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A helyi vállalkozások  
növekvő terhei

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
2011-ben nem változtatott a 2012-re vonatkozó helyi adó-
rendeletén. A törvényi módosulások miatt 2012-től azon-
ban olyan esetekben is kell telekadót fizetni, amelyek ed-
dig mentességet élveztek. Az új helyzet következményeit fi-
gyelembe véve Koncz Ferenc polgármester a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szerencsi 
kirendeltségével egyeztetve fórumra hívta a helyben mű-
ködő cégek képviselőit.

(Írásunk a 2. oldalon)

Hiteltörlesztés, óvodaberuházás

Lapunk előző számában beszámoltunk arról, hogy az ön-
kormányzat január 26-ai ülésén Czakóné Szikszai Orsolya 
pénzügyi csoportvezető tájékoztatta a testületet, hogy a vá-
rosnak január 24-én sikerült visszafizetnie a Magyar Taka-
rékszövetkezeti Bank Zrt. felé az ötszázmillió forint össze-
gű hitelkeretet. Ezt a kölcsönt az önkormányzat a Norvég 
Alap pályázathoz támogatás-megelőző kölcsönként vette 
fel korábban. A törlesztés körülményeiről kérdeztük a kö-
zel múltban Szerencs polgármesterét, aki szerint óriási je-
lentősége van annak, hogy a nagy összegű, rövid lejáratú 
hiteltartozás már nem nyomasztja a várost. 

(Írásunk a 6. oldalon)

Szerencsiek a nagyvilágban:  
Lapis Andrea

E sorozatunkban 
olyan embereket mu-
tatunk be, akik szülő-
városuktól távol, eset-
leg más országokban 
találták meg boldo-
gulásukat. Ezúttal a 
tengerentúlra láto-
gattunk, a jelenleg 
New York-ban élő 
Lapis Andrea mesél 
életéről, az Amerikai 
Egyesült Államokban szerzett tapasztalatairól.

(Írásunk az 5. oldalon)

Tíz éve történt Szerencsen
Azt mondják a bölcsek, öregszik az, aki a régmúltat idé-

zi. Talán így van, s be kell látnunk, hogy lapunk már nagy-
korúként is megélt jó néhány esztendőt. Időutazásra invi-
táljuk olvasóinkat, nézzük meg együtt, mi történt 10 eszten-
dővel ezelőtt városunkban. Az alábbiakban a Szerencsi Hí-
rek közéleti lapban 2002 első negyedévében megjelent írá-
sok alapján készítettünk rövid válogatást.

(Írásunk a 8. oldalon)

ELINDULT A START MUNKAPROGRAM

Megkezdődött február 1-jétől 
hazánkban a 2012. évi Start 
munkaprogram, amelynek cél-
ja, hogy az elsődleges munka-
erőpiacról kiszorultakat vissza-
vezessék a foglalkoztatás vilá-
gába. A program révén Szeren-
csen idén több mint 200 fő jut-
hat rövidebb-hosszabb ideig 
tartó álláslehetőséghez.

A Belügyminisztérium febru-
ár 6-ai közleménye szerint Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében 
a már elbírált kérelmek alapján 
2012-ben a közfoglalkoztatás-
ban résztvevők száma bizonyo-
san meghaladja majd a 26 800 főt. 

Szerencs Város Önkormány-
zata négy pályázatot nyújtott be 
a Start munkaprogramra, ebből 
a Téli közfoglalkoztatás február 
1-jétől elindult, két másik prog-
ram pedig a március 1-jei indu-
lásra vár. Szerencs város polgár-
mestere kiemelkedő jelentőségű-
nek tartja az új közfoglalkoztatási 
lehetőséget. – Nem is volt kérdés, 
hogy településünk önkormány-
zata pályázatot nyújt be erre a 
programra, hiszen elsődleges fel-
adatunk munkahelyet biztosítani 
az itt élő és dolgozni akaró embe-
reknek – emelte ki Koncz Ferenc, 
aki szerint a Start munkaprog-
ram legfőbb érdeme, hogy idén 
legalább 200 állástalan jut kenyér-
kereseti lehetőséghez. A polgár-
mester a hosszú távú feladatok 
között említette azt a munkahely-
telepítési tervet, amely a közfog-
lalkoztatás mellett más területen 
is esélyt nyújtana a szerencsiek-
nek és a környéken élők számára. 
Ez pedig a szigetelőanyag-gyár, 
amelynek előkészítése nagyon jól 
áll napjainkban. 

A már említett téli közfog-
lalkoztatás keretében február 
1-jétől negyven ember helyez-
kedett el a Szerencsi Városgaz-
da Nonprofit Kft.-nél. A cég te-
lephelyén kialakított fóliasátrak-
ban az asszonyok azokat a virá-
gokat nevelik, melyek tavasz-
tól a város közterületeit fogják 
díszíteni. Erre 24,2 millió fo-
rintos támogatást nyert az ön-
kormányzat. A februártól áp-
rilisig, illetve november és de-
cem ber hónapokban alkalma-
zott negyven fő napi nyolcórás 
munkában a virág- és zöldség-
termesztésben nyújt segítséget a 
cégnek. A kft. a program révén 
idén mintegy 200 ezer egynyári 
virág, 16 ezer darab balkonnö-
vény és egy hektárnyi szabad-
földi zöldségpalánta előállítá-
sát, nevelését, gondozását tud-
ja megoldani. 

Vaszily Miklós főkertész sze-
rint a közmunkaprogram egyhó-
napos csúszása hátrányosan érin-
tette a munkavégzést, hiszen ké-
sőbb tudtak hozzákezdeni a nö-
vények szaporításához. A napok-
ban azonban már nagy erőkkel 
dolgoznak azon, hogy behoz-
zák a lemaradást. A szakember 
hangsúlyozta, hogy a Start mun-
kaprogram nem csak a foglalkoz-
tatáshoz nyújt támogatást, a pá-
lyázat lehetőséget biztosít esz-
közbeszerzésre is. A téli foglal-
koztatás keretében mintegy hét-
millió forintot fordíthattak töb-
bek között termesztőedények, 
szaporítóládák beszerzésére, és 
ugyancsak ebből az összegből 
sikerült megvásárolni az idei 
szezonra szükséges magvakat, 
növényvédő szereket is. Vaszily 
Miklós úgy véli, ez alapozza meg 
a másik, mezőgazdasági jellegű 

programot, amelynek elbírálása 
lapzártánkkor még folyamatban 
volt. Ennél a 95,7 millió forintos 
támogatottságú projektnél továb-
bi nyolcvan fő nyolcórás alkalma-
zására nyílna lehetőség március 
1-je és december 31-e között. Az 
itt alkalmazott munkaerő dolgo-
zik majd a mintegy nyolchektá-
ros önkormányzati konyhakert-
ben, gondozzák a szerencsi par-
kokat. E programban húszmilli-
ós eszközfejlesztésre lesz lehető-
ség, amelyből új munkagépet vá-
sárolna a Városgazda Nonprofit 
Kft., és telephelyükön elkészíte-
nének egy újabb, 500 négyzetmé-
teres alapterületű fóliaházat.

A Start munkaprogram har-
madik része, az úgynevezett bel-
víz-elvezetési pályázat, amelynek 
keretében március 1. és október 
31-e között újabb negyven em-
ber, szintén napi nyolcórás mun-
kaidőben végzi el a Szerencsen 
található csapadékvíz-elveze-
tő rendszer – árkok, csatornák –
tisztítását, karbantartását, gyom-
mentesítését. Az ugyancsak sike-
res, Közúthálózat javítása elneve-
zésű Start munkaprogram kere-
tében pedig további negyven fő 
dolgozik majd a város területén 
található, mintegy 44 kilométe-
res közúthálózat útpadkáinak 
felújításán, az aszfaltburkolatok 
kátyúinak megszüntetésén. 

Ugyancsak itt kell megemlíte-
ni, hogy a téli foglalkoztatás mel-
lett február 1-jétől két hónap idő-
tartamra további két fő állt mun-
kába szociális feladatok ellátásá-
ra, illetve a város intézményeinél 
ugyancsak február 1-jétől 33 em-
ber napi hatórás foglalkoztatása 
kezdődött meg a település intéz-
ményeinél.

M. Z.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK LESZNEK
Erdélyi testvérvárosunkból, 

Nyárádszeredáról érkezett az 
az 50 fős csoport, amelynek 
tagjai február 10-én a szeren-
csi Polgármesteri Hivatal Ok-
mányirodájában adták be ho-
nosítási kérelmüket.

A magyar állampolgársági 
kérelmét bárki benyújthatja, 
aki megfelel az egyszerűsített 
honosítás törvényi feltételei-
nek, azaz maga, esetleg felme-
nője magyar állampolgár volt, 
vagy valószínűsíti magyaror-
szági származását. Emellett 
igazolja magyar nyelvtudását, 
a magyar jog szerint büntetlen 
előéletű és a kérelmezés idősza-
kában sincs ellene folyamatban 
büntető eljárás – olvasható a tá-
jékoztató az egyszerűsített ho-
nosítási eljárás honlapján.

A romániai Nyárádsze redá-
ról, mintegy 900 kilométeres 
utazás után, kora reggel érkez-

tek meg a vendégek a szerencsi 
polgármesteri hivatalba, hogy 
igényeljék a magyar állampol-
gárságot. Koncz Ferenc üdvö-
zölte a testvérvárosból érkezett 
csoportot. – Büszkén mondha-
tom, hogy Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében Szerencs az a te-
lepülés, ahol a legtöbb, Erdély-
ből érkezett magyar testvérünk 

tette le az állampolgári fogadal-
mat az elmúlt időszakban – fo-
galmazott a polgármester. 

A csoport szinte egész napra 
feladatot adott a szerencsi ok-
mányiroda munkatársainak, 
ezért néhányan a bekecsi pol-
gármesteri hivatalban adták be 
kérelmüket.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A nyárádszeredai Nagy Árpád és felesége a szerencsi okmány-
irodában.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. kertészetében kezdett dolgozni az első negyven ember. 



2012. február 24. mozaik2

A VÁLLALKOZÁSOK 
NÖVEKVŐ TERHEI
Szerencs Város Önkormány-

zatának képviselő-testüle-
te 2011-ben nem változtatott a 
2012-re vonatkozó helyi adó-
rendeletén. A törvényi változá-
sok miatt 2012-től viszont olyan 
esetekben is kell telekadót fizet-
ni, amelyek eddig mentességet 
élveztek. Az új helyzet követ-
kezményeit figyelembe véve 
Koncz Ferenc polgármester a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (BOKIK) szerencsi kiren-
deltségével egyeztetve fórum-
ra hívta a helyben működő cé-
gek képviselőit.

A február 15-én megtartott 
egyeztetésen Jolsvay János ar-
ról szólt, hogy több kamarai tag 
jelzése alapján a törvényi sza-
bályozás a helyi adókat is meg 
fogja változtatni. A BOKIK 
kirendeltségvezetője hozzátet-
te, hogy miután megvizsgálták 
a rendelkezéseket, egyeztettek 
helyi vállalkozókkal, majd ja-
vaslataikat eljuttatták Szerencs 
város polgármesteréhez, így 
jött létre ez a fórum. Jolsvay Já-
nos véleménye szerint a mos-
tani helyzetben nem kellene 
újabb terheket róni a vállalko-
zásokra, melyek többsége a túl-
élésért küzd. 

Koncz Ferenc kiemelte, 
hogy a 2010-ben megválasz-
tott önkormányzat célul tűzte 
ki, hogy lehetőségeihez mér-
ten mérsékelje a Szerencsen te-
vékenykedő vállalkozások ter-
heit, ezért 2011. évtől csökken-
tette az iparűzési adót. A he-
lyi adóról szóló törvény 2012. 

január 1-jétől hatályos módo-
sítása azonban önmagában is 
nehézségeket okozna a vállal-
kozóknak és telektulajdono-
soknak, ezért szorgalmazták 
a gyors egyeztetést, megoldást 
keresve a törvény szerint meg-
növekedett adóterhek mérsék-
lésére Szerencsen.

Az iparkamara és a vállalko-
zók közös javaslata szerint szem 
előtt kell tartani a tényt, hogy 
az önkormányzat adóbevételei 
nem csökkenhetnek, azonban a 
helyi vállalkozások működését 
az adóbefizetések teljesítése ne 
nehezítse elviselhetetlen mér-
tékben. A javaslat úgy szólt: a 
belterületi ingatlanok telekadó-
mértéke továbbra is négyzetmé-
terenként 250 Ft legyen évente, 
a műtárggyal lefedett, illetve vé-
dő-, biztonsági terület esetében 
pedig 100 Ft/m2-es éves díjat ál-
lapítsanak meg. A korábban 
adómentes külterületi telkeknél 
jelképes 1 forintos négyzetméte-
renkénti kötelezettséget kellene 
bevezetni.

 Koncz Ferenc polgármester 
a fórumon elmondta, hogy el-
fogadhatónak tartja a javasla-
tot, együttes érdek, hogy mi-
nél több vállalkozás működjön 
Szerencsen, hiszen a közös cél, 
azaz a munkahelyek megtartá-
sa és újak létrehozása csak így 
valósulhat meg. A polgármes-
ter hozzátette, hogy a döntést a 
város önkormányzatának kell 
meghoznia, amely várhatóan 
február 23-ai ülésén tárgyalja 
a vállalkozásokat érintő telek-
adó kérdését.                   M. Z.

LáTogaTás PodgoRáN 
Szerencs város előző pol-

gármestere – a szerencsi 
Bereczk József kezdeménye-
zésére –, kíséretével 2010 nya-
rán látogatott el kapcsolatfel-
vétel céljából a horvátországi 
Makarska Riviéra egyik tele-
pülésére, Podgorára. A horvát 
település vezetői még abban 
az esztendőben viszonozták 
a látogatást, s kezdeményez-
ték a testvérvárosi kapcsolat 
kialakítását.

A két város vezetői hosszas 
előkészületek után 2011 no-
vem berében, Szerencsen írták 
alá az együttműködési meg-
állapodást. A vendégek ekkor 
hívták meg Podgorára váro-
sunk önkormányzati képvi-
selőit, valamint a vendéglátás-
ban, személyszállításban részt-
vevő vállalkozókat legközeleb-
bi hozzátartozóikkal együtt.

A szerencsi 15 főből álló dele-
gáció február 2-án hajnal 4.30-
kor indult el, az önkormányza-
tot Visi Ferenc és Egeli Zsolt al-
polgármester, a polgármeste-
ri hivatalt pedig Ináncsi Tün-
de jegyző képviselte, tolmács-
ként Kovács Sándor segítette 
a csoportot, amely így kezd-
te meg az 1040 km-es utazást. 
Amriskó Gábor felajánlotta al-
só és felső fűtéssel rendelkező 
kisbuszát, míg a város küldöt-
tei az ESZEI-től kaptak segítsé-
get. Szerencsére a rendelőin-
tézet gépkocsijában utazók fi-
gyelmét jóelőre felhívták a ta-
karó fontosságára, mivel a hát-
só sorokban a fűtés a –10 Celsi-
us-fokos külső átlaghőmérsék-
let miatt alig volt érzékelhető. A 
város pénzügyi helyzetére te-
kintettel a csoport minden tag-
ja maga fizette az egy főre jutó 
15 ezer forintos, utazással kap-
csolatos költségeket.

A szerencsés érkezés utáni 
éjszakán Horvátországban 50 
éve nem látott hó lepte el a ten-
gerpartot. A Podgora környéki 
utakat lezárták, de a Biokovo-
hegy különös kegye folytán a 
kis település +5, +6 Celsius-fo-
kos hőmérséklettel és esővel vé-
szelte át e kritikus napokat, míg 
a tengerpart és a hegy között 
félúton – részben lakott – régi 
Podgorát 3-4 cm-es hólepel fed-
te. Döbbenetes volt látni a tele-
vízióban a hó alatt roskadó pál-
mákat, citrom- és mandarinfá-
kat, melyeken a termés még 
várta a szedőket. Mindezek mi-
att a vendéglátók átszervezték 
a programot: egy helyi olajpré-
selő üzem, egy 10 osztályos ál-
talános iskola és egy vadásza-
ti és folklór magángyűjtemény 
meglátogatásán kívül a szeren-
csi delegáció tagjai hosszas tár-
gyalásokat folytattak a nyári, 
horvátországi munkavállalási 
lehetőségekről. Kiderült, hogy 
a nyilvántartott 350 ezer hor-
vát munkanélküli érdekei mi-

att a nyelvismeret mellett – hor-
vát, német, vagy angol – egyedi 
munkavállalási engedélyt kell 
szereznie annak, aki Podgorán 
szeretne dolgozni. A potenciá-
lis munkavállalónak és foglal-
koztatójának együtt kell megje-
lennie a helyi munkaügyi hiva-
talban, majd az ügyfél átlago-
san öthónapos ügyintézés után 
értesül a döntésről. A szakkép-
zettség nem elsődleges szem-
pont, de a munka minőségé-
től függően különböző béreket 
alkalmaznak, példaként egy 
mesterszakács átlagosan 2000 
eurót kereshet havonta. A szál-
lás és ellátás alku tárgyát képe-
zi. Ha valaki vállalkozni szeret-
ne, rövid idő alatt megszerez-
hető a működési engedély, s 
ennek alapján családtagjaival 
együtt minden külön engedély 
nélkül részt vehet a szolgáltató-
ipar májustól szeptemberig tar-
tó szezonjában. Más időszakok-
ban a település vendéglátóhe-
lyei zárva tartanak.

Podgorán három állami szál-
loda is működik, ennek igazga-
tója a szálláslehetőségekről tar-
tott előadást a delegáció részé-
re. Elhangzott, hogy Szerencs 
város számára a teljes idegen-
forgalmi szezonban tudnak 
például kedvezményes lakóko-
csihelyet biztosítani egy kem-
pingben, melyet csak az ide-
genforgalmi díj (1 euró/nap) 
és az autó parkolási díja (3 eu-
ró/nap) terhelne. A borexport-
hoz egy helyi partnerrel való 
együttműködést ajánlották. 

A delegáció meghívást ka-
pott egy télen zárva tartó szál-
lodában rendezett vadászbál-
ra, ahol az est nagyobb részén 
helyi zenére lehetett táncol-
ni, a tombolát borítékban vá-
sárolták, s azonnal kiderült, 
hogy nyert-e valamit a szeren-
csés kezű vendég. A tárgyakat 
egy külön helyiségben sorszám 
szerint helyezték el, a magyar 
csapat jelentősen hozzájárult a 
tombolanyeremények számá-
hoz. Kevesebb értékes, inkább 
több apró ajándéktárgyra töre-
kedtek. Műsor nem tarkította 
az estét, tilos volt batyut vinni.

A visszautazás előtti na-
pon Podgora téli álmát alvó 

mozitermében, a helyi sajtó je-
lenlétében történt meg a test-
vérvárosi szerződés megerősí-
tése, ahol a felek képviselői mél-
tatták a megállapodás fontossá-
gát, s reményüket fejezték ki, 
hogy a jövőben egyre inkább 
a lakosság, a diákok és a vál-
lalkozók közötti kapcsolat lesz 
a meghatározó. Jelezték, hogy 
szívesen fogadnak kulturális 
delegációt a szezon alatt, hi-
szen a turisták szórakoztatá-
sára a cseh és szlovák állam 
saját költségén küld együttese-
ket, míg a szerencsiek számá-
ra a település biztosítaná ezen 
feltételeket.

Podgora polgármesteri hiva-
tala hat főből áll, akik mindösz-
szesen négy település köztisz-
tasági és helyi adó beszedési 
feladatait látják el. Valameny-
nyi intézményt az állam mű-
ködteti, önként vállalt felada-
tot nem lát el az önkormány-
zat, de szorosan együttműkö-
dik a helyi szállásadók, szolgál-
tatók szervezeteivel. 

A szerencsiek csokoládécso-
maggal, valamint a Szerencsi 
Mezőgazdasági Zrt. termé-
keiből összeállított kóstolóval 
kedveskedtek a vendéglátók-
nak. Ante Miličić polgármester 
saját szállodájában látott ven-
dégül minket, ahol a főzésben 
és a kiszolgálásban a házastár-
sa, valamint a helyi képvise-
lők is résztvettek, sőt a család-

tagok erre az alkalomra készí-
tettek süteményeket, s egyéb 
finomságokat.

Az eredeti forgatókönyv sze-
rint Koncz Ferenc polgármes-
ter és Kiss Attila alpolgármes-
ter családtagjaikkal a felújított 
ESZEI átadása után csatlakoz-
tak volna a delegációhoz, de a 
gyökeresen megváltozott időjá-
rási helyzet, s az ebből adódó 
feladatok miatt lemondták az 
utazást, amit a helyiek megér-
tően vettek tudomásul.

Podgora számára Szerencs 
testvérvárosi kapcsolatai, ezen 
keresztül az uniós felkészülés 
adta lehetőségek a fontosak, 
ezért is támogatták a Bereczk 
házaspár kezdeményezését a 
két település közötti együtt-
működés intézményesítésére.

A helyi iskola diákjai által 
készített élelmiszerek, illet-
ve a községről készült fényké-
pek a Bolyai, illetve Rákóczi 
iskolába kerültek, míg a város 
egy Podgorát ábrázoló olajfest-
ményt kapott ajándékba. 

A hazautazás kisebb kalan-
dokkal tarkítva, de jó hangu-
latban ért véget azzal, hogy a 
médiában rémisztőnek beál-
lított magyar útviszonyokról 
csupán Gesztely után szerez-
tünk némi tapasztalatot. Re-
ményeink szerint Szerencs Vá-
ros Napján viszontláthatjuk a 
podgoraiakat.

Egeli Zsolt

MagYaR áLLaMPoLgáRoK LEsZNEK
(Folytatás az 1. oldalról.)

A hivatali ügyintézés sajnos, 
ezúttal sem ment várakozás 
nélkül, ám eközben találkoz-
tunk és beszélgettünk Nagy 
Erzsébettel és férjével, akik 
átélték a trianoni határon túl 
élő magyarok minden keser-
vét. – Túl vagyunk az ötvene-
dik házassági évfordulónkon, 
magyarnak születtünk, sen-
ki ne csodálkozzon, hogy sze-
retnénk visszakapni az állam-
polgárságunkat – sorolja a fele-
ség, majd férje folytatja azzal, 
hogy halvány emlékei van-
nak arról az időszakról, ami-
kor 1940. augusztus 30-án visz-
szacsatolták az anyaországhoz 
Észak-Erdélyt. – Nagy volt az 
öröm, persze akkoriban, gye-
rekként nem sokat értettem eb-
ből – mondja Nagy Árpád, aki 
szerint a legnagyobb baj, hogy 
csupán négy esztendeig tartott 
ez az állapot. – Nehéz volt, na-
gyon nehéz az életünk, szinte 
rabszolgaként kezeltek min-
ket, minden vágyunk az volt, 
hogy hivatalosan is magyarok 
lehessünk, amiért köszönet il-
leti Orbán Viktort, aki megad-

ta nekünk a lehetőséget. Nagy 
a boldogság azok között, akik 
már megkapták az állampol-
gárságot, és mi is így érzünk 
majd, ha letesszük az esküt – 
fogalmazott a nyárádszeredai 
Nagy Árpád. 

Az idősebb korosztály mellett 
akadtak fiatalok is szép szám-
mal a csoportban. Tőkés Zsófia 
főként tanulmányai miatt sze-
retné felvenni a magyar állam-
polgárságot. A huszonkét éves 
diáklány Marosvásárhelyen 
negyedéves orvostanhallgató. 
– Nekem sokat jelent az, hogy 
az anyanyelvemen tanulhatok, 
de ez csak az elméleti oktatás-
nál van így, a gyakorlati isme-

reteket románul kell megszerez-
nünk. Remélem, hogy a magyar 
állampolgárságom segít majd 
abban, hogy itt, Magyarorszá-
gon folytathassam a tanulmá-
nyaimat. 

Amíg a csoport egyik része az 
okmányirodában volt elfoglalva 
a hivatalos papírok intézésével, 
társaik ez idő alatt Szerencs ne-
vezetességeivel ismerkedtek. El-
ső útjuk a református templom-
ba vezetett, ahol Börzsönyi Jó-
zsefné ismertette meg a vendé-
geket Bocskai István fejedelem-
választásának egykori helyszí-
nével. 

A városnézés fontos része volt 
az ajándékvásárlás, hiszen min-

denki igyekezett kóstolót vinni 
a méltán híres szerencsi csoko-
ládéból.

Ugyancsak településünk ne-
vezetességének számít a Szeren-
csi Fürdő és Wellnessház, ahová 
szintén rövid sétát tettek a ven-
dégek, csakúgy, mint a Rákó-
czi-várba, illetve az itt található 
Zempléni Múzeumba. 

A nyárádszeredai csoport 
tagjai a tervek szerint március 
15-én ugyancsak Szerencsen te-
szik le állampolgársági esküjü-
ket. S ha már itt tartunk, nem 
ez lesz az első alkalom, hogy a 
város helyet biztosít ilyen ünne-
pi eseménynek. Emlékezzünk 
csak 2011. augusztus 20-ára, 
amikor Szerencsen Nagy Zsig-
mond, Nyárádszereda jegyzője 
és Csíki Sándor önkormányzati 
képviselő Koncz Ferenc polgár-
mester előtt, a Rákóczi-vár ud-
varán tették le állampolgársági 
esküjüket. 

Ugyanezen a napon mint-
egy háromszáz erdélyi magyar 
mondta el az eskü szövegét az 
Abaújszántón megrendezett ál-
lami ünnepség keretében.

SfL–M. Z.

TEsTVÉRIsÉg aLaPoKMáNY
Így nevezte el a podgorai önkormányzat azt a dokumen-

tumot, amely a testvérvárosi kapcsolatot rögzíti horvát rész-
ről. Az oklevél tört magyarsággal fogalmazza meg, hogy a 
történelmi események során a múlt időből felszínre kerültek 
nem megszakadt kötődések népeink között, s hogy ennek lo-
gikus következménye Szerencs és Podgora barátságkötése. 
„Biztosan hisszük, hogy megállapodásunk különleges kap-
csolat a népeink között. Erős, hosszú és békés kötődést, hitet 
és barátságot építünk” – fogalmaz az írás, melyet Koncz Fe-
renc és Ante Miličić polgármesterek láttak el kézjegyükkel.

A magyar delegáció és a horvát vendéglátók.



2012. február 24.aktuális 3

KÖTELEZŐ EBOLTÁS
Megkezdődik Szerencsen a 

kutyák veszettség elleni szer-
vezett védőoltási akciója. A 
vakcina díja állatonként 3000 
Ft, amit a helyszínen kell meg-
fizetni. Az összeg 20 kg testsú-
lyig a kötelező féreghajtás díját 
is magába foglalja. Az ennél na-
gyobb jószág esetén a szüksé-
ges féreghajtó tabletta 100 Ft/10 
kg áron az állatorvosnál, a hely-
színen megvásárolható. Min-
den három hónaposnál idő-
sebb kutya oltása kötelező! Az 
előző évben kapott oltási köny-
vet minden gazda vigye magá-
val, mert új iratot csak térítés el-
lenében állítanak ki. 

A kutyák veszettség elleni 
védőoltását 2012-ben az alábbi 
helyeken és időpontokban vég-
zik Szerencsen:

– Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. telephelye (Eperjes út 
9.), főoltás: március 10. (szombat) 
7.30–9.30 óráig. Pótoltás: március 
17. (szombat) 7.30–9 óráig. 

– Fecskés, Arany János utcai 
élelmiszerbolt mögötti üres te-
lek, főoltás: március 10. (szom-
bat) 9.45–10.45 óráig. Pótoltás: 
március 17. (szombat) 9.15–10.15 
óráig. 

– Ondi úti játszótér, főoltás: 
március 10. (szombat) 11–13 órá-
ig. Pótoltás: március 17. (szom-
bat) 13–14 óráig. 

– KRESZ-park, főoltás: már-
cius 10. (szombat) 14–16 óráig. 
Pótoltás: március 17. (szombat) 
10.30–12 óráig.

Eboltás Ondon:
– Alsó buszmegálló, főoltás: 

március 10. (szombat) 16.20–
17.30 óráig. Pótoltás: március 
17. (szombat) 14.15–16 óráig.

A háznál és az állatorvo-
si rendelőben történő oltás dí-
ja ebenként 4000 Ft. Erre már-
cius 31-én (szombat) 8–17 órá-
ig van lehetőség. Előzetesen je-
lentkezni lehet Boros László ál-
latorvosnál a 20/323-6507-es te-
lefonszámon, illetve a Szerencsi 
Városgazda Nonprofit Kft.-nél 
a 47/361-308-as telefonszámon 
munkaidőben 7–15.30 óráig. 

Az oltatlan kutyák tulajdo-
nosai 10 000–50 000 forintig 
terjedő pénzbüntetésre szá-
míthatnak.

BEmuTaTTÁK haZÁjuKaT
A szerencsi Rotary Asztal-

társaság szervezett ismeret-
terjesztő estet február 13-án. 
A program keretében a vá-
rosunk oktatási intézményei-
ben dolgozó Paula Coelho és 
Catharina Lins (fotónkon) is-
mertették szülőhazájuk, Bra-
zília jellegzetességeit és tra-
dícióit.

A rendhagyó esten az AIE-
SEC nemzetközi csereprogram 
keretében Szerencsen tartózko-
dó Paula Coelho és Catharina 
Lins tartottak előadást. Mint el-
hangzott, a fiatalokat a világjá-
rás és más kultúrák megisme-
rése mellett főként az motivál-
ja a csereprogramban való rész-
vételre, hogy későbbi pályájuk 
során professzionális önélet-
rajzzal rendelkezzenek, ami-
hez a programba való bekap-
csolódás elengedhetetlen. Pau-
la a Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Iskolában, míg Catharina 
a Bocskai István Gimnázium-
ban töltötte néhány hetes gya-
korlatát, melynek keretében a 
szerencsi diákok angol nyelvű 
oktatásában segédkeztek. 

A fényképekkel és videofil-
mekkel gazdagon illusztrált 
előadáson származási helyü-
ket, a 26 államból álló, 190 mil-

lió lakosú Brazíliát mutatták be 
a fiatalok. A résztvevők képze-
letbeli kirándulást tehettek a la-
tin-amerikai ország fővárosá-
ba és nagyobb településeire, 
megismerve a nemzet zászla-
ját, természeti kincseit, sport-
életét, gasztronómiáját, turisz-
tikai látványosságait és jelleg-
zetes hagyományait. A pre-
zentációban szerepelt többek 
között Brazília híres tenger-
partja, a Copacabana, a riói Jé-
zus-szobor és a karneváli for-
gatag, São Paulo csillogó üzleti 
negyede és a jellegzetes képet 
mutató szegénynegyede, vala-

mint az Amazonas őserdeje, a 
barna és fekete folyók, a káprá-
zatos Iguazu vízesés. A meg-
jelentek képi ízelítőt kaphattak 
az ország tradicionális ételeiből 
is: a palacsintaszerű tapiocából, 
a rákétel acarajéból, a quindim 
pudingból, valamint a fekete-
bab, disznóhús, zöldségek és 
narancs felhasználásával ké-
szített feijoadából. Magyaror-
szági élményeik közül az elő-
adók kiemelték, hogy az ét-

kezési szokásokon kívül a he-
lyi klíma volt furcsa számuk-
ra, hiszen hazájukban 20 oC alá 
szinte soha nem csökken a hő-
mérséklet, havat is nálunk lát-
tak először. Az otthonihoz ké-
pest Magyarországon jól szer-
vezettnek látják a közlekedést, 
kedvesnek és segítőkésznek ta-
lálták az embereket és maga-
sabb színvonalúnak a középis-
kolai oktatást.

Az esten a sátoraljaújhelyi 
Rotary Club két cserediákja is 
bemutatkozott, kiemelve, hogy 
hiányozni fog nekik Magyaror-
szág, amikor elutaznak. A sá-
toraljaújhelyi Marsalkó Bianka 
19 éves diáklány egyéves bra-
zíliai tartózkodásáról számolt 
be a közönségnek, arra biztat-
va a sorokban helyet foglaló di-
ákokat és szüleiket, hogy bát-
ran vágjanak bele a csereprog-
ramba. 

Hidegkúti Nándor az est zá-
rásaként hangsúlyozta: a nem-
zetközi diákcsere-program tág 
teret nyit a fiatalok előtt, akik-
nek a tevékenysége összhang-
ban áll a Rotary szervezet 
irányelveivel. 

uTaZÁS a maKaRSKaI RIVIÉRÁRa
Amikor Podgora és Szerencs 

polgármesterei aláírták a testvér-
városi szerződést, a horvátországi 
vendégek meghívták városunk 
képviselő-testületét és néhány 
magánszemélyt arra a hagyo-
mányos vadászbálra, amit min-
den esztendő februárjában ren-
deznek meg Podgorán. A delegá-
cióban részt vevő Gojomir Šunde, 
mint az ottani vadásztársaság el-
nöke és mintegy tíz éve a már 
említett rendezvény főszervező-
je természetesen invitálta az ön-
kormányzati tagok és a magán-
személyek házastársait is. Így vé-

gül a februárban kiutazó horvát-
országi delegációban azok a sze-
rencsi vállalkozók és civilek kap-
tak helyet, akik a 2011 novembe-
rében hozzánk látogató podgorai 
vendégek ellátásában és szállítá-
sában önként és térítésmentesen 
részt vettek.

Érdemes tudni, hogy a pod go-
rai vadászbál a Makarskai Rivié-
ra legnagyobb téli társadalmi ese-
ménye, mintegy 450 fő részvételé-
vel, azonban a jelentkezők száma 
évről évre meghaladja a 600 főt. 
Nagy megtiszteltetésnek érez-
tük, hogy részt vehettünk ezen a 

rendezvényen. A makarskai te-
levízió felvételeket készített a de-
legáció látogatásáról és a bálról. 
Az adás az egyik legnépszerűbb 
internetes videomegosztó portá-
lon is megtekinthető a „makarska 
televizija epizoda 028 2/2” címen. 

Mivel az ottani vendéglátá-
sunkról a vadásztársaság, Ante 
Miličić polgármester, valamint 
több podgorai vállalkozó gon-
doskodott, így a szerencsieknek 
az utazással kapcsolatos költsé-
geket kellett viselnünk.

Néhány számadat: az utazás 
során megtettünk 2280 kilomé-

tert, amely alatt a gépkocsi 200,5 
liter gázolajat fogyasztott. Az 
utazás ideje 14 óra 45 perc volt, 
egyébként normál útviszonyok 
között ez legfeljebb 9-10 órát vesz 
igénybe. Üzemanyagra 83 660 Ft-
ot költöttünk, 22 735 Ft-ot autópá-
lyadíjakra fizettünk ki. Így az uta-
zás teljes költsége 106 395 Ft volt, 
amely az ESZEI által rendelkezé-
sünkre bocsájtott kisbuszban uta-
zó hét fő esetében személyenként 
15 199 forintot tett ki, amit a részt-
vevők még az utazás előtt meg-
fizettek.

Bereczk József

IgaZgaTóI PÁLyÁZaTOK
Szerencs Város Önkor-

mányzata pályázatot hirdet 
az általa fenntartott nevelé-
si-oktatási, közművelődési 
intézményei vezetésére.

A meghirdetett munka-
helyek:

Bolyai János Általános Is-
kola (3900 Szerencs, Rákóczi 
út 100.)

Rákóczi Zsigmond Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, 
Óvoda és Bölcsőde (3900 Sze-
rencs, Rákóczi Zsigmond tér 
1.)

Szerencsi Általános Mű-
velődési Központ (SZÁMK, 
3900 Szerencs, Rákóczi-vár)

Képesítési és egyéb felté-
telek a Bolyai János Általá-
nos Iskola és a Rákóczi Zsig-
mond Általános Iskola pá-
lyázatára: főiskolai szintű pe-
dagógusi végzettség és szak-
képzettség, legalább 5 éves, 
pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat.

Előnyt jelent: intézmény-
vezetői szakképzettség, pe-
dagógus szakvizsga vagy 
annak folyamatban lévő 
megszerzése, vezetői gya-
korlat.

Képesítési és egyéb felté-
telek a Szerencsi Általános 
Művelődési Központ igaz-
gatói pályázatára: egyete-
mi szintű pedagógusi vég-
zettség és szakképzettség, 
legalább ötéves, pedagógus 
munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat. 

Előnyt jelent: intézmény-
vezetői szakképzettség, pe-
dagógus szakvizsga vagy 
annak folyamatban lévő 
megszerzése, vezetői gya-
korlat.

 
Juttatások, illetmények és 

egyéb:
A megbízás határozott idő-

re, öt évre szól: 2012. augusz-

tus 1-jétől 2017. július 31-ig. A 
pályázat benyújtásának ha-
tárideje: a Nemzeti Közigaz-
gatási Intézet honlapján tör-
ténő megjelenéstől (kb. 2012. 
március 1.) számított 30 nap. 
A pályázat elbírálási határ-
ideje: a véleményezési határ-
idő lejártától számított 30. na-
pot követő első testületi ülés 
(május). Juttatások: a közal-
kalmazotti törvény szerint.

A pályázathoz csatolni 
kell: 3 hónapnál nem régeb-
bi, hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt, részletes szakmai ön-
életrajzot, a végzettségeket 
igazoló dokumentumok hi-
teles másolatát, öt évre szóló 
vezetői programot, beleértve 
a szakmai helyzetelemezésre 
épülő fejlesztési programot, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó személyét érintő 
kérdés tárgyalásakor nyílt 
vagy zárt ülést kér, adatvé-
delmi nyilatkozatot.

A pályázatot és a vezetési 
programot postai úton, vagy 
személyesen kell benyújtani 
3 példányban (egy eredeti, 
egy másolati és egy be nem 
fűzött példányban), valamint 
elektronikus adathordozón a 
Szerencsi Polgármesteri Hi-
vatal Közművelődési Osztá-
lyára az NKI honlapján meg-
jelölt módon.

A pályázat címzése: Sze-
rencs Város Polgármesteri 
Hivatal, Közművelődési Osz-
tály, 3900 Szerencs, Rákóczi út 
89. A borítékon fel kell tüntet-
ni az NKI honlapján megje-
lenő pályázati azonosító szá-
mot, valamint a munkakör 
megnevezését: igazgató

Érdeklődni lehet: Sze-
rencs Város Polgármesteri 
Hivatalának, Közművelő-
dési Osztályán a 47/565-266 
és a 47/565-260-as telefon-
számokon.

EgySZÁZaLÉKOS ESÉLy a cIVIL SZERVEZETEKnEK
Az év elején a magánsze-

mélyek rendelkezhetnek sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 + 1 
százalékának felhasználásá-
ról. Az alábbiakban közölt ci-
vil szervezetek és egyházak 
adatainak ismertetésével sze-
retnénk elősegíteni olvasóink 
döntését. 

* B.-A.-Z. Megyei Közlekedés-
biztonsági Alapítvány. Adószám: 
18407110-1-05.

* Balogh Sándor Emlék Ala-
pítvány. Adószám: 19333683-1-
05.

* Balu Cserkész, Ifjúságnevelő 
Alapítvány. Adószám: 18401891-
1-05.

* Beteg Gyermekekért Sze-
rencsi Alapítvány. Adószám: 
18407048-1-05.

* Bocskai István Gimnázium 
Alapítvány, Szerencs. Adószám: 
18412877-1-05.

* Bocskai István Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépis-
kola Sport és Játék Alapítványa. 
Adószám: 18421600-1-05.

* Bocskai István Szerencsi 
Amatőr Csillagászati Egyesület.  
Adószám: 19331887-1-05

* Bocskai István Társaság. Adó-
szám: 18405785-1-05.

* Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Bűnmegelőzési Alapítvány. 
Adószám: 19075518-1-05.

* Együtt a Sérült Emberekért 
Alapítvány. Adószám: 19333353-
1-05.

* Fanfár Fiatal Fúvósok Egye-
sülete. Adószám: 18444848-1-
05.

* Hajnal Kulturális Egyesület: 
19333274-1-05.

* Hegyalja Gyermek és Ifjúsági 
Szabadidősport Egyesület. Adó-
szám: 18438479-1-05. 

* Hegyalja Kapuja Mozgáskor-
látozottak Egyesülete. Adószám: 
18403680-1-05.

* Hegyalja Közbiztonságáért 
és Bűnmegelőzéséért Alapítvány. 
Adószám: 18421882-1-05.

* Hegyaljai Alkotók Társulása. 
Adószám: 18419991-1-05

* Magyar Vöröskereszt. Adó-
szám: 19002093-2-41.

* Merkúridák Alapítvány. Adó-
szám: 19334206-1-05

* Mosoly Alapítvány az Ok-
tatás Fejlesztéséért. Adószám: 
18426430-1-05.

* Nyárutó Klub. Adószám: 
18443459-1-05.

* Rákóczi Zsigmond Emlékére 
Alapítvány. Adószám: 18432820-
1-05

* Rákóczi Zsigmond Iskolase-
gítő Alapítvány, Szerencs. Adó-
szám: 18412303-1-05.

* Sholtz Jenő Alapítvány, Sze-
rencsi Zeneiskola. Adószám: 
18402335-2-05.

* Szerencs  Számítástechnika 
Oktatásáért és Diáksportjáért Ala-
pítvány. Adószám: 18416888-1-05.

* Szerencs Városi Sport Egye-
sülete. Adószám: 18406906-1-05.

* Szerencs és Környéke Tűzvé-
delméért Alapítvány. Adószáma: 
18436549-1-05.

* Szerencsi Bölcsisekért Alapít-
vány. Adószám: 18425752-1-05.

* Szerencsi Diáksport Egyesü-
let. Adószám: 18411182-1-05.

* Szerencsi Gyárkerti Óvodáért 
Alapítvány. Adószám: 18422292-
2-05.

* Szerencsi Kistérségi Tu-
risztikai Egyesület. Adószám: 
18018954-1-05. 

* Szerencsi Lurkó Alapítvány. 
Adószám: 18416675-1-05.

* Szerencsi Oázis Ifjúsági Egye-
sület. Adószám: 18430464-1-05

* Szerencsi Polgári Együtt-
működés Egyesület. Adószám: 
18438448-1-05. 

* Szerencsi Polgárőrség Bűn-
megelőzési és Önvédelmi Egye-
sület. Adószám: 18425367-1-05.

* Szerencsi Rászorulta-
kért Alapítvány. Adószám: 
184434956-1-05

* Szerencsi Szakképzésért Ala-
pítvány. Adószám: 18433546-1-05.

* Szerencsi Szociális és Egész-
ségügyi Alapítvány. Adószám: 
18412987-1-05.

* Szerencsi Tehetségekért Ala-
pítvány. Adószám: 18412444-1-05.

* Sziget Alapítvány, Szerencs. 
Adószám: 18412884-1-05.

* Testvérvárosi Egyesület. Adó-
szám: 18420094-1-05. 

* Szerencsi Általános Mű-
velődési Központ. Adószám: 
15439103-2-05.

1% aZ EgyhÁZaKnaK
* A Magyar Katolikus Egyház 

technikai kódja: 0011.
* A Református Egyház tech-

nikai kódja: 0066.
* Hetednapi Adventista Egy-

ház technikai kódja: 0248.

Amennyiben helyi civil szer-
vezet vagy a támogatásra jogo-
sult intézmény kimaradt a felso-
rolásból, kérjük, hogy azt jelezzék 
szerkesztőségünknek és a lap kö-
vetkező számában számukra is 
biztosítjuk a megjelenés lehető-
ségét. (A szerk. megj.)
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Akikre büszkék vAgyunk
Gál Réka, 

a Bolyai János 
Általános Isko-
la hatodik osz-
tályos tanulója 
(fotónkon) ta-
nulmányi és 
sporteredmé-
nyeivel emelkedik ki a kortár-
sai közül. – Szüleimmel azért 
választottuk ezt az iskolát, mert 
megtetszett nekünk, hogy a fel-
ső tagozaton tehetséggondozó 
program működik – fogalma-
zott Réka, aki minden tantár-
gyat szeret, azonban a két leg-
nagyobb kedvence a matema-
tika és az irodalom. Gál Réka 
az iskolai énekkar tagja, a tanu-
lás mellett karatézik és táncol is. 
A küzdősport iránti szereteté-
re, tehetségére felfigyeltek az 

edzői is, eddig két karate világ-
kupán vett részt, egy alkalom-
mal Bulgáriában is versenyzett. 
A hatodikos diák szabadidejé-
ben szívesen rajzol, olvas, talál-
kozik a barátaival vagy éppen 
zenét hallgat. Réka azt is elárul-
ta, hogy rendszeresen jár mate-
matikaversenyekre. – A tavaly 
megrendezett Hegyalja Mate-
matika Versenyen bejutottam 
a megyei fordulóba, a Bolyai-
csapatvetélkedőn pedig társa-
immal együtt megyei hatodik 
helyezettek lettünk. A közeljö-
vőben egy angol és egy olva-
sottsági verseny is szerepel a 
programomban – emelte ki Ré-
ka, aki tanulmányait a Bocskai 
István Gimnáziumban szeret-
né folytatni, utána pedig jöhet 
az egyetem...

H e g e d ű s 
Martin a Rákó-
czi Zsigmond 
Általános Isko-
la hetedikes di-
ákja (fotónkon), 
aki rendkívül 
tehetséges raj-
zos és drámatagozatos hírében áll.  
– Azért választottam ezt az isko-
lát, mert nagyon jó hírneve van, 
és sokféle művészeti képzés kö-
zül lehet választani – fogalma-
zott Martin, aki az idegen nyel-
vi képzést is fontosnak tartja. 
Martin úgy véli: az iskola taná-
rai nagy odaadással próbálnak 
a diákoknak minél több tudást 
átadni. A hetedikes fiú naponta 
két-három órát tölt el tanulással, 
ami mégsem megerőltető szá-
mára, kedvenc tantárgya a ma-

tematika és a rajz. Már többször 
is részt vett különböző tanulmá-
nyi versenyeken. 

A tanórán kívüli elfoglaltsá-
gok közül a képzőművészetet és 
a dráma tanszakot választotta, 
amelyek igazán közel állnak hoz-
zá. Az utóbbival – mint mondja 
– iskolában és egyéb városi ren-
dezvényeken is többször fellép-
tek. Tavaly egy rajzversenyen 
csendélet kategóriában I. helye-
zést ért el. – Ilyenkor télen szere-
tek síelni, nyáron pedig strandra 
járok vagy horgászom – árulta el 
kedvenc szabadidős elfoglaltsá-
gait Hegedűs Martin, aki jövőbe-
li terveivel kapcsolatban ennyit 
mondott: ha felnövök, nagyon 
szeretnék mozdonyvezető len-
ni, bár tudom, hogy ehhez még 
sokat kell tanulnom.

A kis bocsok bArlAngjA
„Jön a tavasz, megy a tél” – 

olvasható Weöres Sándor híres 
versében, amely a medve tana-
kodásáról szól, hogy kibújjon-e 
vagy bennmaradjon a barlang-
jában. A Gyárkerti óvoda febru-
ár 2-án megkönnyítette a maci 
dolgát, aki előbújt a kuckójából. 
A gyerekek nagy izgalommal 
készültek erre a napra. Egész 
héten gyűjtöttük az óvodása-
ink által hozott kedvenceket. 
Volt ott jegesmedve, barnamed-
ve, kicsi, nagy, régi és új. Ezek-
kel a játékállatokkal töltöttük az 
időt, kiállítást és szépségverse-
nyeket rendeztünk. A medvék 
életéről szóló képeskönyveket 
nézegettünk, meséket hallgat-
tunk róluk. A kicsik tátott száj-
jal figyelték, hogy milyen népi 
jóslat fűződik a medvéhez.

Minden kis közösség más 
módon készült erre a neves 
napra. A Csicsergő csoport-
ban macis fejdíszeket készítet-

tek a gyerekek és puzzle-t rak-
tak ki. A katicások medveálar-
cokat színeztek és a körjátékaik 
során viselték is azokat. A Ma-
ci csoport pedig hűen nevük-

höz, többek között mackókkal 
tornáztak, matematikai felada-
tokat végeztek. A Nyuszi cso-
portban macibarlangot (fotón-
kon) barkácsoltunk a gyerme-

kekkel közösen. Öröm volt lát-
ni, ahogy az apró kezecskék 
munkálkodnak. Mindenki ki-
vette részét az építésből, legyen 
kicsi vagy nagy, fiú vagy lány. 
Csapatban dolgoztunk: közö-
sen terveztük meg, hogyan 
is nézzen ki a barlangunk és 
a végeredmény fantasztikus 
lett. Itt azonban még nem fe-
jeződött be a munka, a barlan-
got be is kellett népesíteni. Min-
den gyermek elkészítette a ma-
ga kis barna mackóját, majd el-
helyezték azokat. Közben éne-
keltünk, verseltünk, így na-
gyon jó kedv uralkodott cso-
portunkban. 

Ezen a napon brummogástól 
volt hangos az óvodánk, min-
den gyermek eljárhatta a med-
vetáncot. Nap végére kis mac-
kóink elfáradtak és mindenki 
bebújt a maga kis barlangjába. 

Henczel Edina
óvodapedagógus

Felelősség a gyermekkori cselekedetekért
A 2011/2012-es tanév elején 

útjára indított programsorozat 
részeként rendeztek szülők-
nevelők fórumát február 7-én 
a Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Iskolában. Ezúttal a felső 
tagozatos tanulók hozzátarto-
zóit invitálták a rendezvényre, 
ahol Nagy Sándor főhadnagy 
a szülők és diákok jogairól és 
kötelezettségeiről tájékoztatta 
a megjelenteket.

Az oktatási intézményben 
már több éve sikeresen mű-
ködik az iskola rendőre prog-

ram. Nagy Sándor, a Szerencsi 
Rendőrkapitányság munkatár-
sa rendszeresen nyújt hasznos 
segítséget a pedagógusoknak. 
A főhadnagy emellett gyakran 
tart felvilágosító előadást osz-
tályfőnöki órák keretében az 
ifjúságot leginkább érintő kér-
désekről. A fórum kiemelt té-
mája ezúttal az volt: milyen jo-
gi következményekkel jár, ha 
egy gyermeket bántalmazás 
ér, vagy ha egy gyermekkorú 
testi sértést követ el. Nagy Sán-
dor hangsúlyozta: 14 éves élet-

kortól a gyermekek büntetőjogi 
felelősséget viselnek tetteikért.

– Nagyon sok fiatal diák-
csínyként kezeli azokat a dolgo-
kat, amelyek kezdetben valóban 
annak indulnak, de egy-egy vi-
ta hevében akár nyolc napon túl 
gyógyuló sérülések is keletkez-
hetnek. Ez akár rendőrségi eljá-
rást is vonhat maga után. Szeren-
csére ilyen eset nem fordult elő 
az intézményünkben évek óta, 
de a gyerekeknek tisztában kell 
lenniük azzal, hogy a 14 éves ko-
ruk után felelősséggel tartoznak 

a tetteikért – ismertette Ráczné 
Váradi Éva iskolaigazgató.

A fórumon az iskoláztatás 
jogairól, illetve kötelezettségei-
ről is beszámolt a főhadnagy. 
A pedagógusok arra kér-
ték a szülőket, hogy partne-
ri együttműködés keretében 
próbálják meg a gyerekeket 
közösen nevelni és olyan ér-
tékeket mutatni nekik, ami a 
további életükben hasznos in-
formációként, megfelelő pél-
daként szolgálhat.               

 H. R.

Valentin-napi 
levelek

A Valentin-nap a szeretet, 
a szerelem ünnepe, az ango-
lok már 1446-ban ünnepelték. 
Az 1700-as években váltak di-
vatossá a Valentin-versesköte-
tek, a XIX. században ezen a 
napon már üdvözlőkártyákat 
is küldtek egymásnak az em-
berek. A Valentin-nap megün-
neplése Magyarországon 1990-
ben éledt fel.  Ilyenkor az angol-
szász eredetű hagyomány sze-
rint illik egymást kedves üdvöz-
lettel, aprócska ajándékkal meg-
lepni. Iskolánkban régi hagyo-
mány, hogy február 14-én Va-
lentin-napot tartunk. Már két 
héttel korábban, a diákönkor-
mányzat tagjaival és vezetőjé-
vel, Varga Gábor tanár úrral el-
kezdtük a készülődést. Plaká-
tokat készítettünk, kerestünk 
egy dobozt, amit némi festék-
kel és néhány szívecskével elő-
léptettünk Valentin-napi pos-
taládának. Lezártuk és kihe-

lyeztük az aulába. Ebbe lehe-
tett bedobni a szerelmes levele-
ket, különböző kedves üzenete-
ket. Kedden reggel a diákönkor-
mányzat tagjaira várt a feladat, 
hogy osztályonként csoportosít-
sák és eljuttassák ezeket a cím-
zettekhez. Nagyon érdekes fel-
adat volt, mindenki részt akart 
vállalni benne, így felosztottuk 
a munkát. Voltak levélválogatók 
és voltak postások, akik kézbe-
sítették a küldeményeket. Idén 
jóval több levélke gyűlt össze, 
mint tavaly, izgatottan hordtuk 
szét és figyeltük, milyen kíván-
csian bontogatják társaink a ka-
pott üzeneteket. A kisebbek ver-
senyeztek, ki kapott többet. Úgy 
tűnik, hiába éljük manapság 
az elektronikus levelezés ko-
rát, mégis azt érezte mindenki, 
hogy „igazi” levelet kapni a leg-
nagyszerűbb érzés.

Gaál Eszter,  
Pelbárt Enikő 7. b

az első tíz között a Bocskai
A Bocskai István Gimnázi-

um három diákja vett részt a 
Juvenes Translatores elneve-
zésű fordítási versenyen még 
az elmúlt év novemberében. 
A vetélkedő végeredményéről 
február 6-án kapott tájékozta-
tót a középiskola.  A gimnázi-
um könyvtárában megtartott 

fordítóverseny különleges al-
kalom volt, hiszen a diákok 
nem országos vagy megyei 
középiskolai intézményeket 
képviselő kortársaikkal, ha-
nem az Európai Unió tagálla-
mainak tanulóival szállhattak 
versenybe. Kiemelendő, hogy 
az Európai Bizottság Fordítá-

si Főigazgatósága által szer-
vezett versengésen Magyar-
országról csak húsz középis-
kola vehetett rész, amelybe a 
szerencsi gimnáziumnak is si-
került bekerülnie. 

A „Ki a legjobb fiatal fordí-
tó az EU-ban?” nevű verseny-
re a 1994-ben született közép-
iskolás diákok jelentkezhettek. 
A program célja a többnyelvű-
ség népszerűsítése és a fordítói 
munka megismertetése volt. 
Az önkéntesség témájában kü-
lönböző szövegeket fordítottak 
a középiskolások, amelyre két 
óra állt rendelkezésükre. 

A Európai Bizottság Fordí-
tási Főigazgatóságz értékelte a 

beküldött fordításokat és min-
den tagállamból kiválasztották 
a legjobb munkákat. 

Huszonhét ország egy-
idejű versenyében a szeren-
csi gimnazisták közül Tóth 
Adél, Kavasánszki Szabolcs 
(felkészítő tanár: Takács Atti-
la), Runda Bianka (felkészítő 
tanár: Tapa Eszter) képvisel-
te a középiskolai intézményt, 
bekerülve a legjobb tíz közé. 
A Bocskai István Gimnázi-
um történetében ez kiemel-
kedő, hiszen még nem volt 
rá példa, hogy ilyen szín-
vonalú versenyen a gimná-
zium diákjai képviseltessék 
magukat.

maci hét  
a napsugár oViBan

Hagyományainkhoz híven 
gyermekeink nagy-nagy örö-
mére idén is megrendeztük a 
Maci hetet. Első nap minden-
ki behozta és bemutatta társai-
nak kicsi, nagy, sárga és barna 
kedvencét. Ezután együtt tor-
náztunk és számoltunk velük. 
Összehasonlítottuk, összemér-
tük és sorban leültettük egymás 
mögé őket, így még a matemati-
kai játékok is könnyebben men-
tek. A következő napokban aki-
nek kedve volt, készíthetett mac-
kóálarcot és kifesthette. Ezután 
elszórakoztattuk bocsainkat ró-
luk szóló versekkel, dalokkal, 

találós kérdésekkel. Egy másik 
napon medvetáncoltatás után 
ölbe véve kedvencünket, retro 
„moziban” néztünk meg régi 
diafilmeket.

Nem maradhatott el a méz-
nyalogatás és a málnaszörp 
sem! A hét végére egyre bátrab-
bak lettek a „kismackók” és az 
állat bőrébe bújva könnyebben 
levetkőzték gátlásaikat. A hét 
vendéglátással és macibulival 
zárult.

Pelbártné Dórika  
és Jeroskovicsné  
Benkó Angelika

óvónők

Báli Forgatag  
A bolyAibAn

A Bolyai János Általános Isko-
la szülői munkaközössége szer-
vezésében február 11-én bált 
rendeztünk az intézmény étke-
zőjében. Nagy izgalommal ké-
szültünk az eseményre, hiszen 
évek óta nem volt ilyen rendez-
vényünk. A vendégek érkezése 
után iskolánk volt és jelenlegi ta-
nulói kis műsorral kedvesked-
tek a megjelenteknek, majd tan-
testületünk lelkes tagjai operett-
csokorral örvendeztették meg a 
bálozókat. A színvonalas műsor 
után ínycsiklandó vacsora, majd 
éjfélkor a tombolahúzás követ-

kezett, amelyen sok értékes nye-
remény talált gazdára (ezúton is 
köszönjük a nagylelkű felajánlá-
sokat mind a szülőknek, mind 
városunk vállalkozóinak). Az 
est folyamán sokat nevettünk, 
hajnalig táncoltunk, mulattunk. 
Köszönjük minden kedves ven-
dégünknek – városunk vezetői-
nek és a szülőknek egyaránt –, 
hogy jelenlétükkel emelték ren-
dezvényünk színvonalát. Re-
méljük, hogy jövőre újra talál-
kozunk!

Kissné Nagy Angelika
igazgatóhelyettes
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A KÉPZELET ÉS A VALÓSÁG HATÁRÁN
A bekecsi Bernát Jánosnak 

(fotónkon) az elmúlt évek so-
rán több kötete jelent meg kü-
lönböző műfajokban. Követ-
kező regénye várhatóan idén 
tavasszal kerül a könyvesbol-
tokba. Ennek apropóján be-
szélgettünk a szerencsi szüle-
tésű íróval, aki művei mellett 
mesélt pályája eddigi állomá-
sairól is.

– Szakmámat tekintve mező-
gazdász vagyok, de az élet még 
fiatal koromban egészen másfe-
lé sodort. Az abaújszántói szak-
iskola elvégzése után bevonul-
tam a határőrséghez és mire 
21 évesen leszereltem, éppen 
megkezdődött a rendszerváltás, 
szinte teljesen szétszedték a me-
zőgazdaságot. Kényszerpályára 
kerültem, mint sokan mások: 
először jött a munkanélküliség, 
majd a közmunka. Keveseknek 
adatik meg, hogy abból éljenek 
meg, ami kedves a szívüknek. 
A kevésbé szerencsések elfelej-
tik az álmaikat, vagy megtart-
ják azokat, de mellette nem árt, 
ha rendelkeznek egy stabil ál-
lással. Nekem is döntenem kel-
lett, azóta is biztonsági őrként 
dolgozom a városi bíróságon – 
kezdte sorolni Bernát János.

– Hogyan került képbe az írás? 
– Ötéves koromra anyukám 

megtanított tökéletesen írni és 
olvasni. Az általános iskola el-
ső osztályában vetettem papír-
ra az első fantasztikus törté-
netemet A Szaturnusz fogságá-
ban címmel, ami olyan embe-
rekről szól, akik a Szaturnusz 
bolygón teljesítenek szolgálatot 
és űrlényekkel csatáznak. Hét-
éves voltam, amikor elküldtek 
egy szerencsi író-olvasó találko-
zóra, amelyre Bálint Ágnes író-
nőt hívták meg. Boldog voltam, 
hogy kaptam dedikált Mazsola 
és Tádé kártyát. Szerettem azt a 
mesét, a rokonaim a mai napig 
Tádénak neveznek. A 2562-ben 
játszódó Csillaghajó című műve-
met tízévesen, az amerikai űr-
sikló-programmal egy időben 
írtam. Ekkor született a Táma-
dás is, amiben nekem már akkor 
szerepelt egy tyrannosaurus 
rex, pedig akkor még híre sem 
volt a Jurassic Park című film-
nek. Érdekes, hogy mindig elő-
rébb jártam a történeteimmel a 
koromnál és ezt tudom is iga-
zolni az eredeti kéziratokkal. 
Egy évvel később publikáltam 
az első novellámat az Észak-
Magyarország mellékletében, 
ez volt az Agy. Ebben az időben 
kezdtem el írni az Akció I–II.-t 
is, ami 15 éves koromra lett iga-
zán kész. Nem sokkal később e 
kisregénnyel kerültem be a Há-
rom kívánság című tévéműsor-
ba. A műsorvezető, Dévényi Ti-
bor elkérte lektorálásra az íráso-
mat, melynek egyetlen kézírá-
sos példányát átadtam neki. So-
ha többet nem láttam viszont, 
már csak a saját készítésű borí-
tója van meg – mutatja a rajzos 
füzetfedelet az író. – 1988-ban 
beadtam egy novellát a határ-
őrség pályázatára, ahol külön-
díjat nyertem. Sajnos, ez az írás 
sem került elő azóta sem, pedig 
ugyancsak egyedi darab volt. 
Falusi gyerekként fogalmam 
sem volt a jogdíjakról, a szer-
zői jogokról és arról sem, hogy 
nem szabad kiadni a kezemből 
az egyetlen kész példányt. Egy 

egyszerű ember, mint én, aki sa-
ját maga, lépésről lépésre építi a 
karrierjét, nagyon nehezen bol-
dogult már akkor is. A megírt 
anyagokat több könyvkiadónak 
elküldtem, de sehonnan nem 
kaptam választ. A Fejvadászok 
című novellámat például visz-
szadobta a nyomda, ami akkor 
rosszul esett, de ma már nem is 
bánom. A sztori óriási, de nem 
volt jól megírva, mert akkor 
még nagyon fiatal voltam, úgy-
hogy most átdolgozom a törté-
netet. 1991-ben kedvemet szeg-
ték a kudarcok és egészen 2004-
ig nem írtam semmit.

– Miért pont a fantasztikus tör-
ténetek ragadták meg?
– Azért, mert abban az időben 

a sci-finek nagyon nagy volt az 
ázsiója, úgy a keleti blokkban, 
mint a nyugati világban. A Sza-
turnusz fogságában például a ’70-
es években futó Alfa holdbázis 
című sorozat mintájára készült. 
Tehát már 3-4 évesen megtet-
szett ez a műfaj. Aztán jött a Star 
Wars: a mai napig – ha álmom-
ból felvernek is – tudom, hogy 
1979. november 7-én délután 6 
órakor láttam először a filmet. 
Akkor eldöntöttem, hogy ezen 
a vonalon fogok haladni, amit 
jóval később mégis felülírtam.

– Mi inspirálta az írás folytatá-
sára?
– Egy magánéleti fordulat, 

ugyanis 2004-ben elváltam. Ez 
annak az időszaka volt, amikor 

megpróbáltam az életemet új-
raépíteni. Egy fecnire feljegy-
zett írásból végül megszüle-
tett egy regény: a Szívlövés. A 
Filmszerviz Kft.-vel projektfej-
lesztési szerződést kötöttem, el-
készült egy forgatókönyv, me-
lyet Gergely Zoltán forgató-
könyvíró szakvéleményezett, 
és a legnagyobbakhoz hason-
lította. Egy támogatóm néhány 
millió forintig tudta szponzo-
rálni a megvalósítást, de a foly-
tatáshoz több pénzre lenne 
szükség, ezért most áll a pro-
jekt. Rövidesen lejár a megfil-
mesítés ötéves joga, ezért úgy 
döntöttem, hogy átdolgozom a 
regényt, melynek idén tavasz-
szal várható a kiadása.

Egy másik változás is történt 
ugyanebben az időszakban: el-
kezdtem verseket írni. Szinte 
minden nap született egy-egy 
líra. Annyi verset írtam, hogy 

egy idő után már követhetet-
len volt, ezért nyitottam egy 
művészeti oldalt a poet.hu in-
ternetes oldalon, ahol a mintegy 
ezer versemből feltettem néhá-
nyat. Rengeteg pozitív vissza-
jelzést kaptam, például az Ami-
kor felsírtál című írást eddig több 
mint 19 ezren tekintették meg. 
Ez a mű a 2008-ban megjelent 
Lélekpercek című művészeti év-
könyvben is szerepel. 

Ebben az esztendőben je-
lent meg az első mesegyűjte-
ményem is Hanga, a tündér cím-
mel, majd egy évre rá a Hanga 
karácsonya, tavaly pedig a Gyé-
mánt forgácsok került a boltokba. 
A 2006-os évben dalszövegírás-
ra is felkértek.

– Azóta több nagyregénye is nap-
világot látott és sikert aratott az 
olvasók körében.
– A gazdasági válság nem-

csak a pénztárcámat, hanem 
a fantáziámat is megmozgat-
ta. Azon gondolkoztam, ho-
gyan lehetne az embereknek 
hitet adni, hogy tudják, ebből 
is van kiút – legalábbis meg kell 
próbálni –, vallja Bernát János. 
– Így készült el 2010-ben az 
önéletrajzi ihletésű Dilemma, 
amely egy napon jelent meg az 
Immortalis című sci-fi krimivel. 
Az utóbbi sztori egy része Sze-
rencsen játszódik. Szinte min-
den nagyobb írásomban adó-
zok a szülővárosomnak ezzel, 
nagyon szeretem helyszínként 

szerepeltetni. A visszajelzések 
alapján az olvasók is szeretik, 
hogy ragaszkodom a gyökere-
imhez, és nem külföldi helyszí-
neken játszódnak a története-
im, mint az ilyen regényekben 
általában jellemző.

Tavaly ősszel jelent meg egy 
regénytrilógia első része, az 
Aviditas. A könyv címe sóvár-
gást jelent, melynek megírásá-
ra az ösztönzött, hogy elegem 
lett a Twilight-hegemóniából. 
Semmi bajom a vámpírtörté-
netekkel, de kicsit agymosóvá 
vált az amerikai gimikultúra, 
holott Magyarországon mások 
az oktatási szokások és a gyer-
meknevelés módszertana, 
vagy akár az erkölcsiség sza-
bályrendszere is. Az Aviditas 
egy 300 éves szibériai vérfar-
kas története, aki – feladva ad-
digi életét – beleszeret az Esz-
terházy főiskola egyik hallga-
tójába, és bajba kerül. Egert a 
történelmi hagyományai és a 
környékbeli nagy erdőségek 
miatt választottam a történet 
helyszínéül. A Twilight tucat-
sztorijával szemben ez nem 
kommersz, nem nyálas, sőt 
nagyon is életszerű írás. Ké-
szülőben van a második rész, 
a Piaculum is, de azt most fél-
retettem egy időre.

– Jelenleg min dolgozik? 
– A Szívlövés átdolgozása mel-

lett egy drámát írok Anna cím-
mel, ami az 1945-öt megelőző 

utolsó évtizedben játszódik, 
a dzsentrivilág hanyatlásá-
nak időszakában. Azon kívül 
nyolcvan százalékos készültsé-
gű egy írásos élettörténetem, a 
Leszegett fejjel. Verseket tovább-
ra is szerzek, melyekből szeret-
nék összeállítani egy kötetre va-
lót. Ezeken kívül van egy 1991-
ben megtörtént esemény: egy 
magyarországi rituális gyil-
kosság, amiről számos korabe-
li dokumentumot begyűjtöttem 
annak idején – ezt is szeretném 
majd egyszer könyv formájában 
megírni, mert nagyon érdekes-
nek tartom.

– Milyen elveket követ a történe-
tei megírásakor? 
– Igyekszem azt visszaadni a 

világból, amiben élünk, ugyan-
akkor próbálok megmente-
ni és közvetíteni valamit a ré-
gi értékekből is. Ez a regénye-
imben, a meséimben és a ver-
seimben egyaránt tetten érhe-
tő. Írói módszeremet tekintve 
soha nem tudom előre, hogy a 
történetem miről fog szólni és 
mi lesz a vége. Mindig van egy 
magocska, egy történetfosz-
lány, amit elvetek az agyam-
ban, és ott fejlődik tovább. A 
történeteimet az éppen aktu-
ális érzelmi hangulatom, vagy 
éppen a politika is befolyásol-
ja. Millió külső hatás érleli meg 
bennem a végső tartalmat – 
foglalta össze az író.

Hegymegi Rita

SZERENcSiEK A NAGyViLÁGbAN: LAPiS ANdREA
E sorozatunkban olyan em-

bereket mutatunk be, akik 
szülővárosuktól távol, eset-
leg más országokban talál-
ták meg boldogulásukat. Ez-
úttal – ahogy mondani szok-
ták – a tengerentúlra látogat-
tunk, a jelenleg New York-ban 
élő Lapis Andrea mesél életé-
ről, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban szerzett tapasztala-
tairól.

„Az első benyomásunk 
a New York-i életről, hogy az 
amerikaiak gyakorlatilag új 
dimenziót adtak a térhez. 

Ha egy kicsit zsúfoltnak érzik 
a helyet, egyszerűen felfelé építik 

az utcát, amit aztán 
felhőkarcolónak neveznek”

(William Archer, 1899).

– Tanulmányaimat Szeren-
csen, a Bolyai János Általános 
Iskolában kezdtem – ahol ké-
sőbb tanítottam is – kezdi a be-
mutatkozást Andrea. – Győrik 
tanító néni osztályába jártam, 
akit nagyon szerettem, és talán 
az ő kedvessége, személyisége 
is szerepet játszott abban, hogy 
én magam is a pedagógus pá-
lyát választottam. Negyedikes 
koromban kezdtem el tanulni 
az angol nyelvet, majd nyolca-
dik után az ugyancsak szeren-
csi Bocskai István Gimnázium 
angol tagozatára jelentkeztem. 
A középiskolás évek alatt igye-
keztem minél jobban elsajátíta-
ni az angol nyelvet, majd Jász-
berényben szereztem diplomát 
angol–tanító szakon. Később 
felvételt nyertem az egri tanár-
képző főiskola angol nyelvta-
nári szakára is, de nem éltem 
ezzel a lehetőséggel, mert ekkor 
már terveztem a New York-i 

utazást. Szóval, pá-
lyakezdőként Legyes-
bényén dolgoztam 
két évig napközis ta-
nárként, majd Szeren-
csen a kéttannyelvű 
képzésben résztvevő 
diákokat tanítottam.

– Honnan jött az ame-
rikai utazás ötlete?
– 2006-ban jártam 

először New Yorkban, 
akkor egy hónapot töl-
töttem el az unokatest-
véremnél, de már ak-
kor nagyon megtet-
szett nekem ez a hatal-
mas metropolisz. Iga-
zából már akkor tud-
tam, hogy még vissza 
fogok jönni. Legin-
kább az emberek ked-
vessége, sokszínűsége, 
az idegen kultúra volt számom-
ra vonzó. Miután hazatértem, 
tovább dolgoztam, majd sok-
sok gondolkodás után 2008 
decemberében ismét repülőgé-
pen ültem, útban New York fe-
lé. Mint említettem, akkoriban 
Szerencsen tanítottam és nehe-
zen váltam el a gyermekektől, 
rengeteg apró ajándékot kap-
tam tőlük, melyeket ma is őr-
zök...

Kiérkeztem az USA-ba, és két 
hét után dolgozni kezdtem egy 
amerikai családnál. Természe-
tesen a gyermekekkel kellett 
foglalkoznom, akikkel sokat 
játszottunk, igyekeztem taní-
tani őket és közben én is ren-
geteg új ismeretet szereztem tő-
lük. Jól éreztem magam, szinte 
családtagnak tekintettek. Hon-
vágyam volt, de közöttük még-
is valahogy telt-múlt az idő. 
Két évig kellett kitartanom, s 
majd amikor már megkaptam 

a „zöldkártyámat”, 2010 szep-
temberében látogattam először 
haza. Ekkor már tudtam, hogy 
bármikor visszajöhetek. 

– A visszatérés azonban nem 
volt kérdés. 
– Természetesen. Ma már 

Manhattanben, egy családnál 
dolgozom, mint személyi asz-
szisztens. Elsősorban a gyer-
mekekkel foglalkozom, de 
amikor Mary Catherin és Ca-
rolin iskolában vannak, általá-
ban a család sofőrjével elme-
gyek bevásárolni, esetleg kü-
lönböző ügyeket intézek, ku-
tyát sétáltatok. Munka mel-
lett idén januártól elkezdtem 
egy néhány hónapos iskolát, 
hogy a diplomámat érvénye-
síteni tudjam és ebben az or-
szágban is taníthassak. Érdek-
lődöm más területek iránt is, 
most éppen a spanyol nyelvet 
szeretném minél jobban meg-
ismerni. 

– Milyen az élet New 
Yorkban?

– A párommal 2009-
ben ismerkedtem meg, 
éppen sportolás köz-
ben a Central Parkban. 
Ő éttermek tervezésé-
vel és építésével fogla-
kozik. Queens egyik 
kertvárosi részében 
lakunk, mintegy 30 
percre Manhattantől. 
Minden nap metróval 
utazom a munkahe-
lyemre. Eleinte fárasz-
tó volt a bejárás, külö-
nösen, ha arra gondo-
lok, hogy Szerencsen 
mindössze öt perc-
nyi séta alatt beértem 
a munkahelyemre. Itt, 
New Yorkban azon-
ban csak egy vagyok 

a sok-sok ember közül, aki na-
ponta metróra száll és dolgoz-
ni indul...

Számos érdekes dologgal 
találkozhatom, melyeket ed-
dig csupán a filmekből ismer-
hettem meg. Nagyon kedve-
lem például az úgynevezett 
„subway performers-t”, amikor 
a fiatalok különböző show-kat 
mutatnak be a metrón. Ugyan-
csak minden nap megfordulok 
a Times Squaren, ahol szintén 
naponta történik valami lát-
ványosság. A munkahelyem 
Manhattanben, közvetlenül 
az úgynevezett Dakota ház 
mellett van. Ez volt John Len-
non egykori otthona. Az egyik 
kedvenc helyem a már említett 
Central Park, ahová pihenni és 
sportolni járnak az emberek. 
New York közepén ott áll egy 
zöld terület, ahová jó egy kicsit 
kimozdulni. Az egész városra 
gyönyörű kilátás nyílik az Em-

pire State Building 86. emeleté-
ről. Valóban felemelő látvány. 
Az Atlanti-óceán kb. 30 perc 
utazás a lakóhelyemtől. Coney 
Island-on a víz hőmérséklete 
nem mindig a strandolásnak 
megfelelő, de pihenéshez ki-
váló a környék.

Az itt élő emberek számára 
az éttermi étkezés szinte élet-
formává vált, én magam példá-
ul legjobban a mexikói ételeket 
kedvelem. Gyakran járok mú-
zeumokba, baseballmeccsek-
re, ha időm engedi, utazgatunk 
is. Jártam már Californiában, 
megnéztem Hollywoodot, 
megfordultam Floridában, a 
Miami Beachen, vagy éppen 
Washingtonban, Virginiában, 
Connecticutban és New Jersey-
ben. Remélem, hamarosan elju-
tok Hawaiira is!

A szüleimmel és néhány 
otthoni barátommal interne-
ten tartom a kapcsolatot. Édes-
anyám és a testvérem is jártak 
már nálam látogatóban. 

Egyelőre itt tervezem a jövő-
met, szeretném megszerezni 
az amerikai állampolgárságot 
és remélem, hogy hamarosan 
elérkezik az idő, hogy néhány 
hónapot otthon is eltölthessek, 
mert eddig csak rövid időre 
utazhattam haza, Szerencsre. 
Egy bizonyos: mindenért meg 
kell küzdeni, ami kitartás és a 
családom támogatása és szere-
tete nélkül nem sikerülhetne.

Lapis Andrea végül Paulo 
Coelho soraival zárta beszá-
molóját: „Álmodj, amit csak 
akarsz, menj, ahová szeretnél, 
légy az, aki szeretnél, mert csak 
egy életed van és csak egy le-
hetőséged, hogy olyan dolgo-
kat csinálj, amit szeretnél.”

M. Z.

Mary Catherinnel és Carolinnel a Central 
Parkban.
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Így látja a polgármester: 
HIteltÖrlesZtÉs, ÓVoDaBerUHáZás

Lapunk előző számában be-
számoltunk arról, hogy az ön-
kormányzat január 26-ai ülé-
sén Czakóné Szikszai Orso-
lya pénzügyi csoportvezető 
tájékoztatta a testületet arról, 
hogy a városnak január 24-én 
sikerült törlesztenie a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank 
Zrt. felé az ötszázmillió forint 
összegű hitelkeretet. Ezt a hi-
telt az önkormányzat a Nor-
vég Alap pályázathoz támoga-
tásmegelőző kölcsönként vet-
te fel korábban. 

A törlesztés körülményei
ről kérdeztük Szerencs pol
gármesterét, aki szerint óriá
si jelentősége van annak, hogy 
az említett, rövid lejáratú hitel
tartozás már nem nyomasztja 
a várost. 

– Hatalmas összegről beszé
lünk, amely önkormányza
tunk megalakulása óta terheli 
mindennapjainkat – emelte ki 
Koncz Ferenc. – Remélem, hogy 
az 500 milliós hitel visszafize
tésével a jövőben kicsit növek
szik a mozgásterünk, nagyobb 
reményekkel tekinthetünk a 
jövőbe. Itt meg kell jegyeznem: 
ugyancsak nagy jelentőségűnek 
tartom és büszke vagyok arra, 
hogy a polgármesteri hivatal 
– elmúlt időszakban rendkí
vül megfiatalodott – apparátu
sa el tudta végezni azt az előké
szítő munkát, amely egy ilyen 
komoly kölcsön visszafizetésé
hez szükséges volt. Sokat dol
goztunk érte, kemény takaré
koskodásra volt szükség, amiért 
mindenkinek köszönetet mon
dok a munkájáért és a megérté
sükért, hogy oly sokan érezték 
e feladat súlyát és fontosságát. 

Nem győzöm elégszer hang
súlyozni azt, hogy a megfele
lő kormányzati segítség nél
kül nem tudtuk volna teljesí
teni ezt a vállalásunkat. Az el
múlt év utolsó napjaiban érke
ző mintegy 130 millió forintos 
összeg igazi karácsonyi ajándék 
volt önkormányzatunk számá
ra. Mint látható, ez nem fedezte 
a félmilliárdos összeget, azon
ban ez is mutatja, hogy Szerencs 
városának is alaposan ki kellett 
vennie a részét a törlesztésből. 
Ami még nagyon fontos: ez az 
500 millió része volt annak a 2,8 
milliárdos, megörökölt adós
ságnak, amiről oly sokat beszél
tünk az elmúlt időszakban. Te
hát elmondhatjuk, hogy az el
telt, alig több mint egy év alatt 
félmilliárddal csökkentettük a 
város egyre nyomasztóbb hi
telállományát. 

– Az imént említette, hogy 
mindezek után bizakodóbban 
tekint a jövőbe. 
– Természetesen bizakodó 

vagyok, hiszen csak így végez
hetem el azt a feladatot, amivel 
a település választópolgárai 
megbíztak, a polgármesterré 
választásommal. Azzal a ma
kacs elhatározással vettem ke
zembe a város kormányrúdját, 
hogy Szerencset visszatérítem 
azon települések körébe, ahol a 
helyiek munkavégzésből, meg
nyugtató módon el tudják tar
tani a családjukat. Megtiszte
lő számomra, hogy az önkor
mányzat 700 családnak nyújt 
megélhetést, mégis azért kell 
dolgoznunk, hogy termelő 
cég legyen a legnagyobb fog
lalkoztató a városban. Ez nem 
működhet másként, csak mun
kahelyteremtéssel.

Mint mondtam, bizakodó 
vagyok és tervezem a jövőt, 
ám az elképzeléseink mit sem 
változtak attól a naptól kezd
ve, hogy polgármester lettem 
Szerencsen. Talán itt kellene 
megemlítenem egy érdekes
séget: sokat beszéltünk az el
múlt időszakban a szigetelő
anyag-gyárról. Részt vettünk 
a beruházó cég pályázatá
nak előkészítésében, és most 
mondok egy számot: ÉMOP 
1.1.1-2011-0001. Mit is jelent ez? 
Csupán annyit, hogy ez az el
ső, azaz a 0001 sorszámú pro
jekt terv, amit ilyen céllal bead
tak ebben a régióban. El lehet 
siklani e részletek felett, de azt 
tudni kell, hogy mi 2010 őszén 
vettük át a település irányítá
sát, és 2011-ben már beadtuk 
ezt a pályázatot. Tehát igyek
szünk mindent és talán még 
ennél is többet megtenni azért, 
hogy Szerencset a fellendülés 
pályájára állítsuk.

– Mindezek ellenére sokan kér-
dezik napjainkban, hogy hol ké-
sik a munkahelyteremtés? Nem 
kellett volna mégis megvalósíta-
ni a szalmatüzelésű erőművet?
– Tisztában vagyok azzal, 

hogy néhányan tudatosan ter
jesztik a rossz híreket. Másfél 
éve alakult meg a jelenlegi ön
kormányzat, és a rendkívül bo
nyolult, hihetetlenül bürokrati
kus uniós rendszerhez képest 
nagyon jól állunk ezen a téren. 
Sajnos, azt is el kell mondani 
a szerencsieknek, hogy azért 
most is vannak, akik megpró
bálnak „botot dugni a küllők 
közé” – ha élhetek ezzel a ha
sonlattal. Teszik ezt úgy, hogy 
a korábbi években az a vád ért 
minket: mi akadályoztuk meg 

a szalmatüzelésű erőmű építé
sét. Ez hazugság! 

Talán még néhányan emlé
keznek arra a bizonyos szal
mabála-égetésre, amit az akko
ri képviselőcsoportunk szerve
zett az erőmű tervezett helyszí
nén. Csupán arra szerettük vol
na felhívni a figyelmet, hogy a 
sok-sok bejelentés, a rengeteg 
újságcikk és televíziós nyilat
kozat ellenére az erőmű épí
tése nem kezdődött meg. Ké
sőbb beigazolódott, hogy iga
zunk volt: sok volt a kampány
szöveg, a tettek azonban elma
radtak. Azt sem szabad elfelej
teni, hogy polgármesterségem 
első lépése az volt, hogy fel
vettem a kapcsolatot a beru
házást tervező cég vezetőjével 
és – mint azt korábban is java
soltam –, szorgalmaztam, hogy 
új helyszínen, kisebb kapacitás
sal mégiscsak építsék meg a lé
tesítményt. Az egész ügy előz
ményei azonban olyan erős 
indulatokat gerjesztettek a tér
ségben, hogy emiatt az erő
mű sajnos nem valósulhatott 

meg. Remélem, hogy a szige
telőanyag-gyár nem fog olyan 
akadályokkal szembekerül
ni, amit ne tudnánk áthidalni. 
Az eddigi nehézségeket leküz
döttük, és a jövőben is mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy 2013 őszén megkezdőd
hessen a próbaüzem és valami
kor 2014 tavaszán a gyár már 
termelni tudjon. 

Több ok miatt tartom jó el
képzelésnek ezt a szigetelő
anyag-gyárat. Véleményem sze
rint a jövőben az energiatakaré
kosságot, a környezetvédelmi 
szempontokat szem előtt tar
tó termékek lesznek verseny
képesek a piacon. A szigetelő
anyag-előállító üzem termékei 
pedig mindkét feltételnek meg
felelnek majd. Úgy gondolom, 
nem csak hazánkban, de az Eu
rópai Unió teljes területén ko
moly programok látnak majd 
napvilágot, hogy minél több 
energiát meg tudjunk spórol
ni a hétköznapokban. A másik 
fontos szempont, amely ugyan
csak a szigetelőanyag-gyár mel
lett szól, hogy a több mint ki
lencmilliárd forintos beruházás 
mögött kizárólag magyar üzleti 
kör áll, amelynek vezetője egy 
országos TÜZÉP-hálózat, ahol 
ezeket a termékeket egyébként 
is árusítják. Tehát a kiszolgáló 
egységek is készen állnak. 

– Sokszor kérdezik mostanában 
a helyiek, hogy mi a helyzet az 
óvodapályázatokkal? Néhányan 
már úgy gondolják, hogy ez is a 
város-rehabilitációs projekt sor-
sára juthat. 
– Határozottan állítom, hogy 

nem így van. Az óvodaprog
ramot megvalósítjuk, még ak
kor is, ha a nyertes pályázatban 
szereplő tervekkel nem teljesen 
értek egyet. 

Jelenleg úgy áll a helyzet, 
hogy decemberben aláírtuk a 
támogatási szerződés módo
sítását, ami alapján az óvoda
pályázat befejezési határideje 
2013. június 30-a. Sajnos, csak 
e dokumentum birtokában 
tudtuk megindítani a közbe
szerzési eljárást, ugyanis ab
ban közölni kell az ütemezést 
és egyeztetni kell a közremű
ködő szervezettel is. Tovább 
nehezítette a dolgunkat, hogy 
2012 elejétől új közbeszerzési 
törvény van hatályban, ami
nek a végrehajtási utasításai ja

nuár második felében jelentek 
meg. Mindezek után azonban 
úgy vélem, jó úton haladunk. 

A módosított támogatási 
szerződésben szereplő ütem
terv szerint május–június hó
napban kezdődhet meg a Nap
sugár óvoda felújítása, amely
nek 2012. augusztus végére be 
is kell fejeződnie. Ennek ke
retében az első lépcső az in
tézmény felső épületének bő
vítése. Ugyancsak a vakáció 
idején, júliusban kezdődne a 
Gyárkerti óvoda rekonstruk
ciója. Ennek a nagyobb mérté
kű munkának 2013. április vé
gén kell zárulnia. Sarkalatos 
pont a Csalogány óvoda kérdé
se, amelynek szintén 2013. áp
rilis 30-ára kell elkészülnie. A 
város érdeke azt kívánja, hogy 
minél tovább óvodaként mű
ködjön az intézmény, hiszen 
a gyermekek elhelyezése ko
moly szervezési feladat lesz a 
teljes beruházás ideje alatt. Mi
vel ez az épület igényli a legke
vesebb átalakítást, így várható
an csak 2013 tavaszán kezdő
dik el itt a munka, amely mint
egy három hónap alatt be is fe
jeződhet. A projekt utolsó üte
me lesz a Napsugár óvoda al
só, régi épületének elbontása.

Hangsúlyozom, ez csupán 
egy előzetes ütemterv, amely 
a támogatási szerződés módo
sításában szerepel. Remélem 
azonban, hogy e néhány in
formáció megnyugtatja majd 
mindazokat, akik aggódnak az 
óvoda-felújítási pályázat meg
valósítása miatt. 

Mint említettem, nem értek 
teljesen egyet a tervekkel, hi
szen korábban többször mond
tam el, hogy a Csalogány óvo
da megszüntetése – mivel az a 
zenei képzés helyszíne lesz – az 
egyik gyenge pontja a pályá
zatnak, amit mi csupán meg
örököltünk. A nevelés színvo
nalának megőrzése és fejlesz
tése, valamint gyermekeink ér
dekében azonban mi nem te
hettünk mást, mint hogy meg
valósítjuk a nyertes projektet. 

Még egy fontos dolog: ennél 
a beruházásnál is fontosnak 
tartom, hogy a közbeszerzési 
eljárás, valamint a törvényes
ség betartása mellett helyi ér
dekeltségű cég is munkát kap
hasson az óvoda-felújításban.

M. Z.
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ülÉst tartott 
a nÉmet nemZetIsÉgI ÖnkormányZat 
Elfogadta 2012. évi költ-

ségvetését, kitüntetést alapí-
tott és a Miskolci Egyetem-
mel történő együttműködés-
ről döntött február 13-án Sze-
rencs Város Német Nemzeti-
ségi Önkormányzata.

A polgármesteri hivatal 
kistanácstermében megtar
tott képviselő-testületi ülé
sen Árvay Attila elnök az idei 
év pénzügyi tervéről szól
va ismertette, hogy a takaré
kos gazdálkodásnak köszön
hetően a német nemzetiségi 
önkormányzat 630 ezer forint 
pénzmaradvánnyal nyitotta 
az évet. Működési és feladat
alapú állami támogatásként 
650 ezer forinttal számolnak. 
A területi önkormányzattól és 
a megyei önkormányzati szö
vetségtől 120 ezer forint támo
gatással kalkulálnak, ami kie
gészül a tavaly egy pályázaton 
elnyert, de a számlájukra a jö
vőben megérkező 82 ezer fo
rinttal. Így az éves pénzügyi 
terv főösszege közel másfél 
millió forint, amit reménye
ik szerint pályázati források
ból és támogatásokból sike
rül majd megduplázniuk. Az 
elnök kiemelte: a négyfős tes
tület tagjai munkájukért idén 
sem vesznek fel tiszteletdíjat, 

ezzel is csökkentve a kiadá
sokat. A nemzetiségi önkor
mányzat tevékenységében ki
emelt helyet foglal el a német 
nyelvoktatás támogatása és a 
hagyományápolás, közösség
építés. 

A képviselő-testület a kö
vetkező napirend keretében 
„Szerencs Város Német Nem
zetiségi Közösségéért” kitün
tetés alapításáról hozott dön
tést. Ezt az elismerést a nem
zetiségi önkormányzat olyan, 
arra érdemes személyeknek 
adományozhatja, akik ki
emelkedő eredményeket ér
tek el a német nyelv oktatásá
ban, a nemzetiségi közösség 
érdekeinek képviseletében, 

hagyományainak, értékeinek 
felkutatásában és ápolásában. 
Azok is elnyerhetik a kitünte
tést, akik közéleti tevékenysé
gükkel elősegítették Szerencs 
és a német anyaország közöt
ti kapcsolatok létrejöttét és el
mélyítését.

Az ülés végén Árvay Atti
la arról tájékoztatta a testüle
tet, hogy a közelmúltban sze
mélyes konzultáción tekintet
ték át a Miskolci Egyetem Né
met Nyelv- és Irodalomtudo
mányi Tanszékének vezetőjé
vel az együttműködés lehető
ségeit. A szívélyes hangvételű 
beszélgetésen többek között 
németnyelv-tanárok tovább
képzése, diákoknak nyelvi tá

bor szervezése, konferencia 
megtartása, közös tudomá
nyos kutatás merült fel lehető
ségként. Megegyeztek abban, 
hogy a nemzetiségi önkor
mányzat és a tanszék közöt
ti partnerség kereteit együtt
működési megállapodásban 
rögzítik, aminek az aláírására 
a február 13-ai ülésen a kép
viselők felhatalmazták az el
nököt.

Várják a kItüntetÉsI 
jaVaslatokat

Szerencs Város Német Nemzetiségi Ön
kormányzata február 13-ai ülésén „Szerencs 
Város Német Nemzetiségi Közösségéért” ki
tüntetés alapításáról döntött. A kitüntetéssel 
azon személyek tevékenységét ismeri el, akik 
a helyi német nemzetiség érdekében végzett 
munkájuk során kiemelkedő érdemeket sze
reztek olyan területeken, mint a német nyelv 
oktatása, a szerencsi német nemzetiségi kö
zösség hagyományainak, értékeinek a fel
kutatása és ápolása, érdekeinek képviselete, 
közéleti tevékenységükkel elősegítették Sze
rencs és a német anyaország közötti kapcso
latok létrejöttét és elmélyítését. A kitüntetés
sel elhalálozott személy emléke is megtisz
telhető.

Az elismerésre javaslatot tehetnek Sze
rencs Város Német Nemzetiségi Közösségé

nek tagjai, valamint a településen működő, 
tevékenységük során hivatalos német kap
csolatokat ápoló civil szervezetek. Az aján
lásokat az erre a célra szolgáló nyomtatvá
nyon, írásban kell benyújtani a Szerencsi Né
met Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez 
címezve az adott év március 15-ig.

A képviselő-testület minden esztendőben 
egy, az alapítás évében legfeljebb három elis
merést adományozhat, amit a szerencsi né
met nemzetiségi közösségi és családi napon 
adnak át, ám ez utóbbi az alapítás évében et
től eltérő időpontban is megtörténhet. 

A kitüntetési javaslat formanyomtatványa 
átvehető munkanapokon a polgármesteri hi
vatal ügyfélszolgálatán Májer István alelnök
től. A kitöltött dokumentumokat ugyancsak 
itt lehet leadni.

A fotón balról: Májer István, Árvay Attila és Braun Istvánné.
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VÁROSHÁZI NAPLÓ
Szerencs Város Önkor-

mányzata február 8-án tartot-
ta soron következő ülését. Az 
első napirend keretében a vá-
ros 2012. évi költségvetéséről 
tárgyaltak a képviselők.

Az idei pénzügyi tervet két 
szakaszban vitatja meg a tes-
tület, ez alkalommal csak be-
terjesztették és vitára bocsátot-
ták a dokumentumot, amely-
nek elfogadása további egyez-
tetéseket követően, a módosí-
tó javaslatok figyelembe véte-
lével egy későbbi ülésen vár-
ható. Czakóné Szikszai Orso-
lya városgazdasági csoportve-
zető az előterjesztés szóbeli ki-
egészítésében arról tájékozta-
tott, hogy a január 1-jével be-
vezetett hatályos új jogszabá-
lyok fontos változásokat hoz-
tak a pénzügyi terv elkészíté-
sében. Ilyen például az előírás, 
mely szerint el kell különíte-
ni egymástól a helyi önkor-
mányzat, valamint az általa 
irányított költségvetési szer-
vek – ide értve a polgármeste-
ri hivatalt is – bevételeit és ki-
adásait. Fontos változás, hogy 
2012-től külön elemi büdzsé 
készül a helyi önkormányzat, 
a nemzetiségi önkormányza-
tok, a kistérségi társulás, a jogi 
személyiségű társulás, a térsé-
gi fejlesztési tanács, valamint 
az általuk irányított költség-
vetési szervek részére is. Az 
írásbeli előterjesztésből kide-
rül, hogy a 2012. évi közpon-
ti támogatás mértéke megha-
ladja az egymilliárd forintot, s 
hogy a forráshiány 556,2 mil-
lió forint. Az önkormányzat-
nak idén 831,7 millió forint hi-
tel-, és további 21 millió forint 
kötvénytörlesztési kötelezett-
sége van. A kamatok terve-
zett összege 95,5, a lízingé 1,8 
millió forint. A működési fel-
adatok zavartalan ellátásához 
rövid lejáratú és likvid hitelek 
felvétele lesz szükséges.

A jogi és ügyrendi bizott-
ság nevében Gál András opti-
málisnak nevezte a tervezetet, 
a pénzügyi bizottság nevében 
Bobkó Géza pedig úgy fogal-
mazott, hogy reális képet ad 
a jelenlegi helyzetről. A 2012. 
évi támogatott szervezetek so-
rába Gál András a Testvérvá-
rosi Egyesületet és a Nyárutó 
Klubot, Bobkó Géza a mozgás-
korlátozottak egyesületét és a 
Beteg Gyermekekért Alapít-
ványt kérte felvenni. Árvay At-
tila, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökeként, Csikja 
Sándorné a Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat nevében je-
lezte támogatási igényét. Vi-
si Ferenc hozzátette: fel lehet 
vetni új támogatási célokat, de 
valószínű, hogy nem minden-
kinek fog jutni pénz, fontossá-
gi sorrendet kell felállítani. A 
képviselő úgy véli, az egyház-
ra és a sportéletre azonban ál-
dozni kell. Egeli Zsolt arra em-
lékeztetett, hogy a tavalyi esz-
tendőt a több százmilliós kor-
mányzati segítség révén tud-
ta a város átvészelni, a 2012-es 
év pedig a közgazdászok sze-
rint nehezebb lesz az előző-
nél. Az alpolgármester arra is 
rávilágított, hogy a támogatá-
sok nem csak olyan formában 
jelentkeznek, hogy bizonyos 
összeget elkülönítenek a költ-

ségvetésből: a mozgáskorláto-
zottak egyesülete például csak 
minimális mértékű bérleti dí-
jat fizet az irodájáért, ez is egy-
fajta támogatásnak tekinthető. 
Mint mondta: teljesen ki van fe-
szítve a város, ennél több költ-
séget csak akkor vállalhatnak 
fel, ha több bevételre tesznek 
szert, vagy nagyobb megtaka-

rítást érnek el. Egeli Zsolt vé-
gül azt javasolta, hogy a költ-
ségvetés mindenki számára le-
gyen megtekinthető, az embe-
rek lássák, hogy nincs a város-
nak mozgástere. Koncz Ferenc 
hozzátette, hogy a civil szerve-
zetek a képviselői költségtérí-
tések átcsoportosítása és a fel-
ajánlások révén tavaly is kap-
tak támogatást. A polgármes-
ter arra is felhívta a figyelmet, 
hogy minden plusz, amit oda-
adnak, az valahol mínuszként 
fog jelentkezni. Legfontosabb 
feladatuk a város működteté-
se, óriási felelősség, hogy az 
önkormányzatnak 700 ember 
bérét kell biztosítania havon-
ta. A 2011-es év túléléséhez ta-
karékoskodtak, növelték a be-
vételeket és kormányzati segít-
ségre is szükség volt. Kiss Atti-
la úgy fogalmazott, hogy több 
intézmény olyan „kívánságlis-
tát” szerepeltet a költségvetés 
tervezetében, amely „túlnyú-
lik a takarón”, ezeket alá kell 
támasztani, s további egyez-
tetések során tisztázni szüksé-
ges, mely igények tudnak tel-
jesülni és melyek nem. Az al-
polgármester köszönetét fe-

jezte ki a város dolgozóinak, 
hogy a cafeteria-kifizetések 
kapcsán türelmet tanúsítot-
tak. Gál András azt kérte, hogy 
a település többmilliárdos költ-
ségvetését tervezve figyeljenek 
azokra a célokra, ami sok em-
bernek hasznot hoz, ne söpör-
jék le a kisebb kiadásokat, ami 
a kisembereket érinti. Koncz 

Ferenc szerint sem kis, sem pe-
dig nagyobb tételeket nem fi-
zet ki az önkormányzat meg-
gondolatlanul. A bérek előte-
remtése éppen a kisemberek 
életét érinti, akikre mindig is 
odafigyeltek. A polgármester 
arra emlékeztetett, hogy idő-
közben az önkormányzat 500 
milliónyi hiteltartozást fize-
tett vissza, ami hosszú távon 
ad egyfajta biztonságot. Az 
ilyen döntések meghozatalá-
hoz azonban rendkívül átgon-
dolt tervezés szükséges. A költ-
ségvetési tervezet megtárgya-
lásának első fordulója ezzel le-
zárult, a végleges döntés a tes-
tület későbbi ülésén várható. 

AZ ÖNKORMÁNYZATI 
CÉGEK

A Városgazda Nonprofit Kft. 
üzleti tervét Tóth István ügy-
vezető mutatta be, kiemelve, 
hogy az önkormányzat szer-
ves részeként a cég is hasonló 
pénzügyi gondokkal küzd. A 
takarékoskodás jegyében olyan 
csökkentett összegű költségve-
tést állítottak össze, mely mel-
lett még biztonsággal ellátha-
tók a vállalt feladataik. Tóth Ist-

ván megemlítette, hogy a Start 
munkaprogram keretében pá-
lyázatot nyújtottak be közpon-
ti támogatásra, amely a foglal-
koztatás bővítése mellett az ön-
kormányzati kiadások csökke-
nését jelentheti majd. Visi Fe-
renc megjegyezte, hogy a vá-
ros egyik legnagyobb mun-
káltatójának üzleti tervében 

a spórolás érvényesül, s kér-
te, hogy sikeres pályázat ese-
tén hatékonyan vegyék majd 
igénybe a kormány segítségét. 
Koncz Ferenc arról tájékozta-
tott, hogy a Start munkaprog-
ram keretében már negyven 
fő jutott álláshoz, amelybe év 
végéig szakaszosan összesen 
kétszáz fő kapcsolódik be, és 
az eszközpark bővítésére is le-
hetőség nyílik. 

A Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. üzleti tervét Takács M. 
István ügyvezető ismertette, ki-
emelve, hogy a tavalyi 139 mil-
lió forintos támogatási összeg-
gel szemben idén 125 milliót 
igényelnek az önkormányzat-
tól, ami azt jelenti, hogy 14 mil-
lió forintot ki kell gazdálkod-
nia a cégnek. Mindent össze-
vetve, húsz százalékos meg-
takarítással számol a cégveze-
tő, ami jelentős összegnek szá-
mít a jelenlegi gazdasági hely-
zetben. Koncz Ferenc hozzátet-
te: a plusz bevételeket például 
a kft.-hez tartozó fürdőben és 
az uszodában kell megtermel-
ni. A polgármester felhívta a fi-
gyelmet arra az újonnan beve-
zetett rendszerre, mely révén 

a fürdő látogatói már nemcsak 
egész napos jegyet válthatnak, 
hanem akár egy órára is igény-
be vehetik a szolgáltatásokat. 
Ez is azt a célt szolgálja, hogy a 
wellness lehetőséget itt vegyék 
igénybe a pihenni vágyók és ne 
utazzanak el máshova. 

A képviselők egyhangúlag 
döntöttek arról, hogy az üzle-
ti terveket később, a költségve-
tés elfogadásával párhuzamo-
san fogadja majd el a testület.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÓ 
PROGRAM, HELYI ADÓK

A nevelési-oktatási intézmé-
nyek minőségirányítási prog-
ramjának át-, illetve kidolgo-
zását az elmúlt esztendőben 
történt intézményi átalakítá-
sok tették szükségessé. Nyiri 
Tibor közművelődési tanács-
nok elmondta, hogy az intéz-
mények aktualizálták és az 
önkormányzatéval összhang-
ba hozták a kapcsolódó doku-
mentumokat. A napirend kere-
tében négy határozatot külön-
külön fogadott el a testület, me-
lyekben jóváhagyta a Bolyai és 
Rákóczi iskola, a Bocskai gim-
názium és a Szerencsi Általá-
nos Művelődési Központ minő-
ségirányítási programját.

Szabó Éva adócsoport-ve-
zető arról adott tájékoztatást, 
hogy a január 1-jével beveze-
tett helyiadó-változásokról, kö-
zöttük az építmény- és telek-
adó kapcsán megszűnő men-
tességekről időben tájékoztat-
ták a vállalkozókat. Elhang-
zott, hogy a megnövekedett 
adófizetési kötelezettség jelen-
tős anyagi terhet róna a telepü-
lés vállalkozásai ra. Koncz Fe-
renc kiemelte, hogy az önkor-
mányzat semmilyen adóvál-
tozást nem vezetett be, a jelen-
legi módosítást a törvény mó-
dosulása követeli meg. A pol-
gármester megemlítette a Sze-
rencsen jellemző jó adófizeté-
si morált, majd hangsúlyoz-
ta, hogy az önkormányzatnak 
nem célja az adózók ellehetet-
lenítése. Hozzátette: az állami 
támogatások elnyerésének fel-

tétele az adók kivetése, ugyan-
akkor nem akarnak nagy ter-
het róni a vállalkozókra sem. 
Annak érdekében, hogy se a 
város, se pedig a vállalkozá-
sok ne szenvedjenek hátrányt, 
fórumot hívtak össze február 
15-ére, hogy a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara segítségével 
áttekintsék a helyzetet és meg-
felelő megoldást találjanak. A 
képviselők egyhangúlag dön-
töttek a helyi adók felülvizsgá-
latának elrendeléséről.

HITELSZERZŐDÉSEK 
MEGÚJÍTÁSA

Az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény ha-
tályba lépése előtt az önkor-
mányzat és annak intézmé-
nyei egy közös számlával ren-
delkeztek, az új jogszabály ren-
delkezései azonban kötelezték 
az önkormányzatokat, hogy 
2012. február 1-jével új bank-
számlaszerződéseket kösse-
nek az általuk fenntartott költ-
ségvetési szervek vonatkozá-
sában. Ehhez kapcsolódóan a 
város munkabérhitel-szerződé-
sét is meg kellett újítani a közel-
múltban. Ez a szerződés már-
cius 15-én, a folyószámlahitel-
szerződés pedig március 30-án 
lejár. A testület tagjai név sze-
rinti szavazással egyhangúlag 
felhatalmazták a polgármestert 
a tárgyalások lefolytatására és 
az új szerződések megkötésére. 
Az egyik határozatban 103 mil-
lió forint munkabérhitel márci-
us 15-től való felvételéről dön-
töttek, melyet az év utolsó nap-
jáig fizet vissza az önkormány-
zat, a másik határozat pedig a 
működtetést biztosító 180 mil-
lió forint likvid hitel felvételé-
ről szól, melyet március 30-tól 
vesz igénybe és év végéig fizet 
vissza a város. 

KÜLÖNFÉLÉK
A testületi ülés zárásaként 

beszámoló hangzott el a rend-
kívüli időjárási viszonyok mi-
atti intézkedésekről, valamint 
a horvátországi Podgorán tett 
hivatalos látogatásról. Végül 
Egeli Zsolt tájékoztatást adott 
arról, hogy befejeződött Sár-
kány László felperesnek a 
Szerencs Város Polgármesteri 
Hivatala alperes elleni pere. 
Mint elhangzott: nem volt vita, 
hogy jár-e a nyolc havi végki-
elégítés, azonban azt nem tud-
ta az önkormányzat egy ösz-
szegben megfizetni. Az ösz-
szeget a per alatt maradéktala-
nul kifizették, a bírói ítélet ka-
matban és perköltségben ma-
rasztalta el az alperest, mivel 
a kamatkérdésben nem tudott 
a két fél megállapodni. Egeli 
Zsolt arról is beszámolt, hogy 
időközben Lehóczky Győző 
vállalkozó is pert indított az 
önkormányzat ellen mintegy 
7 millió forint összegben, el-
maradt vállalkozói díj miatt. 
Az alpolgármester elmondta, 
hogy a fenti összegből 3,5 mil-
lió forint az előző ciklushoz, 
míg a másik 3,5 millió forint 
a jelenlegi ciklushoz kötődik. 
Tárgyalások, és egy összeg át-
utalása után érkezett az értesí-
tés, hogy a vállalkozó semmi 
engedményt nem ad a követe-
léséből, amelyre hat hónapon 
belül igényt tart.

A TISZTA ÉS EGÉSZSÉGES IVÓVÍZÉRT
A Borsod-Abaúj-Zemplén 

Térségi Ivóvíz-kezelési Ön-
kormányzati Társulás febru-
ár 8-án tartotta az idei eszten-
dőre tervezett első ülését.

Az eseményen Koncz Ferenc 
elnök köszöntőjében hangsú-
lyozta, hogy az Európai Unió 
pénzügyi támogatásával, Sze-
rencs Város Önkormányzatá-
nak gesztorságával 2008-ban 
útjára indult ivóvízminőség-
javító projekt jelenlegi, máso-
dik szakaszában egy 5,7 milli-
árd forintos beruházás előtt ál-
lunk, amely száz százalékos tá-
mogatottsága révén soha visz-
sza nem térő lehetőség az érin-
tett 77 településnek. 

Az első napirend keretében 
a társulás 2012. évi költségve-
tésének elfogadásáról született 
döntés. Kiss Attila projektveze-
tő arról tájékoztatott, hogy ta-
valy év végén elfogadták a má-
sodik forduló pénzügyi üteme-
zését. A költségvetésben idén 
268,6 millió forint bevétellel, 
és ugyanilyen összegű kiadás-

sal számolnak, a pályázat mű-
ködési költsége nulla forint. A 
napirend keretében – a gazda-
sági stabilitásról szóló törvény 
értelmében – a delegáltak hatá-
rozatot hoztak a második sza-
kasz hároméves időtartamára 
tervezett bevételekről és kiadá-
sokról, majd egyhangúlag elfo-
gadták a társulás idei esztendő-

re tervezett költség-
vetését. 

Az ülésen Kiss 
Attila arról is tájé-
koztatta a jelenlé-
vőket, hogy a 12 al-
program vízjogi lé-
tesítési engedélye-
zése közül már csak 
néhány lezárása 
van hátra, a közbe-
szerzési dokumen-
tációk kidolgozása 
folyamatban van. 
Az I. forduló pro-
jekt előkészítésé-
nek befejezése már-
cius 31-re, a műsza-
ki, pénzügyi zárása 
júniusra várható. A 

projekt megvalósítási költségei 
változatlanok: a 86 százalékos 
európai uniós támogatás mel-
lett magyar forrásként a Bel-
ügyminisztérium Önerő Alap-
ja várhatóan szintén támogatja 
a beruházást, így a társult ön-
kormányzatoknak nem kell sa-
ját erőt hozzátenniük a költsé-
gekhez. A támogatási döntés 

meghozatala áprilisra várha-
tó. A tájékoztatót egyhangú-
lag vették tudomásul a meg-
jelentek. 

Mint arról korábban beszá-
moltunk: a második fordulós 
pályázat az érintett települése-
ken élő mintegy 90 ezer fős la-
kosság vízellátó rendszerének 
vízminőség-javítását szolgálja. 
A teljes beruházás során meg-
történik a nyersvizek arzén-, 
mangán- és ammónium-men-
tesítése, mindezek mellett ösz-
szesen 88 kilométer hosszúság-
ban építenek ki új ivóvíz-távve-
zetéket, 25 kilométeres szaka-
szon pedig hálózat-rekonstruk-
ciót végeznek. A legnagyobb 
fejlesztés az úgynevezett Go-
lop – Szerencs – Tokaj – Prügy 
– Taktakenéz vízellátó rendsze-
reket érinti, amely a teljes be-
ruházás összköltségének mint-
egy 40 százalékát teszi ki. Sike-
res pályázat esetén a kivitelezés 
leghamarabb 2012 őszén indul-
hat és várhatóan 2015 májusára 
fog befejeződni.

H. R. 
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TÍZ ÉVE TÖRTÉNT SZERENCSEN
Azt mondják a bölcsek, öregszik az, aki a régmúltat idézi. Talán 

így van, s be kell látnunk, hogy lapunk már nagykorúként is meg-
élt jó néhány esztendőt. Visszatekintésre invitáljuk olvasóinkat, 
nézzük meg együtt, mi történt 10 esztendővel ezelőtt városunkban. 
Az alábbiakban a Szerencsi Hírek közéleti lapban 2002 első ne-
gyedévében megjelent írások alapján készítettünk rövid válogatást.

JANUÁR

BEVEZETTÉK A SZEMÉTDÍJAT
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései alapján a 

helyi önkormányzat 2002. január 1-jétől Szerencsen is bevezette a sze-
métdíjat, melyet a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek és gazdál-
kodóknak havonta, a lakossági fogyasztóknak negyedévente kellett 
teljesíteni a kiküldött számla alapján. A 110 vagy 120 literes kuka egy-
szeri ürítése 123 forintba, az 50 literes gyűjtőé pedig 65 forintba került.

SZABADIDŐSPORT-SZAKOSZTÁLY ALAKULT
Az évek óta éppen hogy csak működő természetjárók helyett Bá-

thory Péter irányításával megalakult a szabadidősport-szakosztály. 
Az új sportvezető célként tűzte ki a rendszeres túrázások – a Takta-
közi Tekergő és a Hegyaljai Kocogó – felélesztését, hogy egy szerve-
zetbe fogják össze a biciklizés, a futás és a természetjárás szerelmeseit.

EURÓPAI POLGÁROK LESZNEK
Az Európai Unióról, hazánk és a közösség viszonyáról, valamint 

a csatlakozási tárgyalások aktuális helyzetéről tartott előadást január 
17-én Varga Ferenc, megyénk brüsszeli képviselője a Bocskai gimná-
zium diákjainak. A főtanácsos előadásában úgy fogalmazott, hogy 
hazánk és az Európai Unió számára az ifjúság jelenti a jövőt, akik-
nek hamarosan a legtermészetesebb dolog lesz, hogy mindennap-
jaikat uniós polgárként fogják élni. 

KÜLÖNDÍJ A MŰVÉSZTANÁRNAK
A magyar kultúra napja alkalmából január 18-án a miskolci Avasi 

Gimnáziumban rendeztek kiállítást a B.-A.-Z. Megyei Képző és Ipar-
művészeti Egyesület alkotóinak munkáiból, melyek között Tóth Mik-
lósné festményei is szerepeltek. A szerencsi pedagógus a B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyűlés Mecénás Alapjának különdíját vehette át. 

EGYSÉGES DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

Az Ifjúsági és Sportminisztérium ajánlására, a települési önkor-
mányzatok mintájára városunkban is megalakult és megkezdte mű-
ködését a Szerencsi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat. Az előző év 
novemberében megtartott ifjúsági helyhatósági választáson a négy 
helyi iskolában összesen 1840 diák adta le voksát és végül 13 tanuló 
került be az egységes szerencsi diáktestületbe. Szerencs város képvi-
selő-testülete a 2002 januárjában megtartott ülésén napirendre tűz-
te és megvitatta a diákönkormányzat programját és az előterjesztett 
célkitűzések megvalósítására 500 ezer forintot különített el a város 
költségvetéséből.

A VERSMONDÓ SIKERE
A Mensáros László Nemzetközi Vers- és Prózamondó Verseny 286 

jelentkezője közül Mihályi Jánosné, Radnóti-díjas versmondó beke-
rült a húsz legjobb szavaló közé, majd a január 24–26-án megtartott 
döntőn elnyerte a zsűri különdíját.

OLIMPIKON VEZETTE AZ EDZÉST
Komoly meglepetésben volt részük január 25-én a szerencsi birkó-

zóknak. Alig néhány hónappal azután, hogy Illésy László vezetésével 
ebben a sportágban is megkezdődtek az edzések a Rákóczi Zsigmond 
Általános Kéttannyelvű és Művészeti Alapiskolában, Repka Attila, az 
1992-es barcelonai olimpia magyar birkózóbajnoka, világbajnoki har-
madik helyezett, többszörös Európa-bajnok látogatta meg a fiatalokat.

SZÁZÉVESEK KÖSZÖNTÉSE
Tökölyi Imrénét a századik, Cserhalmi Józsefnét a százkettedik 

születésnapja alkalmából köszöntötték január 28-án a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat Szerencsi Idősek Otthona lakói és 
munkatársai. Az intézmény fennállása óta először fordult elő, hogy 
gondozottjaik között szépkorú embereket köszöntöttek. Kovács Ist-
vánné intézményvezető köszöntőjében az idős emberek bölcsességét 
méltatta, amely tiszteletet és megbecsülést ébreszt mindenki lelké-
ben, majd felolvasta Mádl Ferenc köztársasági elnök, valamint Har-
rach Péter szociális és családügyi miniszter leveleit, melyben az ál-
lamférfiak gratuláltak az ünnepelteknek.

ANGOLUL AZ ÓVODÁBAN

Nagy népszerűségnek örvendtek a helyi óvodákban az év ele-
jén elindított idegen nyelvi foglalkozások. Szerencs és Ond neve-
lési intézményeiben 2002. január 14-től hirdették meg a lehetősé-
get, amely kedvező fogadtatásra talált a szülők körében. Hajdú Jó-
zsefné, a polgármesteri hivatal oktatási szakreferense ismertette, 
hogy az érintett négy intézményben összesen 87 nagycsoportos 
vesz részt a heti két alkalommal megtartott 25 perces, játékos tan-
órákon Lenyhárt Edit óvodapedagógus vezetésével. 

FEBRUÁR
ISKOLATEJ-AKCIÓ

A helyi önkormányzat és az Északtej Rt. között született meg-
állapodás alapján február 4-től Szerencsen is útjára indult az or-
szágban már jól ismert iskolatej-akció. A program révén a bölcső-
dék és óvodák gyermekei, az általános iskolások, valamint a hat-
osztályos gimnáziumi képzés első két évfolyamának tanulói ré-
szesültek a juttatásból, amely naponta fejenként két deciliter tejet 
jelentett a nebulóknak. Az akciót minden intézményben az étkez-
tetés minőségi javítására tudták fordítani, a kezdeményezés az if-
júság, a szülők és a nevelők körében is kedvező fogadtatásra talált.

ÁLLOMÁNYGYŰLÉS A TŰZOLTÓKNÁL
Egy évvel korábban a százéves jubileumi ünnepség és a szemé-

lyi állomány jelentős megfiatalodása jellemezte az esztendőt a sze-
rencsi tűzoltóknál. A február 16-ai, előző évi teljesítményt értékelő 
állománygyűlésen Bódi Ferenc parancsnok részéről megfogalma-
zódott, hogy a technikai felszereltség egy-két kivétellel kielégítő, de 
az eszközpark folyamatos megújítására van szükség annak érde-
kében, hogy a jó színvonalat hosszabb távon is biztosítani tudják.

MINISZTERI LAKOSSÁGI FÓRUM
Az utakról, a vasútról és a vízügyről tartottak lakossági fóru-

mot Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter koordinálá-
sával február 27-én a Rákóczi-várban. A szaktárca vezetője kitért 
arra is, hogy a tavaszi közúthálózat-fejlesztés részeként készülnek 
el a 37-es számú főközlekedési út kapaszkodósávjai, és megtörté-
nik a Szerencs átkelési szakasz teljes rehabilitációja.

SZÉPÜLŐ TAGÓVODA
Több apró, de mégis nagy jelentőségű változás történt az elmúlt 

időszakban az ondi tagóvodában. Az épület addig használaton kí-
vüli helyiségéből két hét alatt egy olyan kis termet alakítottak ki, 
amely méltó környezetet biztosított az idegen nyelvi, logopédiai, 
a zenei és a hittan-foglalkozásokhoz. A dolgozók saját készítésű 
dekorációval is barátságosabbá tették az intézményt, valamint a 
foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek állaga is megújult.

MÁRCIUS
KÖZÉPPONTBAN A CSALÁD

Nagy érdeklődés kísérte a Zempléni Református Egyházmegye 
presbiteri konferenciáját, amelynek 2002. március 1–3. között a sze-
rencsi középiskolai kollégium adott otthont. A hetedik alkalommal 
megtartott tanácskozás központi témájául a családot választották 
szervezők, amely életközösség meghatározó jelentőségű a társa-
dalom jövője szempontjából. Az ünnep megnyitó vendége, Von-
za András földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter – Nagy-
kálló presbitere – előadásában részletesen szólt a családi gazdasá-
gok jelentőségéről, a magyar agráriumban betöltött szerepükről.

ELVETETTÉK A KALÁSZOSOKAT
A téli, csapadékban szegény hónapok után nagy szükség lett 

volna esőre a mezőgazdaságban a növények fejlődéséhez, ugyanis 
2002 első két hónapjában mindössze 15 milliméter csapadék hul-
lott. Őszi búzát 1205 hektárnyi területen, tavaszi árpát és zabot 
összesen 553 hektáron, cukorrépát 400 hektáron vetettek a Sze-
rencsi Mezőgazdasági Zrt.-nél.

INFORMÁCIÓS BÁZIS A FIATALOKNAK
Ünnepélyes keretek között adta át 2002. március 7-én a B.-A.-Z 

Megyei Munkaügyi Központ Szerencsi Kirendeltsége a Foglalko-
zási Információs Tanácsadót (FIT-bázis), amely célul tűzte ki, hogy 

segítséget nyújt a Szerencsen és környékén élőknek a pályaválasz-
tásban. A kezdeményezés számos új lehetőséget nyújtott a fiata-
loknak, részben az internetelérés, részben a megtekinthető szak-
maismertető videofilmek által. 

KORSZERŰ SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS
Saját erőből, közel félmillió forintos műszerrel gazdagodott az 

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet szemészeti szakren-
delése, mely a problémák sokkal pontosabb diagnosztizálására 
adott lehetőséget.

DIÁKKONYHA A KOLLÉGIUMBAN
Ünnepélyes keretek között avatták fel március 15-én a szerencsi 

Középiskolai Kollégium új büszkeségét, a diákkonyhát. A prak-
tikusan berendezett és a kor követelményeinek megfelelően fel-
szerelt létesítményt Orosz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közigazgatási Hivatal vezetője adta át. Az eseményen Csider 
Andor intézményvezető elmondta, hogy a beruházás B.-A.-Z. 
Megye Közoktatásáért Alapítvány 2,4 millió forintos támogatá-
sával valósult meg. Benő Kálmán, az Oktatási Minisztérium fő-
tanácsosa köszöntőjében azt a nevelők, segítők és támogatók kö-
zött kialakult széleskörű összefogást méltatta, amelynek segítsé-
gével a kollégiumban megvalósult a gyerekek életkörülménye-
it javító fejlesztés.

TOMBOLT ÉS ROMBOLT A SZÉL
Szerencsen és környékén 80-100 km/órás sebességű szél söpört 

végig március 25-én, nem kímélve az útjába kerülő dolgokat. A 
városban több családi házról levitte a cserepet és fákat döntött ki 
a vihar, valamint kárt okozott a középületekben is: megrongáló-
dott a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és a római katolikus 
templom tetőszerkezete, és a Rákóczi-vár tetejéről is lerepült né-
hány cserép.

KAPASZKODÓSÁV ÉS KÖRFORGALOM
A 37-es számú főút fejlesztéséről tartottak sajtótájékoztatót már-

cius 26-án a Rákóczi-várban. A terveket ismertetve Huszár János, 
a közútkezelő főmérnöke elmondta, hogy a Gesztely – Szerencs 
közötti szakasz 2 x 2 sávon, középen elválasztva autóútként épül 
majd meg. A szerencsi átkelési részen a Mol üzemanyagtöltő állo-
másnál és a cukorgyárnál körforgalmi csomópontok kialakításá-
val veszi kezdetét a munka, amely munkálatok 100-140 millió fo-
rintba kerülnek. Koncz Ferenc, a város alpolgármestereként arról 
szólt, hogy Zemplén idegenforgalmának, a turizmus további fej-
lődésének nélkülözhetetlen feltétele az úthálózat korszerűsítése, 
biztonságosabbá téve a közlekedést és befektetéseket generálva a 
térségben, amely együtt jár a gazdaság fejlődésével.

PEDAGÓGIAI KONFERENCIA HARMADSZOR
A tehetséggondozás tematikájára építve rendezett szakmai kon-

ferenciát március 27-én a Szerencsi Közoktatás Ellátási Körzet a 
Rákóczi-vár lovagtermében. A program Balogh László, a Debrece-
ni Egyetem tanszékvezetője tájékoztatójával kezdődött. Az egye-
temi tanár kiemelte, hogy sokéves tapasztalatai alapján Szerencs 
város fellegvára a tehetséggondozásnak és az egész zempléni tér-
ség egy olyan része hazánknak, ahol a pedagógusok példaértékű 
munkát végeznek ezen a területen.

VENDÉGÜNK VOLT GRÉTSY LÁSZLÓ
A pedagógiai konferencia keretében látogatott váro sunkba a 

híres nyelvészprofesszor, Grétsy László. A „tanár úr” előadását 
nagy érdeklődés kísérte a Bocskai gimnáziumban, ahol Nem-
zetösszetartónk az anyanyelv címmel adott széles körű áttekin-
tést a magyar nyelv jelenlegi helyzetéről, annak fejlődéséről. Az 
interneten elterjedt nyelvezetről úgy vélte: elrontja a fiatalsá-
got, s az ott jellemző „csevegésekben” hiába lehet fellelni oly-
kor komoly, értékes gondolatokat, ha nagy részük ostobaságból, 
semmitmondásból, trágár gondolatokból áll. Nyelvünk jövőjé-
ről szólva a professzor reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió 
tagjaként felébred majd bennünk az anyanyelv és a nemzeti ha-
gyomány iránti érdeklődés.

A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
A pedagógusnap alkalmából március 30-án délelőtt a városhá-

za dísztermében Magda Gábor köszöntötte a település közoktatá-
si intézményeinek vezetőit. A polgármester elismeréssel nyilatko-
zott az oktatási és nevelési intézményekben dolgozók munkájáról 
és bejelentette, hogy az önkormányzat összesen 2,8 millió forint 
költségvetési támogatást biztosít az óvodáknak, iskoláknak és a 
kollégiumnak, melyet a nevelőtestületeknek szervezett közössé-
gi rendezvények finanszírozásához használhattak fel. 

POLGÁRŐRÖK VETÉLKEDTEK
Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezte meg 

a Szerencsi Rendőrkapitányság Közlekedési Szolgálata és a Sze-
rencsi Területi Balesetmegelőzési Bizottság a polgárőr-egyesületek 
első regionális közlekedésbiztonsági versenyét március 30-án. A 
megmérettetésre a térség tizenhárom településéről érkeztek pol-
gárőrök, akik háromfős csapatokban vetélkedtek KRESZ-ismeret-
ből, személygépkocsi-vezetésből és kerékpáros ügyességi felada-
tokat is teljesítettek. A rendezvény célja az volt, hogy játékos esz-
közökkel bővítsék a polgárőrök közlekedési ismereteit. 

Összeállította: Hegymegi Rita
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FelFeszítette 
az ajtót

A Taktaharkányi Rendőr-
őrsön eljárás indult ismeret-
len tettes ellen, aki január 29-
én egy prügyi családi házba 
behatolt és onnan gázkonvek-
tort, gáztűzhelyt, gázpalackot, 
ruhákat és edényeket tulajdo-
nított el. A rendőrök hamar 
a helybéli elkövető nyomára 
bukkantak.

Újabb Falopás
A Tállyai Rendőrőrs beosz-

tottai január 29-én este egy he-
lyi lakost igazoltattak Mono-
kon. A férfi rendszám és forgal-
mi engedély nélküli személy-
gépkocsijában mintegy fél köb-
méter frissen kivágott akácfát 
találtak az egyenruhások. A fa 
eredetéről kiderült, hogy azt a 
Monok és Kacsás-tó környékén 
lévő önkormányzati területről 
vágta ki a férfi, akit a Szeren-
csi Városi Bíróság pénzbünte-
tésre ítélt.

Csaló árus
A Szerencsi Rendőrkapitány-

ságon eljárás indult ismeretlen 
tettes ellen, aki január 26-án 
egy szerencs-ondi lakosnak 
az általa telefonon megrendelt 
6 köbméter tűzifa helyett mind-
össze három köbmétert szállí-
tott le, a vevő azonban a na-
gyobb mennyiség árát fizette 
ki. A csaló 48 ezer forintos kárt 
okozott a sértettnek. 

Vadat gázoltak 
MezőzoMbornál

Szerencs felől Sárospatak irá-
nyába közlekedett személygép-
kocsijával egy debreceni férfi ja-
nuár 30-án, amikor a 37-es szá-
mú főúton, Mezőzombor külte-
rületén a jobb oldali szántóterü-
letről egy őz a kocsi elé ugrott. 
Az ütközés következtében sze-
mélyi sérülés nem történt, a vad 
a helyszínen elpusztult.

lövés a szobában 
Édesapja tanyáján szenve-

dett súlyos sérüléseket az a 
sárospataki nyolcéves kislány, 
akinek sebesüléseit egy ma-
roklőfegyverből kilőtt löve-
dék okozta. A nyomozás ada-
tai szerint február 12-én a kora 
esti órákban egy Pálháza kör-
nyéki tanyán az apa által en-
gedély nélkül tartott maroklő-
fegyver – eddig ismeretlen mó-
don – elsült a hatéves fiú ke-
zében. A lövedék súlyos sé-

rüléseket okozott a szobában 
tartózkodó nyolc éves lány-
testvérnek. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Osz-
tálya visszaélés lőfegyverrel 
vagy lőszerrel bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt, 
szakértők bevonásával folytat 
eljárást az 58 éves, illegálisan 
fegyvert tartó erdőhorváti fér-
fival szemben.

gázolajat lopott
Feljelentést tett egy tiszalúci 

cég vezetője a Taktaharkányi 
Rendőrőrsön, mivel egy isme-
reten tettes január 26-a és feb-
ruár 1-je között a körbekerített 
telephelyéről több gépjármű-
ből, összesen 150 liternyi gáz-
olajat tulajdonított el. A rend-
őröknek sikerült kézre keríteni-
ük az elkövetőt, aki a kihallga-
tás során beismerte tettét. 

aluMíniuM rúd 
A Tokaji Rendőrőrsön eljá-

rás indult ismeretlen tettes el-
len, aki egy tokaji kenukölcsön-
ző körbekerített területéről el-
tulajdonított 2 db, egyenként 5 
méter hosszúságú és kb. 6 cm 
átmérőjű alumínium rudat. 

Fát Vágtak, lebuktak
A Szerencsi Rendőrkapitány-

ság járőrei február 1-jén Megya-
szó külterületén – az úgyneve-
zett régi 37-es melletti terüle-
ten – tetten értek két személyt, 
akik akácfákat vágtak ki, illet-
ve a fasorban lévő száraz galy-
lyakat gyűjtötték össze. 

trükkös áramtolVaj
A Szerencsi Rendőrkapitány-

ság járőrei február 2-án Megya-
szó egyik utcájában észrevet-
ték, hogy az egyik lakóház előt-
ti villanyoszlopról egy vezeték 
lóg le, ami az épületbe, az abla-
kon keresztül van bevezetve. A 
helyszínre érkező áramszolgál-
tató szakemberei a vezetéket le-
szerelték a villanyoszlopról és 
ismeretlen tettes ellen feljelen-
tést tettek.

ittasan ordítozott
Egy mezőzombori nő febru-

ár 2-án tett bejelentést a Szeren-
csi Rendőrkapitányságra, mi-
szerint élettársa ittasan bántal-
mazza és ordítozik a házban. 
A helyszínre kiérkező járőrök 
megállapították, hogy több al-
kalommal történt hasonló eset, 
így a férfit előállították a Sze-

rencsi Rendőrkapitányságra, 
majd vele szemben ideiglenes 
megelőző távoltartást rendel-
tek el. 

vitt, aMit talált
Hegesztőtrafót, PB-gázpa-

lackot, kéziszerszámokat, vas-
anyagot, vezetékeket, valamint 
az udvaron különálló fáskam-
rából kb. 1 mázsa tűzifát vitt 
el az ismeretlen tettes febru-
ár 3-ára virradó éjszaka egy 
prügyi lakóház mellékhelyi-
ségéből. 

lebukott 
az áruházi tolvaj
Főleg élelmiszerek kerül-

tek elő egy tokaji lakos táskájá-
ból, amikor egy szerencsi áru-
házból kifelé tartva jelzett az 
áruvédelmi kapu. A bizton-
sági szolgálat felkérésére a ru-
házatából előkerült egy táska, 
amelyben több áruházi termék, 
főleg élelmiszerek voltak. Mi-
vel az eltulajdonítani kívánt 
termékek értéke meghaladta 
a szabálysértési határt, ezért 
büntető eljárás indult az elkö-
vetővel szemben. 

Korai KertészKedő
Kerti szerszámokat, zöldsé-

geket lopott el egy ismeretlen 
tettes február 4-ére virradó éj-
szaka egy taktaszadai családi 
ház melléképületéből. Az elkö-
vető az ingatlan hátsó kapuját 
leemelve jutott be az udvarra, 
majd az ablakon át tört be az 
épületbe.

KözérdeKű inforMációK
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén, legközelebb március 1-jén 13–15 
óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képvise-
lői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb március 19-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második 
szerdáján, legközelebb március 14-én 14–17 óráig. Tel.: 
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján, 
legközelebb március 7-én 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 pénztár 

csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 
óráig. Panasznap: minden héten csütörtökön 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 hét-
főjén, legközelebb március 5-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense 
minden hónap első hétfőjén, legközelebb március 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. Ügyfélfogadá-
si idő: hétfő 8–15 óra, csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–18 
óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, pén-
tek 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

Február 24–26.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 
8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 
8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–szombat 8–20 
óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; va-
sárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 óráig, készenlét: 22–8 
óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8–22 óráig, készenlét: 22–
8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszertár telefonos 
egyeztetést követően, az ügyeletes orvos kérésére rend-
kívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.
Február 27. – március 4.: Centrum (ügyeletes): 
hétfő–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. 
Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–pén-

tek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Március 5–11.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, 
szombat 7.30–11.30 óráig.  Oroszlán (ügyeletes):  hét-
fő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Al-
ba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfő–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.

rendőrségi híreK fontos tudnivalóK 
az adóbeVallásHoz

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal Észak-magyarországi Re-
gionális Adó Főigazgatóságá-
nak február 14-ei tájékoztatása 
alapján az egyéni vállalkozóra 
és az általános forgalmi adó fi-
zetésére kötelezett magánsze-
mélyre, valamint a társasági 
adóbevallást helyettesítő nyi-
latkozattal kapcsolatos tudni-
valókra vonatkozóan az aláb-
biakról számolunk be.

Az egyéni vállalkozónak és 
az általános forgalmi adó fizeté-
sére kötelezett magánszemély-
nek február 27. napjáig kell tel-
jesítenie a 2011. évre vonatkozó 
személyi jövedelemadó-beval-
lási kötelezettségét. Ez a szabály 
vonatkozik a 2011. évben tevé-
kenységét szüneteltető egyé-
ni vállalkozóra is, kivéve, ha a 
szünetelés egész évben fenn-
állt és adófizetési kötelezettsé-
ge nem keletkezett.

A bevallást főszabály szerint 
elektronikus úton kell benyújta-
ni, kivételt képeznek a kiegészí-
tő tevékenységűnek minősülő 
(nyugdíjas) egyéni vállalkozók, 
valamint az áfa fizetésére köte-
lezett magánszemélyek.

A fent említett adózói kör az 
1153-as számú nyomtatványon 
teljesítheti kötelezettségét. Az 
eva hatálya alá tartozó egyéni 
vállalkozónak abban az esetben 
kell a 1143-as számú bevallásá-
val egyidejűleg a 1153-as szá-
mú nyomtatványt is benyújta-

nia 2012. február 27-ig, ha a vál-
lalkozói bevétele mellett sze-
mélyi jövedelemadó-köteles jö-
vedelmet (pl. munkaviszony-
ból származó bérjövedelmet, 
táppénzt) is szerzett.

A tevékenységét 2011. évben 
megszüntető egyéni vállalkozó-
ra vonatkozó bevallási határidő 
2012. május 21.

Az egyéni vállalkozó és az ál-
talános forgalmi adó fizetésére 
kötelezett magánszemély sze-
mélyi jövedelemadó-bevallásá-
val kapcsolatban bővebben tájé-
kozódhat telefonon a NAV Álta-
lános Tájékoztató Contact Cen-
terén (06-40/424-242) keresztül, 
valamint a www.nav.gov.hu 
honlapon.

A társasági adóbevallást he-
lyettesítő nyilatkozattal kapcso-
latos tudnivalók:

Az általános szabálytól elté-
rően az alapítvány, a közalapít-
vány, a társadalmi szervezet, a 
köztestület, az egyház, a lakás-

szövetkezet, az önkéntes kölcsö-
nös biztosítópénztár, a közhasz-
nú, a kiemelkedően közhasznú 
szervezetként besorolt felsőok-
tatási intézmény, az európai te-
rületi együttműködési csopor-
tosulás, amennyiben az adóév-
ben vállalkozási tevékenység-
ből származó bevételt nem ért 
el, vagy e tevékenységéhez kap-
csolódóan költséget, ráfordítást 
nem számolt el, február 27. nap-
jáig társasági adóbevallást he-
lyettesítő nyilatkozatot tehet, a 
1101-es számú bevallás főlapjá-
nak „E” blokkjában.

A nyilatkozat megtételére vo-
natkozó határidő jogvesztő, ezt 
követően már társasági adóbe-
vallást kell benyújtani.

Fontos változás 2012-ben, 
hogy az előző adóévre az egy-
szeres és a kettős könyvvitelt ve-
zető adózóknak is a 1129-es szá-
mú nyomtatványon kell teljesí-
teniük társasági adóbevallási 
kötelezettségüket.

téli nav-ellenőrzés: 19 Millió 
forintot Meghaladó bírság

Az adóhatóság a 2011. november 15-től december 31-ig ter-
jedő időszakban, a kereskedelmi forgalom várható növeke-
désére tekintettel összehangolt ellenőrzéssorozatot végzett, 
melynek során az adóigazgatóságok adóellenőrei és végre-
hajtói pénzügyőrökkel, rendőrökkel, valamint a megyei kor-
mányhivatal szakigazgatási szerveinek munkatársaival kö-
zösen léptek fel az adókikerülő magatartásformák ellen.

A fókuszban a bevásárló-
központok, piacok, vásárok, 
közterületek, rendezvények 
álltak, ahol hétvégi, délutáni, 
éjszakai időpontokban is meg-
jelentek a revizorok. Kiemelt fi-
gyelmet fordítottak a jövedéki 
termék-forgalmazás, valamint 
a fenyőfa-árusítás szabálysze-
rűségének vizsgálatára. Jel-

lemzően a nyugta-, számlaadá-
si kötelezettség betartásának, a 
forgalmazott árucikkek erede-
tének és a foglalkoztatás sza-
bályszerűségének ellenőrzésé-
re került sor, de a játékgépek, 
pénznyerő automaták működ-
tetését is érintették a revíziók.

Az Észak-magyarországi 
Regionális Adó Főigazgató-

ság munkatársai a régió há-
rom megyéjében, 85 különbö-
ző helyszínen közel 700 vizs-
gálatot folytattak le, számos 
alkalommal a társhatóságok-
kal közös akció jellegű, egy te-
rületre, vagy egy eseményhez 
kapcsolódó koncentrált ható-
sági fellépés keretében.

A vizsgálatsorozat tapasz-
talatai alapján a foglalkozta-
tottak bejelentése tekinteté-
ben javult az adózói fegye-
lem, ugyanakkor a lefolyta-
tott nyugtaellenőrzések har-
madában került megállapítás-
ra valamilyen mulasztás. Vál-
tozatlanul érvényes, hogy az 

ünnepekhez közeli napokon, 
főként a délutáni időpontok-
ban és hétvégén az átlagosnál 
nagyobb gyakorisággal érhe-
tő tetten szándékos jogsértés.

A feltárt hibák, hiányossá-
gok 19 millió Ft-ba kerülnek 
a mulasztást elkövető vállal-
kozóknak, emellett 11 üzlet 12 
napos lezárását is elrendelte 
az adóhatóság. A szándékos 
adókikerülők a szankciókon 
túl utólagos ellenőrzésekre is 
számíthatnak – tájékoztatta 
lapunkat a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Észak-magyaror-
szági Regionális Adó Főigaz-
gatósága.
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Elfogadták a kistérség 
költségvEtését

Az idei esztendő költségve-
tését fogadta el február 10-én 
megtartott ülésén a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
(SZTCKT) tanácsa.

Az eseményen Varga László 
a pénzügyi bizottság nevében 
elfogadásra javasolta az előter-
jesztett tervezetet. Mint elhang-
zott, a bizottság a jelentős törvé-
nyi változások miatt nem akar 
részletes elemzést benyújtani a 
költségvetési tervezet elkészítői 
felé. Varga László szerint várha-
tó, hogy a pénzügyi előterjesz-
tések nagy százalékban szo-
rulnak majd korrekcióra. Most 
azért nem nyújtanak be kifogást 
a jelenlegi elképzelés ellen, mert 
a jövőt illetően sok a bizonyta-
lanság. 

Összegezve azonban, a bi-
zottság úgy véli, amióta önál-
ló munkaszervezetté alakult, 
megbízható, kiegyensúlyozott, 
átlátható gazdálkodás történik 
a kistérségi társulásban. Leg-
fontosabb, hogy az SZTCKT-

nak nincsenek hitelei, mint-
egy harmincmilliós pénzma-
radvánnyal kezdte meg az esz-
tendőt. Varga László szerint er-
re szükség is lesz, hiszen a nor-
matív támogatások csökkenése 
a társulásnál is érezhető, csök-
kent a lakosságszám, ugyan-
akkor növekedtek az energia-
árak. A bizottsági elnök sze-
rint a szervezet fel van készül-

ve az idei esztendőre, de nem 
tudni, mi lesz a kistérségi tár-
sulás sorsa. 

Koncz Ferenc, a társulás el-
nöke egyetértett azzal, hogy 
várhatóan lesznek korrekciók, 
ugyanakkor azzal is tisztában 
kell lenni, hogy hiba esetén re-
torzióra is számítani kell. Haj-
dú Zsuzsanna munkaszerve-
zet-vezető megjegyezte, hogy 

a Jegyzői Kollégium is tárgyal-
ta a költségvetéssel kapcsolatos 
kérdéseket. Mint mondta, a bü-
dzséről szóló határozat kisebb 
adminisztrációs javításra szo-
rul, mivel külön szerepel benne 
a társulás, illetve a munkaszer-
vezet költségvetése. A Jegyzői 
Kollégium számszakilag nem 
talált kivetnivalót a tervezetben. 

A Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás tanácsa végül egy-
hangúlag elfogadta az idei esz-
tendő költségvetését.

SfL

a PEdagÓgUs 
ElisMErésE

Az Apáczai Kiadó immár hetedik alkalommal ítél-
te oda a Genius Apáczai Diploma Díj arany-, ezüst- és 
bronzfokozatait az arra érdemes kiváló pedagógusnak. A 
díj rendkívül magas erkölcsi elismerést jelent, a pályázatra 
felterjesztett pedagógusoknak összesen tíz követelmény-
nek kell megfelelniük.

A taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 
igazgatója a közelmúltban Szabóné Sallai Juditot javasolta 
erre a kitüntetésre, aki 22 éve tanítja az alsós kisdiákokat  
szülőfalujában, a taktakenézi iskolában. 2007-től az alsó ta-
gozatos munkaközösség vezetője, példamutató munkáját 
felettesei és kollegái is elismerik.

Szabóné Sallai Judit január 20-án Budapesten vette át a 
Génius Apáczai Diploma Díj bronzfokozatát.

TörTéneTi Táj minősíTésT 
kaPott a tokaji borvidék

Történeti tájjá nyilvánítot-
ta a tokaj-hegyaljai történel-
mi borvidéket Réthelyi Mik-
lós nemzeti erőforrás-minisz-
ter. 

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudo-
mányos és Kulturális Szerveze-
te, az UNESCO világörökség 
jegyzékében 2002 óta szereplő 
terület ezzel Magyarország el-
ső történeti tája lett – tájékoztat-
ta a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium (NEFMI) kultúráért fe-
lelős államtitkársága az MTI-t. 
A védettség 27 települést érint: 
Abaújszántót, Bekecset, Bod-
rogkeresztúrt, Bodrogkisfa-
ludot, Bodrogolaszit, Erdőbé-
nyét, Erdőhorvátit, Golopot, 
Hercegkutat, Legyesbényét, 
Makkoshotykát, Mádot, Me-
zőzombort, Monokot, Olasz-
liszkát, Rátkát, Sárazsadányt, 
Sárospatakot, Sátoraljaújhelyet, 
Szegit, Szegilongot, Szerencset, 
Tarcalt, Tállyát, Tokajt, Tolcs-

vát, valamint Vámosújfalut. 
A NEFMI közleménye kiemel-
te: a történeti táji védettség al-
kalmat ad a sokszínű közös-
ségi és táji értékek hosszú tá-
vú fenntartására, megóvására, 
valamint elkészülhet a terü-
let megóvását és fenntartható 
használatát biztosító világörök-
ségi kezelési terv, és sor kerül-
het a kezelési feladatokat ellátó 
világörökségi gondnokság kije-
lölésére is.

„Az elmúlt ezer év alatt ki-
alakult szőlőművelési hagyo-
mányok érintetlen, eredeti for-
mában továbbélése, a terület 
évezrede tartó egysége a to-
kaj-hegyaljai történelmi borvi-
déket egyedülálló értékké te-
szi, ezért még fokozottabb jog-
szabályi védelemre van szük-
sége” – áll az indoklásban, 
amely kitér arra is, hogy a bor-
vidék teljes mértékben ele-
get tesz a történeti táj örök-
ségvédelmi törvényben meg-

fogalmazott kritériumainak. 
Ilyen például, hogy az adott táj 
az ember és a természet együt-
tes munkájának eredménye-
ként jött létre és évszázadok 
óta zárt bortermelő vidékként 
működve földrajzilag zárt egy-
séget alkot. Szintén kritérium, 
hogy egy részben beépített te-
rület történelmi, műemléki, 
mezőgazdasági, ipartörténeti 
szempontból nemcsak hazai, 
hanem világviszonylatban ki-
emelkedő jelentőségű.

jÓtékonykodnak 
a BorBaráTnők

A Tokaji Borbarátnők Tár-
sasága 2003-ban, tizennyolc 
taggal alakult meg a tokaj-
hegyaljai Mádon. Az alapí-
tók között szerepelnek a bor-
vidék női borászai, pincésze-
tek tulajdonosai és a borvidék 
támogatói.

A kezdeményezés legfőbb 
célkitűzése a tokaji borok ha-
zai és nemzetközi hírnevé-
nek öregbítése, a tokaj-hegyal-
jai szőlőtermesztéshez és borá-
szathoz kapcsolódó hagyomá-
nyok folytatása, ápolása női 
szemmel és eszközökkel – so-
rolja Demeterné Kulcsár Edit, 
a civil szerveződés vezetője. 
– Ebben a szellemben rendez-
zük meg évről évre a Tokaji Bor-
barátnők bálját, amely – rang-
ját tekintve – országos szin-
ten nevezhető elsőnek, lévén, 
hogy elmarad az idei Opera-
bál. A program bevételét min-
den alkalommal jótékonysá-
gi célra fordítjuk, az idei, nyol-

cadik rendezvényünk árbevé-
telének a Bodrogkeresztúrban 
működő Eötvös József Iskolase-
gítő Közalapítvány örülhet. A 
korábbi években hasonló mó-
don járultunk hozzá művésze-
ti és általános iskolák működé-
séhez Tokajban, Erdőbényén, 
Mezőzomboron, továbbá se-
gítettük a mádi árvízkárosul-

takat, tavaly a Tokaj-Hegyalja 
Fejlődéséért Szövetség munká-
ját támogattuk. Ebben az évben 
az ország hat legjobb vidéki ét-
terme prezentálta az étkeket, a 
menüt a Mádi Kör dűlőszelek-
tált borai kísérték – tájékoztatta 
a Szerencsi Híreket Demeterné 
Kulcsár Edit.

SfL

szErEncsi Majorságok
A majorságok a XVI. század-

ban alakultak ki, amikor a te-
lepülések határában műveletle-
nül álló közföldeken a nemesek 
földesúri gazdaságot rendeztek 
be. Előnye volt a helyi értékesí-
tés, hiszen „eljöttek ide” a ka-
tonák, egyéni fogyasztók és a 
városok is itt vásároltak. A ma-
jorsági gazdálkodás fontos elő-
nye volt, hogy míg régebben a 
földesúr a piacon szerezte be a 
családja és kísérete számára a 
gabonát, addig az új gazdálko-
dási móddal a saját termésével 
ingyen láthatta el háztartását, 
miközben a jobbágyokat is az 
agrártermékei vásárlóivá tette. 

Szerencs a XVI. század ele-
jén a tokaji uradalom része 
volt, ahonnan a század végén, 
jelzálogjog révén Rákóczi Zsig-
mond szakította ki. Ekkor már 
jelentős volt a szőlőbirtokok ré-
vén a borkereskedelem, de még 
nagyobb szerepe volt a szántó-
földi növénytermelésnek. Ké-
sőbb az örökös tulajdonjoggal 
megszerzett új szerencsi birtok-
központot a Rákóczi család fo-
lyamatosan bővítette, gyarapí-
totta. A Rákóczi-szabadságharc 
bukása után a kincstár földes-
urak kezébe adta, ennek meg-
felelően a XX. század elejére 
több majorság működött a vá-
rosban és környékén.

A Magyar Cukoripar Rész-
vénytársaság monoki bérgaz-

dasága gróf Andrássy Dénes 
hitbizományi uradalmát bé-
relte. A társaság tízezer katasz-
teri holdon cukorrépát, cukor-
répamagot, búzát, árpát, do-
hányt termelt, melyet két gőz-
ekével művelt, de volt szőlője, 
kaszálója, legelője és nádasa is. 
Állatállománya 1500 mangali-
ca hízóból, 950 marhából és 90 
muraközi lóból állt. Munkaerőt 
nemcsak a környékbeli helysé-
gekből, hanem Nyitra megyé-
ből, Trencsénből és Mezőkö-
vesdről hozattak. A napszám 
ára férfiaknál: 90–120, nőknél 
60–100 fillér volt. A bekecsi, 
harangodi, lőrinczkei, kaptári 
és monoki majorokat egymás-
sal és Szerenccsel mezei vasút 
kötötte össze. 

A Szirmay-féle uradalom 
gróf Szirmay György tulajdo-
nát képezte. Ide tartozott Sze-
gi, Tarcal, Szomotor, Zétény, 
Boly, mely 8800 holdon terült el, 
központja a Rákóczi-vár volt. A 
Szirmay-örökösök György ha-
lála után 1909-ben a bolyi és 
zétényi birtokokat Rosenthal 
Sándor sátoraljai ügyvédnek el-
adták. Döntő mértékben kalá-
szosokat termeltek, ám külön-
leges termelési ágként tartották 
számon a cukorrépa mellett a 
lent. Az erdőket forda rendszer 
szerint kezelték. Termékeiket a 
helyi és a sátoraljaújhelyi pia-
con értékesítették. Lótenyész-

tésük specialitása az angol fél-
vér, a szarvasmarha-tenyész-
tésben pedig a simmenthali 
volt. Az uradalom gazdaságá-
ban többféle művelési gép, úgy-
mint gőzszántó-, vetőgép köny-
nyítette meg a munkások nap-
jait. A munkaerő beszerzése 
Nyitra megyéből történt. Nap-
számbérként: élelmezéssel 60–
130, élelmezés nélkül 80–160 fil-
lért fizettek. A gazdaközösség 
réme, a száj- és körömfájás 1907-
ben elérte az uradalmat, de sze-
rencsére időben megfékezték a 
járványt, így az nem terjedt to-
vább, és nem terhelte sem a fo-
gyasztókat, sem a gazdákat.

A Harkányi-féle uradalom, 
báró Harkányi Frigyes tulajdo-
na 11 ezer holdon terült el. Bel-
terjes gazdasága, a nagy ráfor-
dítással és korszerű agrotech-
nikával való intenzív gazdál-
kodása a búza, rozs, árpa, zab, 
tengeri, répamag és bükköny 
termesztésére terjedt ki. Mint 
különleges termelési ág, az ura-
dalomban igen fontos helyet 
foglalt el a cukorrépa, de do-
hányt is termesztettek. Az an-
gol telivér és félvér ménese az 
1870-es években virágzott, ám 
1894-ben Abonyba költöztették. 
A század elején a Muraközben 
vásárolt 20 darab kancát belga 
ménekkel fedeztették, s a csikó-
kat igáslovakká neveltették fel. 
Ilyen lótenyésztést tartott fenn 

a cukorgyári bérgazdaság is. 
Félvér és muraközi lótenyész-
tése mellett a szarvasmarha na-
gyobb részét a nyugati fajta, a 
hazai fésűs juh és a hazai kon-
dor sertés tenyésztése alkotta. 
A szerencsi dombokon asztali, 
a mádi, zombori szőlőkben pe-
dig szamorodni bor termett. Az 
uradalomban két szeszgyár és 
egy malom is üzemelt, a föld-
művelést pedig számos gazda-
sági gép, gőzeke, 8 cséplőgép, 
takarmánykészítő gép segítet-
te. A helyben nem biztosított 
munkaerőt Nyitra és Trencsén 
vármegyékből hozatták, akik-
nek napszámuk 80–250 fillé-
rig terjedhetett. Az uradalom 
központi irodája Budapesten, 
az Andrássy úton székelt.

A háború után a funkcióju-
kat vesztett uradalmi gazdasá-
gok egy részét szétszedték az 
építkező új gazdák, ugyanak-
kor megindult egy másik fo-
lyamat, a majorságok faluvá 
alakulása. Szerencsen a Har-
kányi major gazdasági udva-
rának lakóházaiból, istállóiból 
először tsz-központ lett, melyet 
1961-ben felszámoltak. Épülete-
it szanálták, ifjúsági lakótelep 
létesítése céljából házhelynek 
kiosztották. Az egykori sikeres 
gazdaságból az egyedül fenn-
maradt épület, a romos magtár 
még ma is áll.

O. Z. M.

A társulás felkészült a 2012-es esztendőre.

Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy január 1-jén lépett életbe az Országgyű-
lés által tavaly júniusban elfogadott Világörökségi törvény. 
Annak érdekében, hogy a tokaj-hegyaljai területre is kiter-
jedjen a jogszabály hatálya, elengedhetetlen volt a történeti 
tájjá nyilvánítás. 

– A következő lépés volt a tárgyi védettség kimondása, 
mert ha erre nem kerül sor, akkor nem készülhet el a hely-
szín védelmét és a fenntartható használatot lehetővé tevő vi-
lágörökségi kezelési terv, nem valósulhatott volna meg az a 
világörökségi gondnoksági kiemelés sem, amely a kezelés 
feladatait elláthatná Tokaj-Hegyalján – fogalmazott Hörcsik 
Richárd, aki szerint van egy cél, ami a kultúrtáj épített örök-
ségének – ideértve a pincerendszert is –, természeti környe-
zetének, hagyományos tájhasználatnak a megőrzését szol-
gálja. Mint fogalmazott, a miniszter rendelete egy védettsé-
gi alap ahhoz, hogy Tokaj-Hegyaljára is vonatkozzon maga 
a világörökségi törvény, elindulhasson a fejlesztéspolitikai 
irány meghatározása, hiszen ezzel az értékkel úgy kell él-
ni, hogy az a gazdaságfejlesztésben és a munkahelyterem-
tésben is jelentkezzen. A kulcsszó a fenntartható használat. 
Nem szabad olyan térségi konfliktusoknak kialakulnia, mint 
például történt a szerencsi szalmatüzelésű erőmű tervezett 
építésének idején. Nem véletlenül alakult meg Takács András 
vezetésével az a világörökségi munkacsoport, amelynek fel-
adata egy komplex fejlesztési terv megformálása Tokaj-Hegy-
aljára vonatkozóan – fogalmazott Hörcsik Richárd.         SfL
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Telekommunikáció:  
2012 a parTnerségek éve

A bővülő távközlési piacot a 
mobilinternet-előfizetések és 
a szélessávú szolgáltatások to-
vábbi növekedése húzza, míg 
a virtuális mobilszolgáltatás új 
helyzetet teremt.

2012-ben a növekedés alapját 
várhatóan a mobilinternetezők 
és az okoskészülékeket hasz-
nálók előfizetései, illetve nagy 
ütemben növekvő adatforgal-
mazása jelenti majd, de jelentős 
bővülés tapasztalható a széles-
sávú internet-előfizetések terén 
is. Ezzel együtt, nagy lendület-
tel halad az adatátviteli hálóza-
tok fejlesztése, megnyitva az utat 
a nagy sebességigényű szolgálta-
tások, mint az internetes televí-
ziózás és az interaktív alkalma-
zások használatának tömeges 
elterjedése előtt. Az előfizetések 
számát tekintve telített hazai mo-
bilpiacon idén új szereplők jelen-
nek meg, köztük a frekvenciapá-
lyázatot megnyerő konzorcium 
és a virtuális mobilszolgáltatók, 
melyek közül Takács Krisztián, 
a Business Telecom Nyrt. (BTel) 
elnök-vezérigazgatója (fotónkon) 
szerint, többen is képesek lehet-
nek egymás mellett sikeresen 
működni. A szakértő úgy látja, 
a mobilpiaci fejlemények jól mu-
tatják: 2012 a partnerségek éve 
lesz, mely a szolgáltatások telje-
sen egyedi kombinációit kínálja 
majd az előfizetőknek, így a kü-
lönböző feltételek és egyedi ügy-
félelőnyök rendszerében a piaci 
verseny is új értelmet nyer.

Az NMHH adatai szerint a 
mobilinternet-előfizetések éven-
te közel duplázódó száma a tava-
lyi év végén elérte a 2 millió 155 
ezret, miközben a szélessávú in-
ternet-előfizetések száma a tava-
lyi 1,907 millió után 2011 végén 
2,75 millióra nőtt. Érdekesség, 

hogy ezen belül a már sokszor 
„temetett”, telefonvonal-alapú 
ADSL-előfizetések száma évek 
óta stabilan tartja magát; jelenleg 
mintegy 800 ezer előfizető hasz-
nálja. Takács Krisztián számítása 
szerint az ADSL-alapú szélessá-
vú szolgáltatások az elkövetkező 
években is erősek maradnak, mi-
vel egyre több és szélesebb szol-
gáltatási spektrum érhető el raj-
tuk, miközben még nagyon kor-
látozott területen létezik verseny-
képes alternatíva. Az elmúlt né-
hány év tapasztalata alapján az 
is nyilvánvalóvá vált, hogy a mo-
bilalapú szélessávú szolgáltatá-
sokra nagy igény mutatkozik, 
főként kiegészítő, plusz szolgál-
tatásként, amit az ügyfelek veze-
tékes szélessáv-előfizetésük mel-
lett vesznek igénybe.

Szintén fontos piaci tényező, 
hogy a piacon talpon maradt cé-
gek mindegyike saját termékek, 
hálózatok fejlesztésében látja a 
jövőt, így az elkövetkező évek-
ben számos településen jelennek 
majd meg új, nagy sávszélessé-
get kínáló szolgáltatási lehetősé-
gek. „Az új szolgáltatások meg-
jelenése és az ebből kialakuló 
versenyhelyzet elsősorban szol-
gáltatási minőségben, illetve az 
elérhető sávszélességekben fog 
megmutatkozni” – mutat rá Ta-
kács Krisztián, a BTel elnök-ve-
zérigazgatója.

A távközlési piacon végbeme-
nő változások között idén egy-
értelműen a mobilpiac bővü-
lése, illetve a virtuális mobil-
hang-szolgáltatás elindulása a 

legszembeszökőbb. Miközben 
a negyedik, saját mobilfrekven-
ciával rendelkező szolgáltató sa-
ját hálózatának kiépítése zajlik, 
várhatóan piacra lép több vir-
tuális mobilszolgáltató, úgyne-
vezett MVNO. A szakértő sze-
rint a pusztán az előfizetések 
száma alapján telítettnek tekin-
tett magyar mobilpiac egyszer-
re akár több virtuális mobilszol-
gáltatót is elbír, feltételezve azt, 
hogy ezek a szolgáltatók egy-
mástól eltérő szolgáltatási struk-
túrákban, más-más feltételekkel, 
különböző kategóriájú készülé-
kekkel, különböző percdíjakkal, 
különböző felhasználói csopor-
toknak, jellemzően saját, meglé-
vő ügyfeleknek, vásárlóknak kí-
nálnak mobilos alternatívát.

Bár nem újdonság, mégis, az 
idei év egyik legfontosabb piaci 
tanulsága lehet: az egyes szolgál-
tatások önmagukban egyre ke-
vésbé bizonyulnak piacképes-
nek és fenntarthatónak. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a ver-
seny ezekben a szegmensekben 
ne lenne fokozható. Azok a sze-
replők, amelyek üzleti modelljü-
ket képesek széles kínálatra, ru-
galmas, minél inkább ügyféligé-
nyekre szabható, „több az egy-
ben” szolgáltatás-csomagok-
ra, és azok országos ügyfélkör-
ben történő értékesítésére ala-
pozva kialakítani, sikeresek le-
hetnek – véli Takács Krisztián. 
– Ezt pedig többek között a szol-
gáltatási portfólió tudatos építé-
sével, és szükség esetén az opti-
mális kínálatot megalapozó stra-
tégiai partnerségekkel érhetik el.

A BTel elnök-vezérigazgató-
ja szerint a piacon 2012-től vár-
hatóan számos lehetőség nyílik 
arra, hogy a szereplők az egyes 
szolgáltatási elemek, kategóri-
ák, szegmensek egyre árnyal-
tabb kombinációit kínálják cso-
magban a korábbiaknál alacso-
nyabb relatív költségek mellett 
ügyfeleiknek, akik a kedvezőbb 
ár mellett a rugalmasságra és a 
kényelemre kiemelt hozzáadott 
értékként tekintenek. „A kölcsö-
nösen elérhető előnyök vonzá-

sában nagy az esély arra, hogy 
az iparágon belül, sőt, akár kü-
lönböző iparágak között is egy-
re több stratégiai partnerség jöj-
jön létre” – tette hozzá Takács 
Krisztián. – „Erre természetesen 
több éve léteznek példák; az eb-
ben rejlő potenciált azonban az 
idén útjára induló virtuális mo-
bilszolgáltatás helyzetének ala-
kulása feltehetően jól láthatóan 
megmutatja majd.”

A BTel elnök-vezérigazgató-
ja úgy látja, mindez új helyzetet 
teremthet, nemcsak a távközlési 
piaci verseny, hanem akár más 
szektorok kilátásainak szem-
pontjából is: „Számolni kell az-
zal, hogy a piac kifinomultabbá 
válik, hiszen az előfizetői dön-
tésekben az ár vagy az ár-érték 
arány mellett egy új dimenzió, a 
szolgáltatók stratégiai partnersé-
gei révén elérhető hozzáadott ér-
ték egyéni megítélése is kiemelt 
szerepet kaphat.”

***
A Business Telecom Nyrt. 

(BTel) Magyarország egyik leg-
dinamikusabban fejlődő alter-
natív távközlési szolgáltatója. A 
2006-ban Kecskeméten alapított 
BTel több mint 50 főt foglalkoz-
tat. A BTel új és meglévő ügyfe-
leinek a legújabb és legköltség-
hatékonyabb távközlési megol-
dásokat biztosítja, valamint a pi-
aci igényeknek legmegfelelőbb 
internetalapú megoldások fej-
lesztésén és hasznosításán dol-
gozik. Alternatív távközlési szol-
gáltatóként vezetékes hang-, szé-
lessávú internet-, mobilinternet- 
és SAT TV-szolgáltatást, vala-
mint egyéb kapcsolódó szol-
gáltatásokat nyújt országszerte. 
Kapcsolódó szolgáltatásai közé 
tartoznak az IPTV, IP alapú tele-
fonszolgáltatások, az eFax szol-
gáltatás, VPN kapcsolatok kiépí-
tése, szerver-elhelyezés, szer-
verbérlet, valamint a domain-
regisztráció. A Business Tele-
com 2011–2012-es évi kötvény-
programja keretében kibocsá-
tott vállalati kötvényei forog-
nak a Budapesti Értéktőzsdén. 
www.btel.hu                          (x)

keDveZménYes 
sZennYvÍZBekÖTés

Február 1-jétől módosult a 
környezetterhelési díjról szó-
ló törvény, ami miatt a talaj-
terhelési díj mértéke 120 Ft/m3 
összegről 1200 Ft/m3-re emel-
kedett. 

A talajterhelési díj alapja a 
szolgáltatott, vagy egyedi víz-
beszerzés esetében a méréssel 
igazolt felhasznált, illetve mé-
rési lehetőség hiányában az áta-
lány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a kü-
lön jogszabály szerinti locsolási 
célú felhasználásra figyelembe 
vett víz mennyiségével. 

A talajterhelési díj mértékét 
a jogszabályban a meghatáro-
zott egységdíj (1200 Ft/m3), va-
lamint a település közigazga-
tási területére vonatkozó terü-
letérzékenységi szorzó hatá-
rozza meg. A területérzékeny-
ségi szorzó a 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM-rendelet mellékletében 
van meghatározva, mértéke 
változatlan maradt. 

A jelentős díjemelkedés mi-
att a fogyasztók egyértelmű 
érdeke a szennyvízelvezetési 
szolgáltatás igénybevétele. Ja-

vasoljuk, hogy azon ingatlan-
tulajdonosok, akik a műszaki-
lag rendelkezésre álló csatorna-
hálózatra még nem kötöttek rá, 
haladéktalanul kezdeményez-
zék azt. 

A Borsodvíz Zrt. a csatorna-
bekötést megvalósító és szolgál-
tatási szerződést kötő lakossági 
szennyvízkibocsátók részére 
kedvezményt biztosít, így elen-
gedi a regisztrációs díjat, – mely 
7520 Ft + áfa 2012. évben – vala-
mint a kiszállás költségeit. 

Társaságunk – igény esetén 
– a lakosok részére kedvezmé-
nyes áron biztosítja a házi csa-
torna létesítéséhez szükséges 
csövet és csőidomot. Az anya-
gok megvásárolhatók a Sze-
rencsi Kirendeltségen (Sze-
rencs, Kisvásár tér 16., tel.: 
47/361-664). A kedvezménye-
ket 2012. október 31.-ig bizto-
sítjuk.

Borsodvíz Zrt.

Újabb vonzerők a turizmusért
Végéhez közelít az a határ menti pályázat, mely-

ben 3 település, Mikóháza, a szlovákiai Kistoronya 
és Sátoraljaújhely dolgozik együtt. A „Bor- és pá-
linkaturizmus fejlesztése a történelmi Tokaj-
Hegyalján” című, Európai Unió által támogatott 
projekt célja a régióban fontos szerepet játszó bor, 
és a Zemplénben nagy hagyománnyal művelt pá-
linkakészítés turisztikai vonzerejének, hírnevé-
nek tovább erősítése, népszerűsítése. A pályázat-
ban megfogalmazott céloknak megfelelően há-
rom komoly beruházás valósul majd meg az érin-
tett településeken mintegy 1,7 millió euró érték-
ben. A gesztor szerepet betöltő Mikóházán elké-
szült a történelmi pincesor infrastrukturális fej-
lesztése, valamint létrejön a Pálinka Háza inter-
aktív kiállítóterem. Sátoraljaújhelyen megújul a 
Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék részét képe-

ző Ungvári pincesor, Kistoronyán pedig felépítik a 
Tokaji Borok Házát, ahol az érdeklődők megismer-
hetik a borvidéket egy exkluzív kiállítás formájá-
ban. Mindhárom beruházás esetében a konzor-
cium tagjai fő célként tűzték ki a határon átnyú-
ló együttműködés erősítését, melynek eredmé-
nyeként egy olyan komplex turisztikai szolgálta-
tás jön majd létre, ami egyedinek mondható a tér-
ségben. A pályázat záró dátuma 2012. február 29-e. 
A projekt előrehaladását tekintve már csak pár lé-
pés van hátra, mivel a sátoraljaújhelyi Ungvári pin-
cesort már átadták, megújult a mikóházi történel-
mi pincesor, valamint felépült a Tokaji Borok Há-
za is. Egyetlen hátralevő feladat a kiállítótermek 
berendezése és az installációs tervek megvalósí-
tása, mely már folyamatban van és néhány héten 
belül elkészül.

Egy borász naplójából

Téli TÖrTénések 
Így még nem jártam, hogy 

ennyire kezdett volna bosszan-
tani a televízió és a rádió. Egy-
re többször hallottam, hogy jön 
a hideg, havazni fog. Szibériai 
hideg közeledik hazánk felé. 
Akár mínusz 10, mínusz 20 fo-
kig is leeshet a hőmérséklet, 10–
30 centiméter hó várható! Ösz-
szezavarodtam. Talán rosszul 
emlékszem? Floridában, vagy a 
trópusokon élek évtizedek óta? 
Lefagynak a narancsfák rügyei 
és nem lesz termés, vagy a pál-
mafákon megdermed a dato-
lya? Rengeteg tervet, stratégi-
át, „ha”-val kezdődő mondatot 
közvetített a média. 

Mi itt élünk évszázadok óta 
a Kárpát-medencében, viharok, 
hideg és kánikula jött és ment, 
mert ez a dolgok, a természet 
rendje. 

Az természetes, ha kell, me-
gyünk segíteni a traktorral, de 
inkább ne legyen rá szüksége 
senkinek! A hidegben szívesen 
töltöm az időmet a konyhánk-
ban. Kaptunk ugyanis vadász 
barátunktól néhány vadnyulat, 
kíséretnek vadkacsát és fácánt 
is. Igen, jól sejtik. Szívesen és 
gyakran főzök, sütök belőlük. 
De a karácsonyi és újévi ünnepi 
étkezéseknek köszönhető tér-

fogat-növekedésemre gondol-
va szigorúan salátákat készít-
ve a szaftos, zamatos húsok-
hoz. Nem egészen paleolit dié-
ta, mert bőven használom bo-
rainkat is készítés közben íze-
sítésnek, „rottyantáshoz”. 

Nálam most a 2011-es 
Sauvignon Blanc a favorit. Múlt 
héten került palackba, rögtön 
összeült Angelika Rékával és 
Szabival, hogy kis csapatot al-
kotva elkészítsék a bor leírását. 
Somolyogva figyeltem, hogy 
„munka” közben addig-addig 
csiszolgatták, finomították e 
bor jellemzését, hogy egyszer 
csak észrevétlenül elfogyott a 
palack nedű. Hát igen! Ugye, 
hogy ez a legnagyobb dicséret 
– az üres palack?

Még nem metszünk. Majd 
ha kellemesebb lesz az idő, de 
azért nem várunk addig, mint 
régen az öregek mondták: ak-
kor kell metszeni, mikor há-
tunkra esik a barackfa szirma. 
Nem vagyunk késésben.

Két vagy három éve látom, 
hogy a vaddisznók előszeretet-
tel turkálják fel némelyik sző-
lőnk sorait. Néha a tőkék gyö-
keréig feltúrva a kemény földet. 
Angi kicsit reménykedve talál-
gatta, hátha szarvasgomba után 

kutatnak a vadak. Megnézzük, 
de tudom, hogy ez csak hiú áb-
ránd. Mégis, milyen jól hang-
zana: Meggyes dűlőből szár-
mazó sárgamuskotály ugyan-
ezen helyről származó szarvas-
gombával kóstolva... Akkor már 
nem is lenne oly nagy baj, hogy 
túrnak a vadak. A vaddisznók-
ról jut eszembe. Február végén és 
március elején tartjuk a disznó-
ölést. Sanyi barátunkra rátörtek a 
gyerekkori emlékek. Szalmával 
való perzselést szeretne, hiszen 
jubilálunk: öt éve szervezünk 
már hasonló programokat. Ha 
tudunk olyan disznót keríteni, 
ami elég vastagbőrű, hogy tény-
leg szalmatűznél tudjuk perzsel-
ni, ám legyen. Természetesen 
meleg szeretettel (és forralt bor-
ral, házi ízekkel) várunk min-
denkit, akit érdekel. Azon azért 
még gondolkodom, hogy kinek 
adjuk majd a jól megperzselt ma-
lac farkát, vagy mint régen, a fü-
léből az első darabot egy kis só-
val? Vagy tartsam meg magam-
nak? Netán kisorsoljuk, hogy ki 
kapja a slundot, amiből gyerek-
ként lufit lehetett fújni? Aki itt 
lesz, meglátja, megtapasztalja, 
miről beszélek.

Árvay János
borász
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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 MOBILegyenleg-feltöltés

Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228.  
(Bekecs  

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

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Vegyes desszert 1 kg 1 400 Ft 
Vegyes szelet 1 kg 790 Ft
Vegyes szalon 1 kg 690 Ft 
Az akció a készlet erejéig érvényes!

Kedvezményes vetômagvásár  
(konyhakerti növények, fûszer- és gyógynövények, 

virágmagok, virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

vetômagoK erdélyországból! 

nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek  
5% kedvezmény! 

Kora tavaszi lemosószerek, talajfertôtlenítôk 
széles választékban kaphatók.  

rotációs kapák 86 900 Ft-tól! 

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

SzABADSÁG UTcA 6/A.: belvároshoz köze-
li, csendes kertvárosi részben, mellékutcára néző,  
350 m²  (97 négyszögöl) telken, hőszigetelt vakolattal, cserép-
pel, műanyag nyílászárókkal, a zempléni hegyek panorámá-
jával, praktikus elosztású, földszintjén nappali, konyha, kam-
ra, szélfogó, wc, teraszról nyíló kazánház (9,6 m²) garázs (14 
m²), tetőterében 3 hálószoba, fürdőszoba, gardrób, közlekedő 
helyiséges, mintegy 90  m² hasznos alapterületű, összkom-
fortos (gáz-központi fűtésű), jó benapozottságú sorházi la-
kás. A lakás szükség esetén tetőterében két helyiséggel (22 
m²) tovább bővíthető. A ház teljes szélességében befejezen-
dő hátsó, kertkapcsolatos terasz. Dupla bejárati ajtó, szőnyeg-
padló, fürdőkád, meleg víz gáz-vízmelegítőről és villanyboj-
lerről is, fenyőlambéria plafonon és oldalfalakon, cserépkály-
hához megfelelő kémény, rejtett fűtés a nappaliban, kertben 
gyümölcsfák. Megfelelőség esetén szerencsi, bekecsi kisebb 
kertes vagy társasházi ingatlant beszámítanak. Irányára: 
17 500 000 Ft. Tel.: 20/36-133-65 vagy 20/26-90-430.

cSALOGÁNY KÖz 3.: a belvároshoz közeli, csendes 
utcában 800 m2 (222 négyszögöl) teljesen bekerített tel-
ken, összkomfortos komfortfokozatú, 2003. évben bő-
vített, hangulatos megjelenésű, mintegy 74 m2 hasznos 
alapterületű, amerikai konyhás nappali, 3 szoba, fürdő-
szoba, előszoba, közlekedő helyiséges, fedett teraszos, il-
letőleg nyitott hátsó teraszos  családi ház. A 2 helyisé-
ges melléképület felújítandó. A szobákban parketta, re-
dőnyök, fürdőkádas fürdőszoba. Igényes kertkultúra: 6 
méter átmérőjű kerti tó növényzettel, szőlőlugas, udva-
ri-kerti világítás, ásott kút, szalonnasütő, gyümölcsfák, 

szőlő, dísznövények. Azonnal beköltözhető. Irányár:  
5 900 000 Ft. Tel.: 70/618-10-54. 

rÁKÓczI U. 128/6. ÉPÜLET 1. EMELET 1. AJTÓ: ős-
parkos környezetben, aszfaltozott új belső úttal, nyolcla-
kásos társasházban, nappali, hálószoba, étkezős konyha, 
fürdőszoba, wc, közlekedő, lépcsőházi előtérből 10 m²-
es kamra helyiséges, mintegy 90 m² hasznos alapterületű, 
2008. évben teljes körűen felújított, összkomfortos (egye-
di gázfűtésű), rendkívül jó benapozottságú társasházi 
lakás. Igényes, exkluzív belső kialakítás, hangulatos kivi-
telezés, redőnyök, szalagfüggönyök, fatárolós cserépkály-
ha, álmennyezet, laminált padló, fürdőszobában sarok-
kád, vezetékes telefon. Egyes helyiségekben a nagy bel-
magasság gipszkartonnal normál magasságra csökkent-
ve, de a szobák galériázhatók. Az ingatlanhoz a ház mögött  
9 m²-es fatároló, 10 m²-es pincerekesz és önálló padlástér 
tartozik. Művelhető kertrész is biztosított. Működő társashá-
zi közösség. A társasház a közös részeket rendbe hozta (tető-
tisztítás, stabloncsere, festés, a lépcsőházban ablakcsere). A 
társasház bekerített, pihenőkerttel, udvarral rendelkezik. Az 
állomás közelségére tekintettel jó közlekedési, tömegközle-
kedési lehetőség. Megfelelőség esetén kistokaji, szirmai, mar-
tin-kertvárosi (Miskolc) kertes ingatlant beszámítanak. Irány-
ár: 8 900 000 Ft. Tel.: 20/966-97-48. 

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

Új 2012-es nyári programok  
szerencsi indulással 

nagyvárad – nagyszalonta – Félixfürdô: március 31. 5500 Ft/fô
szatmárnémeti – nagybánya – koltó: április 14. 5500 Ft/fô
párizs – Versailles – disneyland: június 29. – július 4.:  64 900 Ft/fô
sarti – görögország gyöngyszeme elnevezésû utunkra még vannak 2 és 3 
ágyas szobák: június 25. – július 4. és július 23. – augusztus 1. 

Megjelentek a 2012-es nyári katalógusok, óriási elôfoglalási kedvezményekkel. 
Kedvezô árfolyamon válthat valutát (AUD, CAD, EUR, USD, DKK, CHF, CZK, 
GBP, HRK, NOK, RON, PLN, UAH, SEK, valamint euróérme). 

Különféle utasbiztosítások köthetôek, mint 
pl.: klasszikus baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás (BBP), síbiztosítás, biztosítás 
a tengeren túlra, 70 év felettieknek szóló biz-
tosítás, búvárbiztosítás, autó extra (10 év alat-
ti gépjármûvekre, ha nincs Casco). Irodánk-
ban köthetô biztosítások: ATLASZ QBE, EUB, 
MONDIAL ASSISTANCE

Információ és jelentkezés:
zemplén Tourist utazási iroda szerencs, rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952, www.zemplentourist.hu 
e-mail: nagykoz@t-online.hu, zemplen.tourist@t-online.hu,  

engedélyszám: r-1787/1998

Irodánk már a Facebook-on is megtalálható:  
http://www.facebook.com/#!/zemplen.tourist

KIADÓ SZOBÁK A NÉPHÁZBAN
A Népház 4 szobával, kétágyas elhelyezéssel várja vendégeit  

a hét minden napján. A város szívében található, könnyen  
megközelíthető, kiváló kiindulópont a város nevezetességeinek 

felkeresésére. A szobák WC-vel, zuhanyozóval felszereltek,  
valamint wi-fi használatra is van lehetőség.  

A szobákhoz közös teakonyha tartozik alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 fő részére 2880 Ft/éj
1 szoba 2 fő részére 4710 Ft/éj 

1 pótágy 1 fő részére 2380 Ft/éj
(Az árak tartalmazzák az áfát és az idegenforgalmi adót.)

A Népház helyet biztosít konferenciák, oktatások megtartására, 
valamint galériák, kiállítások helyszíneként is bérelhető.

Elérhetőség, időpont-egyeztetés munkanapokon 7.30–15.30 óráig  
a 20/272-3292 és a 20/979-7858-as telefonszámokon.

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,  

szigetelőanyagok 
l Műanyag hullámlemezek,  

kertészeti és tófóliák 
l Álmennyezetek, stukkók, rozetták 

l Tapéták, tapétaszegők 
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. 

 

SZereNcSI AutÓ KFt. 

MŰSZAKI  
VIZSGÁZTATÁS

Szerencs, Gyár út 11. 
(a 37-es út és a benzinkutak mellett) 

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig. 

telefon: 30/9982-077,  
47/563-200, 563-201, 563-202. 

Autószerviz, minden típusú gépkocsi  
javítása, biztosítási kárrendezés. 

Minden típusú
l személygépkocsi,

l 3,5 t alatti tehergépkocsi,
l személygépkocsi-utánfutó,
l mezőgazdasági vontatók  

és pótkocsik.

Csiki kft.  
fÛRÉsZÁRUtELEP – ÉPÍtÔANYAG-kEREskEDÉs

Legyesbénye, Alkotmány u. 26. (a Csebi trans mellett)

tûzifa: 1890 ft/q-tól
cement: 2490 ft/q

fûrészáru: 59 990 ft/m3-tôl
lambéria: 1550 ft/m2-tôl
sóder (0,24): 2890 ft/m3

homok (0,4): 3390 ft/m3

lengyel zsákos barnaszén (35 kg): 1700 ft/zsák
Áraink az áfát tartalmazzák.

KIADÓ üZletHelyISÉg
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.  

(3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó pályázatot hirdet 
Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás  

és üzlethelyiség bérbeadására.
lakás: Szerencs, Ondi út 10/A II. em. 1.: 86,5 m2 kétszobás, 

nappali, étkezős lakás.  lakbér összege: 36 330 Ft. 
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység (büfé):  

Kulcsár Anita Sportcsarnok (Szerencs, rákóczi út 100.) néző-
téri bejáratánál lévő, külön bejárattal rendelkező helyiség. 

Alapterület: 31 m2.

Bérleti díj összege: 1000 Ft/hó/m2 + áfa (külön fizetendő a helyiség rezsije). 

A pályázatot benyújtani a szükséges adatlapon lehet a kezelő, a Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. Fürdő és wellnessházban levő irodájában (Szerencs,  

Rákóczi út 94.), illetve Szerencs Város Polgármesteri Hivatalban (Rákóczi út 89.) lehet.

A benyújtás határideje: 2012. március 21. (szerda) 12 óra. 

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és wellnessházban,  
illetve Szerencs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Rákóczi út 89.),  

valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.
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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 2012. március 2-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

március 9., március 23.

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a Szerencsrôl elszármazott 

Jónás András,
aki 1956-tól Angliában, Manchesterben élt, 2012. február 5-én, életének 76. évében hirtelen elhunyt. 

Emlékét megôrizzük. 

Testvére és a gyászoló család

INGATLAN
 y Újharangodon az Akác út 8. szám alatti családi ház eladó. 

1,5 szoba nyári konyha pincével víz, gáz, villany bevezetve. Érd.: 
70/266-0053 (4-5)

 y Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfortos ház el-
adó. Vállalkozásra vagy irodának is alkalmas. Kisebb csere is érde-
kel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/704-6393. (4-5)

 y Áron alul, sürgősen eladó Szerencsen kétszobás, első emeleti, 
teljesen felújított, gáz-központi fűtéses, tehermentes lakás. Érd.: 
20/966-9748. (4-5)

 y Szerencs, Kossuth utcai társasházban kétszobás, teljes körű-
en felújított lakás műanyag nyílászárókkal, egyedi fűtéssel eladó. 
Érd.: 70/421-6394. (4-5)

 y Szerencs, Dózsa György út 9. szám alatti 3 szoba, összkomfor-
tos, gázfűtéses családi ház eladó, az udvaron fúrt kút található. 
Érd.: 47/362-788. (4-5)

 y Szerencsen a Gárdonyi út 20. szám alatt kertes, családi ház be-
költözhető állapotban eladó. Érd.: 20/377-7868. (4-5)

 y Mád, Wass A. utca 45. szám alatt, csendes környezetben,  
1407 m2 alapterületű ingatlanon parasztház (gáz, víz, villany, te-
lefon és szennyvíz bekötve), gazdasági épület, benne pince eladó. 
Érd.: 20/471-6466, 47/362-567. 

 y Szerencsen, a Tesco közelében emeletes családi ház eladó. Vál-
lalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.: 47/363-282, 
70/655-7576, 20/491-4918. (4-5)

 y Mádon régi stílusú, L alakú, oszlopos-tornácos, 200 m2-es, köz-
művesített kőház eladó 600 négyszögöl kerttel, rendezett udvar-
ral. Vállalkozásra kiváló! Érd.: 30/9254-683. (4-5)

 y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás. Zárt ud-
var, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 fáskam-
ra. Felújításra szorul. Irányár: 3,5 M Ft. Érd.: 20/488-5320, 70/363-
1658. (4-5)

 y Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti kétszobás, második eme-
leti társasházi lakás 4,5 M forintért eladó. Érd.: 20/5411-213. (4-5)

 y Szerencs, Példánykert köz 6. szám alatti két és félszobás tár-
sasházi lakás eladó. Kisebb, magánlakás csere is érdekel. Érd.: a 
helyszínen. (4-5)

 y Szerencs, Magyar út 44. szám alatti összkomfortos családi ház, 
vállalkozás céljára is alkalmas eladó.  Csere is érdekel. Irányár: 8,5 
M Ft. Érd.: 70/967-2478. (4-5)

 y Szerencs központjában, boltokhoz, iskolá-
hoz közel, a Csalogány közben 2,5 szobás, új für-
dőszobás, cirkófűtéses, amerikai konyhás ház,  
800 m2 telken eladó. Irányár: 5,9 M Ft. Érd.: 70/618-
1054. (3-4)

Szerencs, Lipták u. 1/A

A Designer Team Kft. 2012. január 1-jétől megkezdte az 
ipari gázok forgalmazását. Termékeink között megtalál-
hatóak mindazok a palackozott gázok, amelyek kielégítik 
mind ipari, mind lakossági vásárlóink igényeit. 

A teljesség igénye nélkül a következő gázok találhatóak termék-
palettánkon:

l Oxigén l Acetilén l Nitrogén 3.5, 4.6 l Argon 4.5, 4.6
l Szén-dioxid l Hélium 

l Élelmiszeripari gázok (nitrogén, oxigén, stb.)
l Kén-dioxid (borászati) l Stargon

l Szintetikus levegő

További kérdéseikre kollégáink állnak rendelkezésükre!
Tel.: 06-47/361-030,  20/575-2753

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7–15.30 óráig. 

 y 2012. március 1-jétől 50 m2-es, igényesen kialakított lakás bú-
torozottan és felszerelve vagy ezek nélkül kiadó Szerencs belváro-
si negyedében. Érd.: 20/9659-134. (4-5)

 y Eladó 15 méteres pince Szerencs-Ondon, valamint Bekecsen 
kétszobás lakás 400 négyszögöl kerttel. Érd.: 47/362-495. (4-5)

 y  Szerencsen kétszobás lakás albérletbe kiadó, illetve eladó. Érd.: 
70/967-1142. (4-5)

 y Bekecsen a Szent István út 2. szám alatt építési telek eladó. A 
telek körbe van kerítve, víz, villany, gáz, szennyvíz be van kötve. 
Érd.: 20/9471-707. (4-5)

 y Rátkán családi ház eladó. Érd.: 20/9471-707. (4-5)

 y Szerencs, Szabadság út 6/A alatti családi ház (sorház) eladó. 
Érd.: 20/2690-430. (4)

 y Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakrészes, kétgará-
zsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb ingatlanra értékegyezte-
téssel, illetve eladnánk. Sürgős! Érd.: 20/4464-662. (4)

 y Taktaharkány központi helyén,  állomáshoz, iskolához, középü-
letekhez közel, 2 szobás, rendben tartott családi ház eladó. Érd.: 
47/352-004, 20/4464-662. (4)

 y Eladó Szerencsen a Tesco közelében kétgenerációs, kifogásta-
lan állapotú, tehermentes családi ház, amely műanyag nyílászá-
rós, vegyes tüzelésű, szuterénos. Az alsó szint és a lépcsőház lam-

Vállalkozásfejlesztési hitel
és vissza nem térítendő

támogatás
egyben!

Akár 10 millió Ft hitel

plusz

10 millió Ft 
támogatás. 

Egyéni vállalkozások és társas vállalkozások 
részére elérhető konstrukció

ingatlanvásárlásra,
ingatlanfejlesztésre,

gépek, berendezések vásárlására. 

A szükséges önerő: 10%. 
Teljes körű ügyintézés, előzetes költségek nélkül  

a Cégpartner Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél.
Telefon: 47/363-404, 20/460-4063, 20/972-3028

Szeretnél jó közösségben, jókedvűen, szórakozva fogyni, formá-
lódni? A MISKOLCI ZUMBA(R) FITNESS jóvoltából most minden-
ki INGYEN kipróbálhatja kortól és nemtől függetlenül ezt a sem-
mi máshoz nem hasonlítható tánc-fitnesz programot, a ZUMBÁT! 

Gyere kényelmes sportos ruhában, hozz magaddal sok folyadékot, és 
ZUMBÁZZ velünk ingyenes óránkon!

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.

bériázott. A házhoz egy, akár építkezésre is alkalmas kert tartozik, 
valamint egy szépen rendben tartott udvar. Érd.: 20/218-5165. (4)

VEGYES
 y Szerencsen bútorok, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, kuko-

ricadaráló, hordók, villanybojler eladó. Érd.: 70/542-1762. (4-5)

 y Tállyán a Kővágó dűlőben 7200 m2 szőlő eladó. Érd.: 47/362-
094. (4-5)

 y Eladó 6 kW-os villanykályha, 220 V-os betonkeverő, termény-
daráló, 10 hl-es műanyag tartály, 2 m3-es lemezkád, palackos gáz-
tűzhely 3 db palackkal, 20 db 1,3 m  x  0,8 m-es vasalt zsaludeszka, 
sózó fateknő, üst üstházzal, DVKA kazán, írásvetítő, Csepel varró-
gép. Érd.: 20/211-1103. (4-5)

 y Szerencsen, a Piroska dűlőben 800 négyszögöl furmint-hárs-
levelű szőlő, igény esetén akár 1600 négyszögöl is eladó. Érd.: 
20/436-6343. (4)
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szabadidő14

Vízszintes:
1. Az első idézet. 12. Bob …, amerikai 

politikus. 13. Egészségre előnyös.  14. Ar-
gon. 15. Angol luxusautó márka. 17. Női 
név. 19. Latin csont. 20. Múlik. 22. …-hop, 
zenei stílus. 24. Tiltószó. 25. Cselekvést ki-
fejező szó. 26. Ütős játék. 30. A felsőfok 
egyik jele. 32. Hajófar. 34. Kilencven fo-
kos. 35. Történet jelzője lehet. 36. .. gross, 
nagyban. 37. Gurítós sport. 39. Páros szék! 
40. Azonos mássalhangzók. 42. Macska-
eledel! 44. Hosszabb séta a természetben. 
46. Női becenév. 48. Lege Artis Medicinae 
röviden. 50. Település Debrecen mellett. 
52. Évszak. 53. Megye Anglia délnyuga-
ti részében. 54. Lakásán. 55. Keverve szít! 
57. Fiú állat. 58. Idegen férfinév. 59. Orvo-
si képalkotó vizsgálati eszköz. 60. Leszár-
mazott. 62. Jelentéktelenség. 66. A köze-
lebbit.

Függőleges:
2. A cukor is ilyen. 3. … plus ultra. 4. 

Egyetemünk. 5. Egyébként. 6. N! 7. Vé-
gein rogy! 8. Női becenév. 9. A fellegek-
be. 10. Kálium, ittrium, bór. 11. Hiba. 15. 
A második idézet. 16. Latin és. 18. Fo-
gyasztható. 21. Régész öröme. 23. Ernő 
betűi keverve. 27. Azonos magánhang-
zók. 28. Kinő egyneműi. 29. Muzsikálok. 
31. Alkalom. 33. Félig aszalt! 35. Porcelán 
jelzője lehet. 38. Víz lehet benne. 41. Ízle-
tes. 42. Német tojás (EI)! 43. Fegyver el-
sütője. 45. Madárban van! 47. Cigizik. 49. 
Francia festő volt. 51. Nem vesz észre. 56. 

Naná! 58. Kevert nem! 61. Kén, jód. 63. 
Málta része! 64. Szintén ne! 65. Locomo-
tiv .., hazai zenekar.

Sz. A.

A február 10-ei keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az élet olyan, mint egy doboz 
bonbon, sosem tudhatod, mit veszel ki belő-
le. A helyes megfejtést beküldők közül Bátho-
ry Lajos, Szerencs, Malom utca 10. szám alatti 
lakos ajándékutalványt nyert a Szerencsi Für-
dő és Wellnessházba, amely a Szerencsi Hí-
rek szerkesztőségében (Szerencs, Népház) ve-
hető át. A február 24-ei keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: március 2.

                                                                                 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. 
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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
2012. február 24.

#

»
»

HoroSZKóP
február 24. – március 9. 

Kos (III. 21.–IV. 20.)
most nagyon vonzóvá válhat a másik nembeliek szemében. az már szinte csak öntől függ, 
hogy mire használja ezt a tehetségét. ha tartós kapcsolatban él, azért nem árt az óvatosság: bár a fel-
hők már oszolni látszanak, a kedvese még mindig nagyon érzékeny. Semmiséggel is megbánthatja. És 
akkor vigasztalja-e bárki más?

BIKa (IV. 21.–V. 20.)
a házasság házában ható Szaturnusz a Jupiterrel szembenállásban nem sok jót ígér: ha jót akar 
magának, és családjának, most nem kezdeményez parázs vitákat, és kerüli az olcsó kalandokat, mert 
minden ballépés szakításhoz vezethet. mindenben a mértékletesség és megértés legyen a jelszava! 

IKreK (V. 21.–VI. 21.)
Parázs vitái lehetnek a társával a gyerekeket avagy az üzleti vállalkozását illetően. némileg jo-
gos, ha meg akarja beszélni önnel a közös jövőt. Sértődés helyett inkább próbálja meg figyelembe ven-
ni érveiket, nagyon is sok megfontolandó van a szavaikban. a most meddőnek tűnő vitákat a későbbi-
ekben sorsfordítónak fogja találni. 

ráK (VI. 22.–VII. 22.) 
ha társkapcsolata egén még mindig felhősödést lát, akkor ideje lesz alaposan körülnézni az 
otthonában. lehet, hogy a családtagjai közötti feszültség okozza a társával való kapcsolat válságát. Per-
sze, ha egyvalaki nem boldog a családban, akkor az egészben sem születhet meg a boldogság. Ön na-
gyon empatikus lény, találja meg az okokat.

oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.) 
az ég is, akárcsak a lelke, tele van ellentmondásossággal: sok jót ígér, de semmit nem kap in-
gyen. a nehézségekért ne a társát hibáztassa! mielőtt erővel, zsarnokoskodással próbálna választ ke-
resni a felmerülő problémákra, legalább aludjon egyet kedvese érveire. lehet, hogy másnap már a ma-
gáénak érzi azokat. 

szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
a jegyében járó mars, a Vénusz és az uránusz együttállása a nyilvánosság házában rendkívül 
aktívvá teszik. most nem az a kedves kezes bárány, akinek megismerték. Ezt persze társa némileg ne-
hezményezni fogja, de mégis ő lesz az, aki kitartásával lecsillapíthatja felhevült idegeit. 

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
uralkodó bolygója, a Vénusz kedvező tranzitját kihasználhatja a hónap első napjaiban kap-
csolatai ápolására. Szerelmi életében eddig ismeretlen kalandokat tapasztalhat, ám érzelmeit tovább-
ra se teregesse ki mindenki előtt! talán kissé magányosabbnak érzi magát az utóbbi időben. Becsül-
je meg a szeretetet!

sKorpIó (X. 24.–XI. 22.)
most még talán túl sokan is ácsingóznak ön után, nem könnyű a választás. a racionális ész dik-
tálta érvek helyett engedje, hogy az a bizonyos belső hang vezesse. meglehet, a szíve mélyén rég tud-
ja, hogy ki az igazi, de szívesen eljátszadozna kicsit még a gondolattal, az álmodozással egy másikról. 
csakhogy nem fair dolog egy másik szívvel játszani. 

nyIlas (XI. 23.–XII. 21.)
a nehézségeket csak akkor tudja leküzdeni, ha a kedvesére is támaszkodik. Közben a kalan-
dorok sem kímélik: szinte egymást érik az önhöz kopogtatni szándékozók. ha elkötelezett már, akkor 
tudja jól, hogy ez semmi. De a bókokat azért begyűjtheti. ha szabad, akkor nem lesz könnyű megtalál-
ni száz közül azt az egyént. 

BaK (XII. 22.–I. 20.)
az otthoni parázs helyzet és a munkahelyi, nem túl barátságos légkör is arra ösztönzik, hogy 
tovább lépjen végre. rengeteg lehetőség adódik, amit eddig kényelemszeretete vagy félelmei miatt 
nem akaródzott kihasználnia. most azonban a körülmények végre arra sarkallják, hogy tegyen vala-
mit, éljen az adódó lehetőségekkel. 

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
a szeméről hirtelen felszáll a köd: 4-én a homályhozó neptunusz elhagyja jegyét, és hirtelen 
mintha tisztábban látna mindent: a társkapcsolatát, szerelmeit, gyermekeivel, szüleivel való viszonyát. 
általában az emberekkel való kapcsolata is más, több értelemmel telítődik. még az önnek ártó embe-
reknek is szinte köszönetet tud mondani. 

HalaK (II. 20.–III. 20.)
mosolyszünettel kezdődhet a tavaszi hónap. Búslakodás helyett inkább használja ki az üres 
időben adódó kedvező lehetőségeket emberi kapcsolatai bővítésére. ne ragadjon le a régi ismeretsé-
geknél! Bár ön ragaszkodó típus, azonban ez nem zárhatja ki a nyitottságot. Esetleg ott is barátra lel-
het, ahol eddig ellenséget szimatolt. 

Fritz Friedl: KínAi orvoSláS 
A nyugAtnAK

A hosszú élet titkát évezredek óta kutatja a nyugati és a ke-
leti civilizáció. A kínai orvoslás szerint minden megbetege-
dés valamilyen kiegyensúlyozatlanságra utal. Úgy indulha-
tunk el a gyógyulás útján, ha helyreállítjuk az egyensúlyt. Ez 
mindenféle betegségre igaz – könnyű, súlyos, akut vagy kró-
nikus. Életmódunk, táplálkozásunk és gondolkodásunk egy-
aránt befolyásolja a szervezet egyensúlyának fennmaradását. 
Mindenki saját maga döntheti el, hogy betegség esetén mi-
lyen alternatív orvoslást választ, ha egyáltalán szükségét érzi.

Csíkszentmihályi Mihály: 

A fejlődés útjAi
A Chicagói Egyetem Pszichológia Karának professzora és ko-

rábbi vezetője nagysikerű könyvében arra mutat rá, hogy felelő-
sek vagyunk a világért, melyben élünk. Mi formáljuk, és min-
den kétséget kizáróan veszélyeztetjük is a világot? Tudunk majd 
a jövőben olyan élhető világot továbbadni gyermekeinknek, 
mint amilyet mi kaptunk szüleinktől? Képesek vagyunk, vagy 
leszünk valaha egy jobb, harmonikusabb világot teremteni?

Dirk Mann: SZiKlAKerteK
Mai, globalizálódó világunkban egyre inkább érdekli az em-

bert a kövekből készült kert. A sziklakertek építése kihívást je-
lent, mert fontos a tervezés és az előkészítés. A könyv segítsé-
get nyújt ahhoz, hogyan kezdjünk hozzá egy sziklakert terve-
zéséhez, milyen szempontokat kell figyelembe venni a kialakí-
tásnál. A csodálatos illusztrációk láttán mindenkinek kedve tá-
mad egy kis ültetéshez.

a szerencsi általános Művelődési Központ könyvtárának ajánlatábólGYÓGYúsZÁs A fÜRdőBeN 
és AZ UsZOdÁBAN

A Szerencsi Fürdő és 
Wellnessházban, valamint a 
városi tanuszodában 2011 
őszén indult el a 18 éves kor 
alatti csoportos gyógyúszás-
oktatás. 

Az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár támogatásá-
val igénybe vehető kezelése-
ken eddig mintegy hatvan fő 
vett részt, akiknek a nyolc-
van százaléka tartásjavítás, 
tíz százaléka asztma, és to-
vábbi tíz százaléka idegrend-
szeri sérülés, szív- és keringé-
si eredetű problémák, illetve 
ízületi megbetegedések miatt 
élt a lehetőséggel. A foglalko-
zások bemelegítéssel kezdőd-
nek, ami a kisebb gyermekek-

nél közös játékot, a nagyoknál 
úszást jelent. A 45 perces prog-
ramok nagyobb része a kezdők 

esetében úszásoktatással telik, 
hogy a későbbiekben száz szá-
zalékos hatékonysággal részt 
tudjanak venni az órákon, a 
többiek – középhaladók és ha-
ladók – pedig nyújtó-, erősítő, 
és a betegségüknek megfele-
lő speciális gyakorlatokat vé-
geznek. Vannak olyan pácien-
sek is, akik a kialakult kór mi-
att nem képesek a szükséges 
mozgás elsajátítására, velük 
a képességeikhez mérten vé-
geznek speciális feladatokat. 
A foglalkozásokon a kezelés-
re szoruló fiatalok különleges 
eszközöket, például úszóövet, 
úszólapot, és tenyérellenállá-
sokat használnak a gyógyító 
tevékenység segítésére. 

– Nagyon jók az eddigi visz-
szajelzések a gyermekek és a 

szülők részéről egyaránt. Fo-
lyamatosan bővül azok köre, 
akik jelentkeznek foglalkozá-
sainkra. A betegek állapotát 
rendszeresen nyomon követjük 
a kötelezően vezetendő ambu-
láns lap és a kezelőorvossal tar-
tott kapcsolat alapján – mondta 
el Ficsor Katalin gyógyúszás-
oktató, aki Endrészné Nagy Re-
náta gyógytornásszal közösen 
vezeti a foglalkozásokat.

A tb által támogatott gyógy-
úszás receptköteles tevékeny-
ségnek minősül, melyért jelen-
leg alkalmanként 300 forintot 
kell fizetniük a pácienseknek. 
A szakrendelésekre beutalt 18 
éves kor alatti betegeket – ahol 
a beutaló orvos nem házi gyer-
mekorvos, illetve iskolaorvos – 
a gyógyúszást elrendelő ren-
delőintézeti szakorvos köteles 
vénnyel és kezelőlappal ellát-
ni, mellyel az illető a fürdő, il-
letve az uszoda recepcióján je-
lentkezhet. 

A Városi Tanuszoda kisme-
dencéjének helyreállításáig 
minden foglalkozást a Szeren-
csi Fürdő és Wellnessházban 
tartanak: hétfőn és szerdán 15 
órától a haladó, 16 órától a kö-
zéphaladó és 17 órától szintén 
a haladó gyógyúszókat várják, 
míg a keddi és csütörtöki na-
pokon 17 és 18 órától a kezdő 
gyógyúszók vehetik igénybe a 
szolgáltatást. 

H. R.

A MiSKolci neMZeti 
sZíNhÁZ műsORA

 y MárcIus 
1. (csütörtök) 19 óra: A nyOmORUltAk Nyilvános főpróba
2. (péntek) 19 óra: A nyOmORUltAk Bemutató bérlet
3. (szombat) 19 óra: A nyOmORUltAk 
 TVK-partnertalálkozó
6. (kedd) 19 óra: A nyOmORUltAk Bérletszünet
7. (szerda) 10 óra: A DZSUngel kÖnyve
 Habakuk bérlet 
                          18 óra: AZ ÜgynÖk HAlÁlA
 Ferenczi ifj. bérlet 
8. (csütörtök) 18 óra: AZ ÜgynÖk HAlÁlA
 Herman ifj. bérlet 
9. (péntek) 17 óra: AZ ARAny ÁRA Laborfalvi ifj. bérlet 
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Kézilabda: edző nélKül 
kezdték az új évet

Szerencs Város Sportegye-
sületének női kézilabdacsa-
pata a 2010/2011-es megyei 
bajnokságban ugyan a máso-
dik helyen végzett, azonban 
a következő szezon őszi, har-
madik fordulója után edző 
nélkül maradt az együttes.

– Trénerünk itthagyott min-
ket, így a hátralévő négy őszi 
mérkőzést nélküle játszottuk 
le – magyarázta lapunknak 
Sohajda Edit csapatvezető. 
– Az edző távozása előtt há-
rom mérkőzésből egyet meg-
nyertünk, kettőt elvesztet-
tünk, ezután pedig két győze-
lem és két vereség volt a mér-
legünk. 

A Szerencs VSE női kézilab-
dásai végül a hatodik helyen 

zárták az őszi idényt, s mint 
megtudtuk, ez nem csak a tré-
ner távozásának tudható be.

Jelenleg tehát Sohajda Edit 
látja el a csapatvezetői teen-
dőket. – Nem áll tőlem távol 
ez a feladat, hiszen például a 
2008/2009-es bajnokság tava-
szi fordulójában is nekem kel-
lett az együttes élére állnom. 
Talán ezért esett ismét rám a 
választás, mert már korábban 
is dolgoztunk együtt a lányok-
kal hasonló felállásban. E mel-
lett az időhiány miatt ez volt a 
legésszerűbb megoldás, hiszen 
a bajnokság közepén új edzőt 
találni Szerencsen vagy a köze-
lében szinte lehetetlen feladat – 
emelte ki a csapatvezető. 

Sohajda Edit egyébként irá-
nyító poszton játszik a csapat-

ban, így már a pályán is az ő 
utasításait figyelik a játékosok. 
– Kipróbáltam, hogy mindez 
működik-e az edzéseken, ed-
dig sikerrel jártunk, bár meg 
kell vallanom, nem könnyű 
feladat – fogalmazott a kézi-
labdások vezetője, akinek csa-
pattársai a tavaszi szezonra bi-
zalmat szavaztak, s ha bárki 
úgy érzi, nem működik ez a 
felállás, igyekeznek mihama-
rabb új trénert találni.

A lányok január 19-én tar-
tották idei első edzésüket, 
melyen hagyományaik sze-
rint megemlékeztek a sport-
csarnok névadójáról, a fiata-
lon elhunyt világklasszis ké-
zilabdázóról, Kulcsár Anitá-
ról. – Ilyenkor mindig a VIP-
páholyban helyezzük el a csa-

pat koszorúját – emelte ki a 
csapatvezető, aki hozzátette, 
hogy az új évben is heti két 
edzéssel készülnek a mérkő-
zésekre, s továbbra is várják 
mindazokat a kézilabdázni 
vágyó lányokat, asszonyokat, 
akik szívesen csatlakoznának 
az együtteshez. 

A tervek szerint márciusig 
tart az alapozás időszaka, utá-
na következnek a labdás, lövő, 
játékos edzések. – A felkészü-
lésünket jó hangulat, de ke-
mény munka jellemzi, jelen-
leg minden poszton két külön-
böző stílusban vagy techniká-
val játszó, jó képességű, tehet-
séges játékosunk van. Főleg a 
mérkőzésrutin megszerzését 
segíti a minden éven meg-
rendezésre kerülő Kerekes Já-
nos–Menyhért László kézilab-
da-emlékverseny, idén is fon-
tos része a tavaszi felkészülé-
sünknek – tette hozzá Sohajda 
Edit, aki szerint a monotóniát 
időnként meg kell törni, így a 
lányok alkalmanként szívesen 
szerveznek maguknak közös 
szabadidős programokat. 

A Szerencs VSE kézilab-
dacsapata a 2011/2012-es baj-
nokság tavaszi fordulójában 
öt mérkőzést hazai pályán ját-
szik, melyekre szeretettel vár-
ják a szurkolókat. Az együt-
tes legfőbb célja, hogy az őszi 
visszaesés után idén sokkal 
kedvezőbb helyen fejezzék be 
a megyei bajnokságot. 

E. K.

MeGKezdődÖTT 
a MeGYeI 

KüzdeleMSOROzaT

A Magyar Diáksport 
Szövetség által meghirde-
tett úszó Diákolimpia el-
ső és második korcsopor-
tos megyei döntőjét ren-
dezték meg február 13-án 
Szerencsen. A Városi Tan-
uszodában ezen a délelőt-
tön mintegy 150 résztvevő 
versengett a továbbjutásért.

Ez volt az ötödik alkalom, 
hogy a Városi Tanuszoda 
helyet biztosít a diákolim-
pia megyei döntőjének. Ez-
úttal mintegy 150 versenyző 
mérte össze tudását az első 
és második korcsoportban, 
50 méteres távon, gyors-, 
mell- és hátúszásban. 

Füstös József, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Di-
áksport Tanács főtitkára la-
punknak nyilatkozva el-
mondta, hogy megyénkben 
három fő helyszíne van az 
úszósportnak. Ózd és Mis-
kolc mellett Szerencsen is ki-
emelkedő az a tevékenység, 
amit az itteni szakosztályban 
végeznek. – A jó úszók mel-
lett pedig a verseny szerve-
zése is elismerésre méltó – 
fogalmazott a versenybizott-
ság elnöke. 

A versenyt az ózdi csa-
pat fölénye jellemezte, mint 
ahogy az előzetes nevezések 
alapján várható volt. Szin-
te minden versenyszámot 
a borsodi város úszói nyer-
tek meg. Kiss Attila szakosz-
tályvezető azonban bizako-
dó, mivel a küzdelemsorozat 
január 20-án Ózdon folytató-
dik, ahol a harmadik és ne-
gyedik korcsoport verseny-
zői között több aranyéremre 
is számíthatnak a szerencsi-
ek. Ezt követően Kazincbar-
cika lesz a helyszíne az ötö-
dik és hatodik korcsoportos 
diákolimpia megyei döntő-
jének, ahová szintén jó ered-
mények reményében utaz-
nak el a szerencsi úszók.

Megyénkben a szakembe-
rek a legnagyobb úszóklu-
bok között emlegetik a sze-
rencsi szakosztályt. A helyi 
fiatalok lelkesen készülnek a 
versenyekre, ahol egyre kivá-
lóbb eredmények születnek. 
Mindez azt mutatja, hogy tel-
jesülni látszik a szakosztály 
egykori alapítóinak álma: az 
egészséges életmódra nevelés 
mellett minél szélesebb réteg 
kerüljön kapcsolatba az úszó-
sporttal Szerencsen.    M. Z.

a SPORT SzeReTeTe: 
ÖReGFiÚK a PÁlYÁn

Újabb mérkőzést játszott 
február 8-án este a szerencsi 
öregfiúk kosárlabdacsapata, 
akik a  szikszói Szikla együt-
tesét fogadták a Bocskai Ist-
ván Gimnázium tornatermé-
ben. A találkozó 70–53-as ha-
zai győzelemmel zárult. 

 
Az öregfiúk gárda tagjai sa-
ját költségükön neveztek a 
2011/2012-es megyei bajnokság-
ba, saját maguk finanszírozzák 
az utazás, a szükséges felszerelés 

költségeit. Mérkőzéseiket a Bocs-
kai István Gimnázium tornater-
mében játsszák, általában heti 
egy edzéssel készülnek a bajno-
ki találkozókra. Eddigi eredmé-
nyeik biztatóak, hiszen hat győ-
zelem mellett csupán egyetlen 
mérkőzést veszítettek el. A csa-
patot többségében olyan sport-
emberek alkotják, akik egykor 
maguk is a Szerencs VSE színei-
ben kosaraztak. Most azonban 
csupán a maguk örömére lép-
nek pályára, nincs eredmény-

kényszer, és ezáltal kiváló a han-
gulat a meccseken. A csapat tag-
jai jelenleg Kovács Sándor, Birk 
László, Farmosi István, Pallai 
Árpád, Asszú Szabolcs, Mizák 
Mihály, Géczi Gergő, Takács Pé-
ter, Kun Dávid, Horváth Gábor, 
Bém Zsolt, Sándor Bence, a csa-
pat edzője Szarka István. A ha-
zai mérkőzéseket szerdánként 
este nyolc órától játsszák a gim-
názium tornatermében, ahová 
minden szurkolót és sportbará-
tot szeretettel várnak.

FaRSanGi FORGaTaG a GiMiben
Színes program várta az ér-

deklődőket február 17-én a 
Bocskai István Gimnázium 
farsangi báljában.

A rendezvény nyitányaként 
egy gimis diákokból álló rock-
banda, a Sleaze ’N Babies lé-
pett fel, majd a Dumaszínház 
stand up humoristája, Rekop 
György (fotónkon) lépett a mik-
rofon elé, aki bő fél órás műso-
rával szórakoztatta a közön-
séget. A produkciót az iskola 
11.kg osztályos tanulói (Galyas 
Andrea, Gombos Bernadett, 
Kurmai Kinga, Lu kács Dori-
na, Mika Viktória és Tar Eve-
lin) nyerték a közelmúltban az 
OTP által szervezett pénzügyi 
kisokos versenyen. A műsort 

a Szikra táncstúdió és a Spry 
Dance Club látványos bemuta-
tói zárták. A rendezvény ferge-
teges hangulatú diszkóval foly-
tatódott, melynek zenei palet-
tája a Valentin-nap jegyében, a 

diákok kívánságaiból állt ösz-
sze. A bulit egy rövid időre a 
jelmezverseny eredményhirde-
tése és a tombolahúzás szakí-
totta meg, ami tovább fokozta 
a jókedvet. A résztvevők nevé-

ben bátran mondhatom, hogy 
jó szájízzel távozott mindenki. 
A szervezők ezúton is szeret-
nék megköszönni minden fel-
lépőnek a színvonalas produk-
ciót, valamint a felajánló cégek-
nek, pedagógusoknak és diá-
koknak a tombolatárgyakat.

Jakab Tamás főszervező

viKinG haRcOS éS hóFehéRKe
A farsangi időszak esemé-

nyeinek sorába az ondi óvo-
da apróságai is bekapcsolód-
tak a február 14-én rendezett 
délelőttjükön.

A programon a nevelési in-
tézmény 17 óvodása mutatko-
zott be a szülők és meghívott 
vendégek előtt az alkalomra 
készített jelmezekkel. 

A Csiribiri Együttes inter-
aktív gyermekműsorát köve-
tően az ovisok farsangi dalo-
kat és verseket adtak elő, majd 
egyenként és csoportosan is 
bemutatták jelmezeiket. A vi-
dám eseményen többek kö- zött felvonult Hófehérke és 

Batman, megjelent egy viking 
harcos, egy csontváz, egy med-

ve és egy kisegér is. A farsang a 
gyerekek, szülők és nevelők kö-
zös zenés mulatságával zárult.

laTin veRSenY 
a GiMnÁziUMban

Az Ábel Jenő Országos La-
tin Tanulmányi Verseny el-
ső fordulóját rendezték meg 
február 3-án a Bocskai István 
Gimnáziumban.

A résztvevőknek három óra 
állt rendelkezésükre, hogy a 
latin nyelvű szöveget szótár 
segítségével magyarra for-
dítsák. Ebben a tanévben az 

oktatási intézmény 8.H osztá-
lyos tanulói – Maczkó Tímea, 
Nyíri Boglárka, György Péter 
Vendel és Molnár Péter Erik – 
vettek részt a vetélkedőn, fel-
készítő tanáruk Köllő Helga 
volt. A továbbjutó diákok áp-
rilis 21-én indulnak a tanul-
mányi verseny második for-
dulóján.

jelMezeK éS TÁncOS PROdUKcióK 

Programokban gazdag volt a 
február a Bolyai iskola életében. 
Február 18-án a szülői munka-
közösség tartotta bálját – a szü-
lők és a pedagógusok nagy örö-
mére – pár nappal később pe-
dig a gyerekek kedvében járva, 
farsangi mulatságot szervezett 
az intézmény. Az alsó és felső 
tagozatos osztályok mindegyi-
ke részt vett a rendezvényen. A 

nagyobbak cso-
portos táncpro-
dukciókkal szó-
rakoztatták a kö-
zönséget, a ki-
sebbek egyéni 
jelmezekben lép-
tek színre. Sok-
sok ötletes, krea-
tív, vidám mas-
karát láttunk, de 
a zsűrinek dön-

tenie kellett. Az 5–8. osztá-
lyok közül az első három he-
lyezettet cukrászda-utalvány-
nyal, míg az 1–4. osztályokat 
játékokkal jutalmazták. A far-
sangi felvonulást táncházzal 
zárták a gyerekek. Nagyon jó 
hangulatú délutánt töltöttünk 
együtt. Köszönjük az iskola-
vezetésnek és Sándorné Laka-
tos Marianna tanárnőnek a re-

mek szervezést! Minden részt-
vevőnek szívből gratulálok, re-
mélem, jövőre is ilyen lelkesek 
lesznek a diákok! 

Béresné Halász Ágnes,
a szülői munkaközösség elnöke 

A Városi Tanuszoda kiváló helyszíne a diákolimpiai ver-
senyeknek.

KORcSOlYaPaRTY 
a vÁRUdvaROn

Valentin-napi korcsolya-
partit rendezett február 14-
én a Szerencsi Általános 
Művelődési Központ. A Rá-
kóczi-vár belső udvarán el-
készített jégpályán fiatalok 
és idősek egyaránt élvezték 
a téli sport örömeit. A kelle-
mes hangulatú estéhez Pajuf 
Tibor szolgáltatta a zenét.
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KOCSONYACSOMAG, fagyasztott, 1 kg 
599 Ft/kg

549 Ft/kg
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.

hirdetés16

Szerencs, Kisvásártér 17. 

CIPŐVÁSÁR  
MÁRCIUS 3-ÁN 
2490 Ft/kg
Adidas, Nike, Puma, stb.

Igniker Kft.

Angol használtruha-kereskedés

Cipô

A Szerencsi  
Hírek  

következô száma 
2012.  

március 9-én  
jelenik meg. 
Lapzárta:  
március 2,  

10 óra.

Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelõi tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter
Az akció 2012. február 24-től módosításig érvényes!

Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre  
pénteken nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!

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

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

szombat 7–12 óráig.

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Dagadó  1029 Ft/kg
Comb csont nélkül  1099 Ft/kg
Füstölt oldalas  1059 Ft/kg

Füstölt húsos csont  509 Ft/kg
Füstölt láb  449 Ft/kg
Sertészsír  579 Ft/kg

Parasztmájas  849 Ft/kg
Karajsonka 
aszalt szilvával  1529 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj  1179 Ft/kg
Rövidkaraj  1249 Ft/kg
Csontos tarja  1049 Ft/kg
Lapocka csont nélkül  1059 Ft/kg
Oldalas  1029 Ft/kg
Csülök csont nélkül  899 Ft/kg
Szendvicssonka  1099 Ft/kg
Parasztkolbász  979 Ft/kg
Juhbeles virsli  919 Ft/kg
Nyári turista  849 Ft/kg
Rakott fej  775 Ft/kg
Cserkészkolbász  1320 Ft/kg

Lángolt kolbász  939 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász  715 Ft/kg
Füstölt sertésfej  599 Ft/kg
Füstölt tarja 
csont nélkül  1119 Ft/kg
Füstölt 
darabolt comb  1320 Ft/kg
Füstölt csülök  819 Ft/kg
Kocsonyacsomag 
(fagyasztott) 1 kg  549 Ft
Erdélyi szalonna  889 Ft/kg
Császárszalonna  1019 Ft/kg
Kenyérszalonna  819 Ft/kg
Májas hurka  679 Ft/kg
Sertéstepertő  1485 Ft/kg

Akciós műszAki vizsgA A TArcAl AuTó kfT.-nél!
személygépkocsi: 16 300 fT, Tehergépkocsi 3,5 T feleTT: 29 900 fT. 

Telefon: 47/380-064, 47/560-064. 

HIRDETÉSI AKCIÓ – EGYET FIZET, KETTŐT KAP!
Amennyiben 2012. február és március hónapokban a Szerencsi Hírek köz-

életi lapban adja fel lakossági apróhirdetését, az Ön által közölt reklámszöveg  
2 hét időtartamra megjelenik a Szerencsi Városi Televízió képújság műsorán is!

A Szerencsi Hírek lakossági apróhirdetés díja bruttó 500 Ft, amely összegért két 
lapszámban jelenik meg a megrendelt hirdetés szövege. Ugyanezért az árért most 
két médiumban, a Szerencsi Hírek közéleti lapban és a Szerencsi Városi Tele-
vízióban is látható lesz az Ön a hirdetése!

Keresse szerkesztőségünket személyesen a Szerencs, Kossuth tér 1. szám alatt 
(Népház, emelet), ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. 

Akciónkról érdeklődhet a 47/561-180-as telefonszámon,  
vagy a szerencsihirek@szerencs.hu, illetve a varositv@szerencs.hu e-mail címeken.

AKCIÓ!

TELJESEN ÚJ TAVASZI 
ÁRUKÉSZLET 

ROYAL (Rákóczi út 47.) – MÁRCIUS 5-ÉN
CORSÓ (Rákóczi út 77.) – MÁRCIUS 1-JÉN

Per Una, Ralph Lauren, George, Next
Igniker Kft.

Szerencs
Angol használtruha-kereskedések


