-
gája vagy barátja), akivel nap mint nap
találkozik, most olyan ajánlattal áll elõ,
ami alaposan meglepi. 

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Kinek ne lennének titkos

ábrándjai, olyanok, amiket
még önmagának is félve vall
be, mert annyira elérhetetlen-

nek érzi? Mivel a következõ hetekben sok-
kal nagyobb az önbizalma, és a
kö rülmények is jól alakulnak, így megtör-
ténhet önnel az a csoda, hogy karrierálma
valóra válik. Az idei nyár a párkapcsolatára
tereli a figyelmet. Ha már családot alapított,
alighanem a közös gyarapodás a célja. Ha
még egyedül él, mielõbb szeretné megta-
lálni az igazit. A választásnál nem annyira
az érzelmek, mint a jól felfogott érdeke se-
gíti, hogy ne tévedjen. 

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Újhold idején még energi-

kus, és lelkesedése átsegíti a
mélypontokon. Viszont a
hónap közepén már idõza-

varba kerül. Leginkább a szerelemben érzi
magát úgy, hogy „lemaradásban van”. Na-
gyon téved. Az a valaki, akit az újhold ho-
zott az életébe, most újra felbukkan, és
teljesen elvarázsolja. Az élet praktikus fel-
adatainak megoldására született. Észérvek-
kel lehet csak meggyõzni, az érzelmek
zavarba hozzák. Ízig-vérig közösségi
ember, aki mindig másokért harcol. De idén
nyáron rájön, hogy vannak dolgok, amikért
nem érdemes harcolni. Ez még egy eszmé-
nyinek hitt kapcsolat esetében is érvényes. 

Halak (II. 20. – III. 20.)
A napfogyatkozás azt jelzi,

hogy az érzelmei rossz
irányba vezethetik, és nem-
csak a magánéletét és a karri-

erjét, de az egészségét is veszélyeztetheti
meggondolatlan lépéseivel. Az esetleges
lakásfelújítást, vagy minden olyan munkát,
ami kemény kihívást jelent, érdemes a jú-
liusi telihold utánra tervezni, mert akkor
egyetlen nagy lendülettel végére juthat az
egésznek, és utána átadhatja magát a pi-
henésnek.

A második helyezett Tiszaladány gár-
dáját nyolc ponttal megelõzve nyerte
meg a megyei III. osztályú bajnokság sze-
rencsi csoportját a város labdarúgócsa-
pata.  Együttesünk az õszi és a tavaszi
idényben egyaránt meggyõzõ teljesít-
ményt nyújtva vívta ki a feljebb jutást.
Tóth István és Lukács Bertalan edzõk úgy
vélik: a jelenlegi játékosállomány alkal-
mas arra, hogy helyt álljon a megyei II.
osztályú küzdelemsorozatban.

– A tavalyi bajnokság még nem úgy
sikerült, ahogy azt szerettük volna – emel-
te ki az edzõpáros. A harmadik helyen
végeztünk és a mutatott játékkal sem vol-
tunk igazán elégedettek. Az idei elõje-
lek sem voltak kedvezôek: a csapadékos
idõjárás miatt használhatatlanná vált a
pályánk, így õsszel, egy kivételével ide-
genben játszottuk a mérkõzéseinket.
Szerencsére az igazolások jól sikerültek,
a közös tréningezés, a kitartó munka meg-
hozta az eredményt. Az elsõ, hazai ta-
lálkozón Golop ellen még volt némi bi-
zonytalankodás, azonban a meccs vé-
gére magára talált a csapat és 3–2 arány-
ban sikerült gyõzedelmeskedni. Ezt az
eredményt egy nagyszerû sorozat követte,
aminek köszönhetõen az õszi idényt a
tabella élén zártuk.  

– A téli idõszakot sem töltöttük tétle-
nül – emelte ki Lukács Bertalan. – Rend-
szeresek voltak a tréningezések és te-
remtornákon szerepeltünk. A pálya ál-
lapota miatt a tavaszi idény elõtt kevés
edzõmérkõzést tudtunk játszani, de a baj-
noki szereplésünk ennek ellenére jól si-
került, a csapat többségében hozta a tõle
elvárt eredményt. Különösen eredményes
volt a kupaszereplésünk, ahol a negye-
dik fordulóig jutottunk és végül egy ki-
egyenlített küzdelmet hozó találkozón az
NB III-as Putnok búcsúztatott bennün-
ket a továbbjutástól. 

– A bajnokságban tizenhat mérkõzést
játszottunk – vette át a szót Tóth Ist-
ván. – Ebbõl tizenhármat megnyertünk

és három alkalommal zárult döntet-
lennel a találkozó. Vereséget egyetlen
alkalommal sem szenvedtünk. Össze-
sen 74 gólt szereztünk és mindössze
13 alkalommal rezdült meg a háló a
kapunkon. Mérkõzésrõl mérkõzésre
formálódott a csapategység, az új já-
tékosok jól beilleszkedtek a közösség-
be, ami az eredményekben is meg-
mutatkozott. Több ellenfelünkkel szem-
ben értünk el fölényes gyõzelmet. Az

õsz végére négy pont volt az elõnyünk,
amit végül sikerült nyolc pontra növelni.
Az ifjúsági gárda szereplésével is elé-
gedett vagyok, akik izgalmas végjá-
tékban ugyancsak bajnoki címet sze-
reztek. Sajnos, ebbõl az együttesbõl jö -
võre többen kiöregednek, akiknek a
pótlásáról gondoskodnunk kell. A fel-
nõtt keret azonban a felkerülõ fiata-
lokkal  erõ södik. A játékosokkal történt
beszélgetések alapján úgy tûnik, hogy
jelentõs változások nem lesznek a csa-
patban. Sajnos, Erdei Zoltánt átmene-
tileg nélkülöznünk kell majd, mert fél
évre külföldön vállalt munkát. Egy-két
poszton szeretnénk  erõ síteni, többek
között az eddig Tiszalúcon vendégjá-
tékosként szereplõ szerencsi Suller
Zsolt leigazolását tervezzük Bõcsrõl. 

– Jó érzés volt látni, hogy a hazai ta-
lálkozókon egyre több szurkoló foglal he-
lyet a lelátókon, volt, amikor közel

 száz ötvenen szurkoltak a csapatnak –
emelte ki Tóth István. – Bízunk benne,
hogy ezt az érdeklõdést az NB II-ben is
sikerül megõriznünk és jó mérkõzések-
kel meghálálnunk. Tavasztól a szak-
osztálynak van elnöke Májer István sze-
mélyében, aki komoly háttérmunkát vé-
gez az eredményes jövõ érdekében. Az
anyagiak elõteremtése nem könnyû fel-
adat, azonban Csányi Sándor, MLSZ-el-
nöknek köszönhetõen a nevezési díjak

és játékengedélyek, vala-
mint a játékvezetõk jutta-
tásai a magasabb osztály
ellenére a korábbinál ki-
sebb terhet jelentenek
majd a hazai amatõr csa-
patoknak. Ez nagy köny-
nyebbséget jelent szá-
munkra, hiszen a maga-
sabb osztályban a nagyobb
távolságok és a több mér -
kõzés miatt az utazási költ-
ségek jelentõsen emel-
kednek.       

– Július 5-tõl heti két ed-
zéssel készülünk az õszi idényre – egé-
szítette ki Lukács Bertalan. – Reméljük,
hogy a tréningek látogatottsága megfe-
lelõ lesz, ami a további sikeres szerep-
lés záloga. A játékosállományunk képes
arra, hogy a magasabb osztályban is  helyt -
álljon, de ehhez szorgalmas munka
szükséges. Jólesõ érzés, hogy az utóbbi
idõben több tizennégy éven aluli fiatal
is jelentkezett nálunk. Rájuk alapozva ér-
demes lenne egy serdülõ csapatot is ösz-
szeállítani, ami jelentõs mértékben meg-
oldhatná az utánpótlási gondokat. 

Végezetül a bajnok felnõtt csapat név-
sora: Tóth Péter, Sohajda Tibor, Budai
János, Simon András, Erdei Zoltán, Bon-
csér László, Ladinszki Levente, Rabócz
Róbert, Nagy László, Gombos Ádám,
Lengyel László, Szentirmai Gergely, No-
vák Ádám, Barabás József, Tóth Károly,
Varga Csaba, Takács Máté, Kalup Roland,
Király Gábor, Varga István.        Á. A.

Szerencs Város Sportegyesületé-
nek 2010-ben legjobb teljesítményt
nyújtó, s így az V. Sportbálon díjjal
jutalmazott sportolóinak bemutatá-
sát Kállai Ferenc kosárlabdázó és
Stadler Tamás asztaliteniszezõ be-
mutatásával zárjuk. 

Kállai Ferenc kosár-
labdázó (fotónkon) je-
lenleg a Bocskai István
Gimnázium csapatának
tagja. Az általános is-
kola második osztály-
ától kosarazik, annak

idején sokat tanult Nagy Lajos testne-
veléstanártól. A gimnáziumba kerül-
ve hamar a nagy csapat tagja lett, ahol
megpróbált egyre jobb eredményeket
elérni, hogy meghatározó személyisége
legyen a gárdának. Gulyás László
edzõ vezetésével idén a hatos kor-
csoportban harmadik helyezést, az ötös
korcsoportban és az amatõr bajnok-
ságban második helyezést értek el me-
gyei szinten. – Mondhatni, családi ha-
gyomány nálunk a kosárlabdázás sze-
retete: édesapám mindig támogatta ezt
a sportágat, a testvéreim is kosaraztak,
így egyértelmû volt, hogy én is ezt vá-
lasszam, hisz az adottságaim meg-
vannak hozzá. Jövõre érettségizem a
gimnáziumban, és bárhol is folytatom
majd a tanulmányaimat, mindenkép-
pen szeretném tovább ûzni ezt a

sportot. A nyár nem csak pihenéssel
telik majd: augusztus elején el-
kezdõdnek az alapozó edzések, hogy
a szeptemberben induló szezonra fel-
készülten érkezzünk – nyilatkozta la-
punknak Kállai Ferenc.

Az asztaliteniszezõ
Stadler Tamás (fotón-
kon) gyermekkorában a
Diósgyõrben futballo-
zott, majd három évig
versenyszerûen úszott.
Egy nyári, balatoni tá-

borban tetszett meg neki az asztalite-
nisz, amivel hét évvel ezelõtt, a Mis-
kolci Sportiskola keretein belül kezdett
komolyabban foglalkozni. Négy év ak-
tív játék után Csorba István szakosz-
tályvezetõ, edzõ invitálására igazolt át
Szerencs Város Sportegyesületéhez,

így 2008-tól erõsíti az SZVSE csapa-
tát. Hetente háromszor tréningezik, egy-
szer Miskolcon, két alkalommal pedig
szerencsi csapattársaival vesz részt az
edzéseken. 

Stadler Tamás jól érzi magát a vá-
rosban, az asztaliteniszt hobbi szinten
kívánja folytatni a jövõben, de termé-
szetesen nagyon örül annak, hogy a
csapatával sikeresen szerepeltek az NB
III-ban és eggyel magasabb osztályban
folytathatják a játékot. Reméli, hogy az
NB II-ben is jó eredményeket érhet
majd el.

Stadler Tamás jelenleg a Diósgyõri
Gimnázium ötödéves, speciális, német
nyelvi tagozatos hallgatója, és a kö-
zépiskola után a Miskolci Egyetem
Mûszaki Földtudományi Karán szeret-
né tovább folytatni tanulmányait.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Egyszerûen az történt, hogy nem

érezték át a helyzetet. Az alapszakasz
eredményei alapján úgy gondolták,
hogy ezt még rossz játékkal is be lehet
hozni, de az ellenfél ezúttal ennél sok-
kal jobb volt. A kosárlabdatudásunk ele-
gendõ lett volna, csupán a mentális fel-
készültség hiányzott. 

Ma már talán túl vagyunk a nehe-
zén, és természetesen gondolkodunk

a jövõn. Minden lehetõségünk adott
ahhoz, hogy jövõre még jobban sze-
repeljünk. A tudás nem vész el, a já-
tékosaink közül mindenki vállalja a kö-
vetkezõ szezont, tehát jó alapokról in-
dulunk. Aki jövõre minket le akar
gyõzni az NB II-ben, annak nagyon
sokat kell fejlõdnie, mert mi is ezt tesz-
szük: fejlõdünk, dolgozunk, és opti-
misták vagyunk, jók leszünk!

H. R.

A KÖZÖS MUNKA BEÉRETT GYÜMÖLCSE

A fotón balról: Tóth István és Lukács Bertalan.

KITÜNTETETT SPORTOLÓK

BAJNOK KOSARASOK
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
DÍSZES SZEMÉTTÁROLÓ
Miután befejezõdött a Kisboldogasszony római ka-

tolikus templom és a körülötte lévõ kerítés felújítása,
lapunk munkatársa örömmel vette észre, hogy a kert-
ben elhelyezett szemétgyûjtõ is igényesen lett kialakít-
va. A vörösréz tetõborítás remélhetõleg még sok-sok évig
dísze lesz a szép templomkertnek. Némi aggodalomra
ad okot, hogy az elmúlt években a kollégiumról és a
Bolyai iskola épületérõl több alkalommal is eltûntek az
értékes fémbõl készült csatornák és ablakpárkány-bur-
kolatok. 

A RONGÁLÁS BÜNTETENDÕ
Ezúttal az egykori úttörõház épülete mellett egy meg-

rongált ereszcsatornát vett észre lapunk munkatársa. Úgy
tûnik, a vandálok soha nem pihennek, idõrõl idõre akad-
nak, akik semmibe veszik a köztulajdont, fittyet hány-
nak a szabályokra, és arra, hogy a létrehozott értékek
mögött más emberek kemény munkája lakozik. 

Ennél a pontnál érdemes figyelembe venni a követke-
zõket: a Büntetõ törvénykönyv szerint, aki idegen va-
gyontárgy megsemmisítésével, vagy megrongálásával kárt
okoz, rongálást követ el, amit a jogszabály akár három
évig tartó szabadságvesztéssel is sújthat. 

GAZOS PATAKMEDER
Sajnos, az elmúlt évek csapadékos idõ-

járása és az emiatt kialakult árvízi helyzet
sem hívta fel kellõen a figyelmet a Szerencs-
patak medrének rendbetételére. Néhány
héttel ezelõtt történt, hogy a fecskési híd
két oldalán kaszáló embe rek jelentek meg,
mintegy 50–100 méteres szakaszon vág-
ták le a part két oldalán elburjánzott nö-
vényzetet. A meder pedig szinte a teljes
szakaszon érintetlen maradt, és a partsza-

kaszokkal együtt hatalmas gaztenger alakult ki. 
Reméljük, hogy idén nem kell számolni a tavalyihoz hasonló, szélsõsé-

ges idõjárással, mert a víz lefolyását akadályozó növényzet miatt ismét kri-
tikussá válhatna a helyzet. Mostanában csak a meder alján csordogál a víz…

„DOLGUK VÉGEZETLEN” TÁVOZTAK
A napokban történt, hogy egy Sze-

rencsre látogató kiránduló csoport ép-
pen a Rákóczi-várat járta körbe. A fia-
talok sikertelenül keresték a létesítmény
nyilvános WC-jét, majd valaki a Nép-
házba irányította õket. Itt azonban zár-
va találták az illemhelyet, így bosszan-
kodva és „dolguk végezetlen” távoztak
a látogatók. Éppen csak elindult a nyá-
ri turistaszezon, így talán érdemes job-
ban odafigyelni erre a kérdésre is. Úgy tûnik, ez meg is történik, mert  a Rá-
kóczi-vár északi kapujánál található mosdó felújítása a napokban  megkezdõ -
dött. A rekonstrukciót a város saját költségén, a Városgazda Nonprofit Kft.
közremûködésével, közhasznú foglalkoztattak közremûködésével végzi el.

TRAFÓCSERE
Új létesítményt helyezett el a közelmúltban az Árpád utcában, a refor-

mátus templom mögötti területen az áramszolgáltató. A fejlesztést az ELMÛ-
ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. saját költségén végezte el, annak a prog-
ramnak a részeként, amely a 20 kilovoltosos, nagyfeszültségû vezetékrendszer
földkábelre való átépítését jelenti Szerencs belterületén. Az oszlop-transz-
formátor helyett földbe épített betonszekrényt helyeztek el a képen is lát-
ható módon, amelynek energiaellátása biztonságosabb, esztétikailag is job-

ban illeszkedik a mûemlék környe-
zetbe és megfelel a mai környezet-
védelmi  elõ írásoknak is. Úgy tudjuk,
hasonló beruházás várható a 37-es
fõút szerencsi szakaszának átépíté-
se miatt a prügyi körforgalmi cso-
mópont és a Bástya utca közötti sza-
kaszon. A képen még látható, régi tra-
fóoszlopot hamarosan eltávolítja a ki-
vitelezõ. 

SZÉL DÖNTÖTTE LE A KÕFALAT
Legutóbbi lapszámunkban írtunk a zsidótemetõ ledõlt faláról, melyrõl fel-

tételeztük, hogy vandálok keze nyomán történt a sajnálatos eset. Néhány
nap elteltével azonban a Szerencsi Rendõrkapitányság arról tájékoztatta szer-
kesztõségünket, hogy a történéseket rögzítette a közeli térfigyelõ kamera.
Mint kiderült, a meglehetõsen esõs napon az átázott, leromlott állagú kõ-
falat az erõs szél döntötte le.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. augusztus 12-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. 

Az áprilisi megyei
forduló megnyerésé-
vel a Szerencsi Álta-
lános Iskola 3. kor-
csoportos fiú csapa-
ta jogot szerzett arra,
hogy részt vegyen a
Kosárlabda Diáko-
limpia döntõjén.

A miskolci Avasi
Gimnáziumban júni-
us 15–18-án megtar-
tott viadalon az or-
szág legjobb nyolc csapata verseny-
zett a bajnoki cím megszerzéséért.

A két négyes csoport beosztása sor-
solással történt, így a szerencsiek a bu-
dapesti Újbudai Grosics Gyula Álta-
lános Iskolával (sporttagozat), a kör-
mendi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Is-
kolával, valamint a nyíregyházi Zelk
Zoltán Általános Iskolával mérkõz-
hettek meg az elsõ körben – tájé-
koztatta lapunkat Endrész Tamás
edzõ. – Az elsõ játéknapon a nyitó-
meccset rögtön a tavalyi bajnok új-

budaiakkal játszottuk, akik nagy len-
dülettel 64–24-re nyertek. A második
mérkõzést a körmendi csapattal vív-
tuk, ellenfelünk mindössze 14 pont-
tal bizonyult jobbnak a szerencsiek-
nél (74–60).

Másnap a szomszédos Nyíregyhá-
za gárdájától szenvedtünk 36–63
arányú vereséget. Így csapatunk a 7.
helyért játszhatott a délutáni meccsen.
Az utolsó találkozón a szerencsi fiúk
mindent egy lapra feltéve, bátran, lel-
kesen küzdöttek a másik körmendi

együttes ellen (Köl-
csey), amit 72–82-re
megnyertünk, így az
ország 7. legjobb
csapataként zártuk
az évet.

Összességében
nem lehetek elége-
detlen a csapattal –
emelte ki Endrész Ta-
más. – Az elsõ or-
szágos versenyünk
volt a mostani, de re-
mélem, nem az utol-

só. Jó tapasztalatokat szereztünk, so-
kat tanultunk. Gratulálok a fiúknak az
elért eredményhez, és köszönöm szü-
leiknek az egész éves önfeláldozó se-
gítségüket. 

A csapat névsora: Asszú Ádám, Da-
ruka Dániel, Fogarasi Bence, Jurák
Csongor, Jurek Ádám, Kormos Lász-
ló, Kovács Kristóf, Kovács Márton,
Laczkó Balázs, Meczó Kristóf, Nagy
Martin Raúl, Papp Máté, Pisák Erik,
Szabó Zsolt, Szemán Gábor, Tokár
László, edzõ: Endrész Tamás.

Aki nem evett még csattanó epret,
nem látott foltos szalamandrát, sárga
fecskehályogot, és nem tudja, mi a tor-
nai vértõ, az látogasson el az Aggtele-
ki Nemzeti Parkba!

Ezt tettük mi is, a Szerencsi Általá-
nos Iskola 4/e osztálya június 8–10 kö-
zött Durbászné Pauleczki Márta és Ko-
vács Lászlóné tanító nénik vezetésével.
Az elsõ napon bejártuk a Baradla tan -
ösvény állomásait, ahol megismerked-
tünk a nemzeti park növény- és állat-
világával. Három csapatban (Kis Rókák,
Foltos Szalamandrák, Nagykócsagok) tú-
ráztunk, közben izgalmas feladatokat
kellett megoldanunk, melyek közül a
rovargyûjtés volt a legérdekesebb. A
megfigyelés után persze mindet elen-
gedtük, mert az eltöltött három nap

legfõbb tanulsága az volt, hogy a ter-
mészet értékeire vigyáznunk kell. Hiá-
ba fáradtunk el a hosszú túra után, hi-
ába olvasott Zsuzsika néni esti mesét,
és ért minket sok izgalom és élmény,
este nem jött álom a szemünkre. Ki mit
tud?-ot rendeztünk, diszkóztunk, pár-
nacsatáztunk, társasjátékoztunk. Más-
nap a frissítõ, közös reggeli torna után
nagy kaland várt ránk: a Baradla-bar-
lang, ahol sok csodát láthattunk. A tú-
ravezetõnk elmesélte, hogyan kelet-
keztek a cseppkövek. Megjegyeztük,
hogy 1 milliméter cseppkõ letörésével
a természet több ezer éves munkáját
semmisítenénk meg. Nagyon érdekes
cseppkõalakzatokat láthattunk, az
Õsember-terem tetszett nekünk legin-
kább, ahol egy 13 méteres cseppkõ áll.
Itt õsember- és állaticsont-maradvá-

nyokat is találtak. Aznap este az „éjje-
li fecskékrõl”, a denevérekrõl tartott ér-
dekes elõadást a nemzeti park egyik  bio -
lógusa. Papírból elkészítettük a megis-
mert és megkedvelt ártalmatlan dene-
vér figuráját, amit emlékként haza is hoz-
hattunk. A másnapi kézmûves foglal-
kozáson készített barlangi manóval is
ezt tettük, amit a tanösvényi sétán
gyûjtött termésekbõl és egyéb különös
dolgokból készítettünk. Összességé-
ben nagyon jól éreztük magunkat Agg-
teleken, rengeteg élménnyel és új is-
meretekkel tértünk haza. Örülünk, hogy
részesei lehettünk ennek a programnak.
Most értettük meg, miért lett Aggtelek
a világörökség része.

Ajtai Boglárka, Karasz Flóra,
Pál Eszter és Sándor Bence

Bolyai épület 4.e

Családias hangulatú kirándulást szer-
vezett június 25-én a Szerencsi Polgári
Együttmûködési Egyesület. Az Aranyo-
si-völgy erdõbényei ligetében megtar-
tott szabadidõs programon a nagy több-
ség az árnyasabb helyeken pihent és be-
szélgetett, de akár túrázhatott is, akinek
kedve volt, a gyermekek pedig az ug-
rálóvárban és labdajátékokban lelték örö-
müket. A szabadtéri eseményen több-
féle gulyást készítettek a szervezõk. Az
évenként ismétlõdõ piknik résztvevõi-
nek száma esztendõrõl esztendõre gya-
rapodik. Idén is sokan gondolták úgy,
hogy egy szabadban eltöltött nap jelenti
számukra a kikapcsolódást. Az esemé-
nyen hagyományosan részt vett Koncz
Ferenc országgyûlési képviselô. Az össz-
kép egy „nagycsalád” baráti összejöve-
telét mutatta, amelyen felcsendült idõn-
ként a tárogató hangja.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás még az elmúlt év tavaszán
nyújtott be pályázatot az Önkor-
mányzati Minisztériumhoz három
közösségi busz beszerzésére. A kiírás
szerint a jármûvek vételárához a
szaktárca a költségek nyolcvan szá-

zalékával járult hozzá. A társulási ta-
nács 2010 februárjában hozott hatá-
rozatában a három új busz beszer-
zését támogatta, amelyekre Tállya,
Megyaszó és Szerencs önkormány-
zatai jelezték igényüket. A döntés sze-
rint az önerõt a társulás tulajdonában
lévõ két személyszállító jármû el-
adásával biztosítják. Június 30-án
megérkezett mindhárom, pályázaton
nyert, korszerûen felszerelt, tizenhat
személyes Fiat kisbusz, amelyek kö-
zül az egyik Szerencsre került. Ezt a
jármûvet a jövõben elsõsorban diá-
kok és sportolók utaztatására használja
majd az önkormányzat, amivel az ez
irányú kiadásokat csökkentve pénzt
takarítanak meg.

ORSZÁGOS HETEDIK HELYEZÉS

AZ ERDEI ISKOLA VARÁZSA

Kirándulás Aggtelekre.

A VÁROS ÚJ BUSZA

PIKNIK
A LIGETBEN
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corso
Angol használtruha-kereskedés

Szerencs, Kossuth tér 4.
JÚLIUS 8-TÓL 30-IG

AKCIÓ 
-20%

A Szerencsi Hírek
következô száma 

2011. augusztus 12-én 
jelenik meg. 

Lapzárta: augusztus 5., 
10 óra.

Húsz szerencsi általános iskolás
diák részvételével tartottak sporttá-
bort június 20–25. között a tiszalú-
ci Tiszavirág Campingben. A Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program
keretében elnyert támogatással meg-
valósuló programon Nagy Lajos ta-
nár vezetésével és testnevelõ taná-
rok, valamint egy gyógytornász köz-
remûködésével a fiatalok elméleti és
gyakorlati oktatásokon vettek részt.
A foglalkozásokon a diákok megis-
merték a sportoláshoz szükséges
csontok, ízületek, izmok, egyes szer-
vek tulajdonságait, mûködését és az

energiaforrásokat, illetve azok fel-
használását. Elsajátították öt sportág
alapvetõ szabályait.

Egymás között összemérték erejüket,
ügyességüket úszásban, strandfoci-
ban, tollaslabdában, asztaliteniszben,
függõtekében, vízibiciklizésben, röp-
labdában és az akadálypályán.

A versenysorozat végén összesí-
tésben Asszú Ádám, korosztályában
pedig Sztankovics András lett a leg-
eredményesebb. Kissé fáradtan, de
sok élménnyel gazdagodva zárult a
tábor, ahol minden gyermek jól
érezte magát. 

A Szerencsi Általános Iskola Rá-
kóczi épületének pedagógusai szer-
vezték azt az egyhetes, nyári nap-
közis foglalkozás-sorozatot, amely-
ben idén több mint ötven alsó ta-
gozatos gyermek vehetett részt. 

A június 16-ától kezdõdõ prog-
ramban minden kisdiák megtalálhatta
a neki tetszõ szabadidõs elfoglaltsá-
got. Népszerûek voltak a kézmûves
foglalkozások és a karaoke partyk, a
dalosversenyekben sok gyermek ki-
próbálta tehetségét. A hét egyik ki-
emelkedõ napja volt, amikor autó-
busszal Budapestre, a Parlamentbe
utaztak a diákok, akik ezt követõen
a Csodák Palotájában is eltölthettek
néhány gondtalan órát. Ugyancsak

nagy élményt jelentett a résztvevõk-
nek a miskolci mozilátogatás, ahol
háromdimenziós animációs filmet
láthattak a gyermekek. 

Napsütéses reggelen indultak az if-

jak kerékpártúrára, a végállomás pe-
dig az Ondon található Árpád-hegyi
horgásztó volt, ahol a pecázás mel-
lett sok-sok érdekes játékszer várta
õket, miközben a pedagógusok vi-
dám színeket festettek a gyermekek
arcára. Az ebéd pedig egy igazi, bog-
rácsban fõtt paprikás krumpli volt.
Egy újabb, meleg nyári nap sem oko-
zott problémát a nyári napközisek-
nek, amikor a hajdúnánási strandon
hûsölhetett a csapat. Érdekes volt a
vakációzók számára a Szerencsi
Rendõrkapitányságon tett látogatás,
itt nem csak a rendvédelmi eszkö-
zökkel, hanem az egyenruhások
mindennapi munkájával is megis-
merkedhettek a fiatalok.

M. Z.

VAKÁCIÓNYITÓ NAPKÖZI SPORTOLÓK 
A TISZA-HOLTÁGNÁL 

Együtt a csapat.

AKCIÓS TERMÉKEINK 

Parasztmájas 829 Ft/kg

Csontos hosszú karaj 1059 Ft/kg

Csontos tarja 949 Ft/kg

Lapocka csont nélkül 999 Ft/kg

Dagadó 909 Ft/kg

Comb csont nélkül 1039 Ft/kg

Szendvicssonka 999 Ft/kg

Parasztkolbász 929 Ft/kg

Juhbeles virsli 899 Ft/kg

Rakott fej 729 Ft/kg

Cserkészkolbász 1299 Ft/kg

Füstölt sertéskolbász 675 Ft/kg

Füstölt sertésfej 539 Ft/kg

Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg

Füstölt csülök 699 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

Májas hurka 599 Ft/kg

Sertéstepertő 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. július 8-tól a módosításig érvényes!

Karajsonka aszalt szilvával1399 Ft/kg
Rövidkaraj 1079 Ft/kg
Oldalas 799 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. 

Nyári turista 749 Ft/kg
Lángolt kolbász 829 Ft/kg
Sertészsír 399 Ft/kg

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

N Y Á R B Ó L

ÖTÖS!
Július 12-tôl visszavonásig

új szemüveg 
készítése esetén

szemüveg-
lencséjét akár

5 Ft-ért
megveheti!

INGYENES SZAKORVOSI
SZEMVIZSGÁLAT

Bejelentkezni 
a 47/362-300-as 

telefonszámon lehet.

Nyári, márkás bébi és gyermekruha, 
cipő, kiegészítő darabáron. 

Igniker Kft.

TÁBORZÁRÓ GÁLA

A szerencsi Szikra Tánciskola növendékei június 27. – július 1. között
táborban csiszolgatták a tudásukat. Az egyhetes tréningezésen húsz 6–13
éves fiatallal foglalkozott Kovács Annamária. A térségünkben Cini néven
ismertté vált táncoktató növendékei a Rákóczi-vár felújított színháztermében
mutatták be a tábor- és tanévzáró mûsorukat. A tizenhét mûsorszámban
az ovisoktól a felnõttekig mindenki szerepelt. Az elsajátított koreográfiák
hip-hop, disco, modernshow- és latintánc-stílust egyaránt felvonultattak a
népes közönség elõtt. A programban összesen 73-an léptek színpadra, akik
év közben szorgalmasan látogatták a Szikra Tánciskola foglalkozásait.
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