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Városházi napló
Szerencs Város Önkormány-

zata október 20-án tartotta so-
ron következő testületi ülését. 
A városatyák az első napirendi 
pont keretében a 2012. évi bel-
ső ellenőrzési ütemtervről, vala-
mint a 2012–2016. esztendőkre vonatkozó stratégiai ellenőr-
zési terv elfogadásáról döntöttek.

(Írásunk a 7. oldalon)

Egy gazdag életút krónikája
Mohr Katalin – aki évtizede-

ken keresztül védőnőként szol-
gált – a közelmúltban ünnepelte 
95. születésnapját. Ez alkalomból 
beszélgettünk a közel egy évszá-
zados életútjáról.

– Változatos életem volt, kezdve azzal, hogy az első világhá-
ború kellős közepén, 1916. október 17-én születtem Budapesten. 

(Írásunk a 4. oldalon)

SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ 
FORRADALMÁROK

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kezdetének 
55. és a Magyar Köztársa-
ság 1989. évi kikiáltásának 
22. évfordulója alkalmából 
szerveztek megemlékezése-
ket október 21-én és 23-án 
Szerencsen. 

A helyi oktatási intézmé-
nyekben október 21-én reggel 
diákok és tanáraik idézték fel 
a forradalom eseményeit, tisz-
telegve a szabadságért elesett 
hősök emléke előtt. A Bocskai 
István Gimnáziumban Pálné 
Bodnár Cecília mondott be-
szédet. A pedagógus felidézte, 
hogy a XX. századi magyar tör-
ténelem egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye nem volt más, 
mint a magyar nép sztálinista 
diktatúra elleni lázadása, és a 
szovjet meg szállás ellen folyta-
tott szabadságharc. A szomorú 
eseménysor a budapesti diákok 
békés tün te té sével kezdődött, 
majd a fegyveres felkelők el-
lenállásának felmorzsolásával 
Csepelen, november 11-én feje-
ződött be. A pedagógus köszö-
netét fejezte ki azoknak a hő-
söknek, akik életük feláldozá-
sával kiharcolták hazánk sza-
badságát. Mint mondta, 1956-
ban a legfontosabb volt ma-
gyarnak lenni. 

Az ünnepi beszéd után a 
gimnázium diákjainak műso-
ra következett, melyben ver-

sek, dalok által elevenedtek 
meg a zsarnokság, a forrada-
lom és a szabadságharc ese-
ményei. 

Ugyancsak október 21-én, a 
Kossuth téri 56-os obeliszknél 
Ringer István tárogatójának 
hangjai mellett az emlékezők 
elénekelték a Himnuszt, majd 

Kontra László szavalata után a 
Bolyai János Általános Iskola 
énekkara adott műsort.

Szerencs Város Sportegye-
sülete és a Bocskai István 
Gimnázium tartott megem-
lékezést a Tatay Zoltán Sport-
telepen, a forradalom szeren-
csi áldozata, ifj. Tatay Zoltán 

tiszteletére állított emléktáblá-
nál. A középiskola tanulóinak 
műsora után Kormos Sándor, 
a sportegyesület elnöke mon-
dott beszédet, hangsúlyozva, 
hogy a szerencsi fiatalember-
ről három erény jut eszébe: a 
magyarság, a hit és a szeretet. 
A megemlékező gondolatokat 
követően az önkormányzat, a 
gimnázium és civil szerveze-
tek helyezték el a kegyelet ko-
szorúit ifj. Tatay Zoltán már-
ványtáblájánál.

A megemlékezés a szeren-
csi református temetőben, ifj. 
Tatay Zoltán sírhelyénél foly-
tatódott. A Budapesten 1956. 
október 24-én elhunyt szeren-
csi, állatorvos-hallgató sírjánál 
mécsest gyújtottak a jelenlévők, 
majd Nagy József személyes 
emlékeit idézte fel a forradalom 
helyi áldozatáról. Elhangzott, 
ha Tatay Zoltán ma is élhet-
ne, akkor egy 75 éves, köztisz-
teletnek örvendő ember lenne, 
tartalmas élettel a háta mögött. 
Ennek lehetőségét azonban el-
vette az a gyilkos golyó, amely 
20 évesen kioltotta az életét. Pe-
dig ő nem volt sem fegyveres, 
sem forradalmár, csupán fehér 
köpenyben, vöröskeresztes sza-
laggal a karján próbált életeket 
menteni. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

SZALAGAVATÓ  
A BOCSKAI GIMNÁZIUMBAN

Hagyományos szalagtűző 
esemény helyszíne volt ok-
tóber 28-án a szerencsi Bocs-
kai István Gimnázium. Az 
intézmény aulájában az isko-
la legidősebb diákjainak ru-
hájára az osztályfőnökök tűz-
ték fel a maturandusok jelké-
pét, majd színvonalas, táncos 
műsorszámok tették emléke-
zetessé az estet.

A középiskola tanulói ezúttal 
is több zenés és prózai produk-
cióval köszöntötték társaikat, 
valamint az aulában és folyo-
sókon helyet foglaló vendége-
ket. Az elhangzott szavalatok, 
a hangszeres játékok és a prózai 
előadások után a végzős fiata-
lok először a város polgármes-
terének, majd az iskola igazga-
tójának és helyettesének tűzték 
fel a gimnázium jelképét, majd 
az osztályfőnökök helyezték el 
a diákok ruháján a 2010/2011-
es tanévben végzős bocskaisok 
szalagját.

Gál András beszédében arra 
emlékeztetett, hogy ezt a na-
pot hiába keressük a naptár-
ban, ennek ellenére minden 

esztendőben óriási várakozás 
előzi meg a szalagtűzést.

– Olyan határkő ez a nap az 
életetekben – szólt a maturan-
dusokhoz az igazgató –, amely 
némi megállásra késztet. Gon-
doljátok végig eddigi erőfeszí-
téseiteket, a rátok váró felada-
tokat, hiszen mindössze fél év 
áll rendelkezésetekre, hogy 
alaposan felkészüljetek éle-
tetek legnehezebb megméret-
tetésére, az érettségi vizsgá-
ra. Mi, pedagógusok mindent 
megteszünk azért, hogy ez si-

kerüljön. Az igazgató szerint 
művelt ember az, aki napon-
ta újabb harcba indul a tudá-
sért, aki tisztában van azzal, 
hogy merni kell nagyokat ál-
modni. Gál András végül ar-
ra kérte a diákokat, hogy ne fe-
ledjék a Szerencsen töltött di-
ákéveket, váltsák valóra titkos 
álmaikat!

A szalagavató zárásaként a 
végzős osztályok mutatkoz-
tak be az alkalomra összeállí-
tott táncos műsorszámaikkal.

M. Z.

Az osztályfőnökök gratuláltak elsőként a diákoknak.

Feledhetetlen műsort adtak a rákóczis diákok. 

KILENCVENMILLIÓS 
TÁMOGATÁS SZERENCSNEK

A napokban döntés szü-
letett az önhibájukon kí-
vül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatoknak 
kiírt 2011-es pályázat máso-
dik üteméről. Szerencs Vá-
ros Önkormányzata 90 mil-
lió forintos, vissza nem térí-
tendő kormányzati támoga-
tásban részesült. A telepü-
lések listáját vizsgálva, ez a 
negyedik legnagyobb ösz-
szeg Magyarországon.

Pintér Sándor belügymi-
niszter és Matolcsy György 
nemzetgazdasági minisz-
ter november 3-án döntöt-
tek az idén második alka-
lommal benyújtott ÖNHIKI-
pályázatokról, amely szerint 
hazánkban 1216 önkormány-
zat, összesen 7,57 milliárd fo-
rint, vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült. 

Tállai András államtitkár 
szerint mindez komoly segít-
ség a településeknek, de nem 
végleges megoldás, ezért is 
van szükség a hazai önkor-
mányzati rendszer átalakítá-
sára. A Belügyminisztérium 
sajtóosztályának közleménye 
szerint a nemzeti ügyek kor-
mánya nem hagyja magára a 
szakadék szélére került hely-
hatóságokat. Különösen igaz 
ez a téli időszakban, amikor 
az egyébként is likviditási ne-
hézségekkel küzdő települé-
sek kiadásai az iskolák, óvo-
dák és egyéb közintézmények 
fűtésével megnövekednek.  

A szaktárca a döntést kö-
vetően elutalta a megítélt tá-
mogatási összegeket, ame-
lyek pár napon belül megje-
lentek az önkormányzatok 
számláján.

Szerencs Város Önkor-
mányzata az első ütemben 
megítélt 108,8 millió forint 
segítség után ezúttal 90 mil-

lió forint, vissza nem téríten-
dő támogatást kapott, mely-
lyel a települések között a 
negyedik helyet foglalja el. 
Országos szinten Ózd (120 
millió), Komló (115 millió) és 
Orosháza (95 millió) büsz-
kélkedhet nagyobb összegű 
ÖNHIKI-hozzájárulással. 
Megyénk városai között 
Encs 20, Felsőzsolca 30, Sa-
jószentpéter 10, Szikszó 5, a 
Szerencsnél másfélszer na-
gyobb Sátoraljaújhely pedig 
60 milliót tudhat magáénak. 

Koncz Ferenc polgármes-
ter lapunk kérdésére vála-
szolva kiemelte: a júliusi 108 
millió forint megítélése után 
– amely országosan a tizedik 
legnagyobb összeg volt – ko-
moly jelzésértéke van ennek 
a mostani, 90 milliós állami 
segítségnek. – A megkülön-
böztetett figyelem talán an-
nak köszönhető, hogy a kabi-
net tisztában van azokkal az 
erőfeszítésekkel, melyeket ed-
dig mi magunk megtettünk 
Szerencs gazdasági egyensú-
lyának megőrzése érdekében. 
Az elmúlt év októberétől eltelt 
időszakban mintegy 250 mil-
liós, plusz állami forrást ka-
pott Szerencs, amely nélkül 
kilátástalan helyzetbe kerül-
hettünk volna. Tudjuk, hogy 
erre nem számíthatunk min-
den esztendőben, de a jövő-
ben is mindent megteszünk 
a takarékos gazdálkodásért, s 
ha ez így lesz, akkor ezt a kor-
mányzat is megfelelően fogja 
értékelni – fogalmazott a pol-
gármester.

Mint megtudtuk, az el-
nyert összeg felhasználási te-
rülete rendkívül kötött, alap-
vetően a közüzemi számlák 
és a közétkeztetéssel kapcso-
latos elmaradások kifizetését 
tervezi belőle a város.

M. Z.
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SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ 
FORRADALMÁROK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A városi megemlékezés 

résztvevői október 23-án a sze-
rencsi Jókai utcában hallgatták 
meg Ringer István tárogató 
muzsikáját, majd az állategész-
ségügyi központ falán elhelye-
zett emléktáblánál Egeli Zsolt 
mondott beszédet. Az alpol-
gármester felidézve az ötven-
hatos eseményeket, kiemelte, 
hogy Tatay Zoltán nem csak 
élni, de meghalni is képes volt 
a hazájáért.

– 1956. október 25-én reggel 
Szalai, a sebészeti tanszék hiva-
talsegédje kivezette a lovat az 
istállóból, kocsi elé fogta, bak-
ra ült egy harmadéves hallga-
tóval, megrántotta a gyeplőt és 
elindultak a Rottenbiller utcán. 
Fojtó csend ülte meg a környé-
ket, a 32-esek terére igyekez-
tek, mert tegnap este tört rájuk 
a hír, miszerint Tatay Zoltán, 
harmadéves állatorvostan-hall-
gató, aki orvosi köpenyben fu-
tott át a téren a sebesültek egy 
csoportjához, földi életét befe-
jezte. Hét lövés érte. Ott fek-
szik az utcakövön, kivérezve, 
eső áztatva – idézte Egeli Zsolt.

A Nagy Imre-szobornál Ko-
rondi Klára szavalta el Weiner 
Albert: 1956-ban című versét, 
ezt követően Jávorkai János 

idézte fel az 1956-os szeren-
csi eseményeket, kiemelve a 
szerencsi megmozdulások 
kezdetét, a nemzetőrségek, a 
forradalmi bizottságok alaku-
lásának körülményeit, meg-
említve több szerencsi áldo-

zat nevét. Jávorkai János sze-
rint abban az időszakban „az 
emberek élni, túlélni akar-
tak”. Magyarország egyko-
ri miniszterelnökének szobra 
előtt koszorút helyeztek el az 
emlékezők. 

A Rákóczi-vár színházter-
mében Nagy József szavalata 
nyitotta meg az ünnepi mű-
sort, majd Koncz Ferenc pol-
gármester a hazaszeretetről, 
elszántságról és a magyaro-
kat jellemző, szabadság utá-
ni vágyról beszélt a hallgató-
ságnak. 

– Sokunknak vannak törté-
netei az 55 évvel ezelőtti ese-
ményekről – fogalmazott a pol-
gármester. – Még ma is élnek 
közöttünk sokan, akik része-
sei voltak ennek a forradalom-
nak. Részesei és ezért meg kel-
lett bűnhődniük. Az áldozatok 
száma alapján tudjuk, hogy ke-
mény megtorlás következett az 
1956 utáni időszakban. 

– Mi is történt 1956-ban, mit is 
üzen nekünk az a forradalom? – 
tette fel a kérdést Koncz Ferenc. 
– Nekem azt üzeni: a számokat 
nézve kicsiny ez az ország, de 
ez a nép egy hatalmas nemzetet 
alkot, amely 1848-ban és 1956-
ban is példát mutatott a világ-
nak. Megmutatta, ha kell, tud 
harcolni, áldozatot hozni, jót 
cselekedni – tette hozzá beszé-
dében a polgármester.

Az ünnepi gondolatok után 
a Rákóczi Zsigmond Általános 
Iskola tanulói adtak műsort.

E. K. – M. Z.

200 éve született a zeneszerző
Liszt Ferenc születésének 

200. évfordulójára emlékeztek 
október 26-án a Rákóczi-vár lo-
vagtermében. A Szerencsi Ál-

talános Művelődési Központ 
szervezésében megtartott ese-
ményen a zeneszerző életútját 
Sándor Zoltán karnagy, a Mis-

kolci Egyetem Zeneművészeti 
Intézetének igazgatója méltatta.

A megjelentek megismer-
hették Liszt Ferenc pályájának 
főbb állomásait, egészen a ko-
rai évektől a zeneszerző ha-
láláig. Sándor Zoltán korabe-
li sajtószemelvények és napló-
bejegyzések felidézésével tette 
színesebbé az életrajzi előadást 
és egy-egy zeneműből is leját-
szott részleteket. Miközben a 
közönség soraiban kézről kéz-
re jártak a kétszáz éve szüle-
tett, világszerte elismert szer-
zőről készült fényképek, nép-
szerű zenei kompozíciók csen-
dültek fel a C-dúr etűd, a Sze-

relmi álmok, a La Campanella, 
és a Rákóczi-induló című dara-
bokból. Az egyházi szerzemé-
nyeket idéző Ave Maria kórus-
változatát a Hegyalja Pedagó-
gus Kórus előadásában hall-
hatták a Liszt-művek kedvelői. 

A rendezvény a miskol-
ci II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár segítségével, az Or-
szágos Könyvtári Napok kere-
tében valósult meg, melyet „Be-
széljünk egymással, tanuljunk 
egymástól” címmel a Nemze-
ti Kulturális Alapprogramhoz 
benyújtott sikeres pályázat tá-
mogatott.

H. R.

EREDMÉNYES PROJEKTZÁRÁS
Két év után, október 31-én 

lezárult a „Szerencsi Általános 
Művelődési Központ a tudás-
alapú társadalom, a versenyké-
pes tudás, az élethosszig tartó 
tanulás, az internetkultúra, a 
tehetségfejlesztés a hátrányos 
helyzetűek felzárkóztatásá-
nak szolgálatában” nevű pro-
jekt, melynek záró rendezvé-
nyét október 28-án tartották a 
Rákóczi-várban.

Az Európai Unió támogatá-
sával és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásából megvalósult projektet, 
– mellyel 31,8 millió forint pá-
lyázati támogatásban részesült 
2009-ben az akkor még Városi 
Kulturális Központ és Könyvtár 
nevet viselő intézmény – Egeli 
Zsolt értékelte. Az alpolgármes-
ter a projektelemek felsorolása-
kor kiemelte, hogy a célok, me-
lyeket felölelt a program, nagyon 
aktuálisak a kistérségben, s re-
mélhetőleg a résztvevők hosz-
szú távon is profitálhatnak ab-

ból, hogy részesei voltak a tan-
folyamok, táborozások, szakkö-
rök, képzések valamelyikének.

A projekt céljait, eredménye-
it és költségszerkezetét Uray 
Attiláné mutatta be az intéz-
mények képviseletében meg-
jelent vezetőknek és munka-
társaknak, akiknek köszöne-
tét fejezte ki a projektben va-
ló közreműködésért. A pro-
jektmenedzser ismertette: a 
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0041 

kódszámú nyertes pályázat ke-
retében a Szerencsi Általános 
Művelődési Központ helyi álta-
lános és középiskolás tanulók-
nak szakköröket, tehetségfej-
lesztő foglalkozásokat szerve-
zett, a Simai Ifjúsági Táborban 
néptánc- és komplex személyi-
ség- és tehetségfejlesztő tábort 
tartottak, a hátrányos helyze-
tű célcsoportoknak informati-
kai ismereteket nyújtó képzést 
indítottak, a demokratikus jo-

gok gyakorlását segítő kompe-
tenciák fejlesztésére foglalko-
zásokat szerveztek, valamint 
elutaztak a demokratikus ér-
dek- és jogvédő intézmények-
be. A díjmentes programokon 
összesen 704 fő vett részt a pro-
jekt jóvoltából, mely hozzájárult 
a szerencsi általános és közép-
iskolás diákok tehetségfejleszté-
séhez, a hátrányos helyzetű cél-
csoportok felzárkóztatásához, a 
szerencsi pedagógusok díjazás 
ellenében való foglalkoztatásá-
hoz. Elhangzott továbbá, hogy 
a pályázati támogatásból több 
mint hárommillió forintot for-
dítottak az intézmény techni-
kai állományának és eszközei-
nek a fejlesztésére.

Ináncsi Tünde jegyző pohár-
köszöntőjében gratulált a szer-
teágazó projekt sikeres megva-
lósításához, mely a társadalom 
széles rétegeinek nyújtott lehe-
tőségeket, és az intézményveze-
tőket arra biztatta, hogy a jövő-
ben is éljenek hasonló pályáza-
ti lehetőségekkel.             H. R.

A NYELVúJíTÓRA 
EMLÉKEZTEK

Születésének 252. évfor-
dulója alkalmából a magyar 
nyelvújítás vezéralakja, Ka-
zinczy Ferenc tiszteletére ok-
tóber 27-én tartott megemlé-
kezést Szerencs Város Ön-
kormányzata. 

A nemzeti felemelkedés és 
nyelvművelés ügyét szolgáló 
író, költő alakját a Bolyai János 
Általános Iskola diákjai idézték 
fel a Kazinczy utcai emléktáblá-
nál. A magyar nyelvhez és iro-
dalomhoz ragaszkodó, és a ha-

ladás szellemét képviselő re-
formátor életútját Dudás Eve-
lin ismertette, majd Csendes 
Petra furulyajátékát követően 
Korán Laura szavalata hang-
zott el: „Úgy beszéljen ki-ki ma-
gyarul, mintha imádkozna!” – 
fogalmazódott meg Reményik 
Sándor: Az Ige című versében. 
A megemlékezés zárásaként 
az önkormányzat és a két sze-
rencsi általános iskola képvise-
letében megjelentek koszorút 
helyeztek el Kazinczy Ferenc 
márványtáblájánál. 

CíMERES OKLEVELEK 
KiÁLLíTÁSA

Két éve indult útjára, s most 
több magyar és erdélyi város 
után Szerencsre érkezett az 
Armales Transsylvanorum – 
Válogatás az erdélyi fejedel-
mek címeradományaiból cí-
mű nemzetközi vándorkiál-
lítás, amelyet a Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár állított ösz-
sze. A tárlat megnyitóját októ-
ber 26-án, a Rákóczi-vár Kis-
galériájában tartották.

Sztankovics Anna, a Rákó-
czi iskola diákja szavalatát a 
művészeti képzés pedagógu-
sainak hegedű- és zongorajá-
téka kísérte. Koncz Ferenc pol-
gármester köszöntőjében ar-
ról szólt, hogy a címeres okle-
veleket korábban a magyarság 
meghatározó településein állí-

tották ki, s most méltán érke-
zett a vándorkiállítás Szerencs-
re, melyhez történelmi családok 
neve kötődik. A kiállítás anya-
gáról Szálkai Tamás történész, 
a tárlat kurátora tartott beszá-
molót, ismertetve, hogy a be-
mutatott dokumentumok ere-
deti darabjai pergamenre íród-
tak és viaszpecséttel látták el 
őket. Kiemelte: a XVI–XVII. szá-
zadból való oklevelek az adott 
kor társadalmi állapotát tükrö-
zik. A reprodukciók között lát-
hatók Bocskai István, Bethlen 
Gábor, Apafi Mihály, Báthory 
Zsigmond, Báthory Gábor, I. és 
II. Rákóczi György és Rákóczi 
Zsigmond címeradományai. A 
címeres levelek másolatai de-
cember 20-ig tekinthetők meg 
Szerencsen.

nőtaGOzat  
az IDősOttHOnBan
Az idősek hetei programso-

rozat nyitánya volt az a rendez-
vény, amit október 20-án tar-
tottak a Szerencsi Idősek Ott-
honában. Az eseményen je-
len volt Koncz Ferenc polgár-
mester, aki köszöntőjében ar-
ra hívta fel a figyelmet: a fiata-
labb nemzedék feladata, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy az 
idősek minél teljesebben tudják 
megélni életük alkonyát.

A Fidesz nőtagozatának he-
lyi csoportja nevében Takács 
Istvánné üdvözölte az intéz-
mény gondozottjait, kiemel-

ve, hogy az önkéntes asszo-
nyok minden évben felkere-
sik a szociális intézmény la-
kóit, hogy jókívánságaikkal, 
apró ajándékokkal igyekezze-
nek feledtetni a hétköznapok 
problémáit. A program továb-
bi részében néptáncbemutatót 
láthattak a gondozottak, majd 
Ringer István tárogatón játszot-
ta el szívhez szóló dallamait. A 
nőtagozat tagjai a szavalatok és 
köszöntők mellett sütemények-
kel, gyümölcsökkel és csokolá-
déval ajándékozták meg az ott-
hon lakóit.

A Kazinczy utcában idézték az író, költő alakját.

Sándor Zoltán tartott előadást Liszt Ferencről.
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TeheTséggondozás  
a gyárkerTi óvodában

Intézményünkben a min-
dennapi szakmai munka mel-
lett folyamatosan kiemelt fi-
gyelmet szentelünk a felzár-
kóztatás, differenciált fejlesz-
tés mellett a kimagasló képes-
ségekkel rendelkező gyerme-
kek felkutatására, a tehetség-
ígéretek gondozására.

2010-től folyamatosan műkö-
dik a Tehetség-nyitogató nép-
zenei és néptánc műhelyünk 
Bereczki Etelka és Nagy La-
josné vezetésével. Az indulást 
az Oktatásért Közalapítvány-
tól nyert 400 ezer forint pályá-
zati pénz segítette. Tavaly a 
Tudorka műhely pályázatát is 
támogatásra méltónak ítélte a 
közalapítvány, ez a műhely a 
Napsugár és a Gyárkerti óvo-
dában a gyermekek kognitív 
képességeinek fejlesztését tűz-
te ki célul Spisák Sándorné ve-
zetésével. 2010 őszétől pályá-
zati támogatás nélkül, az in-
tézmény lehetőségeihez mér-
ten folytattuk a munkát.

Ez év tavaszán a Szorgos ke-
zek – szárnyaló képzelet című 
kézműves tehetséggondozó 
műhelyünk pályázata járt ered-
ménnyel. E műhelyben a jó kéz-
ügyességgel rendelkező gyer-
mekek alkotókedvének segítsé-
gével csodálatos alkotások szü-
lettek Nagy Sándorné és Karasz 
Nóra irányításával. Sajnos, a pá-
lyázati lehetőségek az Oktatá-
sért Közalapítvány megszűné-
se miatt egyelőre váratnak ma-
gukra, de nevelőtestületünk 
úgy gondolta, hogy a megkez-
dett munkát folytatnunk kell és 
ezt az elhatározásunkat az in-
tézmény vezetése is támogatta.

Október elejétől újra műkö-
dik a Tehetség-nyitogató és a 
Szorgos kezek – szárnyaló kép-
zelet tehetséggondozó műhe-
lyünk. Az óvodapedagógusok 
külön díjazás nélkül, a mun-
kaidejük keretén belül veze-
tik a foglalkozásokat, az óvo-
dában dolgozó többi pedagó-
gus pedig szintén térítésmen-
tesen végzi a helyettesítésüket. 

Jutalmuk a gyermekek önfeledt 
tevékenykedése és boldog mo-
solya. A műhelyek működését 
a Szerencsi Gyárkerti Óvodáért 
Alapítvány eddig is támogatta 
eszközök vásárlásával vagy a 
gyermekek utaztatásának fi-
nanszírozásával. Az első sike-
res pályázatot is az alapítvány 
nyújtotta be ebben a témakör-
ben. Az alapítvány kuratóriu-

ma most is igyekszik segíteni 
bennünket a műhelymunká-
hoz szükséges feltételek bizto-
sításában.

Szeretnénk megköszönni 
minden segítséget, amit eh-
hez a tevékenységhez kap-
tunk. Köszönet a szülőknek, 
akik sokszor a családi progra-
mokat igazították ahhoz, hogy  
gyermekük részt vehessen a 
foglalkozásokon. Köszönjük 
a Szerencsi Gyárkerti Óvodá-
ért Alapítványnak az erkölcsi  
és anyagi támogatást, valamint 
a kolléganőknek a kitartó mun-
kát, s hogy fontosnak tartják a 
gyermekek érdekeit és igyekez-
nek legjobb tudásuk szerint az 
ő fejlődésüket szolgálni ebben a 
tevékenységi formában is.

Természetesen köszönet ille-
ti a mindenkori intézményve-
zetést is, hiszen az ő támogató 
hozzáállásuk nélkül nem vé-
gezhetnénk ezt a fontos „kül-
detést”. 

Tarnóczy Erzsébet

Cserediák Thaiföldről
Bangkokból, a mintegy 

9 millió lakosú világváros-
ból idén augusztusban érke-
zett városunkba Patcharya 
Chaliewchalad (fotónkon). A 
barátai által csak Aim-nak be-
cézett, 17 éves thaiföldi diák-
lány az AFS nemzetközi kö-
zépiskolai csereprogram ke-
retében szeptembertől a Bocs-
kai István Gimnázium 10. év-
folyamának tanulója. 

A tizenegy hónapos külföl-
di tanulási lehetőségre bang-
koki iskolájában hívták fel Aim 
figyelmét, ahol angol–japán ta-
gozatra járt. A gimnáziumi 
órákat magyarul hallgatja, ami 
igencsak megnehezíti a dolgát. 
Nyelvünk elsajátításában, köny-
nyebb megértésében azonban 
többen is a segítségére vannak: 
az AFS program egyik, Miskol-
con tartózkodó tanárával tartja 
a kapcsolatot, valamint annál a 
családnál is sokat tanul, akiknél 
elhelyezték a csereprogram ke-
retében. Szállásadójánál egy ve-
le egykorú diáklány is él, akivel 
egy osztályba járnak. Aim azon-
ban csak bizonyos órákon vesz 
részt: kedvence az angol nyelv, 
ezen kívül informatika-, testne-
velés-, fizika-, kémia-, matemati-
ka- és rajzórákon szerez új isme-
reteket. Mint elmondta: Bang-
kok Délkelet-Ázsia legnagyobb 
népsűrűségű városa, amit túlsá-

gosan forgalmasnak, zajosnak 
tart, jobban szereti az ilyen kis-
városokat, mint Szerencs, ahol 
csend és nyugalom van, ezért is 
esett választása erre a városra. 
A csereprogram azért keltette 
fel az érdeklődését, mert szeret 
nyelvet tanulni, utazgatni, vilá-
got látni, s azért vállalkozott a 
kalandra, hogy 9000 kilométer-
re otthonától új élményeket, ta-
pasztalatokat szerezzen.

H. R.

sikeres bolyais képzősök
Az Alapfokú Művészetok-

tatási Intézmény képzőművé-
szet tanszakának két osztálya 
már több éve működik a Bo-
lyai János Általános Iskolá-
ban. Az előző tanévekhez ha-
sonlóan az idei év is sok tanuló 
(44 fő) beiratkozásával indult, 
akiknek a tehetsége elsősor-
ban a versenyeken való rész-
vételeken és eredményeik ben 
mérhető leginkább. 

A zánkai Gyermekalkotások 
Galériája által hirdetett országos 
és nemzetközi pályázatokon év-
ről évre kiválóan szerepelnek 
diákjaink, melynek eredmé-
nyéről ebben az esztendőben 
már májusban értesítést kap-
tunk, ugyanis nyári tábort szer-
veztek a helyezést elért diákok-
nak. A szeptemberi díjkiosztás-
ra Kecskés Vanda (középen) ka-
pott meghívót, aki aranydiplo-
ma elismerést vehetett át. Isko-
lánk a Szerencsi Tehetségekért 
Alapítvány segítségével anyagi 
hozzájárulással támogatta ezt a 
lehetőséget számára.

– A művészet az életem. A tá-
borban nagyon sokat festettünk, 
grafikáztunk, pasztelleztünk ta-
pasztalt alkotók felügyeletével. 
Reménykedem abban, hogy si-
keres leszek és büszkék lehet-
nek rám a szüleim, iskolám és 
tanárom – vallja Vanda.

A 2011/2012-es tanévben pá-
lyáztunk a Japán Nemzetközi 
Gyermekrajzpályázatra, ahol 

Zvolenszki Anna (balra) és Ba-
kos Vivien (jobbra) bronz he-
lyezést értek el. A magyar gye-
rekek díjkiosztóját október 15-
én, a budakalászi Faluházban 
tartották. Az utazáshoz a sze-
rencsi Polgármesteri Hivataltól 
kaptunk támogatást, melyet 

ezúton is köszönünk. Nagy él-
mény volt Anna és Vivien szá-
mára a helyezésről szóló dip-
loma átvétele és az ott készült 
fotók, melyek kiadványokban 
fognak megjelenni.

Matuscsák Sándorné
felkészítő tanár

TÖkLáMPás ÜnneP 
a rákóCziban

A hagyományokhoz híven 
az idén is Halloween partyra 
invitálták a kéttannyelvű osz-
tályokban tanuló első és má-
sodik évfolyamos diákokat a 
szerencsi Rákóczi iskolában. 
Az oktatási intézmény feldí-
szített étkezdéjében jelmezes 
csoportok közös produkciók-
kal mutatkoztak be a közön-
ség előtt.

A halloween az angolszász 
országokban a boszorkányok, 
kísértetek és egyéb szellemek 
ünnepe, amelynek az évszáza-
dok alatt a töklámpás lett a leg-
fontosabb jelképe. Napjaikban 
már Magyarországon is egyre 
többen, főleg az oktatási intéz-
ményekben készülnek az októ-
ber 31-ei mulatságra.

A Rákóczi iskola diákjai 
nagy örömmel öltötték maguk-
ra a különböző maszkokat. Az 
osztályok csoportos produkci-
ókkal is készültek, majd a részt-
vevők a zsűrinek is bemutatták 
egyéni jelmezeiket. Jöttek a bo-
szorkányok, vámpírok, szelle-
mek és megannyi rémisztő 
maskara, a bírálóknak bizony 
ezúttal is nehéz dolguk akadt.

A Halloween party vetéke-
dővel folytatódott, a csapatok-
nak a pedagógusok által kije-
lölt állomáshelyeken kellett vá-
laszolniuk néhány fejtörő kér-
désre és teljesíteni játékos fel-
adatokat. A végén pedig min-
den kisiskolást csokoládéval, 
cukorkával és egyéb finomsá-
gokkal jutalmaztak a szervezők.

M. Z.

versenyezTek a kis 
MaTeMaTikusok

A kistérség általános is ko-
lái ból és a helyi alapfokú ok-
tatási intézményekből érkező 
120 diák vett részt október 14-
én a Bolyai Matematika Csa-
patverseny megyei forduló-
ján. A harmadik, negyedik 
és ötödik osztályos tanulók 
hat tanteremben mérték ösz-
sze tudásukat. 

Az eseménynek helyet adó 
Bolyai János Általános Iskolá-
ban Kocsisné Szabó Beáta igaz-
gató köszöntötte a megjelente-
ket, majd Maczkoné Matlák Ju-
lianna matematikatanár ismer-
tette a verseny szabályait. A 
négyfős csoportoknak hatvan 
perc állt a rendelkezésére, hogy 
tizenhárom feleletválasztó, és 
egy írásbeli kidolgozást igény-
lő feladatot megoldjanak. 

A verseny résztvevői mind-
annyian egy, a Margitszige-
ten beváltható bringóhintó-
utalványt kaptak, valamint egy 
Bolyai János-idézettel ellátott 
emléklapot is hazavihettek, mi-
szerint „Az igazat érteni, a szé-
pet érezni, a jót gyakorolni kell!”

Az ötvenegy csapatot felvo-
nultató versenyen a szerencsi ta-
nulók közül végül a Bolyai János 
Általános Iskola 6. évfolyamosai 
értek el kiemelt helyezést: a Gál 
Réka, Balázsfalvi Gergő, Halász 
Martina, Tóth Adrián alkotta né-
gyes a képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára állhatott. Felkészí-
tő tanáruk Jászayné Deák Erzsé-
bet volt.  

H. R.

adoMányokaT  
vár a naPsugár

A Napsugár óvoda szülői 
munkaközössége ezúton kéri a 
lakosságot, a szülőket és a helyi 
vállalkozókat, hogy a nehéz gaz-
dasági helyzetre való tekintet-
tel adományokkal támogassák 
a nevelési intézmény kis lakóit! 
A segítségre azért van szükség, 
hogy a közelgő Mikulás és ka-
rácsonyi ünnepek alatt minden 
csemete szeme csilloghasson az 
örömtől. Szívesen fogadnak fe-

leslegessé vált játékokat, mesés-
könyveket, az oktatáshoz szük-
séges eszközöket (írólap, fény-
másoló papír, írószer, ceruza, 
zsírkréta, vízfesték), homoko-
zó játékokat. Adományaikat le-
adhatják a Napsugár óvodában 
(Szerencs, Széchenyi u. 47.). Ké-
résre a munkaközösség elszállít-
ja az ajándékokat. Jelentkezése-
ket Barati Márta várja a 30/9731-
667-es telefonszámon.

az őskor nyomában
A Bolyai János Általános Iskola 

5. a és 6. a osztálya október 21-én 
útnak eredt a miskolci Herman 
Ottó Múzeumba, hogy találkoz-
zon a múlttal. Koós Judit régész 
várt bennünket, akit kérdezhet-
tünk a munkájáról. Mesélt szá-
mos olyan dologról, amit a tör-
ténelemórákon már megtanul-
tunk, de látva az őskori lelete-
ket, hallva a tárlatvezetést, életre 
kelt minden. Megcsodálhattunk 
például egy ötvenezer éves sza-
kócát is. Kíváncsiak lettünk vol-
na a több millió éves fákra is, de 

azokat csak tavasszal fogják ki-
állítani. Az időutazás után visz-
szatértünk napjainkba. A tartal-
mas kirándulás megkoronázása 
az volt, hogy a moziban megnéz-
tük A három testőr című filmet. 
Hazafelé az úton arról beszélget-
tünk az osztálytársaimmal, hogy 
sokkal könnyebb a tanulás, ha 
látjuk, halljuk, mi magunk is ta-
pasztaljuk a tananyagot. Azon is 
tanakodtunk, hogy legközelebb 
minek eredjünk a nyomába…

Sándor Bence
5. a osztályos tanuló

Zsűri előtt mutatkoztak be a jelmezesek.

Munkában a szorgos, apró kezek. 

Csapatmunkában kellett megoldani a feladatokat.
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TemeTők ünnepe

November, székely-magyar 
nevén az enyészet hava, mely 
találóan fejezi ki ennek a hó-
napnak a küldetését. Az élet 
és halál kérdésébe torkollik 
emberi létünk minden prob-
lémája. Tudós vagy tudatlan, 
hívő vagy hitetlen egyaránt 
állást foglal e kérdésben.

November elsején, minden-
szentek napján, az üdvözült lel-
kekre, azokra a szentekre em-
lékezünk, akiknek nincs külön 
emléknapja. Másnap, halottak 
napja a legszomorúbb és legfáj-
dalmasabb, de egyúttal a leg-
nemesebb ünnepe az emberi-
ségnek. A 998-ban Franciaor-
szágból indult, a holtakért va-
ló imádkozás szokása a XIV. 
századra vált általánossá. Az 
élő hívek imája segít a holt lel-
keknek, hogy megtisztuljanak. 
Mindenkinek van egy-egy ha-
lottja, akiről megemlékezik, aki 
iránt lerója kegyeletét. Az ide-
genben, vagy ismeretlen föld-
ben elhunyt emlékére a teme-
tőkereszt körül, illetve otthon 
is gyújtanak gyertyát.

Ilyenkor városunkban is 
ezernyi mécses gyúl ki a sírker-
tekben, koszorúk, virágok tö-
mege takarja a hantokat. Nem 
mindig volt ez így. A huszadik 
század elején még arról panasz-
kodtak a helyi sajtó hasábjain, 
hogy sem külső fényben, sem 
belső melegségben nem méltó 
az emlékezés a fennkölt alka-
lomhoz. A temetőkben a sírkö-
vek díszítése rendkívül szegé-
nyes, mintha nem lennének te-
hetséges emberek, akiknek ké-
pességével művészies berkek-
ké varázsolhatnák a halottak 
nyugvóhelyét. Hivatkozik a 
sajtó képviselője a külföldi te-
metőkre, hiszen aki ott megfor-
dult, láthatta azok muzeális jel-
legét. Említi a különleges épí-

tészeti megoldásokat, s hogy 
valóságos szobrász-remekmű-
vekkel ékítve alakítják sírkert-
jeiket. Nemcsak a külsőség hi-
ányát kifogásolja a korabeli saj-
tó, hanem a lelkesedést, a nagy-
jaink emléke iránti hódolat hi-
ányát is. Úgy véli, a kényszerű 
tisztelet mit sem ér, és nincs ér-
telme, ha nem szívből fakad.

A huszonegyedik század 
elejére megváltozott a helyzet. 
Ha ugyanez a tollnok szétnéz-
ne temetőinkben, homlokegye-
nest más véleménye lenne. Ma 
súlyos összegeket áldoznak 
az emberek sírokra, kripták-
ra, földi hívságokra. Ráadá-
sul nem feltétlen az elhuny-
tak miatt, hiszen ő a márvány-
tól sem lesz élőbb. Nem. A vi-
lágnak szeretnék megmutat-
ni, vagy talán a lelkiismeretü-
ket megnyugtatni? A virághe-
gyek, óriás mécsesek tornyai-
val, külsőségekben talán már 
elértük a száz évvel ezelőtti el-
várásokat. Lelkünk a halottak 
birodalmában békét, csöndet, 
megnyugvást keresne, ahová 
nem ér a lüktető élet zaja. Saj-
nos, a vetélkedés, kufárkodás, 
tülekedés a meghitt csendet 
túlharsogja. A fiatal generáci-
ónk ünnepli a halloweent, a kó-
bor lelkeket, a kelták halotti is-
tenét, de a magyar szentekről 
keveset tudnak.

A lélek mélyén, a fájdalom 
feldolgozásában segít a kegye-
let egy szál virága és az örök vi-
lág fényességéért gyújtott gyer-
tyaláng, az eltávozott lelkek ki 
nem hunyó lángocskái. Hosz-
szú ideig tart az, amíg a szívek-
ben is meghalnak azok, akiket 
a legjobban szeretünk. Méltó-
an emlékezve e napra, a világ 
a sírkertekbe költözik, feloldva 
azt a roppant magányt, mely 
olykor az élőkre is ránehezedik.

O. Z. M.

eGY GAZDAG ÉLeTúT 
kRÓnIkÁJA

Mohr Katalin – aki évtize-
deken keresztül védőnőként 
szolgált –, a közelmúltban ün-
nepelte 95. születésnapját. Ez 
alkalomból mesélt lapunk-
nak a közel egy évszázados 
életútjáról.

– Változatos életem volt, kezd-
ve azzal, hogy az első világhá-
ború kellős közepén, 1916. októ-
ber 17-én születtem Budapesten. 
Akkor még Nyitrán laktunk, 
apám, Mohr Menyhért a helyi 
nagygazdaság intézője volt. Szé-
pen indult a szüleim házassága, 
volt egy három évvel idősebb 
bátyám. Jólétben éltünk, míg-
nem apámat behívták a szerbi-
ai frontra. A Dráván kellett vol-
na áteveznie lövések kereszt-
tüzében, inkább visszafordult, 
több embert megmentve a biz-
tos haláltól. A lábába kapott egy 
golyót, ezért felmentették a szol-
gálat alól. Édesanyám, Emerich 
Leona a debreceni Svetits Le-
ánynevelő Intézetben végzett 
okleveles tanítónőként, de tu-
dását legfeljebb a gyermekei ne-
velésében kamatoztathatta. Jól 
zongorázott, hegedült, gyönyö-
rűen kézimunkázott, ami akkor 
hozzátartozott az úri élethez. A 
háborús körülmények miatt el 
kellett hagynunk Nyitrát, mert 
a szlovákok kiutasítottak min-
ket. Még szerencse, hogy apu-
ka pénzt gyűjtögetett a nyitrai 
takarékpénztárban, hogy majd 
ha felnövök, jó lesz stafírungra. 
Nem lett abból semmi, elnyelte 
a történelem – idézte fel az idős 
asszony.

mOZGALmAS DIÁkÉVek
– Egerbe kerültünk, ahol apá-

mat jó összeköttetései révén egy 
szőlőgazdasághoz hívták. Vet-
tünk egy kis házat, és még tehe-
net is tartottunk. Nagyon szép 
gyermekéveink voltak a test-
véremmel, anyám kisasszonyt 
is tartott mellettünk. Külön 
gyerekszobánk is volt, hogy ő 
megfelelő társadalmi életet tud-
jon élni, hiszen ő egy nagyon jó 
megjelenésű, szép, szőke úriasz-
szony volt, a Nagymama című 
színdarab főszerepét is eljátszot-
ta. Sajnos, a jó kezdet nem soká-
ig tartott, mert jött a forradalom. 
Apám átmenetileg börtönbe ke-
rült, emlékszem, anyuka vit-
te neki a kosztot. Úgy hétesz-
tendős koromban ismét költöz-
nünk kellett, ezúttal Pusztapóra 
kerültünk. Pista bátyámat bead-
ták Mezőtúrra egy családhoz, 
mellém pedig egy bécsi kisasz-
szonyt fogadtak, hogy néme-
tül tanítson. A második és har-
madik elemit magántanulóként 
végeztem el, majd apám bejut-
tatott egy pesti magániskolá-
ba. Nagy trauma volt, hogy ab-
ba az intézetbe adtak, mert ott 
csupa, nálam nagyobb lány ne-
velkedett. Emlékszem, később 
egy Nógrád megyei kis falu-
ba kerültünk, Tolmácsra, ahon-
nan vicinálissal jártam be a vá-
ci iskolába. A bátyám később a 
piaristákhoz került, majd érett-
ségi után a mosonmagyaró vári 
mezőgazdasági főiskolán vég-
zett. Ötödikes lehettem, ami-
kor apám Ecséden kapott ál-
lást. A sok bejárás fárasztó volt, 
ezért apuka azt mondta, hogy 
mivel egy évvel korábban kezd-

tem az iskolát, nem baj, ha egy 
évet kihagyok. Úgy is történt: 
életemnek egyik legszebb és 
legjobb éve volt. Egy barátnőm 
édesanyjának gyönyörű könyv-
tára volt, ahol sorra olvastam a 
könyveket. Emellett rajzoltam, 
festegettem, annak éltem, ami 
nekem jólesett. Az édesanyám-
tól rengeteg magyar nótát tanul-
tam, amelyekre a mai napig em-
lékszem. Az apám szintén nagy 
nótakedvelő volt, össze is írt ren-
geteg dalt egy füzetben, amit 
azóta is őrzök. 1933 augusztu-
sa a gödöllői cserkész jamboree 
miatt emlékezetes számomra, 
ahol bemutattak egy arab társa-
ságnak. Egy Mustafa nevű fia-
talember adott nekem egy név-
jegyet, valószínűleg tetszettem 
neki. Szép hajam volt, copfban 
hordtam, de az mindig is bán-
tott, hogy ilyen alacsony marad-
tam. Apuka biztatott, hogy kicsi 
a bors, de erős. Igaza volt, mert 
ez az erő tartott meg a 95. éve-
mig. Soha az életben nem vol-
tam beteg, akármilyen viszon-
tagságos körülmény is jött. Ezért 
is választottam aztán a végén a 
védőnői pályát. Szerettem volna 
gyermekorvos lenni, de ahhoz 

se pénz, sem pedig a megvál-
tozott politikai viszonyok nem 
voltak alkalmasak. A 6. osztályt 
Budapesten, a Zrínyi Ilona líce-
umban végeztem jó eredmény-
nyel, ahol németül és franciá-
ul tanultam, később jeles ered-
ménnyel végeztem. 

„A VÉDőnőI pÁLYA 
JeLenTeTTe A JÖVőT”
– Felvetődött a kérdés, hogy 

hogyan tovább, mert apámnak 
nem volt állandó állása, ezért 
kénytelen voltam vállalni vala-
mit, hogy el tudjak indulni az 
életben. A Magyar Lányok ne-
vű hírlapban találtam egy hir-
detményt, hogy érettségivel 
vagy tanítónői oklevéllel rendel-
kező lányokat vesznek fel a bu-
dapesti védőnőképzőbe. Köz-
ben apám egyik barátja beaján-
lott korrepetitornak gyengén ta-
nuló gyermekek mellé. Délután 
velük foglalkoztam, délelőtt pe-
dig a magyar–francia biztosító 
társaságnál dolgoztam. Egyet-
len célom az volt, hogy fönntart-
sam magam. Fél év telhetett el, 
amikor a szüleimmel Pestre köl-
töztünk, ahol beiratkoztam gép- 
és gyorsíró tanfolyamra, hogy 

irodai munkát tudjak vállalni. 
Mérei Ferenc, a híres pszicho-
lógus szerzett nekem irattáros 
munkát egy nagykereskedőnél. 
Közben megjött a védőnőképző 
intézettől az értesítés, hogy fel-
vettek. A nyáron előírás szerint 
kötényt, ruhát, fityulát varrat-
tunk az erre a célra kapott kék 
textíliából. A képző előtti nyarat 
Gárdonyban töltöttem, sokat für-
dőztem az akkor még felfedezet-
len Velencei-tóban. Szeptember-
ben az irodavezető még rá akart 
beszélni arra, hogy maradjak ná-
la nagyobb fizetésért, azonban 
azt tudni kell, hogy akkoriban 
30-40 pengőt kerestem havonta, 
és reggel 7-től este 10 óráig dol-
goztattak egy óra ebédszünet-
tel, villanyfény mellett. Ezt csak 
átmeneti megoldásnak tekintet-
tem, tudtam, hogy a védőnőkép-
ző jelenti a jövőmet. A fővárosi 
Nagyvárad téren egy új, angol 
mintára felszerelt intézet várt 
bennünket. Először ápolástani 
elméletet tanultunk, majd a vizs-
gák után a kórtermekbe kerül-
tünk gyakorlatra, ahol sokszor le 
is rajzoltam az ápolási teendőket. 
Két és fél év után, 1940 januárjá-
ban végeztem el a képzőt, majd 
egy tapasztalt szakember mellé 
helyeztek Mezőkövesdre, akivel 
együtt laktam a szolgálati laká-
sában. Ott tanultam meg kerék-
pározni, ami azért volt fontos, 
mert sokszor 5-6 községet is be 
kellett járni. Ebben az időszak-
ban találkoztam a népművésze-
ti berkekben híres Kiss Jankó 
Bori hímzőasszonnyal, aki cso-
dálatos matyó mintákat varrt. 
Egy párnahuzatot kaptam is tő-
le ajándékba, amit hosszú évti-
zedekig őriztem. Közben szép 
dolgozatokat írtam, amit visz-
sza kellett vinni az intézetbe. A 
mezőkövesdi vezető főorvos rá-
írta, hogy az írásom akár leköz-
lésre is alkalmas. Sajnos, mind-
ez nem segített rajtam, mert a vé-
dőnői oklevélhez nem adtak ki-
nevezést a származásom miatt. 
Édesanyám részéről megvolt a 
katolicizmussal a kapcsolat, de 
apám zsidó volt. A főnökasszony 
végül beprotezsált a Park Szana-
tóriumba – folytatta emlékezését 
Kató néni.

(Folytatás az 5. oldalon.)

SZeRencSI híReS embeRek
Kevesen tudjuk, hogy elő-

deink közül kik voltak azok, 
akik életükkel, munkájuk-
kal, anyagi támogatásuk-
kal, önzetlenségükkel meg-
alapozták településünk vá-
rossá fejlődését, hozzájárul-
tak Szerencs társadalmi, kö-
zösségi életének kialakításá-
hoz. Akad közöttük országo-
san, sőt nemzetközileg is elis-
mert híresség, de szép szám-
mal vannak, akikről még nem 
hallottunk. Őket mutatja be e 
sorozat.

cSukA mIkLÓS
Becsületes munkában meg-

öregedett tisztviselője volt Sze-
rencs városának, negyven esz-
tendőn keresztül páratlan hű-
séggel szolgálta az akkori köz-
ség érdekét. Történelmi kor-
szakváltás idején, a kiegye-
zéskor foglalta el hivatalát: 

1867. június 18-tól, megszakí-
tás nélkül városunkban teljesí-
tette jegyzői kötelességét.

A vármegyei és községi köz-
igazgatás ezen időszak alatt 
óriási változáson ment ke-
resztül. Gyakran válságos vi-
szonyok közepette kellett meg-
őriznie egyenes, szilárd jelle-
mét. Sokszor volt kísértésnek 
kitéve, de ő határozottan ki-
tartott elvei mellett. Karaktere 
a város polgárainak osztatlan 
elismerését, ragaszkodását, és 
a kedves titulust, „Miklós bá-
tyánk” megszólítást eredmé-
nyezte. Mint vezető tisztvise-
lő, mindig a köz javán munkál-
kodott, teendőit lelkiismeretes 
pontossággal látta el, s ez meg-
szerezte számára a felettes ha-
tóságok bizalmát és elismeré-
sét is.

Negyven év szép idő az em-
ber életében, de még szebb e 

hosszú idő a közszolgálatban. 
Tősgyökeres szerencsi polgár 
lévén, Csuka Miklós együtt 
élt a helyiek gondjaival, keres-
te a megoldást problémájukra. 
Jegyzősége idején épült fel a cu-
korgyár, az állami elemi isko-
la és óvoda, megalakult az ön-
kéntes tűzoltóság, és megkezd-
te lapkiadását a Tokaj-Hegyal-
ja újság. Több népszámlálás 
törvényes lebonyolítása, a tűz-
vészben elpusztult Fő utca új-
jáépítése is a nevéhez köthető. 

Nem véletlen tehát, hogy nyug-
díjba vonulása alkalmával ma-
gával vitte városunk lakosságá-
nak osztatlan elismerését. Az 
elöljáróság rendkívüli képvi-
selő-testületi ülésen határozta 
el, hogy főjegyzőjét visszavo-
nulása alkalmával elismerés-
ként arany tollal és az érdemeit 
megörökítő jegyzőkönyv dísz-
kötetével ajándékozza meg. 
Dr. Kovács Gábor képviselő-
tag, aki húsz éve ismerte kol-
légáját, köszöntőjében biztosí-

totta arról, hogy a város min-
dig hálás szívvel fog megem-
lékezni róla.

Mi is ezt a példát követve 
hajtunk fejet az életét Szerencs 
fejlődésének szentelő Csu-
ka Miklós előtt, akinek kézje-
gyét a Zempléni Múzeum ké-
peslevelezőlap-kollekciójának 
egyik darabja őrzi. Beárnyé-
kolja a visszaemlékezést az a 
tény, hogy neve még utcai név-
táblán sem maradt fenn e vá-
rosban, pedig többet tett e kö-
zösségért, mint például Ságvá-
ri Endre…

Ónodi Csuka Miklós nyugal-
mazott főjegyző, életének 79., 
házasságának 14. évében 1915. 
április 15-én hunyt el Szeren-
csen. Rengetegen járultak rava-
tala elé, majd a búcsúbeszédek 
után, a református sírkertben 
helyezték örök nyugalomra.

O. Z. M.

Abaújszántón a szülőkkel a ‚70-es években.

Illusztráció



2011.  november 11.aktuális 5

Védő néni! Hogy tetszik lenni?
A fenti kérdést tizenöt év-

vel ezelőtt tette fel Szabóné 
Szentléleki Terézia védőnő 
idős kolleginájának, Mohr 
Katalinnak. – Jól – hangzott 
a válasz és a meghatározás 
mit sem változott napjainkig, 
merthogy kitűnő egészség-
nek és remek memóriának ör-
vend a kilencvenötödik élet-
évét október 17-én betöltött, a 
Gyémántkapu Idősek Ottho-
nában élő törékeny hölgy. 

– Rosenthal Péterné, az in-
tézmény vezetője és az egy-
kori kollégák meglepetésnek 
szánták a születésnapi meg-
emlékezést – sorolja a Mádon 
élő Halászné Krajnyák Anita 
védőnő. A meglepetés az lett, 
aminek szánták: bizony az év-
százados életkorhoz közel járó 

Mohr Katalin elérzékenyült az 
ismerősök, majd a 95-ös szám-
mal ékített torta láttán. A fény 
felragyogott szemeiben, ki-

csit lecsurrant az arcára. Nem 
könnyek voltak azok, csupán 
a jóleső érzés párafoszlányai. 
Azután mesélt az aktív évek-
ről könnyedén, mintha a hiva-
tásának kezdeti szakaszai teg-
nap történtek volna. Márpedig 
nem tegnap történtek, a tavaly 
kapott Rubin Oklevél is bizo-
nyítja, hogy a pályafutása 1940-
ben indult. – Tudjátok kedves-
kéim, volt egy remek vezető vé-
dőnő, Tóth Istvánné Dobi Mag-
da, aki mindig biztatott, hogy 
írjam meg hivatásom történé-
seit – sorolta az ünneplőknek 
Mohr Katalin. – Nem lett belőle 
semmi, mert ápolnom, gondoz-
nom kellett a szüleimet is, akik 
mindketten betöltötték száza-
dik évüket, egyikük százhat 
évet tudhatott maga mögött. 
Másrészt van egy idézőjelbe 

tett nagy hibám, ami apám-
hoz, az egyik tanácsához fűző-
dik. Azt mondta: lányom, jónak 
lenni és segíteni, mindig ez a 
legjobb befektetés…

Ennek alapján lettem védő-
nő, az ezt megelőző, öt évig tar-
tó ápolónői tevékenység után. 
Egyszóval nem volt időm so-
rokba szedni pályafutásom tör-
ténetét, pedig csak a csavargá-
saim megtöltöttek volna jó né-
hány oldalt – mondta a kilenc-
venöt esztendős hölgy, majd a 
későbbiekben a születésnapon 
jelenlévő kolleginákkal idézték 
fel a közös élményeket. Végül 
megjegyezte, tényleg jól van, 
remekül érzi magát az intéz-
ményben, az ott dolgozó ápo-
lók mindenben a segítségére 
vannak.

SfL

előfizetési akció 
A 2012-es évre is kedvez-

ménnyel fizethetik elő olva-
sóink a Szerencsi Híreket. 

Az újságot jövőre válto-
zatlan áron, 150 forintért 
lehet majd megvásárolni a 
boltokban és az újságáru-
soknál. Akik az éves vagy 
féléves előfizetés mellett 
döntenek, olcsóbban, da-
rabonként 131 forintért jut-
nak hozzá közéleti lapunk-
hoz, amit a hírlapkézbesítő 
házhoz visz.

Az elmúlt évek gyakorla-
tának megfelelően a Szeren-

csi Hírek 2012-ben is össze-
sen 21 alkalommal jelenik 
meg. Januártól júniusig, va-
lamint augusztustól decem-
berig havonta két lapszám 
lát napvilágot, júliusban a 
szerkesztőség munkatársai-
nak éves szabadsága miatt 
szünet van.  A 21 db újsá-
gért a 2012-es esztendőre vo-
natkozó kedvezményes éves 
előfizetési díj 2750 forint. A 
várostól távol élő olvasónk-
nak az előfizetési díj és a fel-
adási költség befizetése mel-
lett 2012-ben is postázzuk la-
punkat. 

Hogyan lehet a 2012-es évre 
kedvezményesen előfizetni a Sze-
rencsi Híreket?

– Régi előfizetőinknek legegy-
szerűbb az őket felkereső hírlap-
kézbesítőnél. 

– Új előfizetőknek a postán és a 
hírlapkézbesítőnél.

– Telefonon a 47/561-180-as 
szám tárcsázásával.

– Küldjön e-mailt a szeren-
csihirek@szerencs.hu címre a név, 
a pontos lakcím és a megrendelés 
időtartamának megjelölésével. 

Válassza az Önnek kényel-
mesebb megoldást!

a szerkesztőség

egy gazdag életút 
kRónikÁJa

(Folytatás a 4. oldalról.)

a nagy HÁBoRú 
neHéz éVei 

– Több kitérő után érkeztem 
haza Mezőzomborra, ahol idő-
közben a szüleim letelepedtek. 

Gróf Andrássy Gyuláné ki-
adta a birtokát a középparasz-
toknak, akik a gondos művelés 
fejében a fele gazdaságot kap-
ták fizetségül. Ennek lett a ve-
zetője édesapám. Aztán jött a 
deportálások éve. 1944. május 
15-ét írtak, amikor megjelent 
nálunk két csendőr, a szüleim 
származási papírjait követel-
ve. Apám azt mondta, hogy az 
iratok a méltóságos asszonynál 
vannak. Tudtuk, hogy nem vár-
hatjuk meg még egyszer, hogy 
kijöjjenek, ezért összeszedtük 
a legszükségesebb dolgokat. 
Mádon a katolikus plébános 
adott nekünk szállást. A bátyá-
mat közben Erdélybe irányítot-
ták lövészárkot ásni, onnan az-
tán a román hadsereg segítsé-
gével került vissza Debrecenbe. 
1944 szörnyű karácsonyát már 
együtt töltöttük. A felszabadu-
lás után egy kolozsvári barát-
nőm szerzett nekem állást: gróf 
Mikes dongalábú kislánya mel-
lé kerültem egy időre Erdélybe. 
Később ismét Mérei Ferenc se-
gített rajtam, hogy elhelyez-
kedjem, majd egy ideiglenes 
járványkórház létesült Rima-
szombaton, ahová munkaszol-
gálatosok mellé kerestek ápo-
lónőket. A lepecsételt vonattal 
élőhalott, 45-50 kilós emberek 
érkeztek, akiket föl kellett táp-
lálni. Felelősségteljes munka 
volt. Az orvos százados a dié-
tás konyha vezetését bízta rám, 
ahol főznöm kellett. Aztán fel-
számolták a kórházat. Nagyon 
megrázó volt, ahogy a félig 
gyógyultak meneteltek az állo-
más felé és énekelték: mennek 
haza végleges szabadságra. De 
nem oda mentek, hanem a ha-
lálba. Az ápolónők búcsúün-
nepélyén egy lóherét ábrázoló 
medált kaptam, amit azóta is a 
nyakláncomon hordok. Rá van 
írva: 1943 – vesztegzár. A felsza-
badulás után egy bábaasszony 
mellett segédkeztem: látogat-
tuk a terhes anyákat, a kisbabá-
kat, és különféle egyéb bajokat 
láttunk el. Krumplit, tojást kap-
tunk fizetségül, de pénzt soha.

a szegény eMBeRek 
szolgÁlatÁBan 

– Apámnak jó kapcsolatai vol-
tak, így szerzett albérletet Sze-
rencsen. A cukorgyári kam-
pányban is segített, bár akkor 
már 70. évét is betöltötte. Hív-
ták a mezőzombori szövetke-
zethez, hogy irányítsa a gaz-
dálkodást, de már nem vál-
lalta. Csekély nyugdíjból éltek 
anyámmal, de a bátyámmal 
szerényen segélyeztük őket. 
Közben állást kaptam a védő-
nőképző intézetben, mint okta-
tó, ami igen nagy szó volt. Az 
István kórház belgyógyászati 
osztályát kaptam, együtt dol-
goztam az Isteni Megváltó Le-
ányai Irgalmas Rend apácáival. 
A lehető legjobb ápolást akar-
tuk nyújtani a szegény embe-
reknek. Aztán bedobtak a mély-
vízbe: Szikszóra kerültem védő-
nőnek, amelyhez még hat má-
sik község tartozott. Biciklivel 
jártam településről településre 

és rám sózták a növendékeket 
is. Nagyon nehéz időszak volt. 
Kértem az Abaújszántóra való 
áthelyezésemet, amit 1950. ja-
nuár 1-jével meg is kaptam. Hu-
szonhárom évet töltöttem ott vé-
dőnőként a legnagyobb egyetér-
tésben az orvosaimmal, a gon-
dozottakkal. Növendékeimből 
jó szakemberek lettek. Ebben a 
járásban nyolc évet, mint vezető 
védőnő töltöttem el, de amellett 
megvolt a körzetem is. Aztán 
Szerencshez csatoltak minket, s 
akkor már nem vezetőként, ha-
nem mint egyszerű védőnő dol-
goztam tovább. 1974. augusztus-
ban mentem nyugdíjba. 

nyUgdÍJas esztendők
– A szüleim, dacára zakla-

tott életüknek, nagyon szép kort 
megéltek, ezért a további éveim 
azzal teltek, hogy besegítettem 
nekik és ápoltam őket. Anyám 
106 évet, apám 100 évet és 10 hó-
napot élt. A bátyámat is elláttam, 
miután elhatalmasodott rajta a 
Parkinson-kór. Még szerencse, 
hogy nem mentem férjhez, mert 
képtelen lettem volna a házassá-
gom mellett gondozni őket. Volt 
egy jó barátom, még a váci iskolá-
ban ismerkedtem meg vele. Szel-
lemi kapcsolatunk a haláláig ki-
tartott, most a fiával ápolok ha-
sonló barátságot. Lett volna ké-
rőm három is, orvosok, de nem 
mertem belefogni egy rendes há-
zas életbe a körülmények miatt. 

Négy éve élek az idősek ottho-
nában. Lassacskán telnek a nap-
jaim: nagyító segítségével tudok 
olvasni, hallgatom a tévét, leve-
leket írok. Egy időben egyik ba-
rátomtól a másikig mentem, de 
a házirend miatt hetenként már 
csak egy napon mehetek ki az 
intézetből, ami kevés, mert hi-
ányzik a társaság. Abaújszántó-
ról, Bekecsről időnként eljönnek 
meglátogatni. Az októberben 
ünnepelt 95. születésnapomon 
nagyon meghatott, hogy a sze-
rencsi önkormányzat a súlyossá 
vált anyagi helyzetben is gondolt 
rám, és egy gyönyörű fehér ró-
zsacsokorral és egy tortával aján-
dékoztak meg – idézte az ünne-
pi pillanatot Kató néni, majd a 
védőnői hivatás jelenéről szólt: – 
Mire főiskolai képzettséghez kö-
tötték a védőnőséget, a gyerekek 
száma megfogyatkozott. Volt 
olyan, hogy egy év alatt nyolc-
van csecsemőt ápoltam, most a 
születésszám jóval kisebb. Ezál-
tal a foglalkoztatottság minősége 
is megváltozott. Nem szeretnék 
most védőnő lenni. Az én időm-
ben másképp volt: amit nyújtot-
tam, azért mindig megkaptam a 
megfelelő megbecsülést. Pályám 
elismeréséül tavaly vettem át a 
rubindiplomámat. A hivatásom 
adott értelmet és célt az életem-
nek – fogalmazott Mohr Katalin.

Hegymegi Rita

Mohr Katalin szívesen mesélt 
életéről.

anyakönyVi  
HÍRek

Születtek: Kállai Dalma 
Dorina, Bán Eszter, Pecze 
Annamária, Takács József, 
Tisza Flóra, Fige Liza, Ko-
csis Botond, Gulyás Leven-
te. 

Üdvözöljük városunk ifjú pol-
gárait!

Házasságot kötöttek: Berta 
Bettina – Beregi Gábor. 

Elhunyt: Baksi Jánosné, szü-
letett Kolozsvári Piroska 74 
éves, Tóthné Abonyi Mária 90 
éves, Tóth László 73 éves, Csor-
ba Istvánné, született Gajdos 
Emma 91 éves. 

ÁllÁs
aJÁnlatok

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja helyi kiren-
deltségén nyilvántartott állás-
ajánlatok alapján Szerencsen 
fodrászként, termelési műszak-
vezetőként, autószerelőként, 
gumijavítóként és pályakezdő 
eladóként lehet elhelyezked-
ni. Ugyancsak a városban ke-
resnek pénzügyi, biztosítási ta-
nácsadókat és szerkezetlakato-
sokat. Encsen kárpitosokat, Le-
gyesbényén ács-állványozót al-
kalmaznának. Tel.: 47/361-909.

elMaRadt a teRVezett felúJÍtÁs
Mint arról koráb-

ban beszámoltunk, 
ez évtől új római 
katolikus plébáno-
sa van Szerencsnek. 
A mádi egyházköz-
ségből érkező Dar-
vas László (fotón-
kon) nagy reménye-
ket fűzött ahhoz, hogy megva-
lósulhat a hivatalként és ott-
honként egyaránt funkcioná-
ló plébániaépület felújítása.

– Az eredeti tervek a plébá-
nia teljes belső rekonstrukció-
ját tartalmazták. Több árajánla-
tot kaptunk a kivitelezést végző 
cégektől, amelyeket elfogadha-
tónak találtunk – tájékoztatta a 
Szerencsi Híreket Darvas Lász-
ló. A plébános hozzátette, hogy 
az elképzelések szerint az egri 
érsekség a teljes felújítás költsé-
gét finanszírozta volna. Miután 
az árajánlatokat a helyi, egyhá-
zi képviselő-testület elfogadta, 
az a javaslat született Egerben, 
hogy tárgyalják újra a költsége-
ket a kiválasztott vállalkozóval, 
mivel azokat az érsekség túlzó-

nak találta. Ezt követő-
en az új árajánlatokat 
nyújtsák be Egerbe, 
ahol majd döntenek.

– Úgy alakult, hogy 
a munkálatokat el-
végző cég kiválasztá-
sára már nem került 
sor, mivel október 

elején kiderült: a tervezett re-
konstrukcióra sem engedélyt, 
sem pénzt nem kapunk Eger-
ből – emelte ki a római katoli-
kus plébános. 

Pénz hiányában tehát a ter-
vezett korszerűsítés nem való-
sulhatott meg, csak a legszük-
ségesebb javításokat tudták el-
végezni. Ehhez azonban a plé-
bánosnak tőkeerős vállalkozót 
kellett keresnie, aki a finanszí-
rozásban is részt tud vállalni. 
Így esett a választás egy jó refe-
renciával rendelkező környékbe-
li vállalkozóra, aki csupán a plé-

bánoshoz fűződő régi ismeretsé-
ge miatt vállalta el a munkálatok 
elvégzését. 

A részleges felújítás a plébá-
nosi lakrészt és a hozzá tarto-
zó fürdőszobát érintette, vala-
mint kialakítottak egy új irodát 
az épület első részében. 

– A legnagyobb hibákat ki-
javítottuk, a teljes felújítás bol-
dogabb időkre vár – fogalma-
zott Darvas László, aki ideigle-
nesen a taktaharkányi plébáni-
án kapott elhelyezést, onnan jár 

be naponta Szerencsre. – Már 
csupán a takarítás van hátra. A 
festést már elvégezték, de a nyí-
lászárók, valamint a burkolatok 
cseréje létfontosságú lenne. 

A szerencsi plébános szerint 
napjainkra az egyházak – a csa-
ládokhoz hasonlóan – minden-
napi megélhetési gondokkal 
küzdenek. Ezért fontos, hogy 
újra tudatosuljon az emberek-
ben, hogy milyen nagy szük-
ség van az egyháztámogatások 
befizetésére.                     E. K.

egyHÁzi 
közleMény

A római katolikus egyház-
község értesíti a híveket, hogy 
a nyári időszámítás kezdetéig a 
szentmisék 17 órakor kezdőd-
nek. Az egyházközség továbbá 
felhívja a római katolikus egy-
háztagok figyelmét, hogy az 
éves egyházfenntartási járu-
lék összege a 2012-es évben is 
személyenként 2000 forint lesz.

gyógyÍtó Beszélgetés
Kritikus helyzetek megelőzé-

se a célja annak a telefonos szol-
gálatnak, mely a bajba jutott 
embereket segíti lelki problé-
máik megoldásában. A Telefon-
lelkigondozás a Magyarországi 
Református Egyház egyik leg-
régebben működő missziója. A 
szolgálat munkatársai tavaly 
közel 11 ezer percnyi beszél-

getést folytattak lelki válság-
ba került emberekkel. Önként 
vállalt feladatuk a krízisinter-
venció és a mentálhigiénés pre-
venció. Családi gondok, lelkiis-
mereti, erkölcsi és hitbéli kérdé-
sek megbeszélésére a 06/1-201-
0011-es számot hívhatják a rá-
szorulók minden nap 17 és 21 
óra között. 
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Munkában a PaRLaMEnTI CukORbIZOTTSáG
A Magyar Országgyűlés 

június 27-i ülésén létrehoz-
ta a cukorgyárak privatizá-
cióját, valamint Magyaror-
szág Európai Unióhoz tör-
ténő csatlakozása óta a kö-
zösségi cukorreformok so-
rán képviselt hazai állás-
pontot értékelő és annak itt-
honi következményeit feltá-
ró vizsgálóbizottságot, mely 
döntést a parlamenti pártok 
közül egyedül a szocialis-
ta frakció ellenezte. A 16 ta-
gú (8 kormánypárti, 8 ellen-
zéki) bizottságnak Koncz Fe-
renc, a szerencsi választóke-
rület képviselője is tagja lett.

A testület létrehozásának 
előzménye, hogy a rendszer-
váltás idején, 1990-ben össze-
sen 12 cukorgyár működött (11 
vállalattal) Magyarországon, 
6000 főt alkalmazva, összesen 
600 ezer tonna kapacitással. 
Ezekből napjainkra egyetlen 
üzem maradt, a 105 ezer ton-
na kapacitású kvótával rendel-
kező, az osztrák Agrana tulaj-
donában lévő kaposvári Ma-
gyar Cukor Zrt., ahol 300 em-
ber dolgozik.

Az újonnan felállt bizottság 
azonnal munkához látott, ed-
dig nyolc ülést tartott. Az első 
alkalommal a bizottság ügy-
rendjét határozták meg, majd 
július 26-án a vizsgálati prog-
ram megvitatása, tárgyalásá-
nak ütemezése szerepelt napi-
renden. Koncz Ferenc már ek-
kor elmondta, hogy Szerencsen 
minden a cukor köré épült. A 
csokoládé, illetve mindazok a 
lépések az elmúlt időszakban, 
amelyek ezt a települést város-
sá és erős élelmiszeripari köz-
ponttá alakították. A képvise-
lő véleménye szerint nem kel-
lett volna lemondani a cukor-
kvótáról, ezért nagyon fon-
tos meghatározni a felelőssé-
gi kört. Továbbá hozzátette, 
hogy a bizottságnak utat kell 
mutatnia a jövő számára. Meg 
kell vizsgálni, hogy egy ilyen 
stratégiai élelmiszernél, mint 
a cukor, milyen kormányza-
ti lépések szükségesek ahhoz, 
hogy az ország legalább a sa-
ját fogyasztását tudja biztosíta-
ni. Kiemelte, hogy a kaposvá-
ri gyár jelenleg körülbelül 105 
ezer tonnát termel, és éven-
te hazánkban 310 és 330 ezer 
tonna közötti mennyiségű cu-
kor fogy el. Nagyon fontosnak 
tartja, hogy a magyarországi 

igényeket egy ilyen jó adottsá-
gokkal bíró országban, mint a 
mi hazánk, saját erőből tudjuk 
kielégíteni. Koncz Ferenc úgy 
vélte, hogy a cukorkvóták le-
csökkenése és a gyárak bezárá-
sa ellen csak kormányzati fel-
lépéssel lehetett volna hatéko-
nyan küzdeni.

MEnnyIbE kERüLnE 
EGy új üZEM éPíTéSE?
A bizottság harmadik ta-

nácskozását augusztus 8-án 
tartotta, amikor meghallgat-
ták Kelemen István, a Cukorré-
pa Termesztők Országos Szö-
vetségének főtitkára és 
Zsigmond András, a 
Cukoripari Kutatóinté-
zet ügyvezető igazgató-
jának beszámolóit. Ke-
lemen István szerint a 
magyar cukoripar pri-
vatizációja nem volt tel-
jesen átgondolt, a szak-
mai befektetők pedig 
főként piacszerzési cél-
lal hozták ide pénzüket. 
Zsigmond András úgy 
vélte, a hazai üzemek 
privatizációjához sok 
illúzió kapcsolódott, 
többen úgy gondolták, 
hogy gyorsan bevezet-
hető lesz az Európai Kö-
zösség cukorrendtartá-
sa, és hamar fel lehet zárkózni 
az uniós szinthez. Bebizonyo-
sodott, hogy ezek csak remé-
nyek voltak, a cukorrendtartás 
bevezetését el kellett halaszta-
ni, mert Magyarország nem 
lett gyorsan az Európai Kö-
zösség tagja. Mindkét szakér-
tő egyetértett abban, hogy Ma-
gyarországon csak akkor tart-
ható fenn hosszabb távon a cu-
korrépa-termelés, ha a tavalyi 
kvótaár megmarad, ami 26,2 
euró volt tonnánként és ehhez 
jött még a legfeljebb 11,1 eurós 
nemzeti kiegészítés, amelynek 
tényleges mértéke csak 9,5 eu-
ró volt 2010-ben. A szakembe-
rek szerint ugyanis a rentábi-
lis cukorrépa-termesztéshez 40 
euró körüli tonnánkénti átvé-
teli ár szükséges. Magyaror-
szágon az uniós csatlakozás-
kor 401,684 tonna cukorkvóta 
állt rendelkezésre, most pedig 
összesen 105,420 tonna cukor-
kvóta van a Magyar Cukor bir-
tokában. A 2006-tól tartó uni-
ós cukorreform következtében 
összesen 301,261 tonna kvótá-
ról mondtak le az előállítók. Ez 
a 2004-es kvóta 75%-a.

1990-ben Magyarországon 
még 120 ezer hektáron termel-
tek cukorrépát. A feldolgozott 
alapanyag mennyisége elérte 
a 4,2 millió tonnát. 2004-re, az 
uniós csatlakozás idejére a cu-
korrépa termőterülete 64 ezer 
hektárra csökkent, a feldolgo-
zott répa 3,5 millió tonna volt 
éves szinten. Jelenleg valami-
vel több, mint 13 ezer hektáron 
termelnek hazánkban cukor-
répát, amit a kaposvári cukor-
gyárban dolgoznak fel. Zsig-
mond András szerint Magyar-
országon egy új cukorgyár épí-
tése, amely éves szinten mint-

egy 100 ezer tonna cukor elő-
állítására volna képes, mintegy 
60 milliárd forintba kerülne, 
hozzászámolva az infrastruk-
turális beruházások költsé-
gét, összesen mintegy 80 mil-
liárd forintot tenne ki. Jelez-
te, hogy ennél kisebb kapaci-
tású gyár létesítése tudomása 
szerint nem gazdaságos, illet-
ve a cukor előállításához szük-
séges kisebb méretű berende-
zések jelenleg nem is kapha-
tók. Alternatívaként említet-
te, hogy esetlegesen a kapos-
vári termelési kvótát lehetne 
emelni évi 150-200 ezer tonná-
ra. Szükség esetén pedig akár 
nádcukor-finomításra is vál-
lalkozhatna az üzem, így az 
megtermelhetné a belföldi cu-
korszükségletet. Kelemen Ist-
ván pedig arról beszélt, hogy 
a cukorrépa-termesztés helyett 
meg lehetne vizsgálni a Stevia 
nevű édesítőszer alkalmazását 
is, mivel ezt egy hasonló nevű 
növényből nyerik ki, jó hatás-
fokkal. Ezt az édesítőt cukorbe-
tegek és diétázók is fogyaszt-
hatják. Hozzátette, hogy Ma-
gyarországon csak akkor éri 

meg a cukorrépa termeszté-
se, ha jelentős vízgazdálkodá-
si programot valósítanak meg 
a kaposvári üzem mintegy 50 
kilométeres körzetében. Er-
re azért volna szükség, hogy 
egy esetlegesen aszályos idő-
szakban a növényeket öntöz-
ni lehessen. Emellett a szállí-
tási költséget is lehetne csök-
kenteni. Tovább árnyalja a ké-
pet, hogy a speciális, nagy érté-
kű, a termesztéshez kapcsoló-
dó gépeket hamarosan, azaz a 
2012/2013-as kampányidősza-
kig le kellene cserélniük a ter-
melőknek. Továbbá fenn kelle-

ne tartani a jelenlegi 26,2 eu-
rós tonnánkénti cukorrépa-
minimálárat, valamint a nem-
zeti támogatás lehetőségét.

a PRIvaTIZáCIó 
köRüLMényEI

A bizottság október 4-én 
megtartott ülésén tájékoztatót 
hallgattak meg a cukorgyári 
privatizáció 1990–1992. évi el-
ső szakaszáról, az Állami Va-
gyonügynökség Igazgatótaná-
csa (ÁVÜ IT) döntés-előkészí-
téseiről Csepi Lajostól, az Ál-
lami Vagyonügynökség volt 
ügyvezető igazgatójától és 
Bártfai Bélától, az Állami Va-
gyonügynökség igazgatótaná-
csának volt tagjától. 

Csepi Lajos elmondta, priva-
tizációs szempontból pozitív 
folyamat volt a hazai üzemek 
1990-ben elindított magánosí-
tása, mert a cukoripar akkori 
problémájára megoldást jelen-
tett, hogy az új partner pótolja 
a piacokat, az elmaradt állami 
fejlesztési forrásokat, és ápolja 
a termelőkkel lévő kapcsola-
tot. Az 1990 tavaszán létrejött 
ÁVÜ az első időszakban nem 
tudta meghatározni a magá-
nosítást, „mentette, ami ment-
hető”, a vállalati tanácsok már 
a vagyonügynökség létrejötte 
előtt előkészítették a szerződé-
seket, azokat tette az igazga-
tótanács elé. Csepi Lajos sze-
rint nem voltak normálisak a 
viszonyok, a szocialista válla-
latvezetők mindent megtettek 
azért, hogy megőrizhessék po-
zícióikat a magánosított cégek-
ben, az élelmiszeripar jelentős 
része csődhelyzetben volt, az 
állam pedig a munkahelyek 
megtartása érdekében kötött 
kompromisszumokat, vagy 
tanúsított megalkuvást. A pri-
vatizáció célja a törvény szerint 
az volt, hogy a hazai termelő-
vagyon hatékonyabban mű-
ködjön, szabadpiaci versenyre 
épülő gazdasági rendszer, vál-
lalati struktúra jöjjön létre. A 
jogszabály előírta, hogy az ál-
lami vagyont nyilvános pályá-

zaton, versenyeztetéssel kell 
értékesíteni, a feltételeket nem 
szabad korlátozni. Ezen elvárá-
soknak az ÁVÜ létrejötte után 
kellett megfelelni. Az előadó 
megjegyezte, hogy 1990-re hat 
hazai cukorgyár már meg is ál-
lapodott külföldi befektetőkkel 
a privatizáció fontosabb eleme-
iről. A volt ügyvezető igazga-
tó szerint az élelmiszeripar pri-
vatizációjában a mezőgazda-
sági termelők azért nem jutot-
tak meghatározó tulajdonhoz, 
mert nem feleltek meg a felté-
teleknek, nem tudtak megfele-
lő tőkét, piacot, termelési tech-

nológiát, szakértelmet 
biztosítani. Azt köve-
tően, amikor hat cu-
korgyárat értékesítet-
tek, és az ÁVÜ érzékel-
te a feszültséget, úgy 
döntött, a fennmaradó 
öt üzemet magyar ter-
melői tulajdonosi kör-
ben tartja, így azok az 
első Magyar Cukor Rt.-
be kerültek, amely vé-
gül 1-2 évig működött, 
majd pénzügyi-gaz-
dasági problémák mi-
att csődbe ment. Bárt-
fai Béla elmondta: 20 
évvel ezelőtt más volt a 
jogszabályi háttér, más 
a parlamenti akarat is. 

Akkor a közvélekedés szerint 
a magánosításé volt a jövő, az 
állam pedig a legrosszabb tu-
lajdonos; az Országgyűlés tör-
vényben és a vagyonpolitikai 
irányelvekben rögzítette a cé-
lokat. A vagyonügynökség eb-
ben a közszellemben tette a 
dolgát.

Október 7-én a cukorgyári 
privatizáció 1990–1992. évi el-
ső szakaszáról, az Állami Va-
gyonügynökség Igazgatóta-
nácsa döntés-előkészítéseiről 
Bokros Lajostól, az Állami Va-
gyonügynökség igazgatóta-
nácsának volt tagjától hallgat-
tak meg beszámolót a bizott-
ság tagjai. Bokros Lajos kiállt 
a magyar cukorgyárak pri-
vatizációja mellett. Szerinte a 
’90-es évek elején az ÁVÜ-nél 
egyetértés volt abban, hogy 
a cukorgyárak privatizációja 
fontos, hozzátette: a magáno-
sítás során nem a vételár ma-
ximalizálása volt az elsődle-
ges szempont, hanem a jöve-
delemtermelő képesség foko-
zása. Bokros Lajos szerint a 
cukorgyárak privatizációjá-
nak semmi köze sincs a gyá-
rak bezárásához.

A következő, október 12-
ei tanácskozáson Martonyi 
Jánost, az Állami Vagyon-
ügynökség igazgatótanácsá-
nak volt elnökhelyettesét és 
Kopátsy Sándort, az Állami 
Vagyonügynökség igazgató-
tanácsának volt tagját fogad-
ta a testület. 

Kopátsy Sándor kifejtet-
te, hogy már akkor sem értett 
egyet a privatizáció módjával, 
mivel szerinte az túl liberális 
volt. Ő a munkavállalók tulaj-
donszerzését támogatta, de el-
ismerte, hogy a jól működő tár-
saságokat a dolgozók gyorsan 
továbbértékesítették. Mindkét 
szakértő hangsúlyozta, hogy 
nem volt nemzeti tőke, ezért 
kellett külföldieknek értékesí-
teni az állami vagyont, amihez 
előírtak tőkeemelést, termelés-
bővítést és új technológia be-
hozatalát is. Mindketten egyet-

értettek abban, hogy a dolgo-
zói tulajdon jó lett volna, azon-
ban Martonyi János emlékez-
tetett a tőkehiányra és a hitele-
zési nehézségekre, ami nehéz 
helyzetbe hozta ezeket a vállal-
kozásokat. Martonyi János fel-
idézte az akkor hatályos jog-
szabályokat, amelyek alapján 
a magánosítás történt. Kopátsy 
Sándor a cukoripar privatizáci-
ójában fő hibaként a túlzott li-
beralizációt jelölte meg. 

a HaZaI GyáRak 
ELLEHETETLEnüLéSE
A cukorbizottság hetedik, 

október 14-én megtartott ülé-
sén Draskovics Tibor, volt pri-
vatizációs kormánybizottsági 
tag és Raskó György, az Álla-
mi Vagyonügynökség igazga-
tótanácsának volt tagja tartott 
beszámolót. 

Draskovics Tibor és Raskó 
György elmondta: a cukor-
ipar privatizációja olyan idő-
szakban történt, amikor nem 
volt piaca a magyar édesítő-
szernek, hiányzott a belföldi 
tőke és pénzügyi problémák-
kal küzdöttek a gyárak. Raskó 
György kifejtette, hogy éppen 
az általa ellenzett Agrana ma-
gyarországi tulajdonszerzésé-
nek a haszna mintegy 100 mil-
liárd forint befektetés, jelentős 
kapacitásbővítés és korszerű-
sítés volt.

Október 17-én az 1995–1997 
közötti időszakban megkötött 
cukoripari privatizációs szer-
ződések teljesítéséről, ellenőr-
zésének eredményéről és a Ma-
gyar Cukorgyártó és Forgal-
mazó Részvénytársaság mű-
ködéséhez szükséges feltételek 
biztosítottságáról hallgattak tá-
jékoztatót a testület tagjai. Ko-
csis István, az ÁPV Rt. volt ve-
zérigazgatója, Mészáros Ta-
más, az ÁPV Rt. volt igazgató-
sági elnöke, Tömpe István, az 
ÁPV Rt. volt igazgatósági tag-
ja azzal hárították el a konkré-
tumokra irányuló kérdéseket, 
hogy ők nem foglalkoztak a 
cukoripar értékesítésével és 
15 év távlatából nem emlékez-
nek az egyes konkrét ügyek-
re. Kocsis István jelezte: a cu-
korgyárak privatizációja 1993-
ra befejeződött, amikor ő kap-
csolatba került a magánosítási 
folyamattal. Ismeretei szerint 
az állam a kisebbségi tulajdont 
biztosító részvényeket a cukor-
répa-termelőknek értékesítet-
te kárpótlási jegyért, igen ked-
vező feltételekkel. A piacon az 
érték 30 százalékán forgó kár-
pótlási jegyeket ugyanis 170 
százalékon számították be. A 
Magyar Cukorgyártó és For-
galmazó Rt., – amely az ácsi, 
az ercsi, a mezőhegyesi, a sar-
kadi és a sárvári gyárak kon-
zorciumából jött létre –, műkö-
déséről azt mondta, a társasá-
got az állam nem tudta feltő-
késíteni. Ezért azt a tulajdono-
sok 1997-ben értékesítették az 
osztrák Agranának. Mészáros 
Tamás egyértelműen kijelen-
tette: amíg ő az ÁPV Rt. igaz-
gatósági elnöke volt, nem fog-
lalkozott cukoripari privatizá-
cióval. Tömpe István megje-
gyezte, hogy az 1990-es évek 
elején a magánosítási folyamat 
úgy zajlott, hogy az állam ál-
talában kisebbségi tulajdont 
értékesített menedzsment jo-
gokkal. 

Szemán Ákos

IRODáT avaTOTT a jObbIk
A Jobbik Magyarországért 

Mozgalom helyi alapszerveze-
te tartott irodaavató ünnepsé-
get október 23-án Szerencsen. 
Az eseményen Szegedi Csa-
nád, európai parlamenti képvi-
selő, a Jobbik szerencsi alapszer-
vezetének elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, kiemelve, hogy a 
most elkészült pártiroda fontos 
helyszín lesz a jövőben. A foga-
dóórákra pártállástól és nemze-
tiségtől függetlenül mindenkit 
várnak, akik szeretnék megosz-
tani velük problémájukat. Sze-
gedi Csanád kiemelte, hogy a 
jövőben igyekeznek mindent 
megtenni azért, hogy az itt élők 
gyakrabban találkozhassanak a 
helyi párttagokkal, tisztségvise-
lőkkel, a szervezet országos ve-
zetőivel. A Jobbik szerencsi iro-
dája minden pénteken 12–18 óra 

között nyitva áll az érdeklődők 
előtt, és terveznek klubrendez-
vényeket, melyeken meghívott 
előadók adnak tájékoztatást a 
hallgatóságnak olyan témák-
ról, melyekről a közmédium-

ban keveset hallani. Szegedi 
Csanád végül Bíró László, me-
gyei önkormányzati képviselő-
vel közösen vágta át az avatást 
jelképező nemzetiszín szalagot 
(fotónkon).

Az egykori szerencsi üzem.
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VÁROSHÁZI NAPLÓ
Szerencs Város Önkormány-

zata október 20-án tartotta so-
ron következő ülését. A város-
atyák az első napirendi pont ke-
retében a 2012. évi belső ellen-
őrzési ütemtervről, valamint a 
2012–2016. esztendőkre vonat-
kozó stratégiai ellenőrzési terv 
elfogadásáról döntöttek.

Az előterjesztés megvitatása-
kor Gál András arról érdeklő-
dött, hogy a kistérség többi tele-
pülésén is történik-e a szerencsi-
hez hasonlóan intenzív vizsgá-
lat, Heves János pedig azt vetette 
fel, hogy a belső ellenőrzés veze-
tője, Béni Gyula a város jegyzőjé-
nek a férje, ami jogi szempontból 
lehet, hogy megengedett, de sze-
rinte nem helyénvaló, hogy Inán-
csi Tünde munkáját a férje vizs-
gálja. Hajdú Zsuzsanna, a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás munkaszervezet vezetője is-
mertette, hogy a belső ellenőrzé-
si tevékenységet az önkormány-
zatoktól független szervezet vég-
zi, amely 2004 óta minden kistér-
ségi településre kötelezően eljut-
tatja kockázatelemzési kérdőívét. 
Szerencs városában tizenegy 
költségvetési szerv van, jövőre a 
polgármesteri hivatalt és a Szán-
tó J. Endre Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézet Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Központját fogja ellenőrizni Tol-
dy Garbriella revizor és Hajdú 
Zsuzsanna. Koncz Ferenc pol-
gármester kiemelte, hogy ügyel-
ni fognak arra, hogy Béni Gyu-
la ne végezzen ellenőrzést a hi-
vatalban. Azt, hogy a kistérség 
többi településén milyen ellenőr-
zések valósulnak meg, a polgár-
mesterek döntik el. A 2012–2016-
ra vonatkozó stratégiai ellenőrzé-
si tervről és a jövő évi belső ellen-
őrzési ütemtervről szóló határo-
zatot Heves János ellenszavaza-
tával fogadta el a testület.

AZ IDEGENNYELV-
OKTATÁS HELYZETÉRŐL
A második napirendi pont ke-

retében Nyíri Tibor közművelő-
dési tanácsnoktól tájékoztató 
hangzott el a város alap- és kö-
zépfokú oktatási intézményei-
ben megvalósuló idegennyelv-
oktatás helyzetéről. A közelmúlt-
ban végzett felmérésekből kide-
rül: az idegennyelv-ismeret meg-
szerzésének legfontosabb színte-
re a közoktatás. A városban a fel-
tételek adottak, az óvodától a kö-
zépiskoláig biztosítva van az ide-
gen nyelvek oktatása. A problé-
mák között felvetődött, hogy a 
Nemzeti Alaptanterv és a keret-
tanterv bizonyos mértékig lassít-
ja az idegen nyelv elsajátításának 
a tempóját. A tanácsnok a nyelv-
területre való személyes kiutazás 
jelentőségét, a testvérvárosi kap-
csolatok e szempontból való ki-
használását hangsúlyozta. Gál 
András, a Bocskai István Gimná-
zium igazgatójaként hozzáfűzte, 
hogy az iskola egyik sikerágaza-
ta a nyelvoktatás. A diákok an-
gol, német, francia és latin nyel-
ven tanulhatnak. A nyelvvizs-
gák száma évről évre gyarapo-
dik, ami a jól képzett pedagógu-
si gárdának és az anyanyelvi ta-
nárok bevonásának köszönhe-
tő. Novembertől hathetes prog-
ram keretében kísérleti jelleggel 
külföldi egyetemisták is tartanak 
nyelvi foglalkozásokat a gimna-
zistáknak, s ha ez jól működik, 

januártól egy másik önkéntes 
gyakornoki programot is beve-
zetnek. Gál András hozzátette: 
fontos lenne, hogy visszaálljon 
a nyelvvizsga korábbi tekintélye, 
ezért szeretnék elérni, hogy a kö-
zép- vagy felsőfokú nyelvvizsgá-
val rendelkezők a jövőben auto-
matikusan kapják meg az ötös 
érdemjegyet az érettségin. Cél-
juk továbbá a testvérvárosi kap-
csolatok javítása, csereprogra-
mok szervezése és a tanárok 
külföldi továbbképzése a nyelv-
oktatás színvonalának emelése 
érdekében. Egeli Zsolt alpolgár-
mester arról a tendenciáról szólt, 
hogy felmérések szerint a fiata-
lok nagy része el kívánja hagyni 
az országot. Mint mondta: az an-
gol nyelv ismerete nélkül szinte 
megmozdulni sem lehet a világ-
ban, ugyanakkor hangsúlyozta 
az orosz nyelv jelentőségét is, hi-
szen csak mintegy 60 kilométer-
re van tőlünk az ukrán határ. A 
gimnáziumigazgatótól azt kérte, 
tájékoztassák a szülőket az orosz 
nyelvtanulás lehetőségéről is. El-
hangzott, hogy az iskola műkö-
dési szabályzata lehetővé teszi a 
szláv nyelv oktatását is, ha igény 
van rá, de mivel nem kötelező 
nyelv, az a néhány jelentkező ál-
talában lemorzsolódik. Májer Ist-
ván, a helyi német kisebbségi ön-
kormányzat alelnöke elmondta, 
hogy az egy évvel ezelőtti meg-
alakulásuk óta igyekeznek hoz-
zájárulni a német nyelvoktatás 
fejlesztéséhez Szerencsen. Ennek 
keretében idén tavasszal együtt-
működési megállapodást kötöt-
tek a helyi oktatási intézmények-
kel. A Rákóczi iskola kezdemé-
nyezésére a 2011/2012-es tanév-
ben 100 ezer forinttal támogatják 
az intézményben megvalósuló 
német nyelvoktatást, és további 
százezer forintot különítettek el 
költségvetésükben Szerencs né-
met közösségéhez tartozó fiatal-
jai sikeres német nyelvvizsgadí-
jának átvállalására. 

Koncz Ferenc hozzáfűzte: a jö-
vőbeni tervek között szerepel a 
külföldi nyelvoktatás biztosítá-
sa anyanyelvi területeken. A tá-
jékoztatót egyhangúlag vette tu-
domásul a testület.

MUNKAHELY-TEREMTÉSI 
TAPASZTALATOK

Az elmúlt időszak munka-
hely-teremtési tapasztalatairól 
Koncz Ferenc számolt be. A pol-
gármester tájékoztatójában el-
hangzott, hogy Szerencs a priva-
tizáció kezdetéig több lábon ál-
ló település volt, 1990-ben még 
6800 munkahelyet számláltak a 
városban. Szerencs központi sze-
repet töltött be a régióban: meg-
élhetést nyújtott a helyben és a 
környéken élőknek. Mára a leg-
nagyobb foglalkoztató a város 
önkormányzata és cégei, vala-
mint a Nestlé Hungária Kft., a 
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. 
és a Szerencsi Bonbon Kft. A 
polgármester hangsúlyozta: a 
gazdasági problémák megoldá-
sára termelő üzemek létesítésé-
vel számolnak, hogy munkahe-
lyeket biztosítsanak. Az egy év-
vel ezelőtt tartott munkahely-te-
remtési konferencián vetődött fel 
egy szigetelőanyag-gyár létesíté-
sének az ötlete. Az építési enge-
délyt a beruházó a napokban ve-
hette kézhez. A megvalósításhoz 
946 millió forintot már elnyert a 
cég, míg 995 millió forintnyi tá-

mogatás sorsa elbírálás alatt áll, 
egy logisztikai pályázatot pedig 
novemberben nyújt be a beruhá-
zó. A tervek szerint a város belte-
rületétől délre eső ipartelep mel-
lett épülő üveggyapotgyár 180 
főnek biztosítana állást. Az ön-
kormányzat további munkahely-
teremtő és megtartó tervei között 
egy szőlőmagolaj-sajtoló üzem, 
és egy elektronikai gyártó-szere-
lő csarnok létesítése vetődött fel. 
A polgármester továbbá kiemel-
te, hogy az önkormányzatnak ki-
tűnő a kapcsolata a munkaügyi 

központ szerencsi kirendeltségé-
vel, tudják: a közmunkaprogram 
nem végleges megoldás a foglal-
koztatási problémákra, de átme-
netileg nagy segítséget jelent ez a 
lehetőség is. Gál András szerint 
örvendetes, hogy új helyi beru-
házások létesítése van kilátás-
ban, a városnak minden segítsé-
get fel kell ajánlani, hogy meg-
valósuljanak. A képviselő kér-
désére a polgármester elmond-
ta, hogy a szigetelőanyaggyár 
próbaüzemét 2012 végére terve-
zik. Visi Ferenc azon véleményé-
nek adott hangot, hogy a mező-
gazdasági foglalkoztatás bővíté-
se nélkül nem tudja elképzelni a 
problémák teljes körű megoldá-
sát és a növénytermesztés mel-
lett a kisállattartásban látja a le-
hetőséget. Heves János kiemel-
te, hogy Szerencsen minden ne-
gyedik ember munkanélküli, 
és az utóbbi egy év semmi vál-
tozást nem hozott ezen a terüle-
ten: az ígért évi száz munkahely-
ből egy sem létesült. A polgár-
mester válaszában hangsúlyoz-
ta, hogy a cikluson belül egy év-
re átlagosan száz munkahelyet 
ígértek és ennek érdekében ko-
moly munka folyt az elmúlt idő-
szakban. Takács István emlékez-
tetett, hogy a cukorgyár lerom-
bolása 50-60 milliárd forinttal 
csökkentette a város vagyonát, 
ami a szerencsi ingatlanok érté-
kére is drasztikus hatással volt. 
Ha megvalósul az üveggyapot-
gyár, az nagyon komoly beruhá-
zásnak számítana, ami 50 éven-
te egyszer adódik. Egeli Zsolt 
hozzátette, hogy jelen gazdasá-
gi helyzetben az önkormányzat-
nak nem áll módjában anyagilag 
segíteni a befektetőket. Kérte: ha 
kritizálnak egy ötletet, legalább 
tegyenek mellé egy javaslatot, 
hogy akkor mit, hogyan lehetne 
jobban megvalósítani, mert a sor-
sunk, a jövőnk közös. A testület 
végül egyhangúlag vette tudo-
másul a beszámolót. 

SZERENCS VÁROSÉRT 
A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN

A képviselők módosították az 
önkormányzat által alapított ki-

tüntetésről és elismerő címről al-
kotott rendeletet: a Szerencs Vá-
ros Díszpolgára cím, valamint 
a Pro Urbe Szerencs díj mellett 
egy ágazati kitüntetés alapítása 
mellett döntöttek Szerencs Vá-
rosért a Köz Szolgálatában el-
nevezéssel, melyet évente két 
személy vagy szervezet részé-
re ítélnek majd oda. Az oklevél-
lel és ezüst emlékplakettel járó 
elismerés azt a személyt (vagy 
szervezetet) illeti, aki (amely) 
önkéntes társadalmi munká-
jával, vagy munkaköri kötele-

zettségén túlmenően hozzájá-
rul Szerencs város országos, il-
letve nemzetközi hírnevének 
öregbítéséhez.

SZMSZ ÉS 
ALAPíTÓ OKIRAT

A testületi ülés keretében az 
önkormányzati SZMSZ módo-
sításáról is döntöttek a város-
atyák. Ennek megfelelően a jö-
vőben az előkészített, de még 
döntésre váró önkormányzati 
előterjesztéseket, rendelet-terve-
zeteket, határozati javaslatokat, 
tájékoztatókat, beszámolókat a 
képviselő-testületi ülés napját 
megelőzően 6 nappal, a város 
honlapján teszik közzé a nyil-
vánosság biztosítása érdekében.  

A Rákóczi Zsigmond Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Óvoda 
és Bölcsőde alapító okiratának 
minimális megváltoztatását fi-
nanszírozási okok indokolták: a 
képviselők a bölcsődébe jelenleg 
fölvehető gyermekek maximá-
lis létszámát 48-ról 36 főre mó-
dosították, ami megfelel a jelen-
legi igényeknek, és azért is fon-
tos igazodni a valós létszámhoz, 
mert a normatíva ez alapján jár 
az intézménynek. 

A MAGASBÓL MENTŐ 
KIFIZETÉSE

A magasból mentő gépjár-
mű önrészének kifizetési üte-
mezése szintén a napirendi té-
mák között szerepelt. Koncz Fe-
renc tájékoztatott, hogy a tűzol-
tóság működési területéhez tar-
tozó 32 önkormányzatból eddig 
21 (köztük Szerencs) fizette be a 
ráeső önrész egy-egy részletét, 
azonban még 20,6 millió forint 
tartozás fennáll, ezért az érin-
tett önkormányzatoktól nov-
ember 15-ig várnak választ ar-
ra, hogy milyen feltételek mel-
lett tudják a még hátralévő ösz-
szeg kifizetését vállalni. Ennek 
teljesítése azért fontos, mert nem 
fizetés esetén – az előző önkor-
mányzat által aláírt szerződés 
alapján – Szerencset terheli a 
felelősség. Az egyhangúlag tá-
mogatott határozati javaslat sze-

rint Szerencs és a kistérség tűz-
oltási területén levő minden te-
lepülés a fennmaradó összeget 
öt egyenlő részletben, évente 
ütemezve 2016. de cember 31-ig 
megfizeti. Heves János arról ér-
deklődött, hogy a tűzoltóság ál-
lamosítása után mi lesz a sorsa 
a parancsnokságnak és a jármű-
nek. A polgármester elmondta: 
szakmai vélemények szerint 
jobban fog működni az új rend-
szerben a tűzoltóság, az eszkö-
zök tekintetében pedig vélhető-
en veszteséget jelent majd a vá-
rosnak az államosítás.

BERUHÁZÁSI INGATLAN 
BÉRBEADÁSA

Az ülés keretében a Keleti 
Ipartelepen lévő egyik ingatlan 
bérbeadása ügyében is döntés 
született. Szabó Lászlóné, a pol-
gármesteri hivatal városfejlesz-
tési csoportvezetője ismertette, 
hogy az InterScreen Kft. térsé-
günkben megvalósítani terve-
zett fejlesztéseihez két nyertes 
pályázattal rendelkezik. Ezek 
közül az egyik beruházás – egy 
összeszerelő csarnok – helyszí-
neként a Keleti Ipartelep egyik 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanát december 1-jétől három-
éves időtartamra bérbe kívánja 
venni. A megajánlott havi bér-
leti díj 40 ezer forint plusz áfa. 
Amennyiben a fejlesztés meg-
valósul, a bérleti szerződés le-
jártát követően a bérlő az ingat-
lant meg kívánja vásárolni, ezért 
kéri az elővételi jog biztosítását, 
s hogy ebben az esetben a bér-
leti díj a vételárból levonható le-
gyen, valamint az építési jogo-
sultság igazolása érdekében a 
tulajdonos hozzájárulását. He-
ves János azt javasolta, hogy vi-
tassák meg a bérleti díj összegét, 
ugyanis visszaszámolva a java-
solt összeg minimális. Koncz 
Ferenc tájékoztatott, hogy a cég 
ügyvezetője, Árvay Zoltán, sze-
rencsi származású fizikus, vél-
hetően ezért ragaszkodik a vá-
ros területén való beruházás-
hoz. A következő ülésen visz-
szatérnek a témára, és a min-
denkori piaci ár figyelembe vé-
telével hoznak majd döntést az 
ingatlan bérbeadásáról.

SZIGETELŐANYAG-GYÁR 
SZERENCSEN?

Egy garázstelek vételárának 
visszafizetéséről is határoz-
tak a képviselők, majd a testü-
let határozatban fejezte ki, hogy 
támogatja a Szerencsre tervezett 
üveggyapotgyár létesítését. A 
polgármester elmondta, hogy 
a beruházási terület kiválasz-
tása során logisztikai, munka-
erő-piaci, gazdasági és műsza-
ki szempontok döntöttek a vá-
rosba település mellett. A dél-
re eső ipartelep melletti telekre 
gyártócsarnokot építene a beru-
házó, melyre engedélye van, a 
Keleti Ipartelep területén pedig 
elindították az eljárást egy rak-
tárépület építési engedélyének 
a kiadására. A projekt finanszí-
rozása részben a befektető ren-
delkezésére álló saját forrásból 
lesz biztosítható, részben pedig 
a már megítélt, illetve elbírálás 
alatt álló pályázati támogatás-
ból. A termelés jelentős részét 
az elképzelések szerint évi tíz-
ezer tonna késztermék előállítá-
sára alkalmas lapgyártósor biz-
tosítja majd, amit évi ezer tonna 

kapacitású csőhéjsor egészít ki. 
A beruházó a korábbi ipari fej-
lesztési elképzelések tanulsága-
it levonva, a helyszín és az alkal-
mazott technológia megválasz-
tásával, illetve az üzem kapaci-
tásának a meghatározásánál fi-
gyelembe vette, hogy az ne ve-
szélyeztesse a világörökségi ér-
tékeket: a keletkező hulladékok 
jelentős részét a visszaforgatás 
után ismét fel fogják használni. 
A szigetelőanyag-üzem létesíté-
sét minden képviselő támogatta. 

Egy keményítőanyag-gyár 
Szerencsen való létesítése is 
sze repelt a napirendi témák kö-
zött. A városatyák elvi hozzájá-
rulásukat fejezték ki a beruhá-
zás megvalósításáról. 

EGYEBEK KÖZÖTT…
A Különfélék között szó volt 

Gál András 8 havi képvise-
lői költségtérítésének az átcso-
portosításáról, melyet a katoli-
kus egyház, a gimnáziumi ala-
pítvány, a Beteg Gyermekekért 
Alapítvány, a mozgáskorlátozot-
tak egyesülete, valamint a test-
vérvárosi egyesület javára és a 
gimnáziumi nyugdíjas találko-
zó költségeinek fedezésére aján-
lott fel. Koncz Ferenc polgármes-
ter tájékoztatta a képviselőket, 
hogy október 3-án az önkor-
mányzat teljesítette az esedékes 
kötvénytörlesztési kötelezettsé-
gét kamatokkal együtt 42,5 mil-
lió forint összegben. Elhangzott 
továbbá, hogy az önkormányza-
ti gépjárművek működtetésének 
racionalizálása megtörtént. Nyí-
ri Tibor ismertette, hogy a vizs-
gálatok alapján a Szerencsi Álta-
lános Művelődési Központ tevé-
kenységi körében üzemeltetett 
Citroën Jumper kihasználtsága 
az intézményi munka színvo-
nalas ellátása érdekében indo-
koltnak és szükségesnek bizo-
nyult. Az LKK 435 rendszámú 
Ford Rangert eladásra jelölték ki. 
A KCS 757 rendszámú Renault 
Megane értékesítésre való kije-
lölését visszavonta a testület, a 
személygépjárművet a Szeren-
csi Városgazda Nonprofit Kft.-
nek adja át, a cég tulajdonában 
levő KXH 955 rendszámú Re-
nault Megane eladásából szár-
mazó bevételt pedig az átvett 
autó lízingdíjának törlesztésé-
re fordítják. Az LMN 757 rend-
számú Skoda Octavia tovább-
ra is a Polgármesteri Hivatalnál 
marad. Takács István felvetette, 
hogy a Gyár útra való lehajtás a 
37-es felújítása óta nem megol-
dott. Kérte, hogy az előző két le-
járót állítsák vissza és javasolta, 
hogy a hídépítési munkálatok 
alatt a környező terület rendbe-
tételét is oldja meg a tulajdonos 
útkezelő. Koncz Ferenc elmond-
ta, hogy a lejárók ügyében már 
többször intézkedtek. A kétszer 
kétsávosítás kérdését újra napi-
rendre kívánják venni, mert az 
fontos feltétele az ipar, a mező-
gazdaság, az idegenforgalom 
fejlődésének. Heves János arra 
volt kíváncsi, hogy valóban ter-
vezik-e az uszoda téli bezárását. 
A polgármester válaszában ki-
fejtette, hogy ha az évi tervsze-
rű leállás átcsoportosítható tél-
re, a takarékosság jegyében ezt 
fogják tenni. A végleges döntés 
azonban előkészítést igényel, 
ezért az uszoda ügyét más idő-
pontban fogják tárgyalni. 

H. R.
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LAKOSSÁGI FÓRUM 
A TERVEZETT FELÜLJÁRÓRÓL
A szerencsi Rákóczi-várban tartott lakos-

sági fórumot november 3-án Szerencs Város 
Önkormányzata. A nap témája a Szerencs, 
Fecskés városrészben lévő vasúti átkelőhely 
fejlesztése volt.

A fórumon megjelenteket Koncz Ferenc pol-
gármester köszöntötte, kiemelve, hogy ez a 
projekt hosszú távú elképzelés, amelynek már 
napjainkban vannak támogatói és ellenzői egy-
aránt. Barta Endre, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. projektvezetője Vasútvonal és kör-
nyezetének fejlesztése címmel tartott rövid tájé-
koztatót. Az előadó bemutatta a 2015-ben indu-
ló, nagyszabású beruházás részleteit, amelynek 
keretében négy év múlva várhatóan megkezdő-
dik a Budapest – Hatvan – Miskolc – Szerencs 
– Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése. Mint el-
hangzott, a 2011-es év a tervezésről szólt, a kö-
vetkező két esztendőben az engedélyezési ter-
vek, létesítési engedélyek beszerzése lesz a fel-
adat, majd ezt követően 2015-ben indulhat útjá-
ra a kivitelezés. A szerencsi vasútállomás átépí-
tését, illetve az átjáróba tervezett felüljáró kiala-
kítását a 2022–2025 közötti időszakra tervezik. 

A beruházó NIF képviseletében jelenlévő 
Barta Endre bemutatta a projekt céljait, és a fej-
lesztés előnyei között említette többek között a 
vonatok menetidejének csökkenését, a gyako-
ribb vonatindulásokat. 

Az UTIBER Közúti Beruházó Kft., mint ter-
vező cég képviseletében Mercz Gábor és Püski 
Ottó tájékoztatta a jelenlévőket, bemutatva az 
állomás teljes átépítésének terveit. Elhangzott, 
hogy a felüljáró építését a szaktárca is indokolt-
nak találja, amennyiben a tervet a szerencsi kép-
viselő-testület is elfogadja, akkor a jövőben ez-
zel dolgoznak tovább. 

Püski Ottó kiemelte, hogy a felüljáró kialakí-
tásával a jelenlegihez képest minimális lesz az 
útvonalbeli eltérés, ám ez néhány épület kisa-
játításával járhat a jövőben. 

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a ter-
vezők szerint az út 8-9 méter széles lesz sávbő-
vítéssel, és a felüljáró is közel 8 méter magasra 
fog emelkedni. Az emelkedő mértéke 8% alatt 
lesz, amely a Kandó Kálmán és Vasútállomás 
utca kereszteződésétől a fecskési Kazinczy ut-
cáig fog tartani. 

A jelenlévők érdeklődtek a tervezett útról le-
ömlő csapadékvíz elvezetéséről is. Ehhez kap-
csolódva elhangzott, hogy a Szerencs-patak-
ba, valamint a már meglévő befogadóba veze-
tik majd a vizet. A fórumon többen felszólal-
tak, miszerint a mostani csatornák sem képe-
sek elnyelni a csapadékvizet, ezért történt nem-
régiben, hogy több lakás is beázott. Püski Ot-
tó szerint e probléma megoldását is bele lehet 
kalkulálni a tervezésbe, mint járulékos költsé-
get. Koncz Ferenc hozzáfűzte, hogy 100 millió 
forintos támogatást nyertek el a Szerencs-patak 
árvízvédelemmel kapcsolatos munkálataira, és 
ugyancsak nyertes pályázata van a városnak a 
csapadék-elvezetés megoldására. A polgármes-
ter reméli, hogy e munkálatok elvégzése után 
nem fordul elő a jövőben a korábbihoz hasonló 
árvízhelyzet a környéken. 

A tervezők ismertették továbbá, hogy az idő-
sek, gyalogosok és kerékpárosok számára meg-
marad a sorompós rendszeren való átkelés le-
hetősége.

Javaslatként hangzott el, hogy inkább aluljá-
rót kellene építeni, azonban ennek kialakítása a 
Szerencs-patak miatt költséges lenne, mivel spe-
ciális szigetelést és burkolást igényel. 

E. K.

SZERENCSI ALKOTÓ TÁRLATA

Koncz Ferenc országgyűlé-
si képviselő nyitotta meg azt 
a kiállítást, amely a szerencsi 
Schlosserné Báthory Piroska 
művésztanár grafikáit és fest-
ményeit mutatja be Tarcalon.

Baracskai László polgármes-
ter köszöntője után Koncz Fe-
renc megjegyezte: különös 
öröm, egyben megtisztelte-
tés a tárlat megnyitása, lévén 
a művésznő nem csak kollé-
gája volt egykor, de – pedagó-

gusi hivatásának elején – kez-
dő lépéseinek igazítója, szigo-
rú kritikusa is. – Mindig cso-
dáltam azokat az embereket, 
akiket a sors valamilyen kü-
lönleges adottsággal áldott 
meg születésének pillanatá-
ban, és Piroska közéjük tar-
tozik – mondta Koncz Ferenc. 
– Saját életemben egyfajta men-
tori szerepet töltött be, a festmé-
nyekben és rajzokban is felfe-
dezhető könnyedséggel, kü-
lönleges lelki beleérző képes-

séggel látott el tanácsokkal,  
vagy feddésekkel a munkám 
során. Miért mondom el mind-
ezt? Mint ahogy azt az alkotá-
sokon felfedezhetjük, egy-két 
vonallal ragadja meg a lényeget 
úgy, mint ahogy egy-két szóval 
tudja kifejezni ugyanezt, köny-
nyedén ad jó tanácsokat az élet 
minden területére. Ez az adott-
ság a művészemberek sajátos-
sága, az itt kiállított alkotások 
mindegyikén érzékelhető ez 
a különlegesség. Csak gratu-
lálni lehet életművéhez, a meg 
nem őrzött örökségek megjele-
nítéséhez – fogalmazott Koncz 
Ferenc. 

Az október 28-án megnyílt 
kiállításon a Hegyaljai Alko-
tók Társulásának tagjai is jelen 
voltak. Bodnár Ildikó szavalta 
el Alkot az ember című saját 
költeményét, majd Leskó Imre 
köszöntötte humoros gondola-
taival a művésznőt. A megnyi-
tó hangulatát Ringer István tá-
rogatójátéka színesítette. A tár-
lat november 21-éig tekinthető 
meg a tarcali 6 Puttonyos Bor-
falu kiállítótermében.

SfL

CSOdA TöRTéNT 
TISZALAdÁNybAN

Megújult Tiszaladány re-
formátus temploma, az isten-
tisztelettel egybekötött ava-
tást október 30-án tartotta a 
település református gyüle-
kezete.

A Szerencsi Hírek szeptem-
berben számolt be arról, hogy 
jó ütemben halad az épület fel-
újítása, akkor helyeztek el a to-
ronyban egy időkapszulát. Az 
építkezés befejeződött, az im-
már régi fényében pompázó 
templomban Börzsönyi József, 
a Zempléni Református Egy-
házmegye esperese köszöntöt-
te a helyieket, illetve a környe-
ző településekről érkezetteket. 
Beszédében dicséretét fejez-
te ki Görög Marianna, Tisza-
ladány református lelkipászto-
ra felé, aki május elsejétől vezeti 
a gyülekezetet és fiatalon, szin-
te egyik napról a másikra csep-

pent bele a Nemzeti Diverzifi-
kációs Program támogatásával 
megvalósuló munkába. Koncz 
Ferenc országgyűlési képvi-
selő megjegyezte, hogy a bán-
kódások után az öröm idősza-
ka jött el a gyülekezet életében. 
– Hit nélkül ez az építkezés nem 
történhetett volna meg, jelen-
legi világunkban nagyon ne-
héz hozzálátni egy feladathoz 
– mondta a honatya, majd így 
folytatta: mindennapjainkban 
sokszor szembesülünk értel-
metlen építkezésekkel, ám éve-
ink múlásával egyre inkább 
érezzük az érték, jelen esetben 
a templom fontosságát, amelybe 
a hit is beépült. Egy településre 
tévedő idegen két dolgot tekint 
meg általában, a templomot és a 
temetőt, amelyek elárulják, mi-
lyen emberek élnek azon a he-
lyen. A temető arról tanúsko-
dik, mennyire tartják fontosnak 
a múltat, milyen tisztelet övezi 
az elődöket, míg a templom a 
jelenről és a jövőbe vetett hitről 
ad számot. Aki templomot épít, 
újít fel, az közösséget is épít, bí-
zik a jövőben. Tiszaladányban 
semmi nem fejezi ki jobban a 
jövőbe vetett hitet, mint a meg-
újult templom, bíznak az embe-
rek magukban és egymásban – 
hangoztatta Koncz Ferenc, majd 
elismerését fejezte ki a munká-
latokban résztvevők, és elsősor-
ban a fiatal lelkészhölgy felé. 

A kórusművekkel és szavala-
tokkal színesített avatóünnep-
ségen Liszkai Ferenc polgár-
mester a település, ezen belül a 
református egyház történetéről 
adott tájékoztatást, majd megje-
gyezte, büszke arra, hogy a fel-
újítás az ő életében történt meg. 
– A templom tornya messziről 
jelzi az idelátogatónak, hogy 
itt életképes közösség él. Ten-
nivaló akad még bőven, de ha 
ez a közösség újjá tudta vará-
zsolni a templomot, akkor ké-
pes leküzdeni a legnehezebb 
feladatokat is – hangsúlyoz-
ta a polgármester. A program 
végén Görög Marianna ismer-
tette a felújítás részleteit. – A fel-
adat nagy volt, és mindehhez 
hiányzott a tapasztalat. Imád-
koztunk, kértem az Istent, se-
gítsen. Érkeztek az ország más 
részein történő építkezésekről 
szóló rossz hírek és ezek a han-
gok térdre kényszerítettek min-
ket a mindenható előtt. Imád-
ságos szívvel kerestük a meg-
bízható vállalkozót, és a Jóisten 
nem hagyott cserben bennün-
ket, a végeredmény önmagáért 
beszél. Itt csoda történt – fogal-
mazott Görög Mariann, majd 
apró ajándékokkal lepte meg 
mindazokat, akik kimagasló 
munkájukkal járultak hozzá 
a református templom és kör-
nyezetének megújhodásához. 

SfL

RÁKÓCZI-LÁNC 
A REFORMÁTUS LELKéSZNEK

Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gye Önkormányzata és a Bod-
rog-parti város  lakossága Sá-
rospatakon, a Művelődés Há-
za és Könyvtára színházter-
mében megtartott ünnepi köz-
gyűlésén emlékezett az 1956. 
október 23-án történt esemé-
nyekre.

Az eseményen a már tradí-
ciókkal rendelkező alkotó- és 
Pro Comitatu elismerések mel-
lett első alkalommal adták át a 
Rákóczi-lánc Díjat, amit – a vo-
natkozó rendelet szerint – az a 
személy kaphat meg, aki „hosz-
szú éveken keresztül életútjá-
val, megbízatása kimagasló tel-
jesítésével, közéleti tevékenysé-
gével példamutatóan, elismer-
ten, eredményesen szolgál-
ja a megye lakosságát.” A me-
gyei önkormányzat idén Tóth 
Albertet (fotónkon), a szeren-
csi kistérségben élő reformá-
tus lelkészt tartotta érdemes-
nek a díjra. 

Tóth Albert Tiszalúcon szü-
letett, jelenleg is a nagyköz-
ségben él. A középiskolai ta-
nulmányok után Református 
Teológiai Akadémiát végzett, 
később Szegeden szerzett ál-
lam- és jogtudományi diplo-
mát, 1995-ben általános jogi 
szakvizsgát tett. A segédlelké-
szi évek, és az ugyancsak pap-
ként szolgáló édesapja halála 
után Tiszalúc egyházközössé-
ge 1970-ben egyhangúan vá-
lasztotta a község lelkipászto-
rává. 1990–1994 között ország-
gyűlési képviselő volt, tevéke-
nyen vett részt az 1950-ben be-
tiltott Magyar Református Lel-
kész Egyesület újjászervezésé-

ben, 1996-tól a szervezet elnö-
ke, a magyarok Világszövet-
sége Technikai Bizottságának 
tagja, több ciklusban testületi 
tag a helyi önkormányzatnál. 
A Vitézi Rend 2000-ben vette 
fel soraiba, a Magyar Köztár-
saság Lovagkeresztjének tulaj-
donosa. A lelkipásztor lapunk 
érdeklődésére elmondta, hogy 
amikor megkapta Mengyi Ro-
land megyei közgyűlési elnök 
értesítő levelét, nagyon megle-
pődött. – Jóleső érzéssel vettem 
a hírt, rögtön az jutott eszem-
be, hogy nemhiába való, ha egy 
ember ragaszkodik az életében 
szülőfalujához, megyéjéhez, ott 
marad, ahová az Úristen he-
lyezte, ott végzi el kijelölt fel-
adatát. A szolgálatot mindenütt 
egyformán kell ellátni, legyen 
az a nemzeté, a közvetlen kör-
nyezeté, avagy az egyházé – so-
rolta a lelkész. – Meglepődtem 
a díjalapításon is. Úgy látom, a 
megyei vezetés is ráébredt ar-
ra, hogy mi mindannyian a 

Rákócziak földjén szolgálunk 
és dolgozunk. Ennek a földraj-
zi területnek van egy jelmon-
data: „Cum Deo pro Patria et 
Libertate!,” azaz „Istennel a ha-
záért és szabadságért!” Nagyon 
örülök annak, hogy ez az egy-
kor Istentől eltávolodott me-
gye végre olyan közgyűléssel 
rendelkezik, amely felvállalja 
a vezérlő fejedelem csodálatos 
jelmondatát. Én arra kérem a 
mindenhatót, adja áldását erre 
a munkára – fogalmazott Tóth 
Albert.                                   SfL

Schlosserné Báthory Piroska (jobbra) kiállítása nyílt meg Tarcalon.

A megújult templom.

IFJú LÁNGLOVAGOK ÓZdON
A szeptember 27-én meg-

rendezett körzeti forduló nem 
várt, de remélt eredménye-
képpen két korosztályban is 
szerencsi csapat képviselte ré-
giónkat az október 14-én, Óz-
don rendezett Megyei Ifjúsági 
Tűzvédelmi Versenyen. 

A megyéből érkezett közel 
húsz csapatnak a körzeti ver-
senyeken megismert feladatok-
hoz hasonló megmérettetések 
által kellett számot adniuk tu-
dásukról. A tagok közösen töl-
tötték ki az igaz-hamis állításo-
kat tartalmazó feladatlapokat, 
majd forgószínpadszerűen lá-
togatták a további helyszíne-
ket. Az elmélet folytatásaként 
képkirakó és eszközfelisme-
rés tornáztatta az agyat, hogy 
a továbbiakban a nyers erő és 
az ügyesség kerüljön előtérbe. 
Volt tömlőgurítás, mentőkötél-
felszedés időre, 100 méteres ro-
hampálya gerenda és palánk 
leküzdésével. Vitathatatlan, 

hogy idén is az osztott sugár-
szerelés gépjárműfecskendőről 
bizonyult a legfontosabb és leg-
látványosabb feladatnak.

A Bolyai János Általános Is-
kola jóvoltából a megye 8. leg-
jobb ifjú tűzoltóit tudhatjuk 
magunkénak, míg a Szerencsi 
Szakképző Iskola fényes bronz-
éremmel tért haza. A diákok-
nak, kísérőknek köszönjük, jö-
vőre még jobban belehúzunk!

Varga Gábor
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A főúton ütköztek
Személyi sérüléssel járó közle-

kedési baleset történt október 19-
én késő délután a 37-es számú fő-
útvonalon. A sofőr az általa veze-
tett személygépkocsival – Bekecs 
felől Taktaharkány irányába ha-
ladva a 3611. számú úton – nem 
biztosított elhaladási elsőbbséget 
az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” 
jelzőtáblával védett, 37-es számú 
főúton Szerencs felől Miskolc irá-
nyába tartó kocsi részére, ami 
miatt összeütköztek. A balesetet 
követően a mentők két személyt 
láttak el és szállítottak kórházba, 
akik sérülése nyolc napon belül 
gyógyuló volt.

PArkoló AutónAk 
koccAnt

Anyagi kárral végződött októ-
ber 22-én délelőtt Szerencsen egy 
koccanásos baleset. A Petőfi út 10. 
számú épülettel szemben lévő út-
szakaszon egy helyi lakos az álta-
la vezetett személygépkocsival az 
út jobb oldalán várakozott, majd a 
sofőr a gépkocsival nem elég kö-
rültekintően indult el hátrame-
netbe, aminek következtében a 
járműve hátsó részével nekiüt-
között a mögötte parkoló autó-
nak. A baleset során személyi sé-
rülés nem történt. 

lebukott A fAtolvAj
Egy szolgálatos körzeti meg-

bízott és társa október 20-án Me-
gyaszó külterületén, a Csorgó-ta-
nya mögötti erdős területen tetten 
ért egy megyaszói lakost, aki a te-
rületről fát tulajdonított el. Az el-
követőt a Szerencsi Rendőrkapi-
tányságra előállították, majd sza-
bálysértési őrizetbe vették. Cse-
lekményéért a tolvajt pénzbün-
tetésre ítélte a Szerencsi Városi 
Bíróság.

Az utcán dulAkodtAk
Egy miskolci lakos telefonon 

tett bejelentést október 22-én a 
Szerencsi Rendőrkapitányságra 
arról, hogy Tiszalúc közterüle-
tén tettleg bántalmazták. A hely-
színre kiérkező rendőrök megál-
lapították, hogy az egyik lakó-
ház bejárati kapujánál a bejelen-
tést megelőzően szóváltásba ke-
veredett a sértett és egy helyi la-
kos, melynek során kölcsönösen 
ütlegelték egymást. Ezután a he-
lyi férfi fiával megerősítve akart 
elégtételt venni a történtek miatt, 
de a miskolci férfi elmenekült a 
helyszínről. A cselekmény során 
mindkét verekedő nyolc napon 

belül gyógyuló sérüléseket szen-
vedett. A Szerencsi Rendőrkapi-
tányságra mindhárom személyt 
előállították, ahol csoportosan el-
követett garázdaság bűntettének 
elkövetése miatt bűnügyi őrizet-
be kerültek. Ügyükben a Szeren-
csi Városi Bíróság döntött: gyor-
sított eljárásban két főt próbá-
ra bocsátottak, míg a harmadik 
személyre felfüggesztett börtön-
büntetést szabtak ki. 

távoltArtásról 
döntöttek

Egy mezőzombori lakos októ-
ber 21-én arról értesítette a Sze-
rencsi Rendőrkapitányságot, mi-
szerint az édesanyja volt férje, aki-
vel közös háztartásban élnek, ag-
resszívan viselkedik, kizavarta őt 
és a gyerekeit az utcára, késsel fe-
nyegetőzik. A helyszínre kiérkező 
járőrök a férfit előállították a rend-
őrségre, ahol az érintettek meg-
hallgatása után vele szemben ide-
iglenes távoltartást rendeltek el.

kirAbolták 
ismerősüket

Taktaszadai lakos tett bejelen-
tést október 14-én a Szerencsi 
Rendőrkapitányságra, miszerint 
Taktaszadán, a Jókai úton két, ál-
tala ismert személy megverte és 
kirabolta. A rendőri intézkedés 
során kiderült, hogy a horgászat-
ból hazafelé tartó sértett két helyi 
lakossal találkozott össze, akikkel 
szóváltásba keveredett, melynek 
során több alkalommal megrúg-
ták, megütötték, majd a zsebéből 
pénzt és cigarettát vettek ki, il-
letve elvették a nála lévő bort is, 
majd elmenekültek. A rendőrök a 

helyszín közelében elfogták az el-
követőket, akiket bűnügyi őrizet-
be vettek és indítványozták elő-
zetes letartóztatásukat, melyet az 
ügyészség 30 napra elrendelt.

elszAbAdult utánfutó 
gázolt

Egy taktaharkányi lakos az ál-
tala vezetett személygépkocsi-
hoz kapcsolt utánfutóval szerelt 
járműszerelvénnyel a Rákóczi 
úton közlekedett október 16-án 
délelőtt. Elindulás előtt azonban 
nem megfelelően rögzítette az 
utánfutót, így az egy útkanyaru-
latban lekapcsolódott, majd áttért 
a menetirány szerinti bal oldali 
forgalmi sávba, ahol összeütkö-
zött egy kerékpárossal, aki a bal-
eset következtében 8 napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

közérdekű információk
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb december 1-jén 13–15 
óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képviselői 
fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb november 21-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester:  minden hónap máso-
dik szerdáján, legközelebb december 14-én 14–17 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján, 
legközelebb november 16-án 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.
Salamin Ferenc városi főépítész:  minden héten 
szerdán 10–13 óra között fogadja az érdeklődőket. Tel.: 
30/914-9728.

A fogadónapok előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján történnek. 

 
 y szerencsi városi Bíróság

Elnöki fogadónap: csütörtök 9–11 óráig.  Végrehajtá-
si ügyintéző, polgári és büntető iroda, valamint pénz-
tár csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanap-

ján 9–11 óráig.  Panasznap: minden héten csütörtö-
kön 8–15 óráig. 
Tel.: 47/563-060, 563-080.
 

 y  szerencsi 
városi Ügyészség

Ügyfélfogadás munkanapokon 9–15 óráig. Vezető 
ügyész: előzetes időpont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket. Tel.: 47/361-630, 362-941.
 

 y Körzeti FöldHivatal
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/362-817, fax: 561-
134.  Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12, és 13–15 
óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az ügy-
félfogadás szünetel.
 

 y  szerencsi 
rendőrKaPitányság

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfő-
jén, legközelebb december 5-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense 
minden hónap első hétfőjén, legközelebb december 5-én 
9–12 óráig tart fogadónapot.

Fegyverengedély ügyintézése:   hétfőn és szerdán 
8–15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

 y  szerencsi 
munKaÜgyi Kirendeltség

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15 
óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 órá-
ig. Tel.: 47/361-909.
 

 y  nemzeti adó- és vámHivatal 
ÜgyFélszolgálat

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő 8–14 óra, szerda 8–17 óra, pén-
tek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–18 
óra, kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 
óra.
 

 y  Kistérségi 
néPegészségÜgyi intézet

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig. 
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-

nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 
7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvé-
delmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 órá-
ig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 órá-
ig. Tel.: 47/561-025.
 

 y  gyógyszertáraK 
nyitva tartása

November 11–13.: Centrum (ügyeletes): hétfő–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Orosz-
lán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
November 14–20.: Centrum:  hétfő–péntek 7.30–
19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügye-
letes):  hétfő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 
8–14 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 
8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, va-
sárnap 8–19 óráig.
November 21–27.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–pén-
tek 8–19 óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 8–17 

óráig, szombaton–vasárnap: 8–14 óráig. Szerencs: hét-
fő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054.
Oroszlán gyógyszertár:
Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433.
Szerencs gyógyszertár:
Tesco áruház. Tel.: 47/560-302, 560-303.
 

 y KözérdeKű teleFonszámoK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.

 y véradás
November 15. (kedd): Bodrogkeresztúr, 
 Bodrogkisfalud. 
November 23. (szerda): Tiszalúc. 
December 1. (csütörtök): Szerencs, Rákóczi út 63. 

rendőrségi hírek illegális PálinkAfőzde
Ipari méretű, mintegy 300 li-

teres pálinkafőző berendezést 
foglaltak le a pénzügyőrök a 
közelmúltban Miskolcon.

A házilag összetákolt giganti-
kus főzőüstre az egyik külvárosi 
családi ház garázsában bukkan-
tak rá a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal járőrei, megállapítva, hogy 
ilyen nagy illegális berendezéssel 
eddig senki sem próbálkozott az 
utóbbi években. 

A terjengő cefreszagot már a 
ház szomszédságában is lehe-
tett érezni. Amikor a pénzügy-
őrök benyitottak a garázsba, a ké-
szülék be volt üzemelve, a lepár-
ló üstje felmelegedett állapotban 
volt, a főzéshez azonban – amihez 
a gázt a szomszédos vezetékből 
lopta – még nem kezdett hozzá a 

tulajdonos. A ház udvarán mű-
anyag hordókban 300 liter körte- 
és 130 liter almaalapú cukorcefre 
volt, a házban pedig 5 literes mű-
anyag palackokban csaknem 23 
liter, különböző szeszfokú pálin-
kát tároltak, amelyeket lefoglalt a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

A férfi nem tett vallomást, csu-
pán annyit mondott el, hogy sa-
ját gyümölcséből az ellenőrzésig 
20 liter pálinkát állított elő. A jö-
vedéki törvény 2010 szeptembe-
rétől lehetővé teszi minden, 18. 
életévét betöltött természetes sze-
mély számára, hogy lakóhelyén, 
vagy gyümölcsöse helyén saját 
tulajdonú berendezésével pá-
linkát, azaz párlatot állítson elő 
saját termelésű, vagy akár vásá-

rolt gyümölcséből, de ezt legfel-
jebb 100 liter űrtartalmú beren-
dezéssel teheti meg. A beren-
dezést saját részre bárki előállít-
hatja, amennyiben a NAV illeté-
kes Vám- és Pénzügyőri Igazga-
tóságától erre előzetesen enge-
délyt kért és kapott. A miskolci 
férfi azonban előzetesen nem je-
lentette be a berendezés előállítá-
sát, erre vonatkozóan engedélyt 
nem kért. Nem is kaphatott vol-
na, hiszen az üst megközelítőleg 
300 literes volt. Így a tulajdonos 
ellen jövedékkel visszaélés vétsé-
ge miatt feljelentést tett a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és 
Pénzügyőri Igazgatósága a pénz-
ügyi nyomozókhoz.

gArázdAság miAtt 
letArtóztAtás

Éppen hazafelé tartott a be-
kecsi Honvéd úton kerékpárjá-
val egy férfi október 20-án, ami-
kor arra lett figyelmes, hogy ket-
ten futnak feléje, majd megállás-
ra szólítják fel. Egyikük a kerék-
párt követelte, amit a sértett nem 
akart odaadni, ezután a fenyege-
tő kést rántott elő, majd a bicik-
lis nyakához tette. Ekkor erélye-
sen szólt, hogy adja át a kétkere-
kűt.  A férfi ennek ellenére sem 
engedett, ekkor a két támadó Sze-
rencs irányába futott el. A cselek-
mény során személyi sérülés nem 
történt. A rendőrök a két férfit és 
egy hozzájuk csatlakozott harma-

dik személyt rövidesen elfogták 
és előállították. Elszámoltatásuk-
kor kiderült, hogy mindhárman 
fiatalkorúak, azonban a bűncse-
lekményt csak egyikük követte el, 
akit a Miskolc Városi Ügyészség 
előzetes letartóztatásba helyezett.

óvAkodjunk A trükkös csAlóktól!
Szerencsi lakos tett feljelen-

tést, hogy egy általa ismeretlen 
középkorú férfi és nő azzal az 
ürüggyel kereste fel lakásán ok-
tóber 17-én, hogy segítségükkel 
csökkentheti a fűtésköltségeit, 
melynek ürügyén 22 ezer forin-
tot csaltak ki tőle. Egy másik he-
lyi lakos arról számolt be, hogy 
október 19-én egy általa isme-
retlen személy azzal jelent meg 
lakásánál, hogy ő a polgármes-
teri hivatalnál dolgozik, és 30 
ezer forint nyugdíjkiegészítést 
hozott neki. A sértett elmondta, 
hogy a férfinál két, húszezer fo-
rintos bankjegy volt, ezért meg-
kérte őt, hogy adjon belőle visz-
sza 10 ezer forintot, aminek a 
bejelentő nem tett eleget. Erre a 
férfi azt a gyanús ajánlatot tet-
te, hogy 30 ezer forintért kivág-
ná és elvinné az udvarán találha-
tó diófát, ezért a bejelentő elküld-
te a férfit, majd értesítette a rend-
őrséget. A fent említett elkövetők 
felkutatására tett intézkedések ez 
idáig nem vezettek eredményre. 
A trükkös csalók általában jól öl-
tözött, megnyerő külsejű és mo-

dorú személyek, könnyen meg-
tévesztik az embereket, főleg, 
ha első hallásra előnyös ajánla-
tot tesznek. Ezt kihasználva csal-
ják ki a sértettek értékeit, illetve 
bizonyosodnak meg a pénzük, 
értékeik tárolási helyéről, majd 

a figyelmüket elterelve eltulajdo-
nítják azokat. A rendőrség kéri, 
hogy ilyen, vagy hasonló indo-
kokkal érkező személyeket sen-
ki ne engedjen be házába, illet-
ve minden esetben kérjék, hogy 
a személyazonosság igazolását!

lángolt A szobA

Mezőzomborra riasztották október 28-án az esti órákban a sze-
rencsi tűzoltókat, ahol egy családi ház szobája égett a benne ta-
lálható berendezési tárgyakkal együtt. Az egység kiérkezéséig a 
lakók a lángokat eloltották, elvégezték az áramtalanítást és egy 
PB-gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzoltók egy húsz ki-
logrammos, orvosi oxigént tartalmazó palackot is eltávolítottak a 
házból. A mezőzombori tűz során személyi sérülés nem történt.

hírek A tűzoltók életéből
Október 13-án kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat Szerencs-

re és Legyesbényére. Néhány nappal később, október 16-án Erdő-
bényén 15 hektár, másnap Tokajban 10 hektár kukoricatarló kapott 
lángra. Mádon az általános iskola tetején fellazult cserepek veszé-
lyeztették a gyalogosforgalmat, ezért október 18-án létra és kézi-
szerszámok segítségével javították meg a tetőszerkezetet a tűzol-
tók. Ugyanezen a napon Taktaharkány külterületén 10 hektár ná-
das, másnap Alsódobszán pedig száraz fű égett. Szintén október 
19-én történt, hogy egy Opel Corsa és Suzuki Liana ütközött a 37-
es számú főút Bekecs és Taktaharkány közötti szakaszán. A tűzol-
tók kiérkezéséig a két sérültet a mentők ellátták, majd a gépjármű-
veket áramtalanították, a Suzuki gáztartályát elzárták. Ezen a na-
pon Taktaharkány, Újcsanálos és Tállya külterületére riasztották 
a tűzoltókat szárazfűtűz miatt. Október 20-án Tokajba hívták se-
gítségül az ügyeletes egységeket, akiknek egy ingatlan padláste-
rében lévő darázsfészket kellett eltávolítani. Mezőzombori családi 
ház szobája gyulladt ki október 28-án. A kiérkező egységek meg-
fékezték a lángokat, majd ugyancsak ezen a napon a régi szerencsi 
szeméttelepen mintegy 100 négyzetméter területen kapott lángra 
az ott tárolt hulladék.
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Katasztrófavédelmi változásoK
A katasztrófavédelmi rend-

szer jövő évi változásairól és 
új elemeiről védelmi bizottsá-
gi ülés keretében tájékoztat-
ták a szerencsi, a tokaji, vala-
mint az abaúj-hegyközi kis-
térség képviseletében megje-
lent polgármestereket októ-
ber 25-én a polgármesteri hi-
vatalban. 

Lipták Attila, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazga-
tója tájékoztatójában arról szólt, 
hogy a katasztrófavédelmi tör-
vény 2012. január 1-jétől hatá-
lyos módosításainak célja az új 
típusú kihívások hatékonyabb 
kezelése, a lakosság biztonsá-
gának növelése. Az ezredes ki-
emelte, hogy a következő évtől 
megváltoznak a polgármeste-
rek katasztrófavédelmi felada-
tai: a településvezető – ahogy 
eddig is tette – irányítja és szer-
vezi majd a felkészülést és véde-
kezést, a veszélyhelyzet kihirde-
tésével azonban már a területi 
szerv vezetője által kijelölt szak-
tiszt lesz a helyi katasztrófavé-
delmi tevékenység irányítója. 

Új szervezeti elemként minden 
önkormányzatnál dolgozni fog 
egy közbiztonsági referens, aki 
katasztrófavédelmi, rendvédel-
mi és honvédelmi feladatokban 
nyújt segítséget a polgármester-
nek. Elhangzott továbbá, hogy a 
polgári védelmi kötelezettség 18 
éves kortól egészen a minden-
kori öregségi nyugdíjkorhatá-
rig fennáll majd, a polgári vé-
delmi szolgálat pedig köteles 
és önkéntes rendszerre fog ta-
gozódni. Az önkéntes szervező-
dések, civil mentőszervezetek a 
jövőben csak meghatározott fel-
tételek teljesítése mellett alakul-

hatnak meg, illetve működhet-
nek. Az új szabályozás célja, 
hogy csak a megfelelő szaktu-
dással rendelkezők vehessenek 
részt a mentéseknél.

Lipták Attila ezredes arról is 
tájékoztatta az ülésen megjelen-
teket, hogy az új törvény hatály-
ba lépésével a veszélyes anya-
gok ellenőrzési rendszere kibő-
vül: nemcsak a közúti, hanem a 
vasúti, vízi és légi szállítás ellen-
őrzését is a katasztrófavédelem 
végzi majd, és bevezetik a 300 
ezer és 3 millió forint között ki-
vethető katasztrófavédelmi bír-
ságot. A megalakuló katasztró-
favédelmi alapot egy esetle-
gesen bekövetkező katasztró-
fa okozta károk megtérítésére 
tartják fenn.

Szóba került az is, hogy a hi-
vatásos önkormányzati tűzol-
tóságok a következő évtől köz-
vetlen állami irányítás alá ke-
rülnek.

Koncz Ferenc összefoglalójá-
ban hozzátette: e változások a 
katasztrófák megelőzését szol-
gálják, ami mindig olcsóbb, 
mint a már bekövetkezett ese-
tek elhárítása.

Hlivják László, Legyesbénye 
polgármestere arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az ülésen olyan 

eseményekről van szó, amelyek 
remélhetőleg nem fognak bekö-
vetkezni, azonban több telepü-
lésen humán katasztrófa jelen-
sége figyelhető meg: az embe-
rek éheznek, nem tudnak fűte-
ni. A településvezető arra volt 
kíváncsi, hogy a katasztrófavé-
delmi alap ilyen esetben segít-
séget nyújt-e. Lipták Attila ko-
moly figyelemfelhívásnak ne-
vezte ezt a gondolatot arra a 
problémára, ami egyre jobban 
sújtja ezt a térséget, de emlé-
keztetett, hogy a pénzügyi alap 
természeti katasztrófák esetére 
lesz fenntartva. Hozzátette: a 
katasztrófavédelmi munkála-
tokba a tervek szerint közmun-
kásokat is be fognak vonni, ami 
némi megoldást jelenthet majd 
az említett gondokra.

H. R.

JavaslatoKat vár 
az önKormányzat

Szerencs Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete 2012-ben is elismerés-
ben kívánja részesíteni azon 
személyeket vagy szervezete-
ket, akik kimagasló társadal-
mi tevékenységükkel öregbí-
tették Szerencs város hírnevét. 
A helyi kitüntetések és elisme-
rő címek adományozására vo-
natkozó javaslatokat december 
15-ig várják a helyi képviselők-
től, szerencsi lakosoktól, intéz-

ményvezetőktől, és civil szer-
vezetektől. 

Az egységes szerkezetbe fog-
lalt 4/2011. (II. 15.) önkormány-
zati rendelet, és a kitüntetési ja-
vaslatok benyújtására szolgáló 
nyomtatvány letölthető a www.
szerencs.hu honlapról (az Ön-
kormányzatok/Képviselő-testü-
let/Rendeletek/Egységes szerke-
zetű rendeletek útvonalon), vagy 
átvehető a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati pultjánál. 

Huszonöt éve érettségizteK

A Bocskai István Gimnázi-
umban negyedszázaddal ez-
előtt végzett 4/A osztály tanu-
lói október 22-én meglátogatták 
hajdani tanintézményüket. A 
jubileumi találkozón részt vett 

Kovács Éva, az egykor érettsé-
gizettek osztályfőnöke, továb-
bá Lapis László, a gimnázium 
volt igazgatója feleségével, Ró-
zsika nénivel, aki kémiát taní-
tott a végzősöknek. A progra-

mon felelevenedtek a diákévek, 
ki-ki beszámolt életének alaku-
lásáról, végül egy közös ebéd 
után megállapodtak, hogy öt 
év múlva ugyanott találkoz-
nak.                                      SfL

öregdiáKoK találKozóJa
A Bocskai István 

Gimnázium 1968-
ban érettségizett IV/C 
osztálya október 15-
én tartotta találko-
zóját. A régi közép-
iskola épülete előtt 
gyülekeztünk és kö-
zös fénykép készíté-
se után egy szeren-
csi étteremben foly-
tattuk beszélgeté-
sünket. Osztályfő-
nökünk, Lapis Lász-
ló és felesége is részt 
vett az összejövete-
len. A tanár úr visz-
szaemlékezéseit és 
élettapasztalattal teli gondola-
tait meghatódva hallgattuk. Az 
egyéni beszámolókból megis-
mertük egymás élettörténe-
teit. Az örömöt sugárzó arco-

kon már itt-ott felfedezhetőek 
voltak a sors nyomai. Megem-
lékeztünk három volt osztály-
társunkról is, akik már nem le-
hettek közöttünk. 

Szép napunk volt, és felfris-
sült emlékekkel köszöntünk el 
egymástól az újbóli viszontlá-
tás reményében.

Kőrösi István   

ÚJ videót Készített az idiot side
A közelmúltban különle-

ges meghívást kapott a Sze-
rencsi Hírek szerkesztősége: 
részt vehettünk az Idiot Side 
zenekar legújabb videoklip-
jének forgatásán. A Te meg 
én című vadonatúj dalukhoz 
készülő film készítésének kö-
rülményeiről a Szerencsi Vá-
rosi Televízió is készített ösz-
szefoglalót.

A szerencsi tagokból álló Idiot 
Side 2004 novemberében ala-
kult, majd a következő évben 
egy budapesti stúdióban fel-
vették első dalaikat. 2005-ben 
több fellépésre nyílt lehetősé-
gük, többek között a Hooligans, 
a Disco Express és a Republic 
zenekarok vendégeként. El-
ső videoanyaguk 2007-ben ké-
szült el a Szebb világ című dal-
hoz, ám ezt követően új dobos 
került a zenekarba, ettől kezd-

ve a Barna Balázs, Lapis Botond, 
Gönczy Gergő és Tóth Roland 
négyes menetelt tovább a siker 
útján. Az országos ismertséget 
a 2008-as esztendő hozta meg 
a zenekar számára, amikor az 
egyik hazai zenetévé elkezdte 
játszani a „Könnyen jön” című 
dalhoz készült klipet. 

Az eltelt években számos el-
ismerésben részesült a fiatal 
együttes. Elnyerték a Bravo Ot-
to legjobb új előadója, Az év ha-
zai felfedezettje díjakat, és több 
Viva Comet-jelölést is maguké-
nak tudhatnak.

Nemrég elkészült a szeren-
csi Idiot Side legújabb, Te meg 
én című dala, amelyhez októ-
berben készítette el legújabb 
videoanyagát a zenekar. 

A forgatás helyszínéül ezút-
tal egy Szerencshez közeli hely-
színt választottak a fiúk. A ze-
nekar és segítőik kora reggel 
érkeztek Taktakenézre, ahol 
a stáb egy erdős területen lá-
tott munkához. Barna Balázs 
énekes kérdésünkre elmond-
ta, hogy a film különlegessége, 

hogy ő ezúttal gitározni fog 
az anyagban, és a banda tag-
jain kívül tizennégy szereplő-
je lesz a klipnek. Mint megtud-
tuk, az erdőt és az őszi időpon-
tot azért választották, mert a Te 
meg én című dal a szerelem el-
múlásáról szól, ezért úgy gon-
dolták, hogy mindezt a nyárutó 
képei kiválóan tudják majd il-
lusztrálni. A kisfilm bemutatja 
a szerelem különböző fázisait. 
A „Jimyfilm” által készített pro-
dukció rendezője rendkívül elé-
gedett volt a helyszínnel, a stáb-
bal és a zenekarral: – Rendkívül 
nehéz és fárasztó forgatási na-
pon vagyunk túl, de remélem, 
hogy a végeredmény tükrözni 
fogja, hogy ezen a csodás na-
pon milyen nagyszerű művet 
hoztunk létre – emelte ki Jimy, 
a klip rendezője. 

A forgatáson jelen volt a Sze-
rencsi Városi Televízió stábja 
is. Az erről készült tudósítás 
a 2011. október 21-ei adásban 
volt látható. Archívum: www.
szerencsihirek.hu 

M. Z.

Tanácskozik a védelmi bizottság.

zárt Ülésen 
döntötteK

Szerencs Város Képviselő-testülete a 6/2005. (III. 29.) rende-
letével alapított pályázat keretében a kiváló főiskolai, egyete-
mi hallgatók támogatásának odaítéléséről szóló javaslatot ok-
tóber 20-án megtárgyalta és arról határozott, hogy idén hét, 
felsőoktatási intézményben továbbtanuló hallgatót részesít 
támogatásban. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a jogo-
sultak csekély száma miatt (ha a keretösszeg nem merül ki) 
a fennmaradó rész terhére a támogatás összegét megemelje 
a testület. Ennek értelmében a feltételeknek megfelelő hall-
gatókat személyenként 30 000 forint támogatásban részesíti 
az önkormányzat, melyet minden külsőségtől mentesen át-
utal a kiváló diákok részére. A támogatást elnyert hallgatók: 
Ág Norbert, Fekete Natasa, Gergely Aletta, Kovács Vanda, 
Nagy Petra Kinga, Németh Nóra, Novák Lilla.

A zárt ülés keretében a képviselő-testület elfogadta a Mátra 
Cukor Zrt. ajánlatát,  és 5 000 000 forint + áfa vételáron meg-
vásárolja a volt cukorgyár területéből kialakított 43 368 m2 
nagyságú,  „kivett üzemi terület” elnevezésű, műemléki vé-
delem alatt álló ingatlant.

A forgatás pillanatai.

roCKfesztivál és rePuBliC-KonCert
A Szerencsi Általános Művelő-

dési Központ október 15-én ren-
dezte meg a Fiatal Rock Együtte-
sek Fesztiválját. A szerencsi Rá-
kóczi út forgalomtól lezárt szaka-
szán felépített szabadtéri színpa-
don, ezen a nem éppen derűs ok-
tóber délutánon hat zenekar mu-
tatkozott be a háromtagú zsűri 
előtt. A Spirit Blue, a Dopping, 
a Killer Surprise, az Echonald és 
Rock Fusion mellett a szerencsi 
Join is színpadra lépett. 

A hűvös időjárás ellenére is 
példásan helytálló zenekarok a 

kora esti órákig igye-
keztek csalogatni a kö-
zönséget a fesztivál 
helyszínére. A nap vé-
gén a zsűrinek dönte-
nie kellett, hogy mely 
csapat nyerte el legin-
kább a tetszésüket. Az 
ünnepélyes eredmény-
hirdetésen kiderült, 
hogy a Spirit Blue kapta 
a szervezők 30 ezer fo-
rintos fődíját, a második helyen a 
Dopping végzett a szerencsi Join 
zenekar előtt. 

Az est ezzel még nem ért véget, 
hiszen következett a nap sztárfel-
lépője. A Republic-koncertre a 

szokatlan hideg ellenére sokan 
voltak kíváncsiak október 15-én 
Szerencsen.

Színpadon a szerencsi Echonald.
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SzerencSi népSzámláláSok
A népességre és tulajdon-

ra vonatkozó adatgyűjtések az 
ókorban arról tájékoztatták az 
uralkodókat, hogy mekkora 
adókat vethetnek ki alattvaló-
ikra, illetve hány katonára szá-
míthatnak egy háborúban. A 
középkorban is ez volt a gya-
korlat, alkalmanként tartottak 
népszámlálásokat. A gazdasá-
gi fejlődés azonban megköve-
telte, hogy a népösszeírásokat 
rendszeres időközönként meg-
ismételjék.

Hazánkban az 1867. évi kiegye-
zés után vált lehetővé az önálló 
statisztikai szolgáltatás megszer-
vezése, így az első hivatalos ma-
gyar népszámlálást 1869-ben vé-
gezték. Az összeírás kérdésköre 
tudakolta a lakásviszonyokat is, 
ezek szerint akkor 366 házban 452 
család élt Szerencsen. Az 1819 la-
kos nemek szerinti megoszlá-
sa: 855 férfi, 964 nő, felekezetük 
szerint pedig 707 római katoli-
kusnak, 214 görög katolikusnak, 
615 reformátusnak, 250 izraelitá-
nak és 33 evangélikusnak vallot-
ta magát. 

A második, 1880-ban végrehaj-
tott összeírást már a nemzetkö-
zi irányhoz igazították, mely sze-
rint az európai országok mindig 
egy időben, a 0-ra végződő évek-
ben tartsanak teljes körű nép- és 
lakásszámlálást. Az ekkor 2370 
szerencsi lakosnak feltett kérdé-
sek köre a következő tízéven-
ként megtartott számlálások al-
kalmával folyamatosan bővült. 
Az 1890-es adatfelvétel 4339 lel-
ket írt össze, és a lakhelyekre vo-
natkozó információkon túl kiter-
jedt a köz- és magánépületek ösz-
szeírására. 

A századfordulóra a lakosság 
már nem fogadta olyan nagy bi-
zalmatlansággal a népszámlálá-
si biztosokat, mivel már szétvá-
lasztották őket az adóösszeírá-
si bizottságtól. A negyedik nép-

számlálás adatfelvételének minő-
ségét javító tényező volt a szám-
lálóbiztosok képzése, illetve java-
dalmazása is. Ők az értelmesebb 
és a megbízhatóbb lakosok közül 
kerültek ki. Ebben az évben Zsák 
Frigyes, Persenszky Károly, Víg 
Farkas, Juhász János, Nagy La-
jos és Sick Károly pedagógusok 
végezték az összeírást. Ez utóbbi 
a cukorgyári lakások 
népességét számlál-
ta. Az összeírás sza-
bályairól Pintér Ist-
ván főszolgabíró tájé-
koztatta a népszám-
lálási biztosokat. Az 
511 házi gyűjtőíven 
5235 lelket számoltak 
össze, ami a tíz évvel 
korábbi lakossághoz 
képest 895 szaporo-
dást jelentett. Eh-
hez hozzá kell tenni, 
hogy az a népszámlá-
lás pontatlan volt, hi-
szen akkor még tar-
tott a kampány a cu-
korgyárban, így a vidéki mun-
kásemberek, 4-500 fő még a vá-
rosban tartózkodott. 

1900-ban átlag tíz főnél többen 
éltek egy lakásban, olykor 15-20 
ember is lakott egy fedél alatt, 
amit a tiszti főorvos nem helye-
selt. Ezen kívül még igen sok 
szomorú tapasztalatot szerez-
tek a népszámlálók a szegénysé-
get és az erkölcsi romlást illető-
en. A számadatok azt mutatták, 
hogy az adó és uzsorakamat mi-
att csökkent a kisbirtokosok szá-
ma és megerősödtek a nagybirto-
kok. A gyárak és az ausztriai kon-
kurencia miatt a kisipar helyze-
te is romlott, a kiskereskedelem-
ben viszont a legutóbbi népszám-
lálás óta a boltok száma megdup-
lázódott. Ez volt az első összeírás, 
amikor az összes népesség adata-
it számlálták, hiszen az első há-
rom esetben csak a polgári lako-
sokat írták össze.

1910-ben az egyre feszültebb 
nemzetközi és hazai politikai 
légkör, a kedvezőtlen demográ-
fiai jelenségek, a születésszám 
visszaesése, és a kivándorlás el-
lenére városunk lakossága a tíz 
évvel korábbihoz képest 17%-kal 
nőtt, 6101 főre. Mindez a követke-
ző számláláskor már nem mond-
ható el. Tükrözve a világháborús 

emberveszteséget, valamint a tri-
anoni békeszerződés népesedési 
hatásait, 5851 lélekre csökkent vá-
rosunk népessége.

Az 1930. évi összeírás a kibon-
takozó nagy gazdasági világvál-
ság jegyeire utalt. Ebben jelent 
meg először az önálló iparosok-
ról és kereskedőkről szóló adat-
gyűjtés és ekkor történt az első 
próbálkozás a hazai gépi feldol-
gozásra. Szerencsen 1107 lakás-
ban 6707 fő, ezen belül 11 száza-
lékkal több nő, mint férfi élt, akik 
nagy többségük magyar nemze-
tiségűnek, illetve 33 németnek és 
27 tótnak vallotta magát. Az előző 
népszámláláshoz képest a 783 fős 
természetes szaporodáshoz 73 be-
vándorló is gyarapította a lakos-
ságszámot. Kiemelkedően fiatal-
korú volt a lakosok összetétele, hi-
szen 73 százalékuk a negyven év 
alatti korosztályhoz tartozott. Az 
5081 írástudó mellett viszont még 

15 százaléka analfabéta volt a sze-
rencsieknek.

Az 1941-es népszámlálást a há-
ború lehetetlenné tette, továbbá a 
bécsi döntések miatti állandó te-
rületváltozások, elvándorlások is 
nehezítették, de a felmérés szerint 
városunk lakóinak száma mégis 
906 fővel gyarapodott. Az 1949-
es számlálást több okból egy év-

vel előrehozták. A há-
ború sújtotta lakossági 
adatokat a lehető leg-
hamarabb kellett ösz-
szeírni, a jelentős mé-
reteket öltött népes-
ségmozgásról is csak 
becslések álltak ren-
delkezésre, valamint 
az utolsó népszámlá-
lás adatai ekkorra el-
avultak. Ez az össze-
írás volt az, amely el-
sőként a lélekszám fo-
gyásáról mért adato-
kat, mely szerint 7012 
főre csökkent a város 
polgárainak száma.

Sorrendben a tizedik adatfel-
vétel 1960-ban, a mezőgazdaság 
szövetkezetesítésének időszaká-
ban adott jellemzést a város né-
pességéről. Addig még nem al-
kalmazott tétel volt az utca és 
házszámjegyzék összeállítása, a 
helyszín pontos regisztrálása. Eb-
ben az évben 1469 lakóházat, 2178 
épületet, 7886 helyiséget, ebből 
2985 szobát írtak össze a község-
ben. Lélekszám tekintetében a tíz 
évvel korábbi csökkenés az utób-
bi ciklusban visszagyarapodott.

Szerencs első tíz népszámlálá-
sának százéves adatait elemez-
ve tapasztaljuk, hogy a település 
mindig vonzotta az ide települő-
ket, még a legviharosabb történel-
mi években is, a legnehezebb gaz-
dasági körülmények között is. Ez-
zel szemben az utóbbi tíz év „bol-
dog békeidejében” bontottunk, 
pusztítottunk, és fogyatkoztunk.

O. Z. M.

„egymáS terhét 
hordozzátok”

Az Országos Református Nő-
szövetség újjáalakulásának hu-
szadik évfordulója alkalmából 
rendeztek konferenciát október 
8-án Budapesten, a Pozsonyi úti 
gyülekezet templomában.

A jubileumi eseményen az 
egykori alapítóról elnevezett 
Zsindelyné Tüdős Klára-díjat is 
átadták az egyházkerületek által 
javasolt testvéreknek.

Mint arról Börzsönyi Józsefné, 
a Tiszáninneni Egyházkerület nő-
szövetségi elnöke beszámolt la-
punknak: az ünnepi áhítat után 
Pásztor Jánosné, az Országos Re-
formátus Nőszövetség elnöke kö-
szöntőjében felidézte, hogy a má-
sodik világháború idején a Po-
zsonyi úti templom alagsorában 
alakult meg a segítő szervezet. 
– Azok az asszonyok komolyan 
vették, hogy szereti őket az Úr Jé-
zus, és kötelezi őket arra, hogy a 
körülöttük lévő embereket szeres-
sék – emlékezett Pásztor Jánosné, 
aki hozzátette, hogy a nőszövetsé-
gi asszonyok a nehéz helyzetben 
menekülteken, szegényeken segí-
tettek, embereket mentettek. Rö-
vid idő elteltével megszüntették, 
majd a rendszerváltozás idején né-
hányan újraszervezték a nőszövet-
séget, melynek ma is az a felada-
ta, mint egykor: hogy imádkoz-
zon, diakóniát végezzen, és segít-
sen, ahol baj van – hangzott el az 
emlékkonferencián. 

A Tiszáninneni Egyházkerü-
letből a bőcsi református gyüleke-
zet tagja, Papp Andrásné kapta a 
Zsindelyné Tüdős Klára-díjat, aki 
a halálos ágyon lévő betegek láto-
gatásában szorgoskodik évek óta.

ViSSzAtekintéS A 
NŐSZÖVETSÉG MÚLTJÁRA

A gyülekezeteken belül már 
legalább száz éve működik a re-
formátus nők önkéntes szerveze-
te asszonykörök formájában. Tevé-

kenységük abból a szeretetből fa-
kad, amit Jézus Krisztus ad a szí-
vükbe: segítséget nyújtanak az 
időseknek, betegeknek, rászoru-
lóknak, nehéz helyzetben lévők-
nek. A második világháború ide-
jén Ravasz László püspök bízta 
meg Zsindelyné Tüdős Klárát a 
segítő tevékenység megszervezé-
sével, aki tucatszámra fogadta be 
villájába a menekülteket, üldözöt-
teket, egzisztenciájukat elvesztett 
embereket nemre, fajra, vallásra 
való tekintet nélkül. A Magyar Re-
formátus Nőszövetség szervezett 
formában 1943-ban alakult meg. A 
háború után azonban – mint sok 
mást – ezt az egyházi tevékenysé-
get is felszámolták, a gyülekeze-
tet „beszorították” a templom falai 
közé. Jóval később, 1991-ben a Kál-
vin téri gyülekezetben határozták 
el, hogy újraindítják az országos 
nőszövetséget. A Tiszáninneni 
Egyházkerületben 1992-ben ala-
kult meg az önkéntes közösség.

A SzerencSi reFormátUS 
ASSZONYKÖR

Szerencs és Ond gyülekezeté-
ben asszonykörnek hívják a 40-
50 tagot számláló helyi nőszövet-
ségi közösséget, melynek elnöke 
dr. Korondi Klára. Tevékenysé-
gük nagyon sokrétű, mindennel 
foglalkoznak, amivel szolgálhat-
nak, és segíthetik a gyülekezeti 
életet. A nyári kéthónapos szünet 
után az asszonyok hagyományo-
san egy bózsvai csendesnappal 
nyitják meg az évet, amit mindig 
egy téma köré szerveznek. Min-
den hét szerdáján találkoznak, 
és beszélgetés közben csigatész-
tát készítenek szeretetotthonok, 
idősotthonok, anyaotthonok szá-
mára, amit adventkor, vagy hús-
vétkor ajándékoznak el. A hónap 
utolsó csütörtöke nőszövetségi 
bibliaóra. Az asszonyok összejö-
veteleiken beszámolnak a gyüle-
kezetbe tartozó betegek állapotá-
ról, megbeszélik, kinek van szük-
sége segítségre. A környezetü-
kért is sokat tesznek: a templom-
kert rendbetételén ősszel és ta-
vasszal együtt munkálkodnak, a 
közelmúltban megújult reformá-
tus templom takarításakor is so-
kan vállaltak feladatot. Különféle 
ünnepi alkalmakkor szeretetven-
dégséget rendeznek, ahová saját 
készítésű süteményeket visznek. 
A hagyományok szerint megláto-
gatják az egy és a tíz éve megke-
resztelt református gyerekek csa-
ládját, és jelképes ajándékot adnak 
át az évforduló alkalmából. Ilyen-
kor felhívják a család a figyelmét 
az Istennek tett ígéretre, miszerint 
református keresztyénnek nevelik 
a gyermeket. Ezeken kívül az asz-
szonyköri tagok minden év már-
ciusában együtt ünneplik meg a 
nők világimanapját egy rendha-
gyó istentiszteleti alkalmon, és 
minden esztendőben a nőszövet-
ségek készítik elő a december 5-ei 
Kárpát-medencei imanapot. Ebből 
az alkalomból a szerencsi nőszö-
vetség egy héten át minden este 
ünnepel valamit az alkalomra ké-
szített imafüzetből és a magyarság 
egységéért imádkoznak. Karitatív 
célokra pénzadományokat is gyűj-
tenek, s abból különféle problé-
mák enyhítésére adakoznak. Bör-
zsönyi Józsefné kiemelte: az asz-
szonyköri közösségbe bármikor 
szívesen fogadják azokat, akik se-
gítő tevékenységükkel szeretnék 
szolgálni a gyülekezetet.

H. R.

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN

TÖRVÉNYES (V)ÁGYAK – A hÁZASSÁG EVOLÚcióJA
Minden államnak fenntartó 

oszlopai vannak. Ilyenek, mint: 
a hadsereg, a történelmi egyhá-
zak és a házasság, illetve a csa-
lád intézménye. Nálunk jelen-
leg mindhárom intézmény ro-
mokban hever. A család és az 
alapjait képező házasság mes-
terséges képződmény.

Az Amazóniában, s a világ 
más eldugott csücskeiben élő 
„vademberek”-nek csak 16 szá-
zaléka él monogámiában, tehát 
a monogámia – tetszik, nem tet-
szik – korántsem természetes és 
egyáltalán nem öröktől való. De, 
mint ahogy a természet szeszé-
lyes csapásai ellen megalkottuk 
a házat, s ez megvéd bennün-
ket hidegtől, melegtől, s ebben 
otthon érezzük magunkat – bár 
sok baj van vele – így egy másik, 
ugyancsak mesterséges objektu-
mot is létrehoztunk, a házassá-
got és a családot, amiben jól érez-
zük magunkat – bár szintén sok 
baj van vele. 

A család intézményének evo-
lúciója van. Az őskőkori matri-
archátust a rézkorszak hajnalán 
váltotta fel az apa principátusa, 
a máig tartó patriarchális csa-
ládmodell. Ez együtt változik a 
termelési viszonyok fejlődésé-
vel: így a prosperáló gazdaság a 

család-intézmény felvirágzásá-
val, a házasodási kedv fellendü-
lésével, bőséges gyermekáldás-
sal, a gazdasági válság pedig a 
házasságok tömeges szétesésé-
vel, súlyos anyagi és erkölcsi le-
romlásával jár együtt. Füst Milán 
írja egyik elmélkedésében, hogy 
a jó házasság egy négy lábon ál-
ló asztal, mely négy támasza a 
következő: szeretet, szex, közös 
életstílus és a gazdasági ügyek 
közös rendezése. A szerelmet 
nem említi Füst Milán. 

Szeretet
Egyszer egy újságíró készült 

riportot szerkeszteni egy csecse-
mőotthonról, ahol elhagyott kis-
babák ágyai sorjáztak. Látszólag 
minden a helyén volt.  – Mi hi-
ányzik innen? – kérdezte az új-
ságíró. – Innen? A ciróka! De az 
nagyon! – válaszolták a nővérek. 
Pszichológusok állítják, hogy 
az átlag lelkületű egyénnek na-
pi öt „cirókára” van szüksége – 
ölelés, kedves szavak, csak ne-
ki szánt mosoly formájában – a 
lelki egyensúly fenntartásához. 
Az intézményi keretek között 
létező, csak gondozott, de soha 
nem szeretett gyerekek súlyos 
rendellenességekkel „fejlődnek”, 
s akár bele is halhatnak a szere-
tetlenségbe. Ám a szeretetérze-

lem áramlásában is van némi el-
lentmondás. Goethének volt er-
re egy jó hasonlata: éjjel a sün-
disznók fáztak, ezért összehú-
zódtak, s így már nem fáztak, de 
nagyon szúrták egymást, ezért 
eltávolodtak egymástól. Megint 
elkezdtek fázni… mindezek el-
lenére a szeretet a házasságok 
legmegbízhatóbb és legfőbb kö-
tőanyaga, a vallásokban alapve-
tés, az emberi kapcsolatokban 
pótolhatatlan varázserő, a csa-
ládok fészekmelegének alfája és 
omegája. A szeretet hihetetlen 
erejét és óriási jelentőségét ko-
rán felismerték: Ehnaton fáraó 
már Kr. e. 1360 évvel államval-
lássá tette Egyiptomban a szere-
tettant. 

A SzexUS
A jó házasságok hangulatát 

hosszú távon meghatározó, az 
alaphangot évtizedekre meg-
adó fundamentalitás – Füst Mi-
lán házasságasztalának máso-
dik lába – a szexus. Sok hiba 
meg van bocsájtva, ha jól mű-
ködik, hiánya viszont feszültsé-
gek forrása, civakodások rejtett 
oka. Életünknek ezt a részét fe-
di legvastagabb rétegben a kép-
mutatás. Mivel korrekten nehéz 
beszélni róla, ezért a hétközna-
pi trágárságokat, disznó kis vic-

ceket és a sikamlós anekdotákat 
leszámítva nem is nagyon firtat-
juk, bár gyakran gondolunk rá. 
Ifjaink jelentős része ma is úgy 
hagyja el az iskolát, hogy kevés 
fogalma van a szexus buktatói-
ról, élettani folyamatairól, nagy 
tettekre inspiráló hatásairól, va-
lamint lélekemelő rejtélyes misz-
tikumáról. Ami viszont a témá-
ban napi gyakorlatként meg-
valósul: elfojtás, félreinformá-
lás, ijesztgetés, túlkapások. Ré-
gi, rossz hagyományokat foly-
tatunk. Jean Barrois a múlt szá-
zadban így elemezte e képtelen 
helyzetet: „egy kisvárosi úrilány 
agyából kiseperni a tudatlanság 
szemetjét, amivel gyerekkorá-
ban teletömték, egyszerűen lehe-
tetlen”. Kinsey amerikai pszicho-
lógus még az ötvenes években 
górcső alá vette a jelenséget, év-
tizedes vizsgálata közel tízezer 
házaspárt érintett, s elgondol-
kodtató tényeket tárt a világ elé. 
Többek között azt, hogy az átlag 
amerikai házaspár átlag szexusa 
1,5 percig tart. A szexuális forra-
dalom hazájában! Ahol a kerítés 
is kolbászból van.  Aztán kam-
pány indult, hogy ezt növeljék 
legalább 5 percre. Nem tudom, 
ma hol tartanak… 

A házastársi szexus kezdeti, 
erőteljes hullámverése idővel be-

lesimul a hétköznapok rutinjába. 
Miskolczi Miklós híres könyvé-
ben (Hazudni boldog hitvest) 
így ír erről: „A házasságon belüli 
szexuális kapcsolatoknak előbb-
utóbb befellegzik.” Mások vi-
szont másként látják. Az elszür-
külő házaséletet élményteli élet-
vitellel lehetne felfrissíteni? Vagy 
– mint Amerikában – a promisz-
kuitás felvállalásával, a mono-
gám házasságok szinte sorozatá-
val? Ez lenne a jövő? Esetleg Ma-
dách falansztere és epilógusként 
az eszkimó szín? Nincs válasz! 
Azon viszont el kell gondolkoz-
ni, hogy a promiszkuitás divat-
ja szerint élő modern, hedonista 
Amerika felnőtt lakosságának 25 
százaléka nemi beteg! 

EpiLóGuS
Mindezek fényében talán job-

ban járunk, ha egy bölcs ember 
szavainak hatása alá kerülünk: 
„Az emberi nemi ösztön állan-
dó működéséből szexuális inger-
fölösleg származik, amely szabá-
lyozásra és nevelésre szorul… az 
ösztönök szublimálása… kultú-
rák egyik hajtóereje …”– írja ne-
künk lelki épülésünkre egyik 
könyvében Walter Kasper teo-
lógus atya. 

(Folytatása következik)
Sagáth Imre 
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üzemanyagtöltô 
állomás

KínálatunK: 

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

Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228.  
(Bekecs  

és a 37-es közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

akció   
a ciklámenben!

beltéri falfestékek 14 l 1 990 Ft-tól
Zománcfestékek 1 040 Ft-tól
Homlokzatfesték 14 l 6 490 Ft-tól
Tapéták 699 Ft-tól/tekercs

Továbbá dísZlecek, roZeTTák,  
csemperagasZTók kedveZô áron! 

kaphatók még: l csavarok, anyák, alátétek l vágókorongok, 
csiszolókorongok l elektródák l zárak, lakatok  

l háztartásigép-alkatrészek l vegyi áruk, tisztítószerek
szerencs kártya-elfogadóhely! 5% kedvezmény mindenre!

szerencs, rákóczi út 97.
Telefon: 47/362-546

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

ciklámen

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Nescafe 3 in 1  
175 g 399 Ft  

(2280 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Szôlô- éS gyümölcStermelôk 
figyelmébe! 

Szántóföldi növényekhez 
növényvédô szer vásárolható! 

mezÕgAzDASÁgi SzAkbOlt 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

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

70/313-3767

VÁrjuk keDVeS VÁSÁrlóinkAt!

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

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

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban!

l Betongyártás, mixeres kiszállítás, 
tehergépkocsis kiszállítás, 

bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás

l Minõsített keverõbõl minõsített beton

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.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SzErENcS

ErzSÉBET TÉr 6.: 558 m² telken, déli-nyuga-
ti tájolású, felújítandó, belvárosi 2 lakrészes (szoba, 
konyha, kamra, előszoba és szoba, konyha) ingatlan. 
Építési vállalkozók vagy befektetők figyelmé-
be ajánljuk. Irányár: 1 400 000 Ft. Tel.: 30/407-
6677 vagy 47/361-499. 

rÁKÓczI U. 131. 2. em. 9. ajtó: déli fekvésű, 2 
külön bejáratú szobás, elektromos hőtároló kályhás, 
beköltözhető társasházi lakás (53 m²) tárolóval (15 
m²). Irányár: 4 500 000 Ft. Tel.: 70/529-6342 vagy 
20/544-1213. Pelényi ingatlan. ÁRENGEDMÉNYES!

KÖLcSEY U. 67.: tetőtérbeépítéses, földszintjén 
nappali, szoba, konyha, étkező, előszoba, WC, fürdő-
szoba, gardrob, tároló kamra, terasz, emeletén 2 szo-
ba, WC, előtér helyiséges (134 m²), összkomfortos, be-
költözhető ingatlan garázzsal, pincével. Megfelelőség 
esetén dunakeszi ingatlant beszámítanak. Nagycsalá-
dosok figyelmébe ajánljuk. Irányár: 14 500 000 Ft. 
Tel.: 30/353-25-73 Oleszkáné Deák Anita. ÁR
ENGEDMÉNYES!

SzABADSÁG U. 2/c. 1. emelet 3. ajtó: 2 szobás, 
2 hőtárolós kályhás, beépített szekrényes, társasházi 
lakás (57 m²) pincerekesszel. Irányár: 7 500 000 Ft. 
Tel.: 70/280-4245. 

KÖLcSEY UTcA 26.: 670 m² telken, felújított, be-
költözhető, szoba, étkezős konyha, spájz, fürdőszoba, 
veranda helyiséges, egyedi fűtésű, családi ház (50 
m²) pincével, tárolóval. Irányár: 5 500 000 Ft. Tel.: 
30/455-0164.  

LEGYESBÉNYE
KOSSUTH UTcA 18. (Mózer Tamás): a köz-

pontban, megosztható telkes, egyedi hangu-
latú, kétlakásos, részben eredeti stílusában fel-
újított, komfortos, egyedi gázfűtésű, falusi pa-
rasztházak melléképülettel, (2,5 szoba, kony-
ha, fürdőszoba, tornác, illetve 2 szoba, kony-
ha, fürdőszoba), kompletten felszereltve (128 
m²). 90 gyümölcsfa, ásott kút. Befektetők vagy 
összeköltözők figyelmébe ajánljuk. Irányár:  
16 500 000 Ft. Tel.: 20/210-4061. Megtekint-
hetőséghez telefon: 47/368-753.  

BEKEcS
SzENT ISTVÁN UTcA 13.: (Rétlaki ingatlan) 

új lakóövezetben, 896 m² telken, 3 szoba, nap-
pali, teraszos, korszerű terv alapján, magas mi-
nőségű kivitelezéssel készült, exkluzív, egyedi-
leg gyártott bútoros, összkomfortos, új építé-
sű családi ház (149 m²), kétállású garázzsal. 
Megfelelőség esetén szerencsi, budapesti tár-
sasházi vagy kertes ingatlant értékegyeztetés-
sel beszámítanak. Irányár: 23 900 000 Ft. Tel.: 
70/942-53-69.

Érdeklődni:  Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd  
3900 Szerencs, Árpád u. 11.

Tel./fax: 47/561-555,  
mobil: 20/529-28-27,  

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

takarékos ajánlatok!
Komplett szemüveg 4990 Ft.

Márkás RETRO keretek, minôségi HOYA lencsével 9900 Ft.
Fényre sötétedô üveglencse 6000 Ft/db

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

Régi szemüvegkeretét ne dobja el, ha lehet,  
megjavítjuk és szükség esetén lencsét is cserélünk benne! 

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 alkatrészellátást 
biztosítunk kedvezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvé-
delmi 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.

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert

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

BÉCSI KARÁCSONYI VÁSÁR
Idôpont: 2011. december 3. l Utazás: autóbusszal 
Program:

* Indulás a hajnalban Szerencsrôl.
*  Idegenvezetôvel ismerkedés Bécs belvárosával: Ring, Operaház, Városháza, 

Hofburg, Szt. István dóm, Kartner Strasse…
* Fakultatív programként látogatás a schönbrunni kastélyban.
*  Délután vásárlás az adventi nyüzsgésben, a Városháza parkjában, valamint a 

Mariahilfer Strasse-n. 
Haza indulás 18 órakor, érkezés az éjszakai órákban.
Részvételi díj: 9900 Ft/fô. 
Az ár tartalmazza az útiköltséget és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmaz-
za a biztosítás (470 Ft/fô/nap) és a belépô árát (kb. 15 EUR). 

ADVENTI VÁSÁR KASSÁN
Idôpont: 2011. 12. 10. l Utazás: autóbusszal
Program:

*  Indulás a reggeli órákban Szerencsrôl. (Felszál-
lási lehetôség: Sárospatak, Sátoraljaújhely) 

*  Városnézô séta keretében megismerjük Kas-
sa nevezetességeit: Szent Mihály kápolna, 
Szent Erzsébet dómtemplom, Rákóczi-kripta, 
Orbán torony, színház, Mária-szobor.

*  Szabadprogram a mézeskalács-, forralt bor illatú karácsonyi adventi vásáron. 
* Visszaindulás 17-18 óra körül. 

Részvételi díj: 2900 Ft/fô. 
Az ár tartalmazza az útiköltséget és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmaz-
za a biztosítás (470 Ft/fô/nap) és a belépô árát (kb. 5 EUR/fô).

A program és árváltozás jogát fenntartjuk!  
További AdvenTi, szilveszTeri, egzoTikus,  

vAlAminT síuTAkról érdeklôdjön irodánkbAn. 

információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda Szerencs, Rákóczi út 67.
Tel.: 47/362-952, 47/560-059. E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, 

www.zemplentourist.hu. Engedélyszám: R-1787/1998

SZERENCSI 
VASUDVAR 

l Kályhák, kandallók,  
kályhacsövek, hődobok 

l Idomacélok széles választékban 
l Zárak, vasalatok, szögek 
l Elektromos kisgépek,  
szerszámok, csavarok 

l Flexkorongok, elektródák, 
kötöződrótok 

l Alu, horganyzott,  
normál és mini csatornák 
l Gipszkarton, OSB-3 lapok 
l Műanyag hullámlemezek,  

kertészeti és tófóliák 
l Álmennyezetek 300 Ft/m²-től 
l Tapéták, tapétaszegők,  

stukkók, rozetták 
l Biofabrikett 

 
Szerencs, Bekecsi u. 2.  

(a DIEGO Áruház udvarában) 
www.szerencsivasudvar.hu 

Tel.: 30/336-1290. 
Nyitva tartás:  

hétfő–péntek: 8–16.30 óráig, 
szombat: 8–12 óráig. 

Utazzon még ebben az évben Lengyelországba,  
a Király Tours Utazási Irodával!

Jó program + jó hangulat, garantált, sok élmény

Az alábbi útjaink Szerencsről indulnak!!!

Advent Zakopanéban – Nowy Targi piacolással – 17 900 Ft/fő
2011. december 10–11. (2 nap/1 éj)

Szilveszter Lengyelországban, Krakkóban – 31 900 Ft/fő
2011. december 30. – január 1. (3 nap/2 éj)

Egyéni és csoportos szállásfoglalás,  
idegenvezetés egész Lengyelországban!

Már megjelentek partnereink téli és exkluzív utazási katalógusai. 
Akinek még nem volt ideje pihenni, nálunk megrendelheti üdülését!

Az utazásokhoz BBP-biztosítás irodánkban Miskolcon és Szerencsen 
is köthető. 

További érdeklődés: az irodánkban és a 20/802-2116 telefonon!

KIRálY tOuRS utaZáSI IRODa
3525 Miskolc, Madarász Viktor 13/b lph. 208.  

Tel./fax: 46/745-593 l Tel./fax: 47/361-612 (Szerencs) 
l Mobil: +36-20/802-2116      

E-mail: info@kiralytours.hu l www.kiralytours.hu     

Eng.szám: U-001213
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Ványai 
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0 -24  
órá i g. 

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

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt 
a szelvényt 2011. november 18-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

november 25., december 16.

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

szeretteim, Isten veletek.”

Köszönetet mondunk mindazoknak,  
akik október 21-én

Hegedûs János 
temetésén megjelentek, utolsó útjára 

elkísérve sírjára virágot, koszorút helyeztek 
és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

INGATLAN
 y  Szerencs belvárosában 4700 m2-es, kertészeti terme-

lésre, vállalkozásra, építkezésre is alkalmas kert eladó. Érd.: 
20/599-4266. (19-20)

 y Szerencs főutcáján, a Rákóczi úton vállalkozás céljára is 
átalakítható, kb. 90 m2 alapterületű családi ház eladó. Érd.: 
30/52-00353. (19-20)

 y Áron alul, sürgősen eladó Szerencsen kétszobás, teljesen 
felújított, gáz-központi fűtéses, tehermentes lakás. Irány-
ár: 8,5 M Ft. Érd.: 20/966-9748. (19-20)

 y Bekecsen 4 szobás családi ház, 2 garázzsal, rende-
zett kerttel eladó. Érd.: 18 óra után a 20/9767-976 szá-
mon. (19-20)

 y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás. 
Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, für-
dőszoba 2 fáskamra. Irányár: 3,5 M Ft. Érd.: 20/488-5320, 
70/363-1658. (19-20)

 y Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakrészes, 
kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb ingat-
lanra értékegyeztetéssel, illetve eladnánk. Sürgős! Érd.: 
20/4464-662. (19-20)

 y Szerencs, Szabadság út 6/A. alatti családi ház (sorház) 
eladó. Érd.: 20/361-3365. (19-20)

 y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház el-
adó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.: 
47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (19-20)

 y Szegiben eladó 2 szoba, összkomfortos, felújítandó csa-
ládi ház, 400 négyszögöl telken. Érd.: 30/8912-684. (19-20)

 y Szerencsen a Kossuth út 17/A. 2/2. szám alatt társashá-
zi lakás eladó. Érd.: 20/500-8761. (19)

 y Szerencsen, pihenő zöldövezetben 100 m2-es, szute-
rénos, 3 szobás, összkomfortos, gázfűtéses családi ház 
920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel, igénye-
sen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: es-
te 30/921-2255. (19)

 y Szerencs főutcáján, a Rákóczi úton vállalkozás céljára is 
átalakítható, kb. 90 m2 alapterületű családi ház eladó. Érd.: 
30/520-0353. (19)

 y Mezőzombor, Táncsics út 11. szám alatti, 1,5 szobás, gáz-
fűtéses, fürdőszobás, régi típusú családi ház eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. Érd.: 20/387-9717. (19)

 y Szerencsen, a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöld-
övezetben lévő családi ház sürgősen eladó áron alul. Érd.: 
20/269-0430. (19)

MEZŐGAZDASÁG
 y 100 literes Kossuth-prés, hordók és szőlődaráló Szegi-

ben eladó. Érd.: 30/891-2684. (19)

VEGYES
 y Vegyes tüzelésű kazánok készítése. Tel.: 20/263-1021. 

(19-20)

 y Jó állapotban lévő, 1994-es évjáratú, fehér színű, Re-
nault Clio 1.2 személygépjármű friss műszakival eladó. 
Érd.: 47/363-176. (197-20)

 y 6 kW-os kandalló (egy szezonban használt), családi okok 
miatt eladó. Ár: 40 000 Ft. Érd.: 70/588-8284. (19)

 y 30 éves, 0,35 m3 diófa deszka eladó. Érd.: 47/369-355. 
(19)

 y Slágerzene (külföldi és hazai slágerek) oktatása zongo-
rán. Tel.: 70/2300-870. (19)

 y Sapkák, sálak, pulóverek, stb. kézi kötését hozott anyag-
ból és szalvétaképek készítését vállalom. Érd.: 30/414-9552. 
(19)

 y Vennék bontott blokkot vagy keresztúri blokkot reális 
áron. Tel.: 20/511-8696. (19)

 y Hímzést, horgolást, falvédők, összekötők szövését ol-
csón vállalom. Érd.: 47/363-891. (19)

 y Sütőtök (sonkatök) 50 Ft/kg, jonatánalma 100 Ft/kg 
áron eladó. Ugyanitt Elektrolux páraelszívó 5000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 47/361-857. (19)

 y Felújított, üzemképes, Whirlpool, felültöltős automa-
ta mosógép nagyon kedvező áron eladó. Érd.: 20/415-
6406. (19)

 y Szerencsen, a Jókai utcában 
74 m2-es, összkomfortos ház el-
adó. Vállalkozásra vagy irodá-
nak is alkalmas. Kisebb cse-
re is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft.  
Érd.: 70/704-6393. (19-20)

FÉnyKÉppEL 
KínÁLjuK!

Külön megrendelés alapján fo
tóval 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 munkatár
sunk készíti el, akkor 700 Ft. Ezért 
az összegért egyszer jelentetjük meg 
hirdetését, ami az internetes honla
punkra is felkerül ilyen formában.

l Lovaglás
l bértartás, 
l kutyaterápia  

vizsgázott kutyával 
Bodrogkisfaludon,  
igényes környezet,  

szakképzett, 
diplomás oktatók,  
fedett lovaspálya. 

Telefon: 30/447-8877. 
www.hatastanya.hu 

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Gyógyfürdő szolgáltató

OEP által támOGatOtt,
18 éVES KOr alatti,  

cSOPOrtOS GyóGyúSzáS-OKtatáSt iNdít
a Városi Tanuszodában (Szerencs, Ondi u. 1.)

KEZDŐ
Kedd: 17–17.45, 18–18.45

Csütörtök: 17–17.45, 18–18.45

A Fürdő & Wellnessházban (Szerencs, Rákóczi u. 94.)
KÖZÉPHALADÓ és HALADÓ

Hétfő: 16–16.45 (középhaladó), 17–17.45 (haladó)
Szerda: 16–16.45 (középhaladó), 17–17.45 (haladó)

érdeklődni és jelentkezni lehet az intézmények recepcióján.
tel.: 47/560-254; 47/560-250

Kiadó laKáSOK éS irOda
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, 

Eperjes út 9.) mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő lakás és irodahelyiség bér-
beadására. 

laKáS: 
Szerencs, Ondi út 10/A. I. em. 1.: 86,5 m2-es, kétszobás, nappa-

li, étkezős lakás. 
Szerencs, Ondi út 10/A. II. em. 1.: 86,5 m2-es, kétszobás, nap-

pali, étkezős lakás.
Szerencs, Ondi út 10/A. II. em. 2.: 86,5 m2-es, kétszobás, nap-

pali, étkezős lakás.

irOdahElyiSéG: 
Szerencs, Kossuth tér 1.: 32 m2-es, 2 db egymásba nyíló, de kü-

lön bejárattal is rendelkező irodahelyiség (29 m2 + 3 m2 előtér). 
Bérleti díj összege: 1000 Ft/hó/m2 + áfa. 

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon 
a kezelő, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. irodájában, 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi út 
94.) lehet. 

A benyújtás határideje: 2011. november 24. (csütörtök) 12 óra. 

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és Wellness-
házban, illetve a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (3900 
Szerencs, Rákóczi út 89.), valamint letölthető a www.szerencs.hu 
honlapról. 

80 ember, 14 hónap, közel 170 millió
TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0055 számmal nyer-

tes pályázatot valósít meg Tállya Község Önkor-
mányzata „Kistérségi mobil házi segítő szolgá-
lat” címmel.

A szerencsi kistérségben óriási igény mutatkozik 
az idős, beteg emberek segítését célzó szolgáltatások-
ra. A fiatalok többsége a jobb megélhetés reményében 
elhagyta térségünket, nagyvárosokba, vagy külföld-
re költöztek. Idős hozzátartozóik azonban itt marad-
tak és közülük egyre többen szorulnak segítségre. Itt 
nemcsak egészségügyi ellátásukról van szó, hanem 
minden olyan feladatról, melyet fizikailag vagy men-
tálisan már nem tudnak önállóan ellátni. Sokszor jól 
jönne nekik a segítség a ház körüli munkák elvégzé-
sében, lakókörnyezetük tisztán tartásában, vagy egy-
szerűen csak problémáik megosztásában, kibeszélé-
sében.

A kistérségben működik ugyan a szociális törvényben 
rögzített idősgondozási, házi segítségnyújtási feladatok 
ellátása, de a házi gondozóknak sem kapacitása, sem jo-
gosultsága nincs mindennemű igény kielégítésére.

Ezt felismerve állította össze pályázatát Tállya Köz-
ség Önkormányzata, melyben 80 hátrányos helyzetű, fő-
ként tartós munkanélküli személy 12, illetve 8 hónapon 
át tartó foglalkoztatására nyert támogatást.

A 80 fő szociális kisegítő munkakörben kerül foglal-
koztatásra. Feladatuk a házi segítségnyújtásban része-
sülő idős emberek gondozása, a házban és ház körül ja-
vítások, karbantartások, kerti munkák elvégzése, vala-
mint takarítási feladatok ellátása.

A programnak két fontos foglalkoztatási jellemzője, 
hogy egyrészt a foglalkoztatottak helyben, saját telepü-
lésükön dolgoznak. A kiválasztásnál tehát fontos szem-
pont volt, hogy a szerencsi kistérség összes településé-
ről kerüljön bevonásra egy vagy két személy, akik lakó-

helyüket és a település lakosságát jól ismerik, könnyen 
elfogadtatják magukat a helyi idős emberekkel.

Másik fontos jellemző, hogy kijelölésre került 5 men-
tor, akik jelenleg is a szociális ellátásban dolgoznak. A 
programba bevont foglalkoztatottak tehát nem önálló-
an, hanem mentorukkal együtt érkeznek az ellátottak-
hoz, akinek felügyelete mellett az eddigieknél szélesebb 
körű szolgáltatást nyújtanak az időseknek.

A foglalkoztatáson túl további fontos eleme a prog-
ramnak, hogy mind a mentorok, mind a szociális kise-
gítőként dolgozók különböző képzéseken és tréningeken 
vesznek részt. Jelenleg a projektbe bevont 80 fő elvégez-
te a csapatépítő és reintegrációs, majd a motivációs tré-
ninget, illetve a szociális érzékenyítő képzést.

2011. november 3-ától 46 fő megkezdte szociális gon-
dozói munkáját saját településén.

2011. november 3-ától a további bevonásra került 34 
fő 50%-a szociális gondozó, karbantartó képzésen, má-
sik 50%-a takarító képzésen vesz részt.

A projekt – méretének következtében – nem képes 
érdemben befolyásolni a térségi munkaerőpiac hely-
zetét, de számos pozitív hatása várható. Várhatóan a 
házi segítségnyújtás színvonala javul, több idő jut egy-
egy ellátottra, így teljesebb lesz a szolgáltatás, kiterjed-
het a szolgáltatást igénybevevővel való beszélgetésre, 
problémáinak megértésére, megelőző („proaktív”) jel-
legű megoldására, ami lehetőséget nyújt a fizikai vagy 
pszichés válsághelyzetek elkerülésére. A foglalkozta-
tásban résztvevők munkatapasztalatot szereznek, sze-
mélyes munkavégzési kompetenciáik javulni fognak.

Sajtóközlemény
Tállya Község Önkor-

mányzatának „Kistér-
ségi Mobil Házi Segítő 
Szolgálat” című projekt-
je újabb szakaszába lé-
pett. 

A programba bevonás-
ra került hátrányos helyze-
tű tartós munkanélküli 80 
fő, 2011. október 27. és 2011. 
november 2. közötti időszak-
ban csapatépítő, motivációs 
és reintegrációs tréningen, 
illetve szociális érzékenyítő 
képzésen vett részt.

2011. november 3-ától a be-
vont személyek közül 46 fő sa-

ját településén munkába állt, 
szociális kisegítőként. A fog-
lalkoztatottak gondozói, ta-
karítási, ház körüli javítási 
feladatokat látnak el.

A programba bevont továb-
bi 34 fő 2011. november 3-ától 
takarító, illetve szociális gon-
dozó, karbantartó képzésen 
vesznek részt. 

A projekt eredményeként a 
kistérségben várhatóan javul 
a házi segítségnyújtás szín-
vonala, a foglalkoztatásban 
résztvevők munkatapaszta-
latot szereznek, személyes 
munkavégzési kompetenciá-
ik javulnak.

NO-BE FORCE KFT. 
VállaljuK: 

KOVáCsOlTVas-KERíTésEK, aBlaKRáCsOK, 
KORláTOK, KERTi BúTOROK,  

FRaNCiaágyaK 
TEljEs KiViTElEZéséT.

TOVáBBá: 
laKaTOsmuNKáK ElVégZésE, 

VEgyEs TüZElésû KaZáNOK KésZíTésE, 
TûZiFa éRTéKEsíTésE 2000 FT/máZsa áRON  

sZállíTással. 

TOVáBBi iNFORmáCió: 20/236-1021. 
mEZôZOmBOR, BéKE úT 6. 
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Wellness és spa életmód
Itt van az ősz, itt van újra… 

Megrövidültek a nappalok, a 
nyári napsütést felváltotta a 
hűvös, olykor szeles idő, a sza-
badtéri programokkal várha-
tunk jövő tavaszig. Sok em-
berben felmerül a kérdés: mit 
lehet ilyenkor tenni? A válasz 
egyszerű: összekötni a kelle-
mest a hasznossal.

Ha valamire, úgy a wellness-
spa kínálatára ez valóban 
igaz: ellazítanak, felfrissíte-
nek, gyógyírt jelentenek a tes-
ti és lelki problémákra. Ez az 
életforma magába foglalja az 
egészség tudatos megőrzését, 
a lazítást. A Szerencsi Fürdő és 
Wellnessház várja mindazon 
vendégeit, akik fontosnak tart-
ják megteremteni maguk körül 
a test, a lélek, és a szellem har-
móniáját. A modern kor igé-
nyeihez alkalmazkodva az 
alábbi szolgáltatások kaptak 
helyet a létesítményben: für-
dőmedence, jacuzzi, finn sza-
una, infraszauna, gőzkabin, és 

a sókamra. Használatuk élve-
zetes, nem utolsósorban pedig 
számos egészségügyi problé-
mára, betegségek enyhítésére 
alkalmas, természetes gyógy-
mód.

A hideg, nyirkos idő bekö-
szöntével fokozottan figyeljünk 
immunrendszerünk védelmé-
re, megerősítésére! A szauna 
jótékony hatással bír az alvá-
si problémában szenvedőknél, 
izomfeszülés-izomgyengeség 
esetén. Elősegíti az anyagcse-
re optimális működését, meg-
őrzi bőrünk feszességét, az iz-
zadás, párolgás hatására a mé-
reganyagok kiürülnek szer-
vezetünkből. Itt fontos meg-

jegyezni, hogy a kí-
vánt hatás eléréséhez 
a folyadékveszteséget 
azonnal pótolni kell! 
(Az általános ajánlás 
szerint napi két-há-
rom liter folyadék be-
vitele szükséges.)

A sókamra levegő-
je megkönnyebbülést 
nyújt a légzőszervi 
betegségekben szen-
vedőknek, megerősíti 
a tüdőt, dohányosok-
nak pedig különösen 

ajánlott! Bőrgyógyászati prob-
lémák kiegészítő terápiás keze-
léseként is javallott, a pattaná-
sos bőr, a pikkelysömör és bőr-
fertőzések kezelésére.

A Szerencsi Fürdő és 
Wellnessház igénybe vehető 
szolgáltatásait ajánlott kúra-
szerűen alkalmazni, mivel lát-
ványos eredményt csak így ér-
hetünk el.

Reméljük, sikerült felkelte-
nünk az olvasók figyelmét, s 
hamarosan szívesen kipróbál-
ják létesítményünk szolgáltatá-
sait! Jó pihenést és ellazulást kí-
vánunk a wellness jegyében!

Rivnyák Noémi 
wellness és spa menedzser

A dühöngő ember

szabadidő14

Vízszintes:
1. Az idézet első része. 12. Veszteség. 13. 

Ütős sport. 14. Láva hangzói. 15. Fő verőér. 17. 
Számára. 18. Újpesti Torna Egyesület. 19. Ket-
tőzve: híres női becenév. 20. Ilyen biológia is 
van!  22. A MÁV ügyfele. 23. Kicsinyítő képző. 
25. Hondurashoz tartozó sziget. 27. Á. T. Z. 28. 
Szabadba. 30. Kevert kas! 32. Talál. 34. Rendőr 
teheti. 37. Fülével érzékel. 39. Hélium. 40. La-
tin: fehér. 41. Részben likas! 43. Játék, angolul 
44. Palo …, kaliforniai város. 45. Közel-keleti 
ember. 46. Félig vele! 47. Deutérium, platina. 
49. Munkában lelkiismeretes. 50. Angol igen 
51. Sílécmárka. 53. Aludni kell. 55. Lyuk, népi-
esen. 57. Kiejtett: S! 58. Dublin lakosa. 59. Sze-
mélyeink. 60. Matematikai alakzat. 63. … Ball, 
népszerű rajzfilm. 65. Ajtót kireteszel. 

Függőleges:
2. Eszes. 3. Tetejére helyez. 4. Kárt okoz. 

5. Azonos mássalhangzók. 6. Egy ember se. 
7. Erő. 8. Mely időben? 9. Oxigén, kén, jód. 
10. Üres láz! 11. Álomba segít. 15. Az idézet 
második, befejező része. 16. Pan..., légitár-
saság volt. 18. Negatív érzés. 21. Kocsma. 24. 
Gyümölcsöt szárít. 26. Távolba. 29. Létezést 
kifejező szó. 31. Szlovák település. 33. Közé-
pen mehet! 35. Kettőzve: városunk. 36. Oszt-
rák tartomány. 38. Szerelem, angolul. 42. Kü-
lönleges gyapjú. 44. A termőföld. 45. Apá-
hoz húzó (gyermek). 48. Lengyel gépjármű-
vek jele. 50. Ittrium, kén. 52. Sportszermár-
ka. 54. Város Algériában. 56. Kotló hangzói! 
57. Részben belül! 59. Magyar Optikus Ipar-
testület. 61. Rája hangzói! 62. Mákban van! 

63. Azonos mássalhangzók. 64. Kettős más-
salhangzó.                                                   Sz. A.

Az október 21-ei keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Ha bármit kidobsz, éppen ak-

kor lesz rá szükséged, amikor nem tu-
dod visszakapni. A helyes megfejtést be-
küldők közül dr. Zemlényi Lászlóné, Sze-
rencs, Bocskai út 7. szám alatti lakos két fő 
részére szóló fürdőbelépőt nyert a Szeren-
csi Fürdő és Wellnessházba, amely a Sze-
rencsi Hírek szerkesztőségében (Szerencs, 
Népház) vehető át. A november 11-ei ke-
resztrejtvény megfejtésének beküldési ha-
tárideje: november 18.

                                                                                 Két he ten te megjelenő köz éle ti lap.
Felelős szerkesztő: muhi zoltán l Szerkesztőség címe:  3900 Sze rencs, Kossuth tér 1. (népház) l Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. l te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527. 

Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089.  SmS: +36(20)940-2066. l E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu l honlap: www.szerencsihirek.hu l hir de tés fel vé tel: a szerkesztőség cí mén.
Kiadja: SzErEncSi VároSÜzEmEltEtő nonProFit KFt. Szerencs, Eperjes u. 9. l Felelős kiadó: taKácS iStVán ügyvezető igazgató.

Sze dés, tör de lés: miKom nonProFit KFt. 3525 miskolc, Kis-hunyad u. 9. l Ké szült: a mEtalEn KFt. nyomdájában 3900 Szerencs, Bajcsy-zs. utca 24. l áru sít ja: laPKEr zrt. 1097 Budapest, táblás utca 32. tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bár mely hírlapkézbesítő pos ta hi va tal nál, a hírlapkézbesítőknél. l a lap ból ér te sü lé se ket át ven ni, írá so kat új ra kö zöl ni  ki zá ró lag a szerkesztőség hoz zá já ru lá sá val  vagy a for rás meg je lö lé sé vel le het.

a Szerencsi hírek legközelebb 2011. november 25-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó munkanapján 10 óra. l iSSn 1216-3066

Rejt VéNy Fej tők, 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.

ke ReSZt Rejt VéNy
2011. november 11.

#

»
»

hOrOSZKÓP
november 11. – november 25. 

Kos (III. 21. – IV. 20.)
a rokonokat nem válogathatja meg az ember, de azért  távol tarthatja  magától. Önnek most 
ezt kell tennie, különösen, ha épp most van indulóban egy kapcsolata. a munkahelyén több külföldi 
ajánlatot is kap, ezeket tegye félre, mert bár újító kedve és úttörő beállítottsága révén megállná ott is a 
helyét, az érzelmi ráhangolódás most nehezen menne.

BIKa (IV. 21. – V. 20.)
anyagi helyzete egyelőre stabil, de ez nem elég a boldogsághoz. Szakmai sikerre vágyik. a Ju-
piter kitartást és erőt ad, s novembertől a Vénusz és a merkúr is rásegít majd a kedvező sugárzásával, és 
akkor nemcsak a mindennapos aprómunkában ér majd el sikert, hanem a szerencse nem várt fordula-
tot hoz a karrierjét illetően is.

IKreK (V. 21. – VI. 21.)
Párkapcsolatában fordulatot hozhat ez az időszak, egyre jobban összecsiszolódhat régi partne-
rével, de a magányosoknak új társat is hozhat. anyagi helyzete az eddigi mélypontról szépen visszazök-
kenhet majd a régi kerékvágásba, ha néhány napos utazási terveket dédelget, már meglesz rá a fedezet.

ráK (VI. 22. – VII. 22.) 
Egy korábbi, rosszul elsült pénzügyi tranzakciója most érezteti a hatását. Sok türelemre lesz 
szüksége, de már látni az alagút végét: november végén konszolidálódik a helyzet. Új munkahelyre, 
anyagi bevételre a barátai révén sikerül majd szert tennie még az év vége előtt. ha eddig szingli volt, a 
hó végét már nem tölti egyedül.

oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.) 
mostanában sok idejét rabolják el a hivatalos ügyek, az értetlen ügyintézők, ezért semmit 
ne hagyjon az utolsó pillanatra, és főleg semmit ne bízzon másra. ne engedjen az érzelmi zsarolás-
nak – legyen szó munkáról vagy párkapcsolatról, inkább okosan gondolja át, mi az, amit mindenkép-
pen meg kell tennie.

szűz (VIII. 24. – IX. 23.)
nehezen tudja elhinni, hogy önmagáért szeretik, ezért úgy viselkedik, ahogyan elvárja a vi-
lág. Egy idő után azonban belefárad az alakoskodásba, és mire élvezné a boldogságot, már nincs is ked-
ve a játékhoz. a munkahelyi lehetőségek nagyon csábítóak, de túl sok lesz a kockázat is. Kétes ügyek-
be pedig nem akar belevágni. 

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Egyik barátjában csalódnia kell. igazából nem is benne, hanem önmagában csalódik, hiszen 
a lelke mélyén érezte, hogy nem igazán őszinte ez a kapcsolat, mégis ragaszkodott hozzá. Év végéig 
rengeteg munkahelyi problémájától szabadulhat meg, csak arra vigyázzon, hogy a kritikus helyzetek-
ben megőrizze az önuralmát.

sKorpIó (X. 24. – XI. 22.)
ha új vállalkozásba kezd vagy munkahelyet változtat, akkor nemcsak a saját erejére támasz-
kodhat, hanem a barátai segítségére is számíthat (bár hiúsága nem igazán hagyja, hogy éljen ezzel a 
lehetőséggel). ha eddig csak laza szálak fűzték kedveséhez, elérkezettnek látja az időt arra, hogy felad-
ja érte a függetlenségét, és szorosabbra kösse a szálakat.

nyIlas (XI. 23. – XII. 21.)
Elképzelhető, hogy egy-egy adóssága válik nagyon is aktuálissá, és hitelezői meglehetősen tü-
relmetlenek lesznek. Jupiter nem hagyja cserben, és amit sikerül megoldania, az hosszú távra biztonsá-
got teremthet majd. novemberben a Vénusz és a nap olyan furcsa megállapodást jelez, ami a javát szol-
gálja, de nem egészen törvényes megoldásokat tartalmaz.

BaK (XII. 22. – I. 20.)
Egy kis kikapcsolódás nem ártana, kellemes utazást mutatnak a csillagok. Ez az út a gondok-
tól való eltávolodást és a párjához érzelmi közeledést ígér. a munkahelyén olyan feladattal bízzák meg, 
ami megoldhatatlan. De nem önnek! november végén már sikeresen túl is lesz rajta. még az sem zavar-
ja, hogy a környezetében nem mindenki örül őszintén a sikereinek.

Vízöntő (I. 21. – II. 19.)
Sokkal jobb volna, ha rávezetné szeretteit az önállóságra és több időt fordítana saját magára. 
Próbáljon meg sodródni az eseményekkel, és csak akkor szóljon, ha már biztos benne, hogy nem hall-
gathat tovább. Ebben az időszakban kedvezőnek tűnő állásajánlatot kap. mivel négy bolygó garantál-
ja a sikert, váltson bátran!

HalaK (II. 20. – III. 20.)
Jó volna, ha a szokottnál ügyesebben gazdálkodna az idejével és a tehetségével (és persze, a 
pénzével), mert november közepéig több, embert próbáló feladata lesz a munkahelyén. a magánélet-
ben szüksége lesz egy kis stresszoldásra, ha ez sikerül, sokkal jobban egymásra tudnak hangolódni ré-
gi (vagy akár új) partnerével.

A miSKOlci nemZeti SZínháZ műSOrA

 y noVeMBer 
11. (péntek) 17 óra: A DZSUNgel kÖNyVe Bérletszünet
12. (szombat) 18 óra:  B.-A.-Z. MegyeI PRIMA 

DÍjÁtADÓ gÁlA 2011
15. (kedd) 14 óra: A DZSUNgel kÖNyVe Bérletszünet 
16. (szerda) 19 óra: HOtel MeNtHOl Bérletszünet 
17. (csütörtök) 19 óra: HOtel MeNtHOl Bérletszünet 
18. (péntek) 19 óra: AZ ARANy ÁRA Upor bérlet
24. (csütörtök) 19 óra: BOHéMélet Nyilvános főpróba
25. (péntek) 19 óra: BOHéMélet Bemutató bérlet

aKcIós áraK
Hétfő–csütörtök:

akciós egész napos belépő 1500 Ft
akció 2+1 fő (2 db egész napos belépő megvásárlása esetén)

áraK Időarányos IgényBeVétel esetén:
Hétfő–csütörtök:

18–21 óráig (3 óra) 1250 Ft
19–21 óráig (2 óra) 900 Ft
20–21 óráig (1 óra)  500 Ft

KedVezMényeK:
Hétfő–csütörtök (a fenti árakból és időpontokban):

Szerencs Kártya 25 % (940 Ft; 675 Ft; 375 Ft)
Diák 30 % (875 Ft; 630 Ft; 350 Ft)
Gyerek (8 éves korig) 50 % (625 Ft; 450 Ft; 250 Ft)
Nyugdíjas (dupla időkeret)

15–21 óráig (6 óra)  1150 Ft
17–21 óráig (4 óra)  900 Ft
19–21 óráig (2 óra)  500 Ft

Szerencs Város Önkormányzata által  fenntartott intézmények 
dolgozói:  tűzoltó, rendőr, tanár, polgármesteri hivatal, ESZEI, ÁMK, 

városüzemeltető,  városgazda
Dupla időkeret

15–21 óráig (6 óra) 1250 Ft
17–21 óráig (4 óra)  900 Ft
19–21 óráig (2 óra) 500 Ft

BérleteK:
Hétfő–csütörtök (a fenti időpontoknak megfelelően):

10 órás bérlet 4000 Ft
20 órás bérlet 7000 Ft
40 órás bérlet 10 000 Ft
80 órás bérlet 15 000 Ft
Éves bérlet 50 000 Ft/év

Miha Mazzini:

AZt hittem, 
iSmerem 

a google-t
Mi szükség van olyan 

könyvre, ami olyanról szól, 
amit mindenki ismer? De 
tényleg ismerjük? A Google 
nagyon sok olyan hasznos 
dolgot rejt magában, ami-
ről a legtöbb felhasználó 
még sohasem hallott. Ha 
az internetes keresésünk 
nem hatékony, akkor sok 
időt és energiát pocséko-
lunk el vele. Hasznos zseb-
könyv mindenkinek, aki 
még gyorsabban és haté-
konyabban szeretne bön-
gészni a keresőben. Rész-
letes magyarázatot kapunk 
a magyar Google használa-
tát illetően, amit az egysze-
rű felhasználók is hamar 
megjegyezhetnek.

a könyvtár ajánlatából
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Labdarúgás: szerencs – ricse 4–1 (3–0)
SZVSE: Tóth – Sohajda, Va

szi ly, Suller, Kalup (Kecskés), 
Ladinszki (Varga Cs.), Bon
csér, Nagy L., Rabócz (Ki
rály), Lengyel, Gombos. Edző: 
Tóth István, Lukács Bertalan. 
Gól: Lengyel (2), Suller, Nagy, 
ill. Iski. Jók: Vaszily, Tóth, Var
ga, Nagy, Suller, ill. Laczkó.

Tóth István: sportszerű csa
pat ellen nem játszottunk jól, 
csak az eredménnyel lehetünk 
elégedettek.

Mintegy száz néző előtt lép
tek pályára a szerencsi labda

rúgócsapatok október 22-én a 
Tatay Zoltán Ifjúsági Sportte
lepen. Az ifi együttes alapo
san feladta a leckét a felnőtt 
gárdának, hiszen a fiatalok 
7–0-s győzelemmel kezdték a 
délutánt.

A BorsodAbaújZemplén 
megyei II. osztályban játszó fel
nőtt labdarúgócsapat ezúttal a 
tavalyi harmadosztályú küz
delemsorozat Zemplén cso
portjának győztesét fogadta.

A hazaiak nem éppen leg
jobb játéktudásukat nyújtva 

kezdték a találkozót, és a meccs 
első részében leginkább a ven
dégek tűntek fel kezdeménye
ző szerepben. Ennek ellenére 
és talán a szerencsének is kö
szönhetően többet pattogott a 
labda a ricsei térfélen, aminek 
hamar meglett az eredménye, 
amikor a játék 14. percében egy 
sikertelen kapura lövés után 
Lengyel fejelte be a szerencsi
ek első gólját. 

Nagyjából kiegyenlített volt 
a játék a pályán, ám továbbra 
is a hazaiak támadásai bizo
nyultak eredményesebbnek, 
amikor a 37. percben Nagy tá
voli lövése rezdítette meg a 
ricsei hálót, ezzel kettő nullá
ra növelve a szerencsi előnyt. 
Hamar kiderült, hogy a gólzá
por ezzel nem ért véget, mert 
néhány perc múlva egy remek 
szögletbeadást Suller fejjel érté
kesített. Az első félidő 3–0-s ha
zai vezetéssel ért véget, a má
sodik játékrész azonban kevés
bé volt eseménydús, egészen az 
52. percig, amikor büntetőhöz 
jutott a házigazda együttes, 
ami végül az SZVSE negyedik 
gólját jelentette.

A második játékrész vége fe
lé már alig-alig működött a ha
zai védelem, ami azt eredmé
nyezte, hogy a vendégek meg
szerezték egyetlen szépítő gól
jukat, így végül 4–1es szeren
csi győzelemmel zárult a Ri
cse elleni találkozó. Tóth Ist
ván edző csupán az eredmény
nyel volt elégedett, a csapat játé
kának sokat kell javulnia a kö
vetkező mérkőzésig.

M. Z.

sport 15

szerencs – TiszaúJVárOsi 
PHOeniX: 71–78

Parádés, küzdelmes találko-
zót, jó kosárlabdát láthatott a 
sportkedvelő közönség októ-
ber 22-én a szerencsi Kulcsár 
Anita Sportcsarnokban, ahol 
az NB I B csoportban játszó 
helyi kosárlabdacsapat a Ti-
szaújvárosi Phoenix gárdáját 
fogadta.

Az ötszáz fő befogadására al
kalmas lelátón alig maradt üres 
hely a szerencsi csapat első ha
zai NB Ies találkozóján. Jobban 
kezdtek a vendégek, ám a haza
iak óriási lelkesedésének és küz
deni tudásának köszönhetően 
az első játékrész közepére már 
felvették a ritmust az esélyesebb 
tiszaújvárosiakkal szemben. Gu
lyás László játékosai figyeltek a 
védekezésre, azonban a támadá
sok során bizonytalannak tűn
tek a kosárra dobások. 12–7-es ál
lásnál egyre lelkesebb volt a ha
zai közönség, ám ekkor a kiváló 
tiszaújvárosi kosarasok fordítot
tak és az első tíz perc végére át

vették a vezetést, így 18–21-es ál
lásnál fordultak a csapatok.

A következő menetben is gon
dok voltak a hazai támadások
kal, azonban a közönség igye
kezett minél több erőt adni az 
SZVSE játékosainak: hajrá Sze
rencs! Sorra jöttek a tiszaújváro
si hárompontosok, míg a hazai 
találatok csak elvétve sikerültek. 

A teljes játékidő 15. percé
ben kezdett ismét magára ta
lálni az SZVSE. Jakab László és 
Birk László egyre javuló játéká
nak és Endrész Tamás határo
zott betöréseinek köszönhető
en sikerült fordítani, és felhoz
ni a csapatot egészen a 35–31es 
állásig. Látszott, hogy a vendé
gek rendkívül technikás táma
dásaira is van ellenszer. Sajnos, 
a hazai öröm nem tarthatott so
káig, ugyan a találatok felváltva 
születtek mindkét oldalon, ám a 
játékrész végére ismét megsze
rezte a vezetést a Phoenix gár
dája, így 40–43as állásnál men
tek szünetre a csapatok.

A harmadik tíz percet két
pontos hátránnyal kezdték a 
játékosaink, akikre minden bi
zonnyal hatottak Gulyás Lász
ló edző intelmei, mert igyekez
tek sokkal jobban összpontosí
tani a védekezésre. Több, há
rompontos kísérletünk volt si
kertelen, ám a vendégek ebben 
is jobbnak bizonyultak. Így 
fordulhatott elő, hogy a játék
rész közepére már újabb hét
pontos előnyre tett szert az el
lenfél, akik egyre jobban játék
ba lendültek. E miatt történhe
tett, hogy a negyedik játékrészt 
11 pontos hátránnyal kezdte a 
szerencsi együttes. Sajnálatos 
esemény zavarta meg az utol
só perceket, amikor egy hazai 
támadás során Szárnya Gá
bor súlyos sérülést szenvedett 
és nem tudta folytatni a játé
kot. (Ezúton kívánunk mielőb
bi gyógyulást! – a szerk.) Talán 
ez is rányomta a bélyegét a hajrá 
pillanataira, ám a szerencsi fiúk 
igyekeztek mindent megtenni 
a győzelemért. Ezt bizonyítot
ta, hogy három perccel a mér
kőzés lefújása előtt már csak 
három pont volt a hátrányunk. 
Sajnos azonban Endrész Tamás 
kiváló hajrája is kevésnek bizo
nyult, az utolsó támadások sor
ra sikertelenek voltak. A Tisza
újvárosi Phoenix csapata így 
végül 71–78-as végeredmény
nyel, megérdemelten nyerte 
meg a találkozót.

M. Z.

az úszÓszakOszTáLy sikerei
A sportfinanszírozás ország-

szerte tapasztalt nehézségei mi-
att Szerencs Város Sportegyesü-
letének úszószakosztálya 2011 
őszén a korábbi évekhez ké-
pest kevesebb versenyen tud 
részt venni.

Az őszi szezont október 7-én 
Mezőkövesden kezdték a spor
tolók, akik közül a XII. Zsóry Ku
pa úszóversenyre 13 szerencsi fi
atal utazott: Vasvári Adél (1999) 
100 méteres hátúszásban és Rá
bai Bence (1994) 100 m gyors és 
100 m hátúszásban aranyérmet 
szerzett. 

További éremszerzők: Farmosi 
Zsombor (100 gyors és 100 hát 2. 
hely), Szemán Gábor (100 mell 2. 
hely), Majoros Réka (100 mell 2. 
hely), Vasvári Adél (100 gyors 2. 
hely), Rábai Bence (vegyesúszás 
2. hely), Kovács Bálint (100 hát 3. 
hely), Majoros Péter (100 gyors 3. 
hely).

a szerencsi 24 Órás 
úszÓVerseny

Ötödik alkalommal rendez
te meg az SZVSE és a Városüze
meltető Nonprofit Kft. a 24 órás 
úszás tömegsportrendezvényt. 
Az október 14–15ei verseny
re idén 116-an neveztek, akikből 
három csapatot alakítottak ki a 
szervezők. A pénteken 18 órakor 
kezdődő, szombat 18 óráig tartó 
versenyben a Képes Zsuzsa és 
Rábainé Végh Anett által vezetett 
39 fős csoport úszta le a leghosz
szabb távot, összesen 67 150 mé

tert, ami az elmúlt öt év legjobb 
eredménye. A Farmosi István és 
Váczi Péter vezette csapat tagjai 
kereken 61 kilométert teljesítet
tek. Kiss Attila és Kiss Viktória – 
többségében tűzoltókból és rend
őrökből összeállított csapata – 59 
250 métert úszott le 24 óra alatt. 
A teljes mezőny összesen 187 ki
lométer és 400 métert teljesített.

Az egyéni teljesítmények kö
zött meg kell említeni Farmosi 
Katát, aki 5000 métert úszott, Rá
bai Bence 8100 métert teljesített. 
Kiss Viktória 1950 métert úszott le 

30 perc alatt, Tóth Csaba (Miskolc) 
és Rábai Bence egyaránt 2100 mé
tert teljesített fél órán belül. 

Megyei kUPa 
a TanUszOdában

Október utolsó szombatján az 
SZVSE úszószakosztálya és az 
ózdi Fiedler SE közös versenyt 
rendezett Szerencsen. Az „Őszi” 
Megyei Úszóverseny elnevezé
sű programra kilenc sportegye
sület 159 versenyzője nevezett, a 
legnagyobb létszámban (43 fő) a 
szerencsi szakosztály vett részt a 

viadalon. A négy úszásnemben 
rendezett 50 és 100 méteres távo
kon 6 arany-, 11 ezüst-, és 8 szeren
csi bronzérem született, amivel az 
összesítésben az ózdiak mögött, 
a második helyen végeztünk. A 
legeredményesebb szerencsiek: 
Rábai Bence (1994) 3 arany, Kiss 
Viktória (1997) 2 arany, 1 ezüst, 
Farmosi Zsombor (1999) 1 arany, 
2 bronz. A helyi sporttörténet 
szempontjából mérföldkőnek te
kinthető időeredményt tudhat 
magáénak a 17 éves Rábai Bence, 
mivel ő az első a szakosztályban, 
aki egy percen belüli eredményt 
(0:58,5) ért el 100 méteres gyors
úszásban. Gratulálunk!

További szerencsi éremszerzők: 
Tamás Ádám (2000), Kovács Kris
tóf (1998), Kovács Bálint (1996), 
Varga Petra (2005), Horváth Lu
ca (2005), Krusóczki Zsolt (2004), 
Kovács Péter (1994), Majoros Pé
ter (1994), Szemán Gábor (1999).
Kiss Attila szakosztályvezető

kéziLabda-eredMények
szerencs Vse – 

kazincbarcika kse 
34–10 (15–5)

A szerencsi kézilabdázó lányok 
október 23-án a Kulcsár Anita 
Sportcsarnokban fogadták a Ka
zincbarcika KSE csapatát. 

SZVSE: Fábián L., Kalina A. – 
Buri N., Fábián J. 3, Katona K. 12, 
Molnár N. 3, Pocsai M. 1, Sohajda 
E. 5, Szabó R. 2, Szőke I. 1, Tamás 
L., Tomkó E. 7 (4)

A meccs nagyarányú hazai 
győzelemmel zárult, a lányok lel
kes, fegyelmezett játékkal nyerték 
meg a találkozót. Az első percek
től kezdve végig vezettek az újjá
szerveződött, főleg fiatal játéko
sokat felsorakoztató kazincbar

cikai csapat ellen. A házigazdák 
jó védekezésüknek köszönhető
en gyors lerohanásokból köny
nyű gólokat szerezhettek, amely 
fontos volt, hiszen a kezdő átlö
vőink vállsérülésekkel, húzódá
sokkal vállalni kényszerültek a 
mérkőzést. 

M. HandbaLL se – 
szerencs Vse  20–17 (7–6)
Az SZVSE női kézilabdacsapa

ta október 30án idegenben ját
szotta le soron következő bajno
ki mérkőzését:

SZVSE: Czagány N., Fábián 
L. , Kalina A. – Buri N. (2), Fá
bián J. (2), Katona K. (6), Molnár 
N., Profáncsik O. (1), Pocsai M., 

Sohajda E., Szabó R. (2), Szőke I., 
Tamás L., Tomkó E. (4)

A mérkőzés 17. percében 4–3-
ra vezetett az ellenfél, a félidő 
végén pedig 7–6nál fordultak 
a csapatok. Ez is mutatja, hogy 
fej-fej mellett haladtak az együt
tesek. A szerencsiek védekezé
sével nem volt gond, de táma
dások során számos helyzet ma
radt ki, az indítások pontatlanok 
voltak.

A második félidőben igyeke
zett felzárkózni a Szerencs VSE, 
de egy gólnál közelebb nem sike
rült kerülni az ellenfélhez. A vé
ge felé már növelte előnyét a ha
zai csapat, akik 20–17-re nyerték 
meg a találkozót.

úJabb Hazai Vereség
Ismét nagy múltú kosárlab-

daklub játékosai érkeztek Sze-
rencsre, amikor október 30-án 
az NB I/B keleti csoportjának 
következő fordulójában az 
MTK-Törökbálint csapatát fo-
gadta a Szerencs VSE gárdája.

Ha valaki arról álmodozott, 
hogy az elmúlt két hazai vere
ség után most megmutatjuk a 
világnak, hogy ki az úr a Kul
csár Anita Sportcsarnokban, an
nak bizony csalódnia kellett, hi
szen az eddig veretlen MTK ki
váló játékosokkal érkezett Sze
rencsre. A vendégek mindjárt a 
mérkőzés elején húszpontos ve
zetést szerezve tudatosították a 
hazaiakkal: ezen az estén az 
egyetlen céljuk csupán a példás 
helytállás lehet. Fantasztikus 
hárompontos találatok lepték 
meg a szerencsieket, akiknek a 
védelmét sokszor állva hagyták 
a Törökbálint kosarasai, akik a 
vendégszurkolók nagy örömé
re a legtöbb támadás során a 
palánk alól játszották vissza a 
labdát, ezzel alaposan szétzilál
va a szerencsi védelmet. Az el
ső tíz perc mindezek jegyében 
11–35ös állásnál ért véget. A 
második játékrész elején hosz

szú percekig nem sikerült be
venni a vendégpalánkot, majd 
Birk László hárompontos talála
ta törte meg a csendet. Úgy tűnt, 
hogy az egyéni akciók, egyegy 
gyors betörés meglepheti az el
lenfelet, azonban a csapatgépe
zet kisebb olajozásra szorul. A 
találkozó alatt többször sikerült 
lassítani a vendégek súlyos tá
madójátékát, ám ehhez szük
ség volt Gulyás László játéko
sainak töretlen lelkesedésére. 
Mindez azonban nem volt ele
gendő, hiszen az MTK tartotta 
a húszpontos különbséget, sőt 
a harmadik tíz perc kezdetére 

ezt növelni is tudták, így 41–68-
as állásnál fordultak a csapatok. 

Többen megfogalmazták ma
gukban, hogy ebben az NB I Bs 
mezőnyben bizony nincsenek 
gyenge csapatok. A Szerencs 
VSE játékosai példás helytállás
sal bizonyították, hogy a tech
nikai tudásban rejlő különbsé
get lelkesedéssel, küzdeni tu
dással egy bizonyos szintig le
het pótolni. Látszik azonban, 
hogy kéthárom rutinos em
ber elkelne a szerencsi együt
tesbe, mert a Jakab László, End
rész Tamás és Birk László trió 
ugyan mindent megtesz a győ
zelemért, de ők hárman és az if
jú titánok képtelenek felvenni a 
versenyt ilyen remek csapatok
kal, mint az október 28-án Sze
rencsen vendégeskedő MTK-Tö
rökbálint kosárlabda klub. A ta
lálkozót végül 68–112 arányban 
nyerték meg a vendégek, akik 
megérdemelten ünnepelhettek 
a hétvégi zempléni kiruccaná
suk során.

M. Z.

A nézők sokszor láthattak szép szerencsi támadásokat is.

deac – szVse: 81–87 
SZVSE: Jakab L. 17, Birk L. 19/15, Kovács Á. 3/3, Szárnya G. 

24, Endrész T. 16. Csere: Marton P. 8/6, Takács K. – edző: Gu
lyás László.

A Hepp Ferenc Emlékkupa következő fordulójában Deb
recenben vendégeskedett a Szerencs VSE kosárlabdacsapa
ta. Az idegenben megszerzett 81–87 arányú győzelemmel 
tovább jutottak a harmadik fordulóba, azaz a legjobb 16 csa
pat közé. 

karaTeérMek 
A FŐVÁROSBAN

Szerencsi versenyzők is részt vettek az október 22-én Buda
pesten megrendezett JKA Karate Szövetség nyílt országos baj
nokságán. A rangos viadalon Varga Csaba négydanos mester 
tanítványai küzdelemben két ezüst és egy bronzérmet sze
reztek. Tóth Vivien és Lónárt Adrienn a dobogó második fo
kára állhatott fel, míg Tóth Zsófia harmadik helyezést ért el.
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ROYAL 
Szerencs, Rákóczi út 47.

TELJESEN ÚJ ÁRUKÉSZLET

corsó
Szerencs, Rákóczi út 77.

LAKÁSTEXTIL-VÁSÁR

PIAC
Szerencs, Kisvásártér 17.

CIPŐVÁSÁR  – november 12.
Igniker Kft.

Angol
 használtruha-

kereskedés

A Szerencsi 
Hírek 

következô száma 
2011. 

november 25-én 
jelenik meg. 
Lapzárta: 

november 18., 
10 óra.

CS-KER TRANZIT KFT.

 MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS 
 TELJES KÖRŰ DIAGNOSZTIKA
 VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
 OLAJCSERE, FÉKMÉRÉS

Telefon: 30/439-2000, 47/368-194, 30/2573-556
Bekecs, Honvéd u. 224.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
 Földmunkavégzés  Épületek bontása
 Rakodás, föld-, kavicskitermelés

 Szóródó anyagok szállítása 10–27 tonna között 

Tel./fax: 47/360-025. Mobil: 30/9538-512
Bekecs, Honvéd u. 224.

Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Termelõi friss tojás M-es, 
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas 
zsírtartalommal  170 Ft/liter

Az akció 2011. november 11-től módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre 
pénteken nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!

Akciós hirdetésünket kövesse fi gyelemmel a Szerencsi MG. Zrt. 
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

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

szombat 7–12 óráig.

Parasztmájas  829 Ft/kg
Karajsonka 
aszalt szilvával  1499 Ft/kg
Csontos hosszú karaj 1099 Ft/kg
Rövidkaraj  1159 Ft/kg
Csontos tarja  979 Ft/kg
Lapocka csont nélkül  999 Ft/kg
Dagadó  929 Ft/kg
Oldalas  929 Ft/kg
Comb csont nélkül  1039 Ft/kg
Parasztkolbász  929 Ft/kg
Juhbeles virsli  899 Ft/kg
Rakott fej  729 Ft/kg
Cserkészkolbász  1299 Ft/kg

Füstölt oldalas  1040 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász  680 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
Erdélyi szalonna  819 Ft/kg
Császárszalonna  999 Ft/kg
Kenyérszalonna  729 Ft/kg
Sertészsír  439 Ft/kg
Májas hurka  599 Ft/kg
Sertéstepertő  1429 Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!

Csülök csont nélkül  899 Ft/kg
Szendvicssonka  999 Ft/kg
Nyári turista  749 Ft/kg

Lángolt kolbász  829 Ft/kg
Füstölt darabolt comb 1199 Ft/kg
Füstölt láb  399 Ft/kg

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

November 9-től 3 hétig (nov. 30-ig)

Szemüvegkeretek 30%-kal olcsóbban!  
Vékonyított, bifokális, multifokális lencsék 

30% kedvezménnyel!
(minden akció szemüvegkészítés esetén érvényes)

Ingyenes szemvizsgálat minden csütörtökön!

Bejelentkezés: 20/24-24-554. 
Családi kedvezményeinkről, további akcióinkról érdeklődjön személyesen.

Sertéscomb  1150 Ft/kg
Sertéslapocka  1050 Ft/kg
Sertéskaraj (hosszú)  1200 Ft
Sertéskaraj (rövid) 1250 Ft
Sertéstarja  990 Ft
Sertésoldalas  950 Ft
Sertésdagadó  990 Ft
Sertéscsülök (hátsó)  750 Ft/kg
Sertés csülökhús  850 Ft/kg
70%-os kolbászhús  780 Ft/kg
Sertés első, hátsó láb  380 Ft/kg
Sertésfej  220 Ft/kg
Sertés fehér csont  60 Ft/kg
Sertés húsos csont  320 Ft/kg
Hasaalja és tokaszalonna  580 Ft/kg
Zsírszalonna (bőr nélküli)  450 Ft/kg

Csirkemell fi lé  1430 Ft/kg
Csirkecomb  690 Ft/kg
Csirkeszárny  560 Ft/kg
Egész csirke  690 Ft/kg
Csirkemáj  590 Ft/kg
Csirkefarhát  220 Ft/kg
Bogdányi lángolt kolbász  980 Ft/kg
Bogdányi parasztkolbász  980 Ft/kg
Ló szárazkolbász  1730 Ft/kg
Füstölt oldalas  1080 Ft/kg
Füstölt bordaporc  1010 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök  965 Ft/kg
Sertészsír (házi sült)  650 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna  1010 Ft/kg
Fűszeres tepertő  1260 Ft/kg
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