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KÖZÉLETI LAP  MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

JUTALMAZOTT SPORTOLÓK

GAZDASÁGILAG STABIL
HORGÁSZEGYESÜLET

A megye egyik legnagyobb létszámmal rendelkezõ civil szervezete a Szerencsi Horgászegyesület,
amely a közelmúltban megtartott
tisztújító közgyûlésén újabb öt esztendõre választotta meg vezetõjének
Honfi Lászlót (fotónkon). Az egyesület mûködésérõl, az idei tervekrõl
kérdeztük az elnököt.

Tíz sportoló és edzõje vett át elismerést.
Ötödik alkalommal rendezett bált Szerencs Város Sportegyesülete. A február utolsó
szombatján, a Bocskai gimnázium aulájában megtartott eseményre összesen 150 fõ váltott
belépõt, elsõsorban az SZVSE
sportolói és családtagjaik körébõl.
Az eseményen a helyi moderntánccsoportok mûsorral, majd az úszószakosztály versenyzõi hangszeres
zenével szórakoztatták a közönséget.
Ebben az évben is átadták a szakosztályok az elõzõ évben legjobb teljesítményt nyújtó versenyzõiknek és
edzõiknek az elismeréseket – tájékoztatta lapunkat Sohajda Edit, az
SZVSE ügyvezetõje.
A szakosztályok javaslata alapján
az alábbi versenyzõk vehettek át
2010. évi sportteljesítményüket elismerõ oklevelet és díszérmet: Nácsa
Alexandra – kézilabdázó, edzõje: Hevele István; Kiss Viktória – úszó, edzõje: Farmosi István; Árvay Bálint –
shotokan karate, edzõje: Varga Csaba; Takács Márk – teniszezõ, edzõje: Takács István; Zakar Adrián – sakkozó, edzõje: Balogh Imre; Dudás Balázs – súlyemelõ, edzõje: Fekete
László; Golopi József – birkózó, edzõje: Illésy László; Kállai Ferenc – kosárlabdázó, edzõje: Gulyás László;

Stadler Tamás – asztaliteniszezõ,
edzõje: Csorba István; Gombos Ádám
– labdarúgó, edzõje: Tóth István.
A sportolóknak és edzõiknek járó
elismeréseket Kormos Sándor, az

egyesület elnöke és Koncz Ferenc
polgármester adták át. Sohajda Edit
ügyvezetõ tájékoztatása szerint a
bál bevételét utánpótlás-nevelésre
fordítják.

– Jelenleg 962 fõs taglétszámmal
rendelkezünk – ismertette lapunk kérdésére Honfi László, aki hozzátette,
hogy a megyei vízkezelõk között a
Szerencsi Horgászegyesület a legnagyobb tagsággal rendelkezõ szervezet.
– Nagy felelõsség egy ilyen hatalmas közösséget vezetni?
– Úgy érzem, igen. Komolyan kell
venni ezt a feladatot, hiszen sokan
vagyunk, nincs két egyforma ember,
és nehéz mindenkihez alkalmazkodni. Hála istennek, öt év alatt gazdaságilag stabilizálódott az egyesületünk és a létszám is állandónak
mondható. A gond inkább az, hogy
kevés vízterülettel rendelkezünk.
Halászati jogot gyakorlunk a 1,5 hektáros Homokos-tavon és a Szerencspatakon, amelynek az eredettõl a
fecskési hídig tartó része tartozik hozzánk. Pályázni csak vadvizekre tudnánk, ahol még az állam gyakorolja a halászati jogot, de ilyen nincs a
mi környékünkön.
A már említett Homokos-tó esetében azt gondolom, hogy az elmúlt

HINTÓ, KOCSIKERÉK ÉS TULIPÁNOS KERÍTÉS
Talán kevesen tudják, hogy az
egykori cukorgyár területén ma
is mûködik egy cég, amely az országban egyedülálló fa- és kézmûves mûhelyt alakított ki a régi
répaátvételi központ épületében. A Kusinszky és Társai Kft.
elsõsorban pékáruiról lett ismert a településen és környékén,
de immár tíz éve foglalkoznak
hintó- és kerékgyártással, régi
szekerek felújításával, napjainkban pedig népi motívumokkal ellátott kerítéselemeket is készítenek az ország egész területén megtalálható megrendelõiknek.
– A Mátra Cukor Zrt.-tõl immár
négy esztendeje béreljük az épületet – emelte ki kérdésünkre Kusinszky András. A kft. ügyvezetõje elmesélte, hogy az egykor répaipari célokra hasznosított ingatlan átalakítását õk végezték el, ahol faipari
mûhelyt hoztak létre. – Pont egy mély
akna helyén állunk – folytatta Kusinszky András –, egykor hosszú
gépsor állt itt, amely a beérkezõ répamintát szállította, majd a szakemberek megállapították a cukoralapanyag minõségét.
A cég a mûhelyben két szakembert
foglalkoztat, elsõsorban régi hintók,

A kerékgyártás kihalóban lévõ szakma Magyarországon. Középen
Kusinszky András.
lovaskocsik gyártásával, restaurálásával foglalkoznak, és a hazánkban
már ritkaságszámba menõ kerékgyártást is kitanulták az évek alatt.
– Most éppen az egri tûzoltóság kérésére készítünk kocsikereket – magyarázza a cégvezetõ. – A tûzoltók
nagy szeretettel újítják fel a régi lóvontatású kocsikat, amelyekkel elõdeik a kézi fecskendõt szállították a
tüzek helyszínére. Számos parancsnokságtól kaptunk ilyen megrendelést

az elmúlt idõszakban, mert – mint ismertette – a kerékgyártás, -felújítás
sokaknak okoz problémát, ám Szerencsen erre is van jó szakember.
– Kihalóban lévõ szakma ez – folytatja Kusinszky András, amint körbevezet a mûhelyben, s közben megcsodáljuk a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumnak restaurált lõcsös
szekeret, vagy a Szilvásváradról megrendelt római kori kocsit.
(Folytatás a 2. oldalon.)

öt év alatt nagyon szép eredményeket értünk el. Nagy segítségünkre volt
a már megszûnt Prizma Kft., amely
sok támogatást nyújtott az egyesületünknek. Megtörtént a meder kotrása, szeméttárolókat helyeztünk ki,
megszerveztük a hulladék elszállítását, és ma már hivatásos halõrök
õrzik a vizeinket. Ez utóbbit törvény
szabályozza, nekünk is lépnünk kellett e területen.
– Úgy tudom, tavaly szigorítani kellett a helyi horgászrendet.
– Erre azért volt szükség, mert sajnálatos problémákkal találkoztunk a
tóparton. Elõfordult, hogy az éjszakai pecások bementek a környékbeli
magánterületre, ahonnan tüzelõanyagot vittek magukkal. Ez nem az
egyesület hatáskörébe tartozó ügy
volt, de nekünk is lépnünk kellett, így
megszüntettük az éjszakai horgászatot. Másik gond, hogy sajnos
nem csak nálunk, de országos szinten is sok problémát okoz a szemetelés. A megyei szövetséggel karöltve idén szigorúan fogunk eljárni
azokkal a horgászokkal szemben,
akik maguk által elõidézett, szemetes környezetben tartózkodnak a
parton, esetleg távozásuk után bizonyíthatóan hátrahagyják a hulladékot. Õk a területi engedélyük
azonnali bevonására számíthatnak.
A Homokos-tóról azt is tudni kell,
hogy egy 25 hektáros tanya része, ami
a Szerencsi Mezõgazdasági Zrt. magántulajdona. Mi csak a halászati jogot gyakoroljuk. A halászati törvényben elõírt szolgalmi jog csak annak
biztosít bejárási lehetõséget, aki érvényes tagsági igazolvánnyal, állami
jeggyel, területi engedéllyel rendelkezik. Eltérõ esetben magántulajdont
sért, aki ott tartózkodik.
– Mennyi halat telepítenek idén?
– A halászati ütemtervünk kétszer
öt mázsás telepítést tesz lehetõvé a Homokos-tó esetében, ami mindig az aktuális anyagi helyzettõl függ. Amenynyiben az idei bevételeink az elképzelések szerint alakulnak, akkor négyszer helyezünk friss halat az állóvízbe. Szerencsére a halászati cég, akitõl
rendszeresen vásárolunk, nyáron is
szállít, így várhatóan áprilisban, majd
júliusban, aztán szeptemberben és az
éven utoljára október-november környékén is hozunk halat a tóba.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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ÚJ ELNÖKSÉGET VÁLASZTOTTAK
A HORGÁSZOK

Minden év elején hagyományos közgyûlésre hívja tagságát a Szerencsi Horgászegyesület (SZHE). A február 27-ei
fórumon az elmúlt év gazdasági beszámolója és értékelése után új elnökséget is választottak a jelenlévõk.

A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületében megrendezett eseményen Honfi László köszöntötte a 97
megjelent horgászt. Az elnök beszámolójában elhangzott, hogy az idei évre
érvényes állami jegyek és területi engedélyek már január elsõ felétõl beszerezhetõk voltak az egyesület szerencsi irodájában. 2010-ben négy alkalommal telepítettek halat a Homokos-tóba, amelyben a vízterület rendszeres kezelésének köszönhetõen szép
törzsállomány alakult ki. Honfi László
kiemelte, hogy a Szerencs-patakon a
tavalyi árvízhelyzet miatt lehetetlenné
vált a telepítés, jó hír azonban, hogy
Ond határában már megkezdõdött a
meder mélyítése és szélesítése, ami várhatóan idén befejezõdik. Januárban a
befagyott vízen elvégezték a nádvágást
is. Az elnök felhívta a figyelmet arra,
hogy az állóvíznél hulladéktárolók
vannak elhelyezve, idén szigorú ellenõrzéseket végeznek majd annak érdekében, hogy mindenki betartsa a helyi horgászrendet, ne hagyjon szemetet a parton. Elhangzott az is, hogy 2010
áprilisában sikerrel rendezték meg a hagyományos horgászversenyt, ahol 86
résztvevõ közül Ördög Ferenc érte el
a legjobb eredményt.
A tavalyi halpusztulásról szólva elhangzott, hogy az SZHE elvégeztette a
Homokos-tó vízvizsgálatát, amelynek
eredményeként kiderült, hogy az árvíz

Régi horgásztársak találkoztak a közgyûlésen.
miatt a mederbe szivárgó szerves anyagok mellett a túlzott etetõanyag-használat is rontja a körülményeket. Honfi László a tagság elõtt olvasta fel Kádas János levelét, aki betegsége miatt
lemondott ügyvezetõ elnöki teendõirõl.
Az SZHE vezetõsége egy késõbbi idõpontban lakásán látogatta meg Kádas
Jánost, akinek oklevél átadásával mondtak köszönetet az elmúlt évtizedekben
végzett munkájáért.
A közgyûlésen a 2010-es év gazdasági beszámolóját követõen az öt esztendeje mûködõ elnökség lemondott
tisztségérõl és új vezetõséget választott
a tagság. Sándor Bence, a választást levezetõ elnök kiemelte, hogy a jelenlévõk részérõl nem érkezett új javaslat, így a korábbi jelöltekrõl kezdõdött
szavazás. A Szerencsi Horgászegyesület elnöke Honfi László lett, a gazda-

ságvezetõi teendõket továbbra is Sashalmi József látja el. Ügyvezetõ elnöknek Bereczk Istvánt választották, a
felügyelõ bizottság elnöke Zsótér János,
a versenyfelelõs Riczu Tibor. Ezen túl
is Nagy Lajos a horgászmester, Kiss Lajos pedig a fegyelmi bizottságot vezeti.
A 2011-es tervekrõl szólva elhangzott, hogy idén a tagdíjakból, területi
engedélyekbõl, támogatások révén
több mint 6,5 millió forintos bevétellel számol az SZHE. Ezt az összeget
nonprofit szervezetként többek között
halasításra, a Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetségének támogatására, alkalmazottak,
halõrök bérére, irodabérletre, tiszteletdíjakra, és ifjúsági horgásztábor szervezésére fordítják.
M. Z.

HINTÓ, KOCSIKERÉK ÉS TULIPÁNOS KERÍTÉS
(Folytatás az 1. oldalról.)
Miközben nézelõdtünk és arról beszélgettünk, milyen ritkaság napjainkban ez a szakma, azonnal megfogalmazódott bennem a kérdés: hogyan sikerült itt helyben szakembert találni?
– Eleinte felkutattam a létezõ szakirodalmat, amely szintén nem volt egyszerû feladat. Tíz év során pedig folyamatosan igyekeztünk elsajátítani a
mesterséget – válaszolta vendéglátóm.
Mint megtudtam, a gazdasági válság
nem kímélte a szerencsi famûveseket
sem, az elmúlt idõszakban csökkent az
ilyen megrendelések száma. Legfõbb
partnerük a már említett Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, akik
Szerencsre hozzák a régi, restaurálásra szoruló kocsikat. – A múzeumnak
is vannak saját restaurátorai, azonban
õk is tudják: ez igazi mestermunkát igényel – fogalmazott Kusinszky András.
– Kelendõ árucikknek bizonyul azonban a magyaros és székely motívumokkal díszített fakerítés – folytatta –

fõként a tulipánmintás elemek tetszenek a megrendelõknek, ebbõl komoly
mennyiséget készítünk évente az egész
ország területére. Épp most van megrendelésünk Fertõszéplakra, de dolgoztunk már Szigetvár mellett, Gyõr
környékére is gyártottunk, hála istennek, sok munkánk van. Annyi a hátrány, hogy nekünk gyakorlatilag nyáron kell megtermelni az egész évi bevételünket, hiszen ebben az idõszakban érkezik a legtöbb igénylés. Általában november elejétõl márciusig
nem igazán tudunk dolgozni, de
gyûjtjük a megrendeléseket az év hátralévõ részére.
A Kusinszky és Társai Kft. szeretné
megvásárolni az épületet, amelyben
jelenleg is dolgoznak. Egyre bõvülõ
megrendeléseik arra ösztönzik õket,
hogy a két fõ mellett további szakembereket alkalmazzanak. – Nagyon
bizakodó vagyok a jövõt illetõen –
emelte ki az ügyvezetõ. – Ha ismertebbé válunk a nagyvilágban, akkor to-

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
A szerencsi Szekrényesi Józsefné ebben az évben tölti be 90. életévét. A
jeles évforduló alkalmából Koncz Ferenc otthonában látogatta meg az ünnepeltet március 2-án. A város polgármestere a virágcsokor mellett egyéves újság-elõfizetést és az Orbán Viktor miniszterelnök által adományozott
emléklapot nyújtotta át Szekrényesi Józsefnének.
A 90 éves nyugdíjas két fiúgyermeknek adott életet, ma már hat unokája és öt dédunokája van. Ma is szívesen dolgozik a családi ház konyhakertjében, olvassa a napilapokat, el- A 90 esztendõs hölgynek Koncz
látja a ház körüli teendõket.
Ferenc gratulált.

vább gyarapodhat a megrendelés-állományunk. Csak a vállalkozások fejlõdésével érhetõ el az ország gazdasági felemelkedése. A termelésünk
bõvülése pedig új munkahelyeket
eredményezhet.
Kusinszky András szerint nem
könnyû manapság jó, minõségi munkát végzõ szakembert találni. – Nem
véletlenül mondtam, hogy famûvesek
vagyunk – hangsúlyozta – nekünk nem
egyszerûen asztalosokra, vagy ácsokra van szükségünk, hanem olyan emberekre, akik szívvel-lélekkel képesek
dolgozni a fával. Azok a megrendelõink, akik például a mi kerítéseinket
keresik, szintén kifinomult lelkivilággal
rendelkeznek, nyitottak a régi dolgokra, tisztelik és õrzik a hagyományokat.
Nekik kell dolgoznunk, és õk értékelik a tevékenységünket. Tisztában vannak azzal, hogy e mögött odafigyelés
és lelkiismeretes, kézi munka van.
Nem beszélve az alapanyagról, hiszen
mi elsõsorban borovi, magyarul erdei
fenyõvel dolgozunk. Ez a fafajta õshonos Magyarországon, de nem ezért
használjuk, hanem a magas gyantatartalma miatt. Sokkal jobban ellenáll
az idõjárás viszontagságainak, mint más
fafajták. Szép az erezete, ezáltal a
megjelenése, és a szinte fehér színe lehetõséget ad arra, hogy olyan árnyalatúra pácoljuk, amilyenre szeretnénk.
Fontos megjegyeznem, hogy mi kizárólag környezetbarát, vizes bázisú
anyagokkal dolgozunk, amire a fa tartóssága miatt szükség van. Még egy érdekesség: az általunk is használt borovi fenyõt egy szibériai köztársaságból importálja egy hazai cég. Hazánkban nincs annyi erdeifenyõ-kitermelés, hogy ellássa az országot ezzel
a faanyaggal.
M. Z.

FARSANGI FORGATAG

Február a farsang jegyében telt el a
város intézményeiben. A legkisebbektõl az idõs korosztályig szinte minden közösségben vidám percekkel búcsúztatták a hideg évszakot.

Az ondi Csillagfény gyermeksziget
óvodásai életében is emlékezetes nap
marad a február 22-e. Az intézmény tornatermében az apróságok egyenként
mutatkoztak be az érdeklõdõ szülõk és
nagyszülõk elõtt. Az esemény vendége, a Csiribiri együttes bohócmûsorral
hívta vidám játékra a színes kosztümökbe öltözött gyermekeket (1. fotó).
Ugyancsak sikeres volt a Csalogány
óvoda idei farsangja. Királynõk, tündérek, mesehõsök és mosolygós állatfigurák között mulattak a kicsik, akik
idén is zsúfolásig megtöltötték a nevelési intézmény termeit. A vidám pillanatok szinte véget sem akartak érni, hiszen visszatérõ vendégként érkezett
Bobó és Karcsi bácsi, akik tréfás, és az
izmokat is megmozgató mûsorral örvendeztették meg a kicsiket (2. fotó).
Egész hetes programsorozattal ünnepelték a farsangot a Napsugár épület óvodásai. A vidám, jelmezes bemutató mind a négy csoportban örömteli pillanatokat szerzett az apróságoknak. Itt is voltak szuperhõsök, vadállatok, megannyi hercegnõ és va-

rázslótanonc, akik egész délelõttön
keresztül tartó karneváli hangulatban
farsangoltak. Az óvoda udvarán igazi
télûzõ ünnepet rendeztek kicsik és nagyok. Megérkezett a kiszebáb, amelynek elégetése minden esztendõben
fontos pillanata a hideg évszak búcsúztatásának. Az óvó néni körbe
hordta a télboszorkát, néhányan táncra is perdültek. A gondosan elõkészített figurára felkerültek a tavaszváró jókívánságok, majd amikor meggyulladt
a tûz, kicsik és nagyok közösen skandálták a dalokat (3. fotó).
Az általános iskola Rákóczi és Bolyai épületeiben az elsõ négy évfolyam
diákjai bújtak színes jelmezekbe. A legtöbben csoportos produkciót adtak elõ
a tanulóifjúság elõtt, mások egyéni kosztümökbe öltözve igyekeztek elnyerni
a zsûri tetszését. Ám ezúttal nem hirdettek hivatalos végeredményt, minden
résztvevõnek édes finomság volt a jutalma (4. fotó).
A Városi Nyugdíjasklub tagjai a március 4-én megtartott péntek délutáni foglalkozásukon rendezték meg farsangi
programjukat. Az idõs emberek közössége idén is méltó módon emlékezett meg a hagyományokról. Néhányan
arra is vállalkoztak, hogy jelmezbe öltözve, rövid mûsorszámokkal köszöntsék társaikat.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE
A SPORTBÁLRÓL?
Dudás Balázs súlyemelõ:
– Négy éve versenyszerûen foglalkozom a súlyemeléssel. Nagyon fontosnak tartom, hogy évrõl
évre kitüntetik Szerencs legjobb sportolóit. A lakosság ezáltal tájékozódhat a város sporthelyzetérõl, valamint arról, kik a legjobb helyi versenyzõk. Nagyon örültem neki, hogy az idén a
súlyemelés kategóriában én vehettem át ezt a
díjat. Szüleim és néhány barátom is jelen voltak az eseményen. Büszkék voltak rám, fõként
a tanulás miatt, a jó tanulmányi eredményemet
szintén kiemelték ezen az eseményen. Büszke
vagyok a saját teljesítményemre, a súlyemelõ-szakosztályra, hogy eddig mellettem álltak, elõre segítettek, ami reményeim szerint ezután sem lesz másképp.
Gulyás László edzõ, kosárlabda-szakosztály:
– Azt gondolom, minden megmozdulást, ami
az ifjúsági sportot vagy az élsportot segíti, pozitívan kell értékelni. Évente megrendezik ezt a
díjátadót a városunkban, ahol a helyi egyesület
szakosztályai közül kerülnek ki a fiatal tehetségek. Ez a gesztus ugyancsak elismerésre méltó.
Különösen annak fényében, ha ezzel tudjuk támogatni és elõresegíteni a fiatalságot. Bíztunk
benne, hogy a kosárlabda is helyet kap ezen az
eseményen, mert elég régóta tart már a komoly
szakmai munka, ahol az utánpótlás-nevelés
magas szinten áll. A fiatalokkal való foglalkozást a jövõben is folytatni kívánjuk,
hiszen csak így érhetjük el azt, hogy minden esztendõben beszélhetünk a város kiemelkedõ sportoló tehetségeirõl.
Illésy László edzõ, birkózószakosztály
– Ebben az idõszakban mindig izgalommal várjuk a sportbált, hiszen már hagyomány, hogy minden esztendõben értékelik és elismerik az elmúlt
év sportteljesítményeit. Hála istennek, a 2010es évben sikerült olyan eredményeket felmutatnunk a diákolimpián, illetve az országos bajnokságon, ami úgy gondolom, a munkánk hatékonyságát, eredményességét igazolja. Úgy érzem, errõl szólt a mostani elismerés, amely tovább lendít minket a már megkezdett úton.
Nagyon bízom benne, hogy az a fiatalember,
aki ezt az elismerést megkapta, szeptembertõl sportiskolában folytatja a munkáját. Titkos reményem, hogy bekerülhet abba a válogatott körbe, akik majd
2014-ben Pekingben, az ifjúsági olimpián vesznek részt. A sportiskola erre jó
lehetõséget fog biztosítani.
Golopi József birkózó:
– Szerencs Város Sportegyesületének birkózószakosztályában versenyzek már nyolc éve.
Természetesen nagyon örültem a mostani elismerésnek. A szüleim nem voltak ott a bálon, így
amikor hazaértem, akkor láttam rajtuk, hogy nagyon büszkék rám. Utána is sokan gratuláltak,
igaz, én már elõtte értesültem a díjról, hiszen Laci
bácsi tudatta velem, hogy részt kell vennem ezen
az eseményen. Megtiszteltetés volt számomra,
hogy átvehettem a Szerencs Város Sportegyesületének a kitüntetését. A jövõre nézve ösztönzõleg hat rám. Hogy minek is köszönhetõ ez a siker? A sok felkészülésnek
és ezáltal az elért sportteljesítményemnek. Rengeteg energiát fektetett bele az
edzõm a tréningekbe, és nagyon sokat támogatott az elmúlt évek során.

HELYIADÓ-TARTOZÁSOK

A polgármesteri hivatal adócsoportja az esztendõ elején felajánlotta a hátralékkal rendelkezõ adózóknak a tõketartozás rendezése esetén
a pótlék és bírság elengedését, azonban az érintettek nem éltek a lehetõséggel – tájékoztatta a Szerencsi Híreket Szabó Istvánné adócsoportvezetõ.
A hatóság ezt követõen január második felében inkasszóval élt, amely
végül kétmillió forint bevételt eredményezett. A márciusban esedékes
adó korábbi befizetésével egy vállalkozás kétmillió forinttal járult hozzá az önkormányzati dolgozók bérének kifizetéséhez. Szabó Istvánné

kiemelte, hogy a közelmúltban volt
olyan ügyfél is, aki azért kereste fel
a hivatalt, hogy egyeztessen a márciusban esedékes kötelezettség öszszegérõl, mert mielõbb szeretné azt
teljesíteni – ezzel is segítve az önkormányzat mûködését.
A szerencsi önkormányzat adóbevétel-kintlévõsége január 1-jén
193 millió forint volt, amelybõl a
2009. elõtt keletkezett adótartozás
összege 118 millió forint. Jelenleg
közel 190 millió forint hátralékkal
rendelkeznek adózók, amelybõl 500
ezer forint feletti adótartozása 28 vállalkozásnak van, összesen 107 millió forint értékben.

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Március 14-én és 15-én a munkaszüneti napok ellenére a hulladékgyûjtést a megszokott rend sze-

rint végzi a Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Kft.
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TÁRSADALMI SZERKESZTÕBIZOTTSÁG ALAKUL
A Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft., mint
kiadó, a kiegyensúlyozott tájékoztatásra való törekvés jegyében megalapítja a Szerencsi Hírek címû helyi közéleti lap társadalmi szerkesztõbizottságát.
Az öttagú bizottság a felelõs szerkesztõbõl, a kiadó képviselõjébõl, az önkormányzat képviselõjébõl
és két, állandó szerencsi lakóhellyel rendelkezõ magánszemélybõl áll.
Ez utóbbi két tisztség betöltésére jelentkezni lehet a
lap megjelenésétõl számított 15 napon belül a szerkesztõséghez írásban benyújtott nyilatkozattal. A nyilatkozatban a magánszemély kijelenti, hogy nem végez
tevékenységet más médiumnál, nincs érdekeltsége olyan

gazdasági társaságban, amely más médiumot mûködtet, sem neki, sem pedig az általa részben, vagy egészben tulajdonolt cégnek, vagy adóalanynak az önkormányzat adóhatóságával szemben nincs lejárt, elismert,
nem vitatott adótartozása, illetve tudomásul veszi, hogy
a megbízatásért nem jár anyagi ellenszolgáltatás.
A kiválasztást sorsolás útján Szerencs jegyzõje végzi, a megbízás egy évre szól. A társadalmi szerkesztõbizottság havonta egy alkalommal ülésezik,
ajánlásokat tehet, de konkrét utasításokat nem adhat.
Várjuk szíves érdeklõdésüket!
Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezetõ,
Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.

KEVESEBB AZ INFLUENZÁS
Az influenza-figyelõszolgálatban
résztvevõ orvosok jelentései alapján
a február 14–18. közötti idõszakban
csaknem 30%-kal csökkent az influenzaszerû megbetegedések száma
– tájékoztatta lapunkat a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve.
A 20%-os lakossági mintán végzett
megfigyelés szerint a hatóság megállapította: a hetedik héten a megyében mintegy 2400 ember fordult

orvoshoz influenzaszerû tünetekkel.
A Tiszaújvárosi, Mezõcsáti, Mezõkövesdi Kistérségi Népegészségügyi
Intézet területén volt a legtöbb beteg, ezt követi a Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi,
Tokaji Kistérségi Népegészségügyi Intézethez tartozó terület.
Csökkent a gyermekek megbetegedési aránya, de továbbra is a 10–
14 éves korosztály (37,6 %) a legérintettebb, õket követik a 6–9 évesek
(28,9%) és a 3–5 évesek (28,6%).

Ugyancsak kevesebb az influenzaszerû megbetegedések elõfordulása az
1-2 évesek körében (4,7%). Az orvoshoz fordulók 55%-a a 15 év felettiekbõl áll, a legérintettebb a 15–
24 éves korosztály (35,5 %), õket követi a 35–59 évesek korcsoportja
(33,2%), és a 60 év felettiek körében
(5,7%) volt a legkevesebb a megbetegedés aránya. A megye kórházaiba
a 7. héten három beteget vettek fel
influenzaszerû tünetekkel, azonban
intenzív ellátást egyikük sem igényelt.

24 ÓRÁS ORVOSI ELLÁTÁS

Mint arról korábban beszámoltunk, március 1-jétõl átalakult a
központi és háziorvosi ügyeleti rendszer Szerencsen és környékén. A változásnak köszönhetõen a nap 24 órájában elérhetõ és biztosított a sürgõsségi ellátás a betegek számára.

Sütõ Szilveszter, a Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás elnöke arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a felnõtt háziorvosok rendelési ideje módosult, a gyermekorvosok
változatlan idõpontokban fogadják a
betegeket.
A szerencsi háziorvosi körzetek
délutáni rendelései az alábbiak szerint változtak:
Rohály Judit, hétfõ: 12–16 óráig
Spák László, kedd: 12–16 óráig
Móré László, szerda: 12–16 óráig

Sütõ Szilveszter, csütörtök: 12–16
óráig
Gál Tamás, péntek: 12–16 óráig

PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL

Április–májusig: Érdek- és jogvédõ
intézmények felkeresése (TÁMOP3.2.4. pályázat) hátrányos helyzetû
célcsoportok részvételével, nyolc alkalommal, 240 fõvel, ingyenes utazás, étkezés biztosítása. Helyszínek:
Parlament, Miniszterelnöki Hivatal,
Országgyûlési Biztos Hivatala.
Március 15. – március 31., 8–16
óra: Könyvkiállítás az 1848/49-es

szabadságharc eseményeirõl a Szerencsi Fürdõ és Wellnessházban.
Március 25. (péntek) 15 óra: II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem emléktáblájának koszorúzása. Helyszín: Rákóczi-vár déli kapuja.
Március 31.(csütörtök) 16 óra: Íróolvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal
(TÁMOP-3.2.4 pályázat) a Népházban.

NEMZETI ÜNNEPÜNK
SZERENCSI PROGRAMJA

Szerencs Város Önkormányzata
2011. március 15-én 16 órától rendezi meg az 1848-as forradalom és
szabadságharc emléke elõtt tisztelgõ városi ünnepséget.
Program:
16 óra: Ünnepi mûsor a Bocskai István Gimnázium aulájában. Beszédet
mond Répássy Róbert közigazgatási
és igazságügyi minisztériumi államtitkár. „Talpra, magyar” – történelmi
táncjáték a folklór nyelvén a Bocskai
István Gimnázium tanulóinak elõ-

adásában. Ezt követõen koszorúzás
Kossuth Lajos szobránál a középiskola
mögötti téren, majd megemlékezés és
koszorúzás a Kossuth téri 1848-as emlékmûnél. Közremûködik: Ringer István tárogatón és a Szerencsi Általános Iskola ütõegyüttese.
Az ondiakat a helyi 15.15 órakor
kezdôdô koszorúzás után az általános iskola melletti térrõl kedden
15.30 órakor induló autóbusz szállítja az ünnepség helyszínére, majd
a megemlékezés után a gimnázium
parkolójából vissza Ondra.

Március 1-jétõl hétköznapokon
15 és 19 óra között a központi orvosi ügyeleten sürgõs esetekben orvos áll a betegek rendelkezésére. Az
ügyelet éjszakai és hétvégi mûködésében nem történt változás.

VÁLTOZTAK
A TÉRÍTÉSI DÍJAK
A szerencsi önkormányzat március
1-jei ülésén hozott határozata szerint a város nevelési-oktatási intézményeiben fizetendõ térítési díjakat
április 1-jétõl az alábbiak szerint állapítja meg.
Bölcsõde és óvoda (reggeli, ebéd,
uzsonna): 340 Ft, alsó tagozat (tízórai, ebéd, uzsonna): 388 Ft, felsõ
tagozat (tízórai, ebéd, uzsonna): 412
Ft, középiskola (tízórai, ebéd, uzsonna) 580 Ft, munkahelyi étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): 1182 Ft, külsõ étkezés (ebéd): 620
Ft.

VÉRADÁS

MÁRCIUS:
16. (szerda): Tiszaladány.
17. (csütörtök): Mezôzombor.
22. (kedd): Abaújszántó.
24. (csütörtök): Legyesbénye.
29. (kedd): Monok.
31. (csütörtök):
Megyaszó – Újcsanálos.
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A KÖZTERÜLETEK GONDOZÓI

Elfogadta február 15-ei ülésén a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
üzleti tervét a tulajdonos települési
önkormányzat. A cég az idén 109 millió forint támogatást igényel a helyi
kertészeti, útkarbantartási, vízelvezetési, piaci, köztisztasági, állategészségügyi és temetõ-fenntartási
feladatok ellátására.

kájáért felelõsséggel tartoznak. Viszszatérve a közfoglalkoztatásra: az
ilyen módon állami támogatással alkalmazott emberek nélkül nem tudnánk eleget tenni a feladatainknak.
Egyszerre több mint száz kiegészítõ
munkaerõre nincs szükségünk, az
állandó létszám mellett nyolc órában
25–30 fõvel, négyórás alkalmazásnál
60–65 segítõvel karban tudjuk tartani a közterületeket. Azt tapasztaljuk,
– Az idei pénzhogy azok az emberek, akik korábügyi terv összeállíban átmeneti idõszakra nálunk doltásánál a kötelegoztak, még akkor is vállalják a munzettségeink marakát, ha ezért csak alig kapnak több
déktalan teljesítése
jövedelmet, mint ha otthon tétlenmellett a takarékednének.
kosság volt a leg– Az önkormányzati támogatás melfontosabb szempont – emelte ki lapunknak nyilat- lett igyekszünk saját bevételekkel bizkozva Tóth István, a társaság ügyve- tosítani a költségeinket – emelte ki
zetõ igazgatója (fotónkon). – Immár Tóth István. – Az elmúlt idõszakban
harmadik esztendeje ugyanazzal az alvállalkozóként vettünk részt a páárszinttel dolgozunk, ami az energi- lyázati támogatással felújított Bajcsyahordozókért fizetendõ összeg emel- Zsilinszky út parkosításában, mi vékedését figyelembe véve 25-30 szá- geztük a Zrínyi és a Hunyadi utcákzalékos költségcsökkenést eredmé- ban, valamint a Kálvin közben a járnyez. Bátran ki merem jelenteni, daépítéseket. Közremûködünk a Ráhogy ugyanezeket a feladatokat vál- kóczi-vár rekonstrukciójában és már
lalkozási formában közel tízszeres ajánlatot tettünk a templomfelújítáköltséggel tudná elláttatni az önkor- sokhoz kapcsolódó kertészeti munmányzat. A cégnek 21 állandó dol- kákra. Szeretnénk bekapcsolódni a
gozója van, akik a központi irányí- csapadékvíz-elvezetõ rendszer felújítást végzik, nagy értékû gépeket ve- tásába is. Az idén elképzelhetõ, hogy
kevesebb virág jut majd a szerencsi
zetnek, vagy közvetlenül felügyelik a
közfoglalkoztatás keretében alkal- közterületre, mert a kertészet keretémazottak tevékenységét. Hozzáte- ben közel egy hektáron belevágunk
szem: teszik ezt esõben és fagyban is a zöldségtermesztésbe. Szeretnénk
minimálbérért, esetenként ugyan- többek között sárgarépával, karaláannyi pénzért, mint akiknek a mun- béval és karfiollal ellátni a helyi közétkeztetést, ami végsõ
soron a városnak jelent majd megtakarítást.
– Az elmúlt idõszakban jelentõsen
átalakult és kibõvült a
gépjármû- és eszközparkunk – emelte ki
Tóth István. Bizonyára a városlakók is észrevették, hogy egyegy havazás után viszonylag rövid idõn
belül egy nyomon járhatóvá tettük az uta2010-ben új gépjármûveket vásárolt a kft.
kat, letoltuk a forgal-

masabb járdákat. Rendelkezünk a
szükséges gépekkel és szaktudással ahhoz, hogy a város kezelésében lévõ
utcákban megfelelõ minõségben elvégezzük a kátyúzást. Ezen a területen csupán az aszfaltra fordítható
pénz jelent korlátot, amit az idén a
tulajdonos önkormányzat ötmillió forintban határozott meg. Ahhoz, hogy
az egész településen felszámoljuk az
úthibákat, ennek a többszörösére volna szükség, de tudomásul kell vennünk a város nehéz anyagi helyzetét.
– Közeledik a tavasz és már feltûntek
a közterületeken az összeverõdött
kóbor kutyák – folytatta Tóth István.
– Ezeknek a jószágoknak a begyûjtése komoly költséggel jár, hiszen az altatólövedék, az õrzés és a tartás ebenként és alkalmanként több mint negyvenezer forintba kerül. Azért javasoljuk az önkormányzatnak, hogy a jövõben rendelet szabályozza a kutyák
chipes azonosítóval való ellátását,
amelynek segítségével könnyen kideríthetõ, hogy kié a közterületeken
felügyelet nélkül kószáló jószág.
Az ügyvezetõ igazgató kiemelte,
hogy az elmúlt idõszakban a szerencsi temetõkben sikerült kulturált feltételeket teremteni. Ezen az úton tovább járva a református sírok szomszédságában lévõ üres területen szeretnének egy amerikai stílusú, mértani pontossággal kialakított emléktáblás kegyeleti helyet létrehozni és a különbözõ felekezetû temetõk találkozásánál egy háromágú urnafalat építeni.
Minden szerénytelenség nélkül
mondhatjuk, hogy Szerencs a megye
egyik legvirágosabb, legtisztább települése, melyet a 2005-ben elért, Virágosítás versenymozgalom megyei
elsõ helyezése cím is bizonyít, és a közterületek állapota miatt a város azóta
is számos különdíjban részesült már.
Mindez azonban nem érhetõ el
egyedül, egy társaság közremûködésével, mindenképpen szükség van a
lakosság, az itt letelepedett cégek, vállalkozások segítségére. Csak közösen,
összefogva biztosíthatjuk, hogy Szerencs továbbra is vonzó, rendezett,
élhetõ település legyen.
Á. A.

GAZDASÁGILAG STABIL
SZERENCSI HORGÁSZEGYESÜLET
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mi a helyzet a Szerencs-patakkal?
– Akadtak gondjaink az elmúlt évben. Egyrészt a 37-es rekonstrukciója, másrészt pedig a nyári árvízhelyzet miatt vált lehetetlenné, hogy

ide halat telepítsünk. Információink
szerint idén folytatódik a hídépítés
a fõúton, így számítunk további vízszintcsökkenésre. Amint megnyugtatóan állandósul a vízállás, a pataknál is megkezdjük a telepítést.

KI MIT TUD? A KOLLÉGIUMBAN

A szerencsi középiskolai kollégium
diákjai rendeztek farsangi Ki mit tud?
vetélkedõt február 24-én az intézmény
étkezdéjében. A fiatalok ének, vers,

próza, tánc, zene, dráma, színjátszás
egyéni és csoportos kategóriákban neveztek, a produkciókat ezúttal is
szakértõ zsûri véleményezte.

– Az egyesület tagjai horgászhatnak a monoki záportározón is.
– A Horgász Egyesületek BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Szövetségével még néhai Puskás János elnöksége alatt született meg az együttmûködési megállapodás, amely szerint a szerencsi tagok horgászhatnak
a monoki víztározón. Évente 1,7
millió forinttal támogatjuk a megyei
szervezetet, ami, ha a 900 fõs tagságot vesszük alapul, egy fõnél 1800
forintot jelent. Ezzel szemben a monoki területi engedély 16 700 forintba kerülne a pecásnak.
– Hogyan értékeli a tisztújító közgyûlés eredményét?
– Itt ragadnám meg az alkalmat
arra, hogy köszönetet mondjak a tagságnak az irántam és a társaim felé
megnyilvánuló bizalomért. Úgy gondolom, hogy ez az eredmény a Szerencsi Horgászegyesület teljes vezetõségének az eddig elvégzett munkáját minõsíti. A közgyûlésen a jelenléti ív szerint 98 horgász volt jelen, és egyhangú volt a szavazás. Úgy
érzem, hogy a jövõben is ugyanolyan
elszántsággal, becsülettel, a szervezet érdekeit szem elõtt tartva kell dolgoznunk.
M. Z.

PÁLYAVÁLASZTÁSI
TANÁCSADÁS A BOCSKAIBAN

Szakemberek tájékoztatták a fiatalokat.
A szerencsi gimnázium diákjainak
tartottak ingyenes pályaválasztási tanácsadást március 2-án Garai Zsuzsa és Göncfalvi Anita pszichológusok.
Mint megtudtuk, egy-egy ilyen
elõadássorozat három alkalomból áll.
A szakemberek elõször az alapvetõ
kérdésekrõl tájékoztatják a tanulókat.
Ismertetik a pályaválasztási idõpontokat, a kínálatban szereplõ felsõfokú intézményeket, képzéseket. Ezt
követõen önismereti kérdõívet töltenek ki a diákok, amelynek célja,
hogy jobban megismerjék képességeiket, tulajdonságaikat, ami lényeges szempont a pályaválasztás során.

A teszt a megadott válaszok alapján
végül kategóriákba sorolja a fiatalokat. A pszichológusok tapasztalata
szerint ez általában segít a késõbbi
választásban. A harmadik alkalom
egy fakultatív, foglalkozás-bemutató filmvetítés, ami újabb lehetõségekre hívja fel a figyelmet.
Az eddig megtartott tréningek viszszajelzései pozitívak, a diákok az önismereti órát értékelik leginkább, hiszen ilyen irányú ismeretek megszerzésére kevés lehetõségük van a
középiskolai tanórák során. További elõny, hogy már a 10. évfolyamosok is felismerik: a pályaválasztás kérdésével érdemes idejében elkezdeni foglalkozni.
H. R.

EMLÉKEZÉS
A SZOMORÚ KORSZAKRA

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek február 25-én a Bocskai gimnáziumban. Az emléknapon
Kissné Dombrádi Edit mondott beszédet. Az iskola diákjai színvona-

las mûsor keretében idézték fel azokat az eseményeket, amikor a társadalmi igazságosság nevében emberek milliót semmisítették meg,
vagy tették földönfutóvá a világon.

NÖVENDÉKEK MUZSIKÁLTAK
Hangversenyen mutatkoztak be a
közelmúltban a Szerencsi Általános
Iskola zenei képzésben résztvevõ diákjai. Az oktatási intézmény Rákóczi
épületében február 22-én a megjelenteket Harkályné Kovács Katalin,
a mûvészeti iskola tagintézményvezetõje köszöntötte, hangsúlyozva,

Színpadon az ifjú muzsikusok.

hogy ez a program jó alkalom arra,
hogy a gyermekek megmutassák a
félév alatt elsajátított ismeretanyagot. A mûvészpalánták a népdalok
és a népzene mellett a klasszikus darabokon keresztül a modern mûfajig átfogó képet adtak tanulmányaikról.

MOZAIK

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
Rendkívüli ülést tartott március 1jén a város képviselõ-testülete. Az elsõ
napirendi pont elõterjesztésébõl kiderült, hogy az Észak-magyarországi
Operatív Programra benyújtott „Szerencs, Szerencs-Ond vízelvezetõ rendszer fejlesztése” címû pályázat hiánypótlásáról kell határozatot hoznia
az önkormányzatnak, mivel a kiírást
tartalmazó általános feltételrendszer
csupán a saját erõ rendelkezésre állásáról szóló döntést írta elõ, azonban
utólag kérik a meglévõ határozat kiegészítését a beruházás összköltségével és az igényelt támogatás összegével. A formai hiánypótlást egyhangúlag szavazta meg a testület.
A továbbiakban hitelkérelmek benyújtásáról határoztak a képviselõk. Az
elõterjesztés szerint a bankszámlaszerzõdés alapján évente egy alkalommal testületi döntésre van szükség
a 103 millió forintos munkabérhitel felvételéhez. E mellett pedig a forráshiány, illetve az önkormányzati feladatok ellátása miatt rendszeres folyószámlahitelre is kényszerül a város, aminek 180 millió forint az összege.
Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság
elnöke megjegyezte: ahhoz, hogy a dolgozók minden hónapban megkapják
az illetményüket, szükség van a munkabérhitelre, ezért ezt támogatják. A folyószámlahitel esetében a felajánlott ingatlan értékét aránytalanul magasnak
tartják, ám szakemberek véleményére alapozva ezt az elõterjesztést egy tartózkodás mellett szintén elfogadta a bizottság. Heves János kiemelte, hogy a
normatíva mintegy 20 millióval csökkent az elmúlt idõszakban, és a havonta
jelentkezõ 283 milliós hitelfelvétel
megmagyarázza a hiányt. A képviselõ
szerint ennek tükrében kell értékelni az
év további idõszakát is. Egeli Zsolt megjegyezte, hogy a bérjellegû juttatások
egy részére, mint például a jubileumi
jutalmak, vagy a cafeteria, nincs normatív támogatás. Visi Ferenc hozzátette: örülni kell annak, hogy egyáltalán fizetést tudnak adni a dolgozóknak.
Be kell látni, hogy nehéz lesz az esztendõ. Koncz Ferenc szerint az, hogy
a 180 milliós összegnek több mint a
felét kéri biztosítékként a pénzintézet,
mindenki számára egyértelmûvé teszi,
hogy a város-rehabilitációs pályázat
213 milliós önrészét miért nem tudta
vállalni az önkormányzat. Ez a helyzet évek óta fennáll, a város hosszú ideje él ezekkel a kölcsönökkel. Kényszerhelyzetben van Szerencs, az önkormányzat mûködõképességét bizto-

sítani kell, és fizetni kell a dolgozókat. A bérteher csökkentése érdekében
már eddig is történtek lépések,
erre a jövõben is
szükség lesz,
ami miatt fájdalmas döntéseket
kell majd meghozni. A testület
végül mindkét
hitelfelvételre
vonatkozó elõterjesztést egyhangúlag elfogadta.
A harmadik napirendi pont keretében az intézményi étkezés térítési díjairól hoztak határozatot a képviselõk. Czakóné Szikszai Orsolya, a Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója hangsúlyozta, hogy a
nyersanyag-, a közüzemi és energiaárak emelkedése miatt van szükség a
korábbi díjak 5%-os növelésére. Elhangzott, hogy az ételkészítés költsége és a fizetett térítési díj között jelentõs különbség van, amit az önkormányzatnak kell biztosítania. A pénzügyi bizottság az 5 százalékos emelést elfogadhatónak tartotta. Takács István szerint elképzelhetõ, hogy évközben is hozzá kell majd nyúlni az
árakhoz. Egeli Zsolt arra volt kíváncsi, van-e törvényi lehetõség arra, hogy
a vidéki, ám Szerencsen óvodába vagy
iskolába járó gyermekek részére más
tarifát állapítsanak meg? Visi Ferenc
megemlítette, hogy tudomása szerint
Szlovákiában olcsóbb a cukor, nem
lenne érdemes onnan beszerezni a
közétkeztetéshez szükséges alapanyagot? Arra is kíváncsi volt, hogy a
zöldségtermesztéssel lehet-e majd
pénzt megspórolni? Nyíri Tibor azt javasolta, hogy a cég ügyvezetõje egyvagy kéthavonta készítsen jelentést az
önkormányzat számára az aktuális árváltozásokról. Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy a megemelt díj sem fedezi a költségeket. A fizetendõ 5 százalékos többlet nem nyereségként jelentkezik, csupán a veszteség csökkentését szolgálja. A polgármester
megjegyezte: tudomása szerint nincs
törvényi akadálya annak, hogy akár
év közben újra felülvizsgálja a testület ezt a kérdést. Kilenc igen szavazattal fogadta el az önkormányzat a
március 1-jétõl érvényes 5%-os térítésidíj-emelésrõl szóló határozatot.
Utolsó napirendi pontként a polgármesteri hivatal tulajdonában lévõ

személygépkocsik eladásáról hozott
döntést a testület. A gépkocsik megvételére a megadott határidõig összesen öt ajánlat érkezett. A pénzügyi bizottság nevében Bobkó Géza elnök kiemelte, hogy az efféle ügyletekben
nincs tapasztalata a képviselõ-testületnek. Javaslatuk szerint a legtöbb
pénzt akkor kaphatja az autókért az önkormányzat, ha külön-külön értékesíti azokat. A Skoda Superb típusú személygépkocsit végül annak a vevõnek
ítélte meg a testület, aki bruttó kétmillió forintot ajánlott érte. A két Suzuki
esetében – amelyekre 500-700 ezer forint közötti ajánlatok érkeztek – a polgármester azt javasolta, hogy várjanak
az eladással, tegyék közszemlére a kocsikat a Geisenheim téren, hátha akad,
aki jobb árat kínál értük. A javaslatot
a testület hat igen, két nem és egy tartózkodás mellett elfogadta.
M. Z.

A pénzügyi bizottság nevében Varga László elnök ismertette az idei
pénzügyi terv fõ elemeit. Mint elhangzott, a büdzsé 262,7 millió forintos fõösszege normatív támogatásokból, a különbözõ mûködési célú átvett pénzeszközökbõl és egyéb saját bevételekbõl áll össze. Mivel a terv kiadási oldala megegyezik a bevétellel, így
tartalék képzésére nincs lehetõség. Ez
Varga László szerint szokatlan és ha
nem is törvényi elõírás, a váratlan helyzetek kezelése érdekében érdemes
lenne a pénzmaradvány értékében
meghatározni a tartalékot, amit akár áprilisban is megtehet a tanács.
Elhangzott többek között, hogy a bevétel 95 százalékát a normatív támogatások teszik ki, ezért a 18 település
közössége kockázatmentesen gazdál-

kodhat 2011-ben. Jut pénz autóhasználatra, bérleti díjakra, cafeteria-juttatásra, munkabérekre, csupán néhányat
említve a felsoroltak közül. A pénzügyi
bizottság elnöke kérte a munkaszervezet vezetõjét a további takarékos gazdálkodásra, amely egyik feltétele, hogy
a jövõben is pályázni tudjanak például a közmunkaprogramokra. Varga
László arra is felhívta a figyelmet, hogy
az elmúlt évrõl áthozott, be nem fizetett szakmai szolgáltatási díjakból jelentõs tartozást halmoztak fel az egyes
önkormányzatok. Javasolta: azok a
helyhatóságok, amelyek nem teljesítik
a befizetéseiket, a jövõben ne kaphassanak támogatást a kistérségi tanácstól. A pénzügyi bizottság elnöke
szerint az lenne a másik lehetõség, ha
nem fizetne senki hozzájárulást.
Koncz Ferenc kiemelte, hogy több
önkormányzatnak van tartozása a kistérség felé, Szerencs esetében is több
mint egymilliós összegrõl van szó. Az
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A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa február 25-én megtartott ülésén Legyesbénye önkormányzatának pénzügyi alapból történõ, hatmillió forintos támogatásáról
hozott döntést.

Hlivják László a tanácskozás elején
elmondta, hogy sok más településhez
hasonlóan Legyesbénye is finanszírozási gondokkal küzd, elõször kényszerültek banki hitel felvételére, amelynek megérkezéséig lenne szükségük az
átmeneti hatmillió forintos támogatásra. A polgármester megjegyezte, hogy
régóta dolgozik a közigazgatásban, de
ilyen nehézségekkel nem találkozott,
mint amivel napjainkban szembe kell
nézniük. Ígéretet tett arra, hogy amint
az általuk igényelt banki hitel megérkezik a számlájukra, visszafizetik a kért
összeget.
A tanács pénzügyi bizottságának
elnöke arra kérdezett rá, hogy utánanéztek-e a helyzet valószínûsíthetõ
jogi problémáinak? Varga László szerint a fedezet nélküli hitelkihelyezés
hûtlen kezelésnek minõsül és hozzátette: aki igennel szavaz, annak vállalnia
kell az esetleges jogi következményeket. Az elnök azzal magyarázta mindezt, ha például valamely településen
megjelenik a csõdbiztos, a kistérség követelése csupán az utolsó helyen fog
szerepelni. Kérjenek fel speciális jogászt
annak megállapítására, hogy helyesen
járnak-e el. Amennyiben nincs jogi akadálya az ügyletnek, õ maga is támogatja azt. Varga László kérte, hogy név
szerinti szavazás legyen a kérdésben
és hangsúlyozta, hogy nem a legyes-

bényei kérdéssel van gondja, hanem
a kialakult nehéz helyzettel, ami az
egész országra jellemzõ. Hlivják László hangsúlyozta, hogy nem hitelrõl van
szó, hanem egyszeri támogatásról,
amit a banki kölcsön megérkezésekor
visszafizetnek. Egyébként pedig vagyona is van az önkormányzatnak, ha
a hatmillió forint fedezetére van szükség. E mellett pedig a saját testületének határozata is garanciát jelent a törlesztésre. Osika József szerint már az
elõzõ esetben, amikor Taktakenéznek
nyújtott segítséget a társulás, akkor elkövették a hibát. A kistérségi társulás
nem végezhet banki tevékenységet.
Koncz Ferenc úgy vélte, hogy Taktakenéz esetében nem hitelt, hanem fejlesztési támogatást biztosított a tanács,
ezúttal is így kellene eljárni. Egy nehéz helyzetben lévõ önkormányzat
megsegítése érdekében kockázatot is
érdemes vállalni. A társulás elnöke azt
javasolta, hogy a polgármesterek támogassák az elõterjesztést, akár jelzálog-bejegyzéssel is, hogy kikerüljék a
jogi problémákat. Tatárka József, Mád
polgármestere csak jogi állásfoglalás
esetén támogatja az akciót, mint mondta, törvénytelenségbe nem szabad belemenni.
A kialakult vita végén a következõk
szerint szavazott a tanács: amennyiben
a közigazgatási hivatal és a jogi állásfoglalás kimondja, hogy törvényes az
eljárás, megadják a kért támogatást Legyesbényének. A javaslatot egy tartózkodás mellett tizenhárom igen és két
nem szavazattal fogadták el a jelenlévõk.
M. Z.

ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA, LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE

Milyen jó is az, ha az iskola mellett
óvoda van! Régen és ma is kedvez ez
a környék lakosságának és a szülõknek is: közel van egymáshoz az oktatási és a nevelési intézmény. A testvérek egy helyre járnak, szünetben találkoznak, tágas játszótér, fedett terasz
áll rendelkezésükre. Jó ez az iskolának is, hiszen óvodásaink innen kerülnek át hozzájuk. Ismerjük egymást. Végül, de nem utolsósorban jó
ez nekünk is, mert barátságos, szép,
családias környezetben dolgozhatunk
és nevelhetjük a gyerekeket.
Mindezek tudatában indítottuk el a
’90-es években az „Óvodából iskolába, lépésrõl lépésre” programot. Adott
volt minden. Debrecenbe is elmentünk,
hiszen ott az egyik intézményben az
iskolán belül mûködik az óvoda. Sok

A KISTÉRSÉG BÜDZSÉJE
A 2011. évi költségvetésrõl döntött
február 11-én a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsa.

2011. MÁRCIUS 11.

új polgármesterek megörökölték ezt a
helyzetet. A tanács elnöke szerint számos település örülhetne, ha a kistérséghez hasonló költségvetéssel rendelkezne 2011-ben és a remények szerint, ha valamely önkormányzat nehéz
helyzetbe kerül, idén is számíthat a társulás segítségére.
A tanács jelenlévõ tagjai végül egyhangúlag elfogadták a társulás 2011es költségvetési koncepcióját, azzal a
szóbeli kiegészítéssel, amit a jegyzõi
kollégium fogalmazott meg a közelmúltban: a gazdálkodás stabilitása érdekében a közösség felé lejárt tartozással rendelkezõ önkormányzatok a
társulástól pénzösszeget nem kaphatnak, amíg elmaradásukat ki nem egyenlítik. Ugyancsak határozat született arról is, hogy a jövõben a munkaszervezetnek, valamint a családsegítõ és
gyermekjóléti szolgáltatás koordinátorának ugyanott legyen a székhelye.
M. Z.

segítséget kaptunk programunk megvalósításához, gyakorlati alkalmazásához. Jó volt együtt dolgozni! Hogy
miért jutott ez most eszembe, miért írok
errõl? Kezembe került egy kis könyv,
ami arról szól: „Óvodák a Comenius
programban”, „Apróságok nagy kalandjai”. E kiadvány hangsúlyozza: az
egész életen át tartó tanulás folyamatának az óvoda az elsõ intézményesített színtere. A gyerekek számára 3-4
éves periódusban kulcsfontosságú szerepük van az óvodapedagógusoknak,
hiszen nevelési és fejlesztési feladatok
is kötõdnek a pályájukhoz. Számos
készséggel és kompetenciával kell rendelkezniük ahhoz, hogy megfeleljenek
a naponta születõ kihívásoknak. E kiadványban számos érdekes cikk olvasható a nevelési intézményekkel
kapcsolatban, ez egy nemzetközi
együttmûködés eredménye. Bábok
vendégségben, varázspálcával a beilleszkedésért, barátkozás a mesehõsökkel, veteménykert és a környezeti nevelés, valamint óvodákból iskolába, lépésrõl lépésre. Ez a cikk keltette fel leginkább a figyelmemet. Mintha mi lennénk az a veszprémi óvoda,
amely részt vett a nemzetközi együttmûködésben. (Ebben a programban
olasz, francia, spanyol, magyar, wale-

Egymás mellett: óvoda és iskola.

si és izlandi intézmények vettek részt,
valamennyi sajátossága, hogy az iskolában, vagy közvetlenül mellette található az óvoda.
Veszprémben is az iskola mellett van
a nevelési intézmény. Ránk, a mi óvodánkra és iskolánkra is vonatkozhatnának az általuk megállapítottak. Jó, ha
az óvoda és a szomszédos iskola közötti együttmûködés szoros. A közös
tevékenységek megkönnyítik és zökkenõmentessé teszik az óvoda-iskola
átmenetet a gyerekek számára. Ez a
szülõk véleménye is. Az óvodapedagógusok és a tanítók mélyrehatóan
megismerik egymás munkáját és jobban megbecsülik egymás kompetenciáit. Elfogadják, hogy az óvoda nem
az iskolás szintre készíti fel a gyerekeket, hanem megalapozza azokat a készségeket, melyek az ottani élethez szükségesek. A cikk szerint a projekt lezárult, de a szomszédos iskolával továbbra is jó kapcsolatot ápolnak. Közös tevékenységeket, programokat
szerveznek. Így volt, és reméljük, így
lesz ez a mi esetünkben is. És ez az
óvoda 2010. december 14-én ünnepelte a 23. születésnapját. Milyen jó is
az, ha az iskola mellett óvoda van!
Krusinszki Ferencné,
Csalogány Óvoda
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RENDÔRSÉGI HÍREK
ZOKNITOLVAJOK

UNATKOZÓ UTASOK

A két hidvégardói elkövetõ a közelmúltban tört fel egy ingatlant, ahonnan
plédet, mûszaki cikkeket, négy üveg
bort és zoknikat vittek magukkal. A
rendõrök hamar a tettesek nyomára
bukkantak, velük szemben az Edelényi Rendõrkapitányság lopás miatt indított büntetõ eljárást.

A mezõkövesdi vasútállomás munkatársa látta, amint a mellékhelyiségbe két férfi megy be, majd gyanús zajokat hallott kiszûrõdni. A fiatalemberek hangos szórakozását a kiérkezõ
rendõrök szakították félbe, s mint kiderült, csupán kedvtelésbõl kezdték el
szétverni az illemhelyet. Tettüket
késõbb azzal magyarázták, hogy unatkoztak várakozás közben. A Mezõkövesdi Rendõrkapitányság garázdaság
miatt indított eljárást a mezõtárkányi
és a poroszlói fiatalemberekkel szemben.

A DOHÁNYZÁS KÁROS
Két vizsolyi férfi a késõ esti órákban
úgy döntött, hogy betörnek az egyik
helyi élelmiszerboltba, hogy italt és cigarettát lopjanak. A tervet tett követte,
de alig kortyoltak bele a zsákmányba,
amikor a rendõrök tetten érték õket. Az
Encsi Rendõrkapitányság lopás miatt indított eljárást a két férfivel szemben.

FEGYVERES
A FARSANGI BÁLON
A tiszapalkonyai férfi február 18-án
az esti órákban az egyik helyi közintézmény bejárata elõtt ittas állapotban
fegyverrel a kezében megfenyegette az
épületben farsangi mulatságon részt
vevõ gyermekeket, majd a kiérkezõ
rendõrökre is rátámadt. A gyanúsítottól az engedély nélkül tartott gáz-riasztó
fegyvert a rendõrség lefoglalta.
A Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság
felfegyverkezve elkövetett garázdaság,
míg ezzel párhuzamosan a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Nyomozóügyészség hivatalos személy elleni
erõszak miatt indított eljárást a tiszapalkonyai férfival szemben.

SIKERES MAGÁNNYOMOZÁS
A közelmúltban az egyik mezõkövesdi telephelyrõl kovácsoltvas kerítéselemeket illetve létrát loptak el, mintegy 30 ezer forint értékben, az akkor
még ismeretlen tolvajok. A sértett úgy
gondolta, mielõtt értesíti a hatóságot,
magánnyomozásba kezd. Körbejárta a
közeli fémátvevõ helyeket, s ennek
eredményeként rátalált a feltételezett
tettesekre, illetve az ellopott tárgyakra
is. Ekkor értesítette a rendõrséget.
A helyszínre érkezõ rendõrök lefoglalták a korábban eltulajdonított
tárgyakat, és elõállították a bûncselekménnyel gyanúsítható két férfit. A tettesek a bizonyítékok hatására beismerõ vallomást tettek. A Mezõkövesdi
Rendõrkapitányság lopás miatt indított
eljárást a két mezõkövesdi férfival
szemben, egyben a hatóság gyorsított
eljárás keretében bíróság elé állítással
tervezi befejezni az ügyet.

MUNKÁBAN A TÛZOLTÓK

Az elmúlt hónap utolsó napjaiban is akadt dolga a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság ügyeletes egységeinek. Február 20-án a helyi Magyar
utcába vonult ki a piros kocsi, mert az egyik családi ház gázcsonkjánál az ott
élõk észleltek szivárgást. A következõ három napban Tarcal, Tállya, Prügy,
Tiszalúc és Taktaszada külterületein keletkezett szárazfûtüzekhez riasztották
az egységeket. A 37-es számú fõúton február 24-én egy kisteherautó csúszott
árokba, Rátka környékén pedig egy nyerges vontató szenvedett hasonló balesetet. Mindkét alkalommal a szerencsi tûzoltók siettek a bajba jutottak segítségére, csakúgy, mint február 26-án Bodrogkeresztúrnál, illetve Szerencsen,
ahol szintén egy-egy személygépkocsit kellett kihúzni az árokból.

A TISPOL-AKCIÓ EREDMÉNYEI
Háromnapos európai összehangolt
közlekedésrendészeti akció keretében a tehergépjármûvek átfogó ellenõrzését végezte Borsod-Abaúj-Zemp lénben a rendõrség.
A TISPOL Operational Group éves
terve alapján az
„European Operation Truck” nemzetközi fokozott köz- A teherautók ellenõrzése volt a cél.
lekedésbiztonsági
akció február 17–19. között a köz- ránt kiterjedt. A rendõrök különösen
úti forgalomban részt vevõ magyar a napi, valamint heti pihenõidõk, toés külföldi tehergépjármûvekre egya- vábbá a tehergépjármûvek mûszaki

AKCIÓ AZ ILLEGÁLIS FAKITERMELÕK ELLEN

Rendõrök, erdészek és természetvédelmi õrök közösen vettek részt
abban az akcióban, amelynek során
az év elsõ két hónapjában összesen
330 fõvel szemben – többségében falopás miatt – indult szabálysértési eljárás. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság február
24-ére újra összevonta erõit.

A fõként idényjelleggel elõforduló
és társadalmi problémaként jelentkezõ falopások visszaszorítására a
rendõri ellenõrzéseken túl társadalmi összefogásra is szükség van. A február 24-én megtartott fokozott ellenõrzés legfõbb célja volt, hogy
megóvja természeti kincseinket, megfékezze az illegális fakitermeléssel
okozott természetkárosítást, és gátat
szabjon a lakosságot érintõ, irritáló
cselekményeknek. A fakitermelések
és egyéb természetkárosítások viszszaszorítása érdekében megtartott
közös ellenõrzést a B.-A.-Z. Megyei
Rendõr-fõkapitányság, az Északerdõ
Erdõgazdasági Zrt., és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai hajtották végre.

ÚJONCOK A LAKTANYÁBAN
Hamarosan öt új munkatárs kezdik meg a szolgálatot a Szerencsi
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságon. – A közelmúltban kezdtük
meg a megüresedett létszámhelyek
feltöltését, illetve a felvételi eljárást
– tájékoztatta lapunkat Dócs Róbert
parancsnok. – Mivel az elmúlt idõszakban öt kollégánk nyugállományba vonult, illetve más tûzoltósághoz távozott, így szükség volt
a státuszok betöltésére.
Mint megtudtuk, utoljára 2008ban volt hasonló felvétel, az eltelt

idõszakban nagyon sok fiatal jelezte, hogy szívesen csatlakozna a
szerencsi állományhoz. A jelentkezõk közül a „C” kategóriás vezetõi engedéllyel rendelkezõket részesítették elõnyben, mivel az állománytáblában gépjármûvezetõi
beosztás feltöltésére nyílt lehetõség.
A hosszadalmas és buktatókkal
teli felvételi eljárások és alkalmassági vizsgálatok során a jelentkezõk egészségi, pszichikai, fizikai
állapotát is felmérték, és szempont
volt a kifogástalan életvitel is. Akik

sikeresen veszik az akadályokat, a
felvételt követõen négyhónapos
képzésben vesznek részt. Az elméleti és gyakorlati oktatások során kell megszerezni azokat az
alapvetõ ismereteket, amelyek a
tûzoltói szolgálat ellátáshoz szükségesek: égés-, illetve tûzoltás-elmélet, de szerelési foglalkozás és
mûszaki ismeretek is szerepelnek
a tanmenetben. A nyár derekán
vizsgáznak majd a fiatalok, és csak
ezt követõen kezdhetik meg a
tûzoltói szolgálatukat.

A TÁRGYALÓTEREMBÕL JELENTJÜK
A nyitott ajtón át ment be S. Gy. január 15-én délután egy rátkai lakóházba, ahonnan magával vitte
a konyhaszekrényben tartott pénztárcát, a benne lévõ
nyolcezer forint készpénzzel és a sértett személyi irataival. A férfi a bankókat megtartotta, a sértett okmányait a tárcával együtt eldobta. A nyomozás során a vádlottól a készpénzbõl 5275 Ft-ot lefoglaltak,
majd azt visszaadták a tulajdonosnak. A Szerencsi
Városi Bíróság S. Gy.-t lopás vétsége és közokirattal,
illetve magánokirattal visszaélés vétsége miatt háromezer forint bûnügyi költség megfizetésére kötelezte és a férfit két év próbaidõre bocsájtotta.
Garázdaság és rongálás miatt felelt a bíróság elõtt
az a vádlott, aki január 15-én az esti órákban egy
tállyai sörözõben ittas állapotban hangosan kiabált,
majd két alkalommal ököllel az ott található cso-

állapotára vonatkozó elõírások betartását vizsgálták.
A rendõrséggel együttmûködtek a polgárõrök, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelõség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes
munkatársai.
A megyében 315 magyar és
103 külföldi felségjelzésû tehergépjármûvet vontak ellenõrzés alá
a rendõrök. Összesen 83 fõvel
szemben 683 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki,
31 sofõr esetében kezdeményeztek szabálysértési eljárást,
ebbõl három személy ittasan vezette jármûvét – tájékoztatott a B.A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság
Kommunikációs Irodája.

csóasztal üvegére ütött, ami összetört. A vádlott a
bûncselekménnyel mintegy 21 ezer forintos kárt okozott, amiért a Szerencsi Városi Bíróság halmazati büntetésül egy év fogházra ítélte a férfit, amelynek végrehajtását egy év próbaidõre felfüggesztette. A garázdának ezen túl háromezer forint bûnügyi költséget is meg kell fizetnie.
A harmadik esetben a vádlottak január 13-án este
egy tiszatardosi lakatlan lakóházba hatoltak be, de
onnan nem vittek el semmit, mivel megzavarták õket.
A bíróság az egyik illetõt társtettesként elkövetett lopás bûntettének kísérlete miatt egy év próbaidõre bocsájtotta. A másodrendû, többszörös és különösen viszszaesõ vádlottat a bûnügyi költségek megfizetése mellett egy év börtönre ítélte a bíróság, amelynek végrehajtását ugyancsak egy évre felfüggesztette.

A quadokkal és terepjárókkal megerõsített szolgálat ideje alatt több
mint egy tucat rendõri intézkedés történt, amelyek során négy eljárás indult falopás miatt.
Az akció folytatódott, aminek eredményeként összesen 26 fõt vett szabálysértési õrizetbe a rendõrség, akiknek többek között falopásért, tiltott ké-

jelgésért, vagy éppen garázdaságért
kell felelniük. Az 54 éves gesztelyi férfi február 21-én a 37-es számú fõút
mellett lévõ erdõs területrõl lopott fát.
Az egyenruhások tetten érték és szabálysértési eljárást kezdeményeztek
vele szemben. Ugyanezen a napon
egy miskolci férfival szemben szintén
hasonló ok miatt jártak el a járõrök.

BÛNMEGELÕZÉSI KÉPZÉSEK

A legutóbbi felmérések szerint az
Észak-magyarországi, a Dél-dunántúli és az Észak-alföldi régiók az ország
bûnügyi szempontból leghátrányosabb területei. Ezért indult el az Európai Unió támogatásával az érintett
kilenc megyében a TEtt program.

A projekt keretében Miskolcon akkreditált, ingyenes, kétszer háromnapos
felnõttképzési tanfolyamokat szerveznek. „A kiskorúak bûnözése elleni fellépés új útjai” címû témakör keretében
a hallgatók megismerhetik a már bûnelkövetõvé vált, vagy veszélyeztetett fiatalokra jellemzõ viselkedési módokat.
„Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” elnevezésû képzés az
áldozatok jogait és az okozott kár megtérülési formáit, az áldozattá válás elkerülésének módszereit ismerteti meg
a résztvevõkkel. Ezen túl az érdeklõdõk
képet kaphatnak többek között a pártfogó-felügyelet új intézményrendsze-

rérõl, az utógondozás, a közérdekû
munka büntetés fõbb szabályairól.
A képzés célja a bûnesetek megelõzése, a bûnelkövetõk társadalmi beilleszkedésének elõsegítése, valamint
az áldozatok számára történõ segítségnyújtás elõsegítése.
A tanfolyamokra azokat a gyakorlati szakembereket, védõnõket, rendõröket, gyerekorvosokat, tanárokat,
óvónõket várják, akik a mindennapi tevékenységük, munkavégzésük során alkalmazni tudják a megszerzett ismereteket. A jelentkezés feltétele a középfokú végzettség. A felnõttképzési
tanfolyamok anyaga e-tananyag formájában is elérhetõvé válik, így a tudásanyag elérhetõ marad a projekt lezárását követõen is.
A képzések pontos idõpontjáról és
témájáról, valamint a TEtt programról
bõvebb információ olvasható a
www.tamop.irm.gov.hu internetes oldalon.

TOLVAJT FOGTAK A LOVASOK

Kábelégetõ tolvajt fogtak a sárospataki járõrök egy tereplovaglásos akció során a település szomszédságában lévõ szõlõterületen.

Sikeres belügyminisztériumi pályázat után a Zempléni Lovas Egyesülettel kötött együttmûködési megállapodást a Sárospataki Rendõrkapitányság. Ennek keretében a sárospataki rendõrök és a szervezet
tagjai együtt ellenõrzik a külterületeket.
Az egyik ilyen alkalommal a lovasok egy közeli szõlõs területen
füstölésre lettek figyelmesek, majd
közelebb érve látták, amint egy fér- A férfi a szõlõsorok között égette a
fi mûanyag bevonatú kábeleket kábeleket.
éget.
A tereplovagláson résztvevõ
követõt a benzines kannájával és a
rendõrök kérdõre vonták a férfit, zsákjában talált több méter kábellel
akirõl kiderült, hogy egy Sárospa- együtt a Sárospataki Rendõrkapitakhoz közeli tanyánál a villanyosz- tányságra elõállították.
lopról szerelt le több méter mûanyag
A férfit környezetvédelmi szabályszigetelésû alumínium kábelt. Mivel sértés elkövetése miatt Sárospatak
a fémet akarta értékesíteni, elõtte el jegyzõje 30 ezer forintos pénzbírkellett távolítani róla a mûanyag be- sággal sújtotta, a lopás miatt pedig a
vonatot. A tüzet a lovas egyesület tag- Sárospataki Rendõrkapitányság Bûnüjai eloltották, a rendõrök pedig az el- gyi Osztálya indított büntetõeljárást.

ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

ADÓFELEZÉSSEL SEGÍTIK
A VÁLLALKOZÁSOKAT

A tavalyi önkormányzati választások elõtt úgy éreztem, hogy mindenképpen indulnom kell a polgármesteri
tisztségért, mert folyamatban voltak
olyan befejezetlen beruházásaink,
amelyeket szerettem volna megvalósítani – fogalmazott lapunk érdeklõdésére Csáki Barnabás (fotónkon),
akinek az elmúlt év õszén negyedik
alkalommal szavaztak bizalmat Megyaszó polgárai.
– Az elmúlt idõszakban hét európai
uniós projektet kezdtünk el, amelyek
közül csak négyet zártunk le. Fontosnak tartottam, hogy ezeket a folyamatokat a befejezésükig irányítsam.
Igaz, rajtam kívül nem volt más jelölt,
így elmondhatom: nyugodt napokat éltem október 3-áig. Változás, hogy az
új szabályozás értelmében csökkent az
önkormányzat létszáma, így ma már
az eddigi kilenc helyett csak hat képviselõ vesz részt a testület munkájában.
– Milyen évet zárt Megyaszó 2010ben?
– Nehéz év van mögöttünk, amihez
hozzátartozik, hogy súlyos, hatesztendõs terhet cipelünk magunkkal.
Ennek elõzménye, hogy 2004–2005ben valósítottuk meg a szennyvízelvezetési programunkat, amit – mivel
egy önkormányzat öntevékenyen, a lakosság összefogásával több százmillió forintos fejlesztést meg tud valósítani – az akkori politika nem igazán
nézett jó szemmel. Megbüntetett minket az adóhatóság, inkasszózott a Belügyminisztérium, az APEH-tõl nem
kaptuk vissza a beruházáshoz kapcsolódó áfát, amit jogosan igényeltünk
és a mai napig szerepel a költségve-

tésben. Ennek az összegnek a hiánya
miatt feltorlódtak a folyószámlahiteleink, jelenleg 82 millió forintos tartozásunk van. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy rosszul zártuk a 2010-es évet.
Ugyanakkor a már említett uniós pályázatoknál meg kellett elõlegezni a
költségeket, amire 36 millió forint
banki kölcsönt igényeltünk. Így jelenleg 118 millió forintot mutat a hitelállományunk. Ennek tükrében félve készítettük elõ a 2011-es költségvetést.
– A nehézségek mellett van-e lehetõség tovább tervezni a község jövõjét?
– Természetesen van, hiszen csak
így léphetünk elõre. Mint mondtam,
vannak folyamatban lévõ projektjeink.
A leghátrányosabb településeknek kiírt alapra januárban adtuk be pályázatunkat, ebbõl a felszíni csapadékvízelvezetést szeretnénk megoldani. A
bruttó 120 milliós terv a község egy
részét érinti. A fõutca és az oda becsatlakozó utak árokrendszereit akarjuk rendbe tenni. Ugyancsak 2011-re
nyúlik át az idõsek klubja felújítása.
Az elmúlt év augusztusában befejeztük az iskola-beruházást. A 226 milliós projekt végszámláját nem tudtuk
kifizetni, ugyanis még nem kaptuk viszsza az elõleget és az áfát. Ez egy nagyon hosszúnak tûnõ folyamat és az
is rossz, hogy a vállalkozó csak akkor
kapja meg a végszámla nettó összegét, amikor nullás adóigazolást tud bemutatni. 2010 augusztusától pedig
már eltelt több mint egy fél esztendõ,
miközben a kivitelezõ becsülettel elvégezte a munkát.
Visszatérve a fejlesztésekhez, 14 belterületi útnak újult meg az aszfaltozása.
Még lenne egy 3,5 kilométeres megépítendõ szakasz, és 3 kilométernyi útnak ugyancsak rendbe kellene tenni
a burkolatát. Ekkor mondhatnám, hogy
kátyúmentes a település.
A közmûveket tekintve jól állunk, de
vannak további fejlesztési elképzeléseink. Ezek között szerepel a háromcsoportos bölcsõde épület kialakítása,
az orvosi rendelõ és a csecsemõgondozó korszerûsítése, bõvítése. Az iskolába szeretnénk kerékpártárolókat kihelyezni, hogy a szülõk nyugodtan elengedhessék biciklivel a gyermekeket,
amiben jelenleg csak a biztonságos elhelyezés és õrzés jelent akadályt.
Szándékunkban van egy tornacsarnok
terveinek az elkészítése, illetve az ál-

talános mûvelõdési központhoz egy
színháztermet építenénk. Ez utóbbihoz
várjuk a pályázat kiírását.
– Milyen most polgármesternek lenni a közel háromezer lelkes, Harangod-völgyi településen?
– Véleményem szerint nem csak Megyaszón ilyen a helyzet, de azt kell
mondanom, hogy nagyon nehéz
évünk lesz. 1994-tõl veszek részt az
önkormányzat munkájában, az elsõ
négy évben a pénzügyi bizottságot vezettem és 1998-tól vagyok polgármester. Mindig jobb volt az önkormányzatok pénzügyi helyzete, mint
napjaikban. Azt nem mondhatom,
hogy most vagyunk a mélyponton,
mert nem látom a jövõt, de az biztos,
hogy ilyen nehéz helyzetben még nem
voltunk. Sajnos, ez elmondható a legtöbb településrõl, néhány kivételtõl eltekintve, ahol magasak az adóbevételek és erre alapozva gondos gazdálkodással meg tudják õrizni a stabilitásukat.
– Van esély arra, hogy túljussanak
a nehézségeken?
– A gazdálkodásunkat 2007 tavaszán
racionalizáltuk, mivel akkor kerültünk elõször csõdközeli helyzetbe. Ezt
túléltük, és még mindig ott van a reménysugár: ha a szennyvízberuházás
áfáját visszakapjuk, akkor kikerülhetünk a mély gödörbõl.
– Említette a racionalizálást. Szükség volt megszorító intézkedésekre is?
– Igen. 2007-tõl a nyugdíjba vonuló
dolgozóinkat nem helyettesítjük fõállású munkatárssal, megváltozott munkaképességûeket alkalmazunk bértámogatással. Ahol a törvény engedte,
ott közhasznú, közcélú foglalkoztatást
vettünk igénybe. Ezek mellett próbáljuk a feladatokat a lehetõ legjobb színvonalon ellátni, mert arra azért odafigyelünk, hogy sem az oktatás vagy a
nevelés, sem pedig az idõsek ellátásánál ne szenvedjenek kárt az itt élõk.
Annak ellenére, hogy rosszabb lesz
az évünk, mint a tavalyi, azt is látjuk,
hogy a helyben mûködõ, a foglalkoztatásban is fontos szerepet játszó több
mint 50 vállalkozás is nagyon gyengén kezdte a 2011-es esztendõt. Ezért
az iparûzési adó mértékét kettõrõl egy
százalékra csökkentettük, ezzel segítve a talpon maradásukat, mivel egyéb
forrás nem áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy támogassuk õket.
M. Z.
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A TEHETSÉGGONDOZÁS
ÉVTIZEDES TAPASZTALATAI

Kiállítás is nyílt a jubileumi rendezvényen.
Hosszú ideje annak, hogy kimagasló színvonalon, hazánkban és
külföldön egyaránt elismert komplex tehetséggondozó tevékenységet
végez a taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola. Többek
között tízéves múltra tekintett viszsza az a konferencia, amit március 4-én rendeztek meg a nagyközség mûvelõdési házában.
A megjelenteket köszöntõ Fûkõné
Szatmári Melinda kiemelte, hogy a
tíz esztendõ alatt 400 gyermek
szûrését végezték el, akik közül
240-en vettek részt a tehetséggondozó programban. Az iskolaigazgató
szerint óvodás kortól a felsõoktatásban résztvevõkig minden korcsoportban kiváló eredményeket
tudnak felmutatni, amelyet az országos és megyei versenyeken szép
számmal résztvevõ taktaharkányi
diákok igazolnak. Az intézményvezetõ célként fogalmazta meg,
hogy a tehetségeknek a településen,
illetve a zempléni térségben szeretnék biztosítani a kibontakozás lehetõségét.
Varga László polgármester a program elindulásának kezdeti lépéseit
idézte fel, ismertetve a tárgyi és személyi feltételek megteremtésének

Rátka

AZ ÉVSZÁZADOS ISKOLA TÖRTÉNETE

Fennállásának 100 éves évfordulóját ünnepli idén a rátkai Német
Nemzetiségi és Kéttannyelvû Általános Iskola. Az oktatási intézmény
jubileumi eseménysorozata február 25-én kiállítás-megnyitóval indult.

A meghívott vendégeket Endrész
Árpádné köszöntötte. Az igazgatónõ beszédében rövid történelmi sétára hívta a jelenlévõket, felelevenítve a község múltjának legfontosabb állomásait. A história 1911-ben
kezdõdött, amikor a sváb község lakossága – a jelenlegi intézmény helyén – kéttantermes iskolát épített,
a létesítmény közepén a település tanácstermével.
A korabeli feljegyzések szerint
1929-re már annyi gyerek volt Rátkán, hogy a tanácsterembõl is tantermet kellett kialakítani. Az elsõ
anyakönyvi naplók az 1908-as
évekbõl származnak, ezekbe vezették a tanulók adatait, osztályzatait.

Az oktatást áthatotta a jezsuita gondolat: „Imádkozzál és dolgozzál”,
azaz elsõsorban a hit és erkölcsi ismeretek elsajátítását tartották fontosnak. Tanítottak másolást, olvasást,
írást, földrajzot, történelmet, fizikát,
gazdasági és háztartási ismereteket,
mûvészeti tárgyakat és testnevelést.
1925-ben taniskola is létesült a gyakorlati foglalkozás elõsegítésére: kézimunka órán háncsból papucsot,
táskát készítettek. Az 1911–1912 évi
anyakönyvi naplóban érdekes bejegyzések találhatók, mint például
ez: csak töredezve beszél magyarul.
Az oktatást két pedagógus végezte
az akkori két csoportban. Egyikbe az
1–4. osztályosok jártak, a másik közösségben az 5–6-os évfolyam igyekezett elsajátítani az ismereteket. Az
1913–1930 közötti idõszakról az
elsõ világháború miatt kevés írásos
dokumentum maradt meg. Abban az
idõben a gyermekek általában 10
éves korukig koptatták az iskolapadot: megtanultak írni, olvasni, szá-

molni, ezt követõen pedig már leginkább otthon volt szükség az ifjú
munkaerõre. Alig akadt gyerek, aki
polgári iskolában folytatta volna tanulmányait.
1917 és 1955 között két tanító –
Soltész Ferenc igazgató és Soltész Ferencné – nevéhez köthetõ, hogy kitartó munkával elérték: a gyerekek
egyre gyakrabban használták a magyar nyelvet és mind többen igyekeztek továbbtanulni. A kötelezõ
nyolc osztály bevezetése után az
1942/1943-as tanévben már 172 beiratkozott rendes diákja és 25 gyakorló tanulója volt az iskolának.
Az intézmény számos változáson
ment keresztül a második világháborút követõ évtizedekben. 1987tõl már német nemzetiségi általános
iskolaként mûködik, az orosz helyett
a németet tanulják a diákok. A
2000/2001-es tanévben indul el a
kéttannyelvû oktatás, 2004-tõl pedig a tanintézet már mûvészeti alapiskolaként is mûködik, ami azonban
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sajnos a 2009/2010-es tanévben
meg is szûnt. 2007-tõl több lépcsõben kívül és belül is megújult, átalakult az épület.
– Az idén egy évszázados intézmény életében az emlékezés éve
lesz a 2011-es esztendõ –fogalmazott az iskolatörténeti kiállítás megnyitóján Endrész Árpádné, aki szerint a mai nemzedékek felelõssége,
hogy az utódokkal megismertesse
múltját, megtanítsa tisztelni az elõdöket. Ezzel táplálva az emberi
méltóságot, a nemzeti öntudatot, a
lokálpatriotizmust – fogalmazott az
igazgatónõ.
A február 25-én megnyitott iskolatörténeti kiállítás után rendhagyó
történelemórán, játékos vetélkedõkön vesznek majd részt az intézmény diákjai. A tervek között szerepel egy emlékharang szentelése,
majd a záró eseményen idõkapszulát helyeznek el az utókor számára.
M. Z.

fontos mozzanatait, kezdve az iskolafelújítástól a könyvtári és informatikai fejlesztéseken át, a civil
szervezetekkel való kapcsolatok kiépítéséig. A beszámolóból kiderült,
hogy az önkormányzat saját megtakarításaiból biztosítja a program
anyagi támogatását: minden általános iskolás ingyen kapja a tankönyveket, továbbá szociális helyzettõl függetlenül minden igénylõ
kap tanévkezdési támogatást és részesülhet a Bursa Hungarica ösztöndíjból is. A szakmai fejlõdés elõmozdítására évek óta tehetséggondozó konferenciákat tartanak.
Varga László hangsúlyozta, hogy
még sok feladat áll elõttük, a program mûködtetése és a személyi feltételek megteremtése nagy kihívást
jelent. A településvezetõ Hamvas
Bélától idézve kiemelte: „Az az állam, ahol a szellemi emberrõl megfeledkeztek, még sohasem tudott
fennmaradni.” Végül közös célként
és felelõsségként nevezte meg a tehetségeink itthon tartását.
A Géniusz Program célkitûzéseirõl, eredményeirõl és perspektíváiról Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke tartott elõadást, aki maga is közremûködött a taktaharkányi program fejlesztésében. A professzor példaértékûnek tartotta a településen elért
eredményeket, mondván: egy önkormányzat nem lehet olyan szegény, hogy a jövõjére ne áldozzon.
Ennek is köszönhetõ, hogy az országban mûködõ 400 tehetségpontból a taktaharkányi általános iskola kiváló minõsítést kapott a közelmúltban. A Géniusz Program
kapcsán a képzések, a szakmai tapasztalatcserék, a mentortevékenység és az önmenedzselés fontosságát hangsúlyozta az elõadó.
A program további részében Kormos Dénes kutató-fejlesztõ szakpedagógus a tehetségsegítõ hálózatok kiépítésérõl, Sarka Ferenc, az
Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítõ Alkuratóriumának elnöke pedig a Nemzeti Tehetségalap pályázatairól szólt. A gálamûsort Vízkeleti Fanni szavalata nyitotta meg,
majd a Bürkös zenekar kíséretében
szatmári, felcsíki és széki néptáncokat láthattak a jelenlévõk. A tehetségeket felvonultató színpadon a
mazsorett-együttes Gyöngyszem
csoportja is fellépett. A konferencia
a tehetségmûhelyekben készült alkotásokat felvonultató kiállítás-megnyitóval fejezõdött be.
H. R.
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Lapunk elõzõ számában tudósítást közöltünk Heves János önkormányzati képviselõ február 18-án megtartott sajtótájékoztatójáról. A „Hallgattassék meg a másik fél is” elvnek megfelelve az ott elhangzottakat megismertettük Koncz Ferenc polgármesterrel, biztosítva a reagálás lehetõségét.
Az újság megjelenését követõen az alábbi levél érkezett szerkesztõségünkhöz.
Mint korábban, a személyesen megnevezett személynek most is ugyanabban a lapszámban lehetõvé tesszük a megszólalást – a szerk.

ALPOLGÁRMESTERI GONDOLATOK

A Szerencsi Hírek elõzõ számában
„Képviselõi vélemény a költségvetésrõl”
címmel közölték Heves János MSZP-Lokálpatrióta képviselõ úrnak az elõzõ 4
évet mindenben hibátlannak, a jelent
pedig mindenben hibásnak tartó véleményét. Tették ezt akkor, amikor képviselõtársaim e körben nem fejthették
ki véleményüket. Érintettség okán azonban engedtessék meg két gondolat, mivel nem kívánok a sajtó hasábjain vitába szállni kirekesztõ és demagóg véleményekkel.
A 2010. évhez képest Szerencs városa azzal, hogy nem alkalmaz jogtanácsost, felmondta a kizárólag az esetleges perekre fizetett megbízást, s megszüntette a kincstárnak egy külön ügyvédi irodával kötött megbízási szerzõdését, havi 1,3 millió forint megtakarítást
értünk el, igaz, ezt a munkát a jegyzõ
asszony s jómagam látom el. Munkánk
pedig akad, hisz Sárkány László megbízásából a Szerencsi Kulturális Szolgáltató Bt. 17 millió forintos kártérítési
igényt jelentett be a városi televízió üzemeltetésével kapcsolatosan, s sorolhatnám még, de nem teszem. Alpolgármesterként bruttó 200 ezer forintos tiszteletdíjat kapok – már ha elõbb-utóbb

átutalják –, melybõl természetesnek
tartom, hogy eddig is támogattam a szerencsi sportot, hisz a város ma erre alig
képes, év végén alpolgármester társammal együtt számot adunk forintról
fillérre a felhasználásról. Egy azonban
biztos: sohasem fognak a címlapon látni, hogy olyan szobrot adok át ünnepélyesen, melynek kivitelezéséhez a város 1,3 millió forinttal kellett, hogy hozzájáruljon, mert az alpolgármester úr
tiszteletdíja és költségtérítése erre nem
volt elég. Ekkor már milliókkal tartoztunk a legkisebb szerencsi vállalkozóknak is, s a posta is hitelre vette fel
leveleinket.
A 2007-ben felvett 1 milliárd forintos hitel ekkorra már elolvadt, s hogy
mi lett belõle, mivel terhelték meg unokáinkat, azt a mellékelt táblázat mutatja.
A munkahelyteremtés valóban a legfontosabb, s az elmúlt 8 év beruházásai ehhez alig járultak hozzá, s ez nem
visszamutogatás, ez tény, s egyetlen
programot sem tudunk folytatni, mert az
íróasztal üres volt, leszámítva a semmittevést dicsõítõ cikkeket, a torzító tükröt, ahogy a búcsúzó fõszerkesztõ úr jellemezte idõnkénti tevékenységét.
Egeli Zsolt alpolgármester

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 1 000 000 000 FT FELHASZNÁLÁSA
2007.
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése

2008.

Városüzemeltető Kht. hitelvisszafizetés

40 000 000

Városüzemeltető Kht. lízingvisszafizetés

24 577 000

Lízingtörlesztés

2009.

2010.

267 413 790

3 624 000

Működési kiadásokra

150 000 000

Felújítások, beruházások önrésze

70 385 210 44 943 000 169 465 000 48 156 000

Hitelkamat

44 000 000 55 057 000

47 035 000

Kötvénytörlesztés

7 181 000
41 163 000

Bankszámla-egyenleg
(lekötött betétként millió Ft-ban)

400

300

96,5

0

EGERBEN IS SZERENCSI VAGYOK
Készséggel teszek eleget a felelõs
szerkesztõ felkérésének: elmondom, ki
vagyok, mire vittem, amióta elszármaztam Szerencsrõl, mit jelent számomra a nyomtatott betû. Mindezt
rendhagyó módon. Én ugyanis nem
csak újságírói pályám alakulásáról, hanem riportalanyaim érdekesebb történeteirõl is írok. Bemutatkozásom öszszeköt velük.
Vannak, akik
azt mondják,
minél öregebb
vagy, annál rondább a világ.
„Nekem nyugdíjasként kellett
volna a világra
jönnöm…” –
leptem meg tréfás-komolyan fiatal munkatársaimat
a Magyar Mezõgazdaság szerkesztõségében. Elkerekedett szemmel
néztek rám. „Van Istenem, családom,
viszonylag jó az egészségem. Nyugdíjas vagyok, de sosem szolgálaton
kívül – dolgozhatok még. Kell ennél
több 71 évesen?” – érveltem.
Szülõfalum Abaújszántó, ifjúságom
nagyobb része azonban Szerencshez
fûz. Harmincöt éve Egerben élek,
mondhatnám úgy is: Egerben is szerencsi vagyok. Mindkét város tartást ad,
varázsuk van. Hozzáteszem: Szerencs
a jelenleginél többet érdemel. Nem elég
a patinás múlt, élhetõbbé kell tenni
Hegyalja Kapuját. Jól ismert, köztiszteletben álló családban nõttem fel, négy
testvérem mellett én vagyok a rangidõs.
Szüleimet a közelmúltban veszítettük
el. Hiába kértem a sorsot… nem tette.
Kezdetben kivert a víz a sírjuknál. Már
nem szorongok, erõs vagyok. Méltónak kell lenni az emlékükhöz. Alkatomnál fogva az érzelmi hatásokra vagyok fogékony. Foglalkozásom az újságírás, ez a szenvedélyem is. Már gyermekkoromban írdogáltam, elsõ emlékezetes sikerem a nagymamámnak
küldött békítõ levél volt. „Többé nem
leszünk rosszak” – ígértem. 1952-ben
az általános iskolában szavamat adtam

TISZTELT ALPOLGÁRMESTER ÚR!

Miközben az újság hasábjain egy sajtótájékoztatón elhangzottakra válaszol
– amit természetesen nem én tartottam
– megemlíti a nevemet és vállalkozásomat, de már nem tartotta fontosnak,
hogy tájékoztassa a Szerencsi Hírek olvasóit azokról a körülményekrõl is,
amelyek elvezettek oda, hogy ügyünket végsõ esetben jogi útra tereljük.
Egyúttal engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét arra, hogy e konkrét
esetben a betéti társaságunkat képviselem, így nem vagyok közszereplõ,
aminek szintén a jog szempontjából
van jelentõsége. Kötelességemnek érzem azonban, hogy mielõtt a Tisztelt
Olvasó szemei elõtt a körülmények ismerete nélkül gonosz helyi vállalkozóként jelennénk meg, amiért kitartunk
az igazunk mellett, és elégtételt szeretnénk kapni a polgármesteri hivatal
– álláspontunk szerint – jogtalan szerzõdésbontása miatt, röviden összefoglalom a tényeket.
Cégünk, a Szerencsi Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság 1995-ben alakult, fõ tevékenysége televíziómûsor
összeállítása, szolgáltatása. Másfél évtizede dolgozunk Szerencsen, tizenkét
esztendeje a kábeltelevízió-hálózat
egyik csatornáját béreltük ki a tulajdonostól, ahol kezdetben képújsággal
jelentkeztünk, majd 2005. január 1-jén
megállapodtunk Szerencs Város Polgármesteri Hivatalával öt év idõtartamra
közszolgálati mûsorok készítésére. Miután a szerzõdésben foglaltakat maradéktalanul teljesítettük, öt év elteltével

a hivatal jelezte, hogy a továbbiakban
is együttmûködik cégünkkel. A város
jegyzõje (Gadóczi Bertalan) 2010. január 1-jén határozott idõre (három évre)
vállalkozói szerzõdést kötött mûsorszolgáltatásra betéti társaságunkkal. A
megállapodás elõkészítését személyesen végeztem a jelenlegi jegyzõ aszszonnyal, aki akkor a hivatal jogtanácsosa volt. Cégünk folyamatosan teljesítette szerzõdéses kötelezettségeit,
munkánkkal kapcsolatban a megrendelõ részérõl észrevétel nem érkezett.
Minden elõzetes egyeztetést mellõzve
Ináncsi Tünde, Szerencs jegyzõje 2011.
január 26-án írásban értesítette társaságunkat, hogy „érvénytelenség okán”
a 2010. január 1-jén megkötött vállalkozási szerzõdést öt nap múlva, 2011.
január 31. napjával megszûntnek tekinti. Ezt követõen három nap elteltével, 2011. január 29-én (szombaton)
a hivatal kézbesítõje által küldött levelében a jegyzõ asszony közölte,
hogy a Szerencsi Televízió által használt helyiségeket és a kábeltévé-csatlakozás végpontját (Népház), kettõ
nap alatt (2011. február 1-jéig) adjuk
át a Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának. A
diktátumokat teljesítettük, így mûsorszolgáltatási kötelezettségünket ettõl az
idõponttól kezdve nem tudtuk teljesíteni. Úgy tûnik, hogy Szerencs jegyzõje szerint ez volt a jogszerû, tisztességes eljárás. A Szerencsi Kulturális
Szolgáltató Bt. 2011. február 3-ai taggyûlésén hozott határozatnak megfe-

lelõen, cégünk képviseletében adtam
megbízást ügyvédnek, mert álláspontunk szerint a szerzõdés egyoldalú felbontása jogellenes volt, ezzel bizonyítható anyagi hátrány és erkölcsi veszteség érte társaságunkat. Az elmúlt másfél évtizedben – sok más szerencsi vállalkozáshoz hasonlóan – helyiadó-fizetési kötelezettségünknek mindig maradéktalanul eleget tettünk, ezzel is hozzájárulva az önkormányzat mûködéséhez, az intézmények fenntartásához,
a beruházásokhoz szükséges saját erõ
biztosításához. Megjegyzem, hogy a város önkormányzatának a vezetõi fennen hirdetik a helyi vállalkozások fontosságát, támogatását, miközben a
jegyzõ konzultáció helyett ultimátumot
küldött cégünknek. Szerintem sokan vagyunk még ebben a városban – még
akkor is, ha olykor megrendül a hitünk
–, akik úgy gondoljuk: Szerencsen is
jogállamban élünk. Az ügyvédünk útján megegyezést szorgalmaztunk, aminek a hiányában a bíróság mondja majd
ki a végsõ szót. Tisztelt Alpolgármester úr! Bízom abban, hogy eddig nem
fogunk eljutni, hiszen a Szerencsi Hírek 2010. november 3-ai számában az
Önnel készített interjúban nyilatkozta: „Megjegyzem, az ügyvédet ma
azért kell elsõsorban megfizetni, hogy
elkerülje a jogvitákat és lehetõleg ne
a bíróságon fejezõdjenek be az ügyek.”
Cégünk a továbbiakban az eljárás befejezéséig nem kíván a konkrét ügyben
nyilatkozni.
Sárkány László

a tanítómnak, hogy valóban én fogalmaztam a felnõttesen komoly dolgozatot a koreai háborúról. Puskás tanár
úr, Zemlényi tanár úr… Ki ne õrizné,
mint hegy a búvópatakot, az emléküket? Kiben nem zendül fel olykor-olykor a régi simogató, vagy feddõ hang,
az órák fojtó csendje, a csínytevések,
a felelés, a büntetés? Egyik alkalommal
a kerékpár váza alatt „utaztam” politikai nagygyûlésre Szerencsrõl Boldogkõváraljára. Nem értem még fel
másként a bicikli kormányát. Tudósításomat elküldtem az Észak-Magyarország szerkesztõségének: „Ügyes
vagy! Olvass sokat, tanuld a helyesírást.” És beajánlottak a Pajtás Újsághoz. A középiskolában már komolyan
érdeklõdtem az olvasmányok iránt, tagja voltam az irodalmi szakkörnek. Karácsonyra például Csehov mûveit kaptam ajándékba, azóta is féltve õrzöm
a bibliofil, mûvészi kivitelû kiadványt.
A fa alatt volt egy szép nyakkendõ is.
Hol van az már…
Amikor a bányaipari technikum hallgatója lettem, nyomban felkerestem a
Borsodi Bányász címû hetilapot, amelynél késõbb állandó munkatársként
dolgozhattam. Bevallom: a lapzárta miatt gyakran ellógtam a matematika és
geometria órákról.
Tanulmányaim végeztével riportokat
készíthettem a Miskolc környéki bányákról. Elárulom: a munkában kicsit
rámenõs vagyok. Megírtam például,
hogy a csillések szemtelenkednek a bányászlányokkal a föld alatt. Egyikük
emiatt szándékosan nekem tolta a
csillét – megúsztam kisebb sérülésekkel. Az 500-600 méter mélyen lévõ
függõaknában szakmát és bátorságot
tanultam a vájároktól. Velük együtt réseltem a fronton a szenet. Azt mondták, közülük való vagyok. „Ha úgy fogsz
írni, ahogy a bányászokat beszélteted,
jó újságíró lesz belõled” – biztatott a
lap fõszerkesztõje, Török Alfréd. Figyelmeztetett, hogy az írás felelõsség,
közösségi tett. Az Északban is jelentek
meg írásaim. A riportot, a portrét
mûveltem akkoriban. Érdekeltek a tanulságos életutak, az életbõl ellesett színes pillanatok.
Kíváncsi ember vagyok. Pécsi katonáskodásom idején ismerkedtem meg
egy rokonszenves jogásszal, aki Babits
Mihály osztálytársa volt. Bizalmába fogadott. A vasárnapi kimenõk alkalmával gyakran meglátogattam Ady-kötettel és az Esti Hírlap legfrissebb példányával a kezemben. Mesélt az egykori irodalmi életrõl, az írókról,
költõkrõl, akik személyes ismerõsei voltak. Nekem ajándékozta Babits egyik
kiadatlan versét. A költõ ugyanis betegsége miatt nem vehetett részt gimnáziumi osztályának 30 éves érettségi találkozóján. Maga helyett több versszakos költeményt küldött egykori diáktársainak. „Kit vártok? Nem vagyok
már az, akit vártok. Megfojtotta lassan
a napok özönje, és aki helyette ma,
ha jöhetne, jönne, tán úgy néznétek
rá, mint egy idegenre, ki jöttével megcsalt.” A verset patrónusom hozzájárulásával megjelentettem az Élet és Irodalomban.
Leszerelésem után hamar megtaláltam a helyem: üzemi lapokat szerkesztettem Heves megyében. Évtizedekig az országos Építõk Lapjának, a
Vasas Újságnak dolgoztam, tudósítottam a Népszavát is. Részt vettem reklámriportok szervezésében és összeállításában a Magyar Televízió és a
Duna TV megbízásából. Ekkor ismertem meg a PR-anyagok írásának a titkát, amely nem más, mint a megrendelõ érdekeinek szakszerû és hiteles tolmácsolása. Az utóbbi években feltérképeztem az ország összes termelõ- és
értékesítõ szövetkezeteit, s jó hírét keltettem a 19 állami erdõgazdaságnak.

Minisztériumi elismerés volt a jutalom.
Jelenleg az országos terjesztésû szaklap, a Borászati Füzetek munkatársa vagyok. Sokat köszönhetek tanítómestereimnek az újságírásban. Íme: Chrudinák Alajos, Bajor Nagy Ernõ (Újságíró Iskola), Török Alfréd (Borsodi Bányász), Csorba Barnabás, Paulovits
Ágoston (Észak-Magyarország), Fodor
László (Népszava), Fazekas István, Budavári Sándor, Pécsi István (Heves Megyei Hírlap), Viniczai Sándor (Magyar
Mezõgazdaság).
Nem érdekelnek a bulvártémák, az
életszerû események bemutatása azonban mindennél jobban foglalkoztat. Jó
a szimatom ehhez. Felkerestem például
a Szerencsi Csokoládégyár egykori
munkásnõjét, az azóta elhunyt Stigár
Erzsébetet, akirõl megtudtam: 20 éve
menyasszony. Kétszer kidobott, de végül elmondta, hogy a háború után bizony ennyi ideig várt az idegenlégióba került võlegényére. Egyszer találkoztak csak, a szerencsi vasútállomáson. Ott fogadtak örök hûséget egymásnak. A menyasszony, aki a cikk
megjelenése után lakást kapott a gyártól, idõrõl idõre ajándékokkal várta a
võlegényét, de hasztalan. A férfi odaveszett.
Szolidáris vagyok a rászorulókkal. Ha
ilyeneket látok, eszembe jut: légy óvatos, ha jót teszel. Akkor érzem igazán
jól magam, ha az lehetek, aki vagyok:
vidám, lelkes, ambiciózus. Az életben
könnyed, kicsit játékos, humoros vagyok. Munkám gyakorlása közben komoly és következetes. Mert olykor
nem várt dolgok is történnek. Ilyen volt
találkozásom a perecesi buszon azzal
az igazgatóhelyettessel, akirõl megírtam, hogy veri az ipari tanulókat az intézetben. Udvariasan felkínáltam neki
a helyemet, de õ erõteljesen visszanyomott az ülésre: „Maradjon csak!
Majd akkor cseréljünk helyet, ha maga
miatt leültetnek…!”
Folyvást jobbat akarok. Talán ebbõl
ered elégedetlenségem. Emlékeimet, érzéseimet igyekszem elevenen tartani
a tanulságok miatt. Diákkoromban az
egyik távoli ismerõsöm felfedezte,
hogy ahelyett, hogy kapálnám a kukoricáját, távollétében elástam a kapát
a diófa alá, és a nyári hõségben strandolni mentem. – Fiam, az Isten úrnak
teremtett, de nem adott hozzá tehetséget! – kiabált rám dühösen, és hazazavart a nyaralásból. Igaza volt?
Nemrég riportkönyvet írtam Heves
megye falvairól. Az ebbõl közölt részlettel búcsúzom az olvasótól. Talán egykori jövendõmondóm is azt mondaná:
nem is olyan rossz…
„– Miklós bácsi, a titkot jöttem megtudni.
– Milyen titkot?
– A hosszú életét.
– Elõször hallgassa meg, hogy hányan élünk Bátorban, aztán megmondom.
– Hányan?
– Ötszázhatvanan.
– Honnan tudja?
– Éjjel, ha felébredek, gondolatban
végigjárom a falut. Utcáról utcára,
házról házra. – Megpödri a bajszát,
mintha a bajsza lenne az ereje, mint
Sámsonnak a haja. – A hosszú élet titka? A tej, meg a bor. Azt ittam világéletemben. Hozzáteszi: pálinkát soha.
Azt nem szabad.
– És nem hiányzik semmi?
– Csak a munka. Unatkozom.
Kedves, éberszemû öregember. Élete
nagyobbik részében földmunkát végzett. – A tej, a bor – tér vissza az
elõbbiekre Miklós bácsi. – Ezt még írja
hozzá: az erdõ. A csend. Talán az költözött bele. A tölgyek ereje. A fák illata, az a balzsam, amelyet magába szívott egy életen át.”
Mika István
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Születésnapi AKCIÓ!
RÁCZ PÉTER AUTÓSISKOLA személygépkocsi (B)
és motorkerékpár (M, A) vezetõi tanfolyamot indít
2011. március 16-án és 23-án 15 órai kezdettel.
Helye: Szerencs, Kossuth tér 4. (a földhivatal mellett)

A márciusban beiratkozóknak a tavalyi árakat kínáljuk!

Tel.: 20/771-7582, 20/771-7583.
(Felnõttképzési nyilv.t.sz.: 00292-2010)

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

Kedvezményes
vetõmagvásár
(Konyhakerti növények, fûszergyógynövények, virágmagvak,
virághagymák, dughagyma,
hibridkukorica.)

Nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek 5% engedmény!

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
LEMOSÓ PERMETSZEREK,
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.

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

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

üzemanyagtöltô
állomás
KÍNÁLATUNK:

 E95 benzin – akció szombatonként –5 Ft/l
 Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG)  Autógáz  Kenôolajok
 Bankkártyás fizetés  Elektronikus MOBIL egyenlegfeltöltés
Cím: 3903 Bekecs,
Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es
közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ,
42 m2, 37-es főút mellett,
Gyár út 28. sz. alatt.
Érd.: 06-30/371-4995, vagy a helyszínen.
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ENERGIABIZTONSÁGI KLASZTER

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány célja, hogy „Innovációs Hídképzõ” intézményrendszerével a hazai vállalatok versenyképességének javításához járuljon
hozzá a kutatási eredmények technológiai transzfere révén. Az elmúlt
15 évben a közalapítvány intézetei
több mint 400 hazai és külföldi vállalattal mûködtek együtt, minden
esetben valós ipari és üzleti igényeket kielégítve. Emellett felvállalták a
2008-ban 13 taggal alakult EBIK
(Energiabiztonsági Klaszter) menedzsment szervezetének szerepét is. A
klaszter missziója az energetika területén tevékenykedõ cégek, szervezetek, intézmények között az
együttmûködés felerõsítse. Célja a
fenntartható energiapiac biztosítása

az energiaellátás biztonságának, az energiatermelés és -ellátás
hatékonyságának, az
energiaszolgáltatás
minõségének javításával, valamint a fogyasztás racionalizálásával. A helyi tudásbázisra (pl. Miskolci Egyetem, Károly Róbert Fõiskola) építkezve, a kereslet és a kínálat csatornáit összehangolva igyekszik elõsegíteni az
egyre növekvõ energiaigény fenntartható módon való kielégítését, választ adva a térség gazdasági kihívásaira oly módon, hogy növelje a piaci szereplõk (tagok) versenyképességét. A kezdeményezés sikerét mu-

KÖZELEG A TERMÉKDÍJ
FIZETÉSI HATÁRIDEJE
Március 31-ig kell eleget tenniük az érintetteknek a termékdíj-fizetési kötelezettségüknek. Pontosabban ez a határidõ azokra vonatkozik, akik tavaly választottak,
s vállalták, hogy termékdíj-átalányt
fizetnek. Ha 2011-ben is így akarják teljesíteniük a termékdíjat, akkor azt április 20-ig kell jelezniük
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak
(NAV).
Közeleg a környezetvédelmi termékdíj-átalány megfizetésének határideje. Azoknak a mezõgazdasági
termelõknek, akik 2010-ben a környezetvédelmi termékdíj esetében
bejelentkeztek a vámhatósághoz az
átalánykötelezettségre, azt 2011.
március 31-ig kell megfizetniük.
Ezek közé azok a mezõgazdasági termelõk, õstermelõk, családi gazdálkodók, illetve társaságok tartozhatnak, akiknek a mezõgazdasági termelésbõl származó éves nettó árbevételük nem haladja meg az 50 millió forintot.
Annak a termelõnek, akinek az
éves árbevétele nem haladja meg a
10 millió forintot, a fizetendõ termékdíj-átalány 2000 forint lesz.
Azon gazdálkodók esetében, ahol az
árbevétel a 10 millió forint feletti, de
nem több, mint 50 millió forint, a

fizetendõ átalány összege 7000 forint a jelenleg hatályos jogszabályok
szerint. Az a termelõ, aki évközben
kezdett környezetvédelmi termékdíjköteles tevékenységet, és ezt be is
jelentette a vámhatósághoz, (például csomagolást végzett), 5000 forint
átalány megfizetésére kötelezett. A
fizetendõ termékdíjat a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számlaszámára kell teljesíteni: 1003200001037454.
Az agrárkamara felhívja a termelõk figyelmét arra, hogy az értékesítésbõl származó éves árbevétel
alapján az átalánykötelezettséget
évrõl évre felül kell vizsgálni. Ha a
tárgyévet megelõzõ évben (2010) a
tevékenységbõl származó árbevétel
az 50 millió forintot nem haladta
meg, az átalány szabályai szerint tehet eleget a mezõgazdasági termelõ
a kötelezettségeinek 2011-ben is, de
ezt idén is, április 20-ig be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A bejelentkezésnek a
KT11BEJKE környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bejelentkezési (kérelem) kötelezettségek teljesítéséhez címen rendszeresített vámhatósági formanyomtatvány egyoldalas fõlapjának kitöltésével lehet
eleget tenni.

tatja, hogy az alakulás óta többek között az ELMÛ-ÉMÁSZ is tagjaik sorába lépett. A klaszter folyamatosan
hazai és nemzetközi rendezvényeken, szakkiállításokon jelenik meg
tagjaival és saját eseményeket is
szervez. A 2011. március 3-án Miskolcon megtartott konferenciájuk középpontjában az Új Széchenyi Terv
pályázatai és a Megújuló Energia
Hasznosítási Cselekvési Terv állt,
ahol színvonalas szakmai elõadásokat hallgathattak meg a klasztertagok
és az érdeklõdõk. Az Energiabiztonsági Klaszter menedzsment szervezetének létrehozása, szolgáltatásainak
kialakítása és fejlesztése az azonos
címû, ÉMOP-1.2.1-2008-0010 számú projektben az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg. További információk,
csatlakozás: www.ebik.hu

Várjuk ügyfeleinket
a MOL-benzinkút
melletti

AUTÓMOSÓBAN,
ahol a mosás
mellett
belsõ takarítás,
kárpittisztítás,
pasztázás,
polírozás is
igényelhetõ.
A várakozást kulturált
környezet teszi
kellemessé
az AUTÓSBÜFÉBEN.

KÉZI AUTÓMOSÓ és
AUTÓKOZMETIKA
Szerencs,
Gyár út 13.
Tel.: 30/3700-382.

SZERENCSI
VASUDVAR
 Idomacélok, acéláru,

széles választékban
 Álmennyezetek
 Tapéták, tapétaszegõk, stukkók
 Mûanyag hullámlemezek,

kertészeti és tófóliák
 Flexkorongok, elektródák, kötözõdrótok
 Alu-, horganyzott, normál

és mini csatornák
 Elektromos kisgépek, szerszámok,

csavarok

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2
Tel.: 06-30/336-1290
Nyitva: h–p 8–16.30 óra, sz 8–12 óra
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CIKLÁMEN
Szerencs, Rákóczi út 97.
Telefon: 47/362-546

Ha szeretne mindent egy helyen
megvásárolni, nézzen be hozzánk!
Kínálatunk:
 Zárak, zárbetétek, kilincsek, lakatok
 Vágókorongok, tisztítókorongok, csiszolókorongok

HAJÓUTAK

 Szögek, csavarok, tiplik
 Elektródák, munkavédelmi kesztyûk

Miért jó egy úszó szálloda fedélzetén bebarangolni
a világot vagy annak egy szegletét?
Jöjjön be utazási irodánkba és válaszolunk.

 Kül- és beltéri falfestékek, nemesvakolatok, zománcok,

lazúrok, díszlécek, rozetták, bordûrök, ecsetek
 Gipszek, glettelõgipszek, csemperagasztók, fugázók
 Háztartási vegyi áruk

Ajánlatunkban szereplô hajótársaságok:
MSC Cruises
Norwegian Cruise Line
Costa Cruises
Royal Caribbean Cruise Lines
Holland America Line

A Szerencs Kártyával rendelkezõknek
5% kedvezményt biztosítunk. Fizethet bankkártyával is!
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Pavilon
Édességbolt
Szerencs,
Rákóczi út 126.
Tel.: 47/567-609

Teasüteményakció
550 Ft/400 g
(1375 Ft/kg) helyett

250 Ft/400 g
(625 Ft/kg)
Szamos marcipán
kézi desszertek
és sütemények eredeti
belga csokoládéból.

Belovecz és Társa Kft.
Szerencs, fecskési húsboltja
Eng.sz.: R-1787/1998

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU

Szivárvány-Ép Kft.

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:
Sertéscomb
Sertéslapocka
Sertéskaraj (hosszú)
Sertéskaraj (rövid)
Sertéstarja
Sertésoldalas
Sertésdagadó
Sertéscsülök (hátsó)
Sertéscsülökhús
70%-os kolbászhús
Sertés elsõ, hátsó láb
Sertésfej
Sertés fehér csont
Sertés húsos csont
Hasaalja- és tokaszalonna

1030
950
1160
1220
910
790
910
690
790
720
200
160
60
320
580

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Zsírszalonna (bôr nélküli)
Csirkemell filé
Csirkecomb
Csirkeszárny
Egész csirke
Csirkemáj
Csirkemell (csontos)
Csirkefarhát
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász
Ló szárazkolbász
Füstölt oldalas
Füstölt bordaporc
Füstölt hátsó csülök
Sertészsír (házi, sült)

300
1260
650
520
650
580
970
195
970
970
1480
1000
880
820
440

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

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

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

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban
Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton

TRA!
JELENTKEZZEN HALLÁSVIZSGÁLA

 Acélszerkezetek gyártása, szerelése  Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése
 Gépek, berendezések gyártása, szerelése  Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése  Üzemek,

»OBSERVER«

Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

Az akció a készlet
erejéig érvényes!

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.
Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
Honlap: www.zemplentourist.hu

üzemrészek felújítása, karbantartása  Felrakóhegesztések  Lv = 30 mm-ig
történõ lemezhengerelések
 Forgácsolás középesztergákon  DP–200 síkesztergán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok megmunkálása  Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógépeken végzett forgácsolások
 Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások
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HIRDETÉS/KÖZÉRDEKÛ

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotóval jelentetjük meg az eladásra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épületeket.
Ennek költsége hozott fénykép esetén alkalmanként 500 Ft, amennyiben a fotót munkatársunk készíti el,
akkor 700 Ft. Ezért az összegért
egyszer jelentetjük meg hirdetését,
ami az internetes honlapunkra is
ilyen formában felkerül.

Szerencsen, a Tókus dûlõben 1748 m2-es földterület, melybõl 1000 m2 szõlõ (furmint, hárslevelû), valamint a fényképen látható, rajta lévõ
házzal (villany bevezetve) eladó. Érd.: 20/5802445. (5-6)

INGATLAN
– Szerencs, Széchenyi út 39. szám alatti családi ház
eladó. Érd.: 30/813-1830. (5-6)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/4914918. (5-6)
– Eladó Szerencsen a Tesco közelében egy kétgenerációs, kifogástalan állapotú családi ház, amely mûanyag nyílászárós, vegyes tüzelésû, szuterénos. Az alsó
szint és a lépcsõház lambériázott. A házhoz egy akár
építkezésre is alkalmas kert tartozik, valamint egy
szépen rendben tartott udvar. Érd.: a 06-20/2185165. (5-6)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó
külön bejáratú, két család részére kialakított családi
ház. Kisebb cserét beszámítunk. Érd.: 20/446-4662.
(5-6)
– Szerencs, Erzsébet utca 8. szám alatt szoba,
konyha, fürdõszobás, gázfûtéses családi ház, rendezett udvarral, jó környezetben eladó. Érd.: 20/5317676, 20/226-9484. (5-6)
– Szerencs, Dózsa Gy. u. 9. szám alatt kertes, összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 47/362-788. (5)
– 56 m2-es lakás csendes környezetben eladó. Garázs, kis konyhakert van. Irányár: 6,3 millió forint.
Érd.: 47/364-635, vagy 70/308-2020, Szabadosné,
Kilián tér 7/6. (5)
– 56 m2-es társasházi lakás eladó. Ár: 8 M Ft. Érd.:
20/500-8761. (5)
– Eladó Szerencsen egy 70 m2-es, összkomfortos családi ház alacsony rezsivel. Érd.: 20/588-0393 (5)
– Tállyán a Széchenyi u. 15. szám alatt családi ház
eladó. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 30/915-6885. (5)
– Szerencs központjában felújított, kétszintes családi
ház azonnali beköltözéssel eladó. Érd.: 30/915-6885.
(5)

MEZÕGAZDASÁG
– Vendégfogadásra alkalmas pince Szerencsen eladó.
Érd.: 20/985-6000. (5)
– 3843 m2 szántó, szõlõ eladó vagy bérbe adó. Érd.:
47/361-524. (5)

KIADÓ
– Szerencs központjában kétszobás, összkomfortos
lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 47/364-355, 20/5220818. (5)
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

MAGYAR JÓZSEF
temetésén megjelentek, fájdalmunkban
osztoztak, sírjára koszorút
és virágot helyeztek.
A gyászoló család

VEGYES
– Szerencsen takarítást vállalok. Gyors és megbízható, megfizethetõ áron. Gépeket biztosítok, ha szükséges. Érd.: 20/205-9760 a délelõtti órákban. (5-6)
– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését
olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (5)

– Cam Brevetta járóka újszerû állapotban eladó. Érd.:
70/340-0374. (5)
– Lada Samara 1500-as, ötajtós, sötétszürke metál,
vonóhoroggal, tetõcsomagtartóval, külön felnin téli
gumival, érvényes mûszakival eladó. Érd.: 20/9429182. (5-6)

TERMÉST MEGALAPOZÓ METSZÉS
Nagyon oda kell figyelni a metszésre!
– állapítja meg a Magyar Agrárkamara. A szõlõ- és gyümölcsültetvények átvészelték a kemény fagyokat. Ugyanakkor a tavalyi sok csapadék, a belvízzel elöntött óriási terület számos gyümölcsösben, szõlõben okozott – ma
még pontosan meg nem állapítható
mértékû – károkat. Akadnak ültetvények, ahol a rügyek gyengén fejlettek,
a szokásosnál lényegesen kevesebb
fürtkezdeményt tartalmaznak. Ezért is
fontos a következõ hetekben végrehajtott szakszerû metszés és növényvédelem – olvasható a Magyar Agrárkamara kertészeti osztályának legfrissebb elemzésében.
A távozó tél nem hozott huzamosabb
ideig tartó, nagy fagyokat. Így a szõlõkben, gyümölcsösökben sem keletkezett
jelentõs kár a hideg miatt. Annál nehezebb megítélni, hogy milyen sérüléseket okozott a tavalyi, nagy mennyiségû csapadék és a jelenlegi belvíz.
Az alacsonyabban fekvõ területeken
a rendkívüli idõjárás miatt sok helyen
laza szerkezetû, nem kellõképpen beérett rügyek képzõdtek tavaly a szõlõés gyümölcsültetvényeken egyaránt.
Még nagy területeken található belvíz
az országban, ami nehezíti az ágazat
helyzetét. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 321 hektár gyümölcsös van víz
alatt, de az ország többi részén sem jobb
a helyzet.
Tél végén, kora tavasszal a termést
megalapozó munka a metszés, amivel
a növény aktuális erõnléti állapotához
képest lehet befolyásolni a következõ évi
mennyiséget, minõséget. Ez most különösen fontos, amikor több helyen gyengén fejlettek a rügyek. Egyes területeken
a szõlõk a télvégi állapotuk szerint nem
mutatnak kirobbanó formát: szakértõk
szerint egy-egy vesszõn a rügyekben ál-

talában két-három fürtkezdemény található, ezzel szemben idén sokszor csak
egy. Ezért sem mindegy, hogy az ilyen
vesszõket miként, hány rügyre metsszük
vissza. Az idén nyugodtan lehet alkalmazni a korai metszést, a fagy eddig nem
sokat károsított.
Amint eléri, illetve meghaladja a levegõ átlaghõmérséklete az 5°C-ot, a
metszést követõen megkezdhetõ a télvégi lemosó permetezés. Ennek célja,
hogy a gyümölcsfákon, a bogyósok bokrain és a tõkéken a vázágakon, a kéregrepedéseken, illetve a rügyek felületén megtapadt kórokozó gombákat elpusztítsuk, valamint ritkítsuk a rovarkártevõk áttelelõ alakjait. Ilyenkor
réz-, poliszulfidkén- és olajtartalmú
készítményeket kell használni. A réztartalmú szerek közös jellemzõje, hogy
a lisztharmat kivételével a gombás és
a baktériumos betegségek egész sora
ellen hatékonyak. A kéntartalmú készítmények egyúttal a lisztharmat fertõzési forrásai ellen is jó hatásúak. Az
olajtartalmú permetek pedig végeredményben a kórokozók ellen hatásosak.
Az év elsõ, gondosan végrehajtott permetezésével nagy lépést teszünk azért,
hogy egészséges és kiváló minõségû
gyümölcsöt és szõlõt szüreteljünk – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményben.

KERESKEDELMI
VÉGZETTSÉGŰ
FÉRFI ELADÓT
FELVESZÜNK.
Tel.: 30/555-0287.

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.
Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.
0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉLFOGADÁS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: minden hónap elsõ csütörtökjén, legközelebb április 7-én 13–16 óráig. Tel.:
47/565-202.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb március 21-én 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legközelebb április 13-án 9–12 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb
március 23-án 8–16 óráig. Tel.:
47/565-202.
Az ügyfélfogadások elõzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ
Koncz Ferenc, a 11. számú egyéni választókerület országgyûlési képviselõje minden hónap második hetének csütörtökjén – legközelebb
április 14-én – 14 és 17 óra között
várja a személyesen hozzá fordulókat. A fogadóóra helyszíne a Huszárvár út 14. szám alatti országgyûlési képviselõi iroda.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10–
13 óra között. Legközelebb március
16-án. Tel.: 47/565-200.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG
Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.
Tel.: 47/361-630, 362-941.

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG
Elnök: csütörtök 9–11 óráig.
Végrehajtási ügyintézõ, polgári és
büntetõ iroda, valamint pénztár csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb április 4-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb április 4-én 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és szerdán 8–
15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd és
csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11
óráig. Tel.: 47/361-909.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Március 7–13.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Március 14–20.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton–vasárnap:
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Március 21–27.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 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.: 47/560302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET
Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat. Telefonszám: 47/362-255.

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.:
47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.

KISTÉRSÉGI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel.:
47/561-025.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház).
Tel.: 47/361-864. Hétfõ, szerda és
csütörtök, 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. március 18-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

március 25., április 8.

$

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE
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MÚLT ÉS JELEN

SZÓRAKOZÁSI LEHETÕSÉGEK ANNO SZERENCSEN

A kultúrára, mûvelõdésre, testedzésre csak szabadidõnkbõl tudunk idõt
szakítani. A munkásság a századelõn
általában napi 11-12 órát, az 1920as években pedig 9-10 órát dolgozott.
1937-tõl – legalábbis elvileg – 8 óra
lett a napi maximális munkaidõ, ettõl
kezdve az embereknek több idejük
volt, amit szabadon eltölthettek.

A Szerencsi Cukorgyár a megalapításától kezdve igyekezett a dolgozók
kulturális igényeit kielégíteni, egyrészt
a törzsgárda jobb összekovácsolása érdekében, másrészt, hogy elterelje figyelmüket a politizálástól. Törekvéseik
megvalósításának elsõ eredménye az
1913-ban megalakult Cukorgyári Alkalmazottak Önképzõ Köre. A hétköznapi néven „Gyári Körnek” nevezett épület kezdetben valóban a munkások találkozásának színhelye volt,
de a zûrösebb idõkben például a
színjátszó társulat, vagy olvasókör re-

TEMPLOMFELÚJÍTÁSOK
EGYHÁZI SZEMMEL

galmas életet éltek. A hasznos anyagok gyûjtése, a jótékonykodás, a táA Norvég Alap támogatásával megborozás keretén belül egymás és mávalósuló „Szerencs történelmi várossok segítésére törekedtek. Farkas Endre csapatvezetõ jellemes, edzett, kitartó, központ mûemlék épületegyüttesének
és környezetének felújítása” címû proelkötelezett embereket nevelt a cserkészekbõl, ez a szemlélet elkísérte õket jekt keretében megkezdõdött a reforegész életükben. A Diákkaptár 1941- mátus és a római katolikus templomok
felújítása. A helyi egyházi hivatalokban
ben jött létre Pap Miklós polgári iskolai tanár szervezésében azzal a céllal, arról érdeklõdtünk, hogy a munkálatok miként érintik a gyülekezetek öszSzerencs társadalma, alsó, középsõ
hogy a tanulók iskolán kívüli idejükszejöveteleit.
és felsõ csoportjainak az életmódbeli
ben jártasságot szerezzenek a gazdakülönbségei a XX. század fordulóján
sági munkában. Összegyûjtöttek min– Hétköznapokon a gyülekezeti házigen eltérõek voltak. A lehetõséget a
den olyan anyagot, ami a hadigazdaszabadidõ növekedésére az isságot segítette: fémhulladékot, ban tartjuk az esti áhítatokat, a bibliaórát, az imaórát, az asszonykört, az ifkolázottsági szint javulása tebaromfitollat, gyógynövényejúsági órát – tájékoztatta lapunkat Börremtette meg, s a tömegkultúra
ket, vadgesztenyét, állatprézsönyi Józsefné. – Azonban a vasárnap
új és olcsó eszközei – mindemet.
délelõtti istentiszteleteket már érinti a
nekelõtt az irodalom, a sajtó, a
A téli hónapokban, mint mamozi és a rádió – segítették elõ.
napság, régen is szokás volt a felújítás, hiszen ilyenkor szép számmal
A háború elõtt a vagyonos és
bálozás, amit rengeteg szabás- jönnek össze a hívõk a templomunkmûvelt rétegekbõl is csak kevarrás, izgalom, sírás, családi ban. A Bocskai-Rákóczi Találkozás
vesen mélyültek el a szépirocsata, szülõi tanács elõzött Gyülekezeti Házában szerencsére van
dalomban. A paraszti lakosság
meg. Fordulópont volt a fiatal egy nagy termünk, ahol 120 hívõt tulegkedveltebb olvasmányai tolányok életében, végsõ ütõvábbra is a kalendáriumokban
kártya az anyák kezében, és a
közölt egyszerû és gyakran hufiatalok tömeges találkozója.
moros életképek és rövid törtéSzáz évvel korábban a keréknetek voltak, azonban egyre töb- A szerencsi Zempléni Múzeum archívumából. páregylet által rendezett bálba
ben vették kezükbe az õket is
érkezõ, díszes egyenruhában
érintõ eseményekkel foglalkozó helyi mek alkalmat adott arra is, hogy a pomegjelenõ férfiakat és a virágok szísajtót. Szerencsen 1893-ban jelent litikai eseményeket, véleményeket kineiben pompázó hölgyeket két alatárgyalják. Nemcsak a gyár, hanem bárdos üdvözölte. Itt elmosódott a
meg Zemplén-Hegyalja címmel hetiSzerencs és a környéke kulturális élelap, amely több névváltozáson és tugond, itt elvesztette lába alól a talajt
lajdonosváltáson esett át egészen tét is fellendítette. A színjátszó csoport, a mesterkéltség, és egy édes emlékkel
a dalárda, a fúvószenekar, a táncze1944-ig, de közben folyamatosan tágazdagabban váltak szét a kikelettel a
nekar, a könyvtár, mind-mind a mûvejékoztatta a város polgárait a telepüpárok. Az iparosok is gyakran bálozlõdést voltak hivatottak szolgálni.
lés társadalmi, politikai, közéleti törtak. Mulatságukra általában a környék
A polgári iskola diákjaiból alakult a falvaiból és városaiból nagyszámú érténéseirõl. A Zempléni Fáklya a Fáy
András Társaság irodalmi folyóirata Bocskai István Önképzõkör, mely ösz- deklõdõ érkezett. Akadt, hogy az elsõ
szejövetelein az irodalom, földrajz, tör- négyest harminc pár táncolta. A házi1941-es megjelenésétõl négy évfoténelem, és természettudományok ködunk fogadni, így erre az átmeneti idõlyamot élt meg Szerencsen. Az iparogazdák olyan emberek voltak, akik tudszakra vasárnaponként is telt házzal tudsok mellett a vasutasok is szerveztek rébõl vett tárgyakból tartottak felolvaták, nem szabad bevinni a bálba a tárjuk megtartani a programjainkat – emelmaguknak olvasókört 1937-ben, a két sásokat. Szavalatokkal, kézimunkák, sadalmi gondokat, itt csak a jókedv lerajzok bemutatásával, zeneszámok het az egyedüli kellék. Elõdeink idete ki a lelkipásztor. – Reformátusok vavilágháború között a kispolgárság jeelõadásával fejlesztették saját és tárlentõs tömegei és a szervezett munjében a bálok királynõje az álarcos mu- gyunk, a körülményeink egyszerûek,
saik mûveltségét. A 68 tagból álló kör latság volt. A Szerencsi Cukorgyár elsõ
külsõségek tekintetében nincs gonkások közül is többen bekapcsolódmunkáját Hankótzy Antal tanárelnök jelmez-estélyét 1895-ben tartotta meg, dunk. Nehézséget jelent azonban, hogy
tak a mozgalomba.
felügyelete mellett Farkas István tanuezt a termet más alkalmakra is haszA századelõn útjára indult film a legamelyre még nem volt példa a városló irányította. A polgári leányiskolában ban. A bevonuláson az elefánt húzta náljuk, így a gyakori átrendezés fog némi
népszerûbb mûvészeti, illetve szóraa csupán 16 tagú Lorántffy Zsuzsankoztatóipari ágazattá vált. A kávéháa díszes kocsit, utána következett két gondot okozni. Ugyancsak probléma,
na Önképzõkör gyûléseit Schlick Anzi, éttermi vetítéseket kiszorítva szajegesmedve, két bohóc, egy néger és hogy a felújítás ideje alatt is többen értalné tanárnõ és Kaliczki Gabriella diák egy dinamitember. A különbözõ jelkeznek a templomunkhoz turistaként,
porodtak a kizárólag filmnézésre szolgáló épületek: a mozik. A városban irányította. Az Ond vezér csermez mögé bújt alakok éjfélig találgatták vagy más gyülekezet tagjaként, ám ez
készcsapat szintén a polgári iskola dielsõként az Apolló mozi nyílt meg 350
egymás kilétét, amikor lehullt az álarc idõ alatt nem tudjuk fogadni õket. Bízunk abban, hogy ez csak egy rövid ideülõhellyel, majd 1941-ben a Rákóczi ákjaiból alakult 1934-ben. A „liliomos és a tánc reggelig tartott.
ig tartó átmeneti helyzet, mivel a pámozi 280 férõhellyel várta a nézõket. fiúk” szabadidejükben rendkívül mozO. Z. M.
Az olcsóbb filmszínházjegyek mindössze néhány fillérbe kerültek, tehát
mindenki számára elérhetõ volt. Rendkívül széles és változatos mûsort tûzött
rületén is kipróbálta maAz alkotóval való találkozást mina vetítõvászonra mindkét községi dig izgalmas, titokkal teli várakozás elõgát, nem kevés sikerrel.
mozi. Népszerûségükre jellemzõ, hogy zi meg. Milyen lesz a személyisége, a
Igaz, a tárcanovellákból
az 1930-as években az emberek köálló, könyvbe rendezett
lénye, annak tudatában, hogy olvasrülbelül annyi pénzt adtak ki mozijegyûjtemény darabjai kotuk verseit, írásait?
gyekre, mint minden nyomdaipari terrábban már olvashatók
mékre, sajtóra, kalendáriumokra és
voltak irodalmi lapokban,
Kellemes órát tölthettek a kortárs makönyvekre együttesen.
magazinokban és napilagyar irodalom egyik jelentõs képviseA sport, amit a századelõn még vipok irodalmi mellékleteilõjével mindazok, akik február 24-én
szonylag szûk rétegek ûztek, a két há- ellátogattak a Népházba, ahol Tóth
ben. Történetei elgondolború között tömeges méretû idõtölkodtatnak és szórakoztatKrisztina költõ, író, mûfordítót látta ventéssé vált. Városunkban a „Jókai Sport- dégül a szerencsi Városi Kulturális
nak is egyben, miközben
kör” 1924-ben 67 taggal kezdte meg Központ és Könyvtár.
filmszerûen peregnek le
mûködését, atlétika, futball, korlát és
A beszélgetés során Takács Fanni és Tóth Krisztina (balra) a szerencsi Nép- szemeink elõtt. Tóth Kriszkorcsolyázás sportágak gyakorlásával. Batta Donáta, a Bocskai István Gimtina irodalmi alkotásaiért,
házban találkozott olvasóival.
Szándékuk volt, hogy fejlesszék a tag- názium diákjai közremûködésével az
munkásságáért számos díjság mozgásszeretetét, tökéletesítsék a írónõ alkotói személyiségébe pillantloma megszerzése után 1994 és 1998 ban és elismerésben részesült.
sportágakban résztvevõk erõnlétét. A hattunk be. Tóth Krisztina beavatta az között a Francia Intézet munkatársaA szerencsi találkozón saját elõadátornaünnepélyek keretében megtartott
ként dolgozott.
sában halhattuk legkedvesebb verseit,
érdeklõdõket versei és novellái szüleversenyek voltak a fokmérõi a sportAz írónõ kifejezõeszközeinek tárháza s az utolsóként megjelent novelláskötésének titkaiba, megismerhettük az alkör éves munkájának és felkészültsékotó ember gondolatait, eseményeket, rendkívül gazdag. Nemcsak tárgyak, tetébõl olvasta fel egyik megmosogének. További sportklubok alakultak emberi történeteket, amelyek hatnak hanem szellemi alkotások létrehozályogtató történetét.
1925-ben, a Szerencsi Csokoládé és mûvészi énjére.
sában is kifejezi önmagát és gondolaEzúton szeretnénk köszönetünket
Cukorgyár tagjaiból, majd 1928-ban
tait. A szobrász és ólomüveg-készítõ kifejezni a Magvetõ Könyvkiadó képTóth Krisztina mûvészcsaládból szárdr. Erõs János vezetésével Tenisz mazik, az édesanya ötvös, a nagypamûvész az irodalom területén is sokviselõjének, János Rozáliának önzetEgyesület is létesült. A mozi és a töoldalú. Költõ, író és mûfordító egyben. len támogató közremûködéséért, melypa pedig grafikus volt. Ennek tudatámegsport terjedése egy nagy életforElõször 1983-ban, az Ifjúsági Manek során az írónõ alkotásaiból tíz köban talán nem is meglepõ, hogy õ már
maváltás kezdetérõl tanúskodnak. Ez a Képzõmûvészeti Szakközépiskola gazin hasábjain jelent meg verse nyomtetet ajándékként a Városi Kulturális
a forradalmi jellegû átalakulás, amely- szobrász szakán érettségizett. Tanultatásban. 1989-ben Õszi kabátlobogás Központ könyvtárának rendelkezésének a „végterméke” korunk legkümányait az ELTE magyar–történelem címmel jelent meg verseskötete, majd re bocsátott. A könyvek hamarosan köllönfélébb technikai eszközökkel felcsönözhetõek lesznek. Rendezvényünk
szakán folytatta, közben a ’90-es évek ezt követte A beszélgetés fonala; Lászerelt, uniformizált jóléti tömegtártogatás; Árnyékember; Porhó; Lona TÁMOP-3.2.4. jelû olvasás- és szolPárizsának irodalmi világába is belesadalma, a magyar népesség egészét kóstolt, hiszen az elnyert kétéves pádoni mackók; Síró ponyva; Fény, vigáltatásnépszerûsítõ könyvtári pályázat
ekkor még távolról sem járta és forszony. 2006-ban (Vonalkód) és 2009- keretében jött létre.
rizsi ösztöndíj alatt kortárs francia iromálta át.
ben (Hazaviszlek, jó?) a prózaírás teKazsik Marianna
dalom fordításával foglalkozott. A dip-

VENDÉGÜNK VOLT TÓTH KRISZTINA

lyázat és a munkálatok befejezése idõhöz kötött. Az átépítésre és restaurálásra
elszállított orgonát szerzõdés szerint április 15-ére be kell építeni, ez pedig már
csak a tiszta, kész templomban történhet meg. Külön nehézség, hogy a református templom mûemléképület és a
munkálatok elhúzódnak a mûemlékvédelmi engedélyeztetések miatt.
Mint megtudtuk, 1903-ban egy felújítás során sötétkék mennyezetet kapott a templom csillagokkal, a falak pedig kõutánzatúra voltak festve. Az 1980as rekonstrukciónál az Országos Mûemlék Felügyelõség csak fehér falakat engedélyezett. A jelenlegi megújulás is ennek jegyében zajlik: maradnak a fehér
falak, de ezt megelõzõen azokat meg
kell bontani, hogy az elektromos vezetékeket kicseréljék a szakemberek.
Mindezt megelõzi egy vizsgálat is, hiszen a restaurátorok korábbi freskók után
kutatva nézik át a falakat. A külsõ rekonstrukcióhoz a templom körüli török
kori védõfal felújítása, valamint a kert
régészeti felkutatása is hozzátartozik.
– Nagy reménységgel várjuk, hogy hamarosan a kívül-belül megújított templomban tudjuk Istent dicsérni – nyilatkozta Börzsönyi Józsefné. – Imádkozunk
a munkáért, a munkásokért, akik ott dolgoznak. A böjti úrvacsoraosztás még valószínûleg a gyülekezeti házban lesz,
de húsvétra már szeretnénk újra birtokba
venni a templomot.
– Néhány hete már a Kisboldogasszony templomban is komoly kivitelezés kezdõdött. Tóth László plébános elmondása szerint ez idõszakban
kevesebb hívõ látogatja a miséket, pedig megoldották a templom nélkülözésébõl adódó problémát. Mint kiderült, hétköznapokon a plébánia 30 férõhelyes hittantermében tartják a szentmiséket, hétvégén pedig az egykori katolikus iskolában, a több évtizede úttörõházként emlegetett épület földszinti, mintegy 80-100 férõhelyes helyiségében jönnek össze a hívek. A
fûtött termet székekkel, asztallal, oltárral
rendezték be, és elhelyezték Szûz Mária szobrát is. A nagyböjt programjait,
mint például a keresztúti ájtatosságok,
a Munkás Szent József templomban
tartják meg. Ezen kívül a vasárnap délelõtti miséket és egyéb nagyobb rendezvényeket is a város peremén levõ
templomban tartják. – Nem igazán szerencsés idõpontban történik ez a felújítás, mert még hideg az idõ, és a hívek kiszorultak a megszokott helyükrõl
– emelte ki kérdésünkre az atya. – A
Munkás Szent József templomban elférnénk ugyan, de az idõseknek már
nagy a távolság, az esti órákban pedig
már nem szívesen botorkálnak el odáig. A turisták, és a pár percre, olykor
csak egy-egy imára betérõ hívek is hiányolják a templomot. Sajnos, a rászorulók számára felajánlott adományok gyûjtésére szolgáló Szent Antal
perselyhez sem lehet most betérni. Bízunk benne, hogy április végére valóban megújul a Kisboldogasszony templom és környezete – fejezte ki reményét Tóth László.
H. R.
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SZABADIDÔ

KARINTHY-IDÉZET
Vízszintes:
1. Karinthy Frigyes idézetének
elsõ része. 12. Forma. 13. Hasonló.
14. Kiejtett F! 15. Nukleáris medicina röviden. 16. … angyal, mexikói
romantikus filmsorozat. 17. Táplálkozni. 19. Fül angolul. 21. Japán város. 23. Szén, jód, nitrogén. 24. Szikra két ember között. 26. Pan .., volt
légitársaság. 28. Téli sport. 29. Páros
mássalhangzó. 31. … Virág, hazai lemezlovas. 33. E.W. 35. Becézett nõi
név. 37. Kínai nagyváros. 42. Törpe
patás. 43. Hazai tájegység. 47. Felmenõ. 48. Ilyen csontunk is van. 49.

Maga. 51. Forró ital. 53. Római 52.
54. Kémlelem. 57. Los Angeles. 58.
Urán, fluor. 59. Becézett nõi név. 61.
… Lincoln, az USA elnöke volt. 62.
Háztetõ készülhet belõle. 64. Szerzõ.
66. Görög mitológiai alak. 67. Elõtag:
kettõ. 68. Edinburgh lakója.
Függõleges:
2. Becézett anya. 3. Részben mulat! 4. Rag, a -nek párja. 5. Azonos
mássalhangzók. 6. Méhecskék végzik. 7. Könyv rendeltetésszerû használata. 8. Fejet tartja. 9. Kettõzve:
apó. 10. … step, tánc. 11. Idegen

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ
MÛSORA
MÁRCIUS
11. (péntek) 19 óra:
12. (szombat) 19 óra:
16. (szerda) 19 óra:
17. (csütörtök) 17 óra:
18. (péntek) 19 óra:
19. (szombat) 19 óra:
20. (vasárnap) 15 óra:
22. (kedd) 19 óra:
23. (szerda) 17 óra:
24. (csütörtök) 19 óra:
25. (péntek) 19 óra:

KÉPZELT BETEG Bemutató elõadás
KÉPZELT BETEG Csiky bérlet
HOTEL MENTHOL Bérletszünet
KÉPZELT BETEG Zrínyi ifj. bérlet
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Földes ifj. bérlet
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Latinovits bérlet
KÉPZELT BETEG Déryné bérlet
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Egyetemi bérlet
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Kossuth ifj. bérlet
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Madách bérlet
KÉPZELT BETEG Vörösmarty bérlet

nõi név. 15. Az idézet
második része. 16. Rákfajta. 18. Nitrogén, szén.
20. Rév végei! 21. Yoko
…, Lennon kedvese. 22.
Azonos magánhangzók.
25. Isi elõtt van! 27. Nagyobb lesz. 30. Zsák közepe! 32. Munkaidõben.
34. Ebbõl alakult ki a
bridzs. 36. Kevésbé ismert sportág. 38. Anódban van! 39. Rangjelzõ.
40. Dörzsölõ hatású. 41.
Közel-keleti állam. 44.
Kémiai fogalom. 45. Középen nyom! 46. Idegen
férfinév. 50. Római császár volt. 52. Megvásárolható. 55. Éra végei!
56. Critical ..., biciklis
felvonulás. 60. Vagyunk
angolul (ARE). 63. Dávid
Zoltán. 65. Oxigén, kén.
Sz. A.
A február 25-ei keresztrejtvény helyes megfejtése: Akinek nyerõ kártyái vannak, az tisztességesen játszik.
A helyes megfejtést beküldõk közül Juhász Józsefné, Szerencs, Ságvári u. 10. szám alatti lakos, valamint
a megfejtést SMS-ben beküldõk kö-

zül a 70/953-6724-es telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs, Népház)
vehetik át. A március 11-ei kereszt-

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

ZENEALATTJÁRÓ

A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyekhez mellékelték ezt a szelvényt:

avagy könnyûzene mindenkinek

KORMORÁN:
MAGYAR KETTÕS

A „Magyar kettõs” a Kormorán egyik
legkülönlegesebb zenealbuma. A felvételeken nemcsak az együttes muzsikusai zenélnek, hanem van valamilyen furcsa szimbolikus jelentése annak, hogy énekesek kaptak meghívást
a Felvidékrõl (Vadkerti Imre), a Vajdaságból (Fehér Nóra), Kárpátaljáról
(Pál Eszter), és Székelyföldrõl (Ferencz
József, Simon Adorján) is. A határokon
átívelõ magyarságtudat áthatja az albumot, hiszen „Új idõk” új dalokat kívánnak. A Kormorán a „Lélek kapujában” kopogtat és „Jó reggelt kíván” az
illúzióknak, olyan vendégmûvészekkel
is, mint Deák Bill Gyula, Pintér Tibor,
és az ex-kormorános Margit József. A
Kormorán-hangzáshoz hûen, szokásos
módon megszólal a tekerõlant, a töröksíp, a hegedû, a duda és komoly szerepet kapnak a gitárok. Az album igazi folk-rock, vad hangzásokkal és lírai
betétekkel. „Rólad szól ez a dal” –
énekli az együttes az album végén, és
ha végighallgatjuk mind a tizenöt dalt,
hatalmába kerít az érzés, hogy bármelyik nóta valóban rólunk, saját magunkról szól. (forrás: hungaroton.hu)

KESHA – THE REMIX ALBUM
A globális szupersztár, Kesha örömmel jelenti be, hogy március 21-én

kerül a boltok polcaira elsõ remix lemeze „I Am The Dance Commander
+ I Command You To Dance: The Remix Album” címmel. Ez Kesha elsõ
remix albuma, és többek között olyan
világhírû dj-k közremûködésével készült, mint Switch, DJ Skeet Skeet, Fred
Falke és Dave Aude. Az „Animal” és
az „Animal + Cannibal” legnépszerûbb dalaiból készültek a mixek,
beleértve a „TiK ToK” és a „We R Who
We R” címû dalokat, a „Sleazy” remixét, melyet Andre 3000 közremûködésével készítettek. Kesha legfrissebb slágere, a „Blow” Amerikában pillanatok alatt a listák élére ugrott, és az énekesnõ jelenleg futó „Get
Sleazy” nevû turnéjának minden koncertjére elkelt az összes jegy. A turné február 15-én indult Portlandben,
a végállomás pedig május 7-én Las
Vegasban lesz.
Kesha az „Animal + Cannibal”
címû albumot népszerûsíti turnéja során, amely november 22-én megjelent, a korábban platinalemezzé vált
„Animal” címû korong de luxe változataként. Az IFPI szerint a „TiK ToK”
2010-ben a világon a legtöbb példányszámban digitálisan értékesített
sláger, több mint 12,8 millió letöltéssel. Kesha egy igazi nemzetközi
„erõmû”, az „Animal” arany, platina
vagy multiplatina státuszt ért el öszszesen hét országban, és 2010-ben ez
volt a legnagyobb példányszámban
elkelt, nemzetközi énekesnõ által készített debütáló album az Egyesült Királyságban. (forrás: sonymusic.hu)

PINK –
GREATEST HITS...SO FAR!!!
A ma már ikonnak számító, erõteljes
énekhangjáról és vadóc külsejérõl ismert Pink megjelentette „Greatest
Hits... So Far!!!” címû vadonatúj válogatásalbumát, amelyen a legnagyobb slágerek mellett helyet kapott
három új dal is, köztük a hosszú idõ

óta közremûködõ Max Martin producerrel közösen írt és készített „Raise Your Glass” címû rádiós slágerrel. A harsány, mégis ünnepélyes
„Raise Your Glass” már hallható a rádiókban világszerte. A „Greatest Hits...
So Far!!!” standard papírtokos CD-változat mellett egy exkluzív kivitelû CD
+ DVD változatban is napvilágot látott, amely tartalmazza az összes eddig készült videoklipet is.
2000-es debütálása óta, Pink (Alecia Moore) a saját maga által kikövezett úton haladt sikerei felé, mint
tehetséges énekes, dalszerzõ, elõadó. Legutóbb bámulatos, „Glitter In
the Air” címû dalának akrobatikus elõadásával emelte még magasabbra a
lécet a 2010-es Grammy-díj átadón.
Az elmúlt két évben Pink megállíthatatlanul járta a világot turnéjával,
Európát, Észak-Amerikát és Ausztráliát is érintve, a rajongók és kritikusok egyöntetû lelkesedése mellett.
Mára a pennsylvaniai születésû Pink
globális szupersztárrá vált, és több
mint 30 millió albumot, 1 millió
DVD-t és közel 20 millió iTunes tracket adott el világszerte. Korábbi albumai a Can’t Take Me Home (2000),
a Try This (2003), az I’m Not Dead
(2006) és a Funhouse (2008). (forrás:
sonymusic.hu)

BIKINI – ELMÚLT ILLÚZIÓK
Már kapható jövõre a harmincadik születésnapját ünneplõ Bikini
együttes új lemeze. Ilyenkor illik a
jubileumra készülõdni, nosztalgiakiadványokkal elárasztani a közönséget. D. Nagy Lajos, Lukács Peta,
Németh Alajos, Mihalik Viktor, Makovics Dénes és Bördén Szabolcs
azonban nem óhajt a múltban idõzni, a zenészeknek bõven van mondanivalójuk a máról. Az „Elmúlt illúziók” címet viselõ album tíz új, igazán aktuális dalt tartalmaz. Potenciális slágerek – mint például a lemez

rejtvény megfejtésének beküldési
határideje: március 18. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a 20/9402066 számra.

KERESZTREJTVÉNY
2011. március 11.

elsõ kiadott single-je, a Szép vagy –
éppúgy megtalálhatók köztük, mint
mélyebb, elgondolkodtató darabok,
ahogyan az a Bikinire mindig is jellemzõ volt. Mindez a tõlük megszokott magas színvonalon, hogy
csak pár példát említsünk: az „Adjon az ég” ideális kezdõszám lehet
akár a jubileumi koncerten is, „Az
õrtoronyból” pedig hamisítatlan Bikini-ballada, a „Közeli helyeken” és
„A világ végén” méltó társa. A digipack kiszerelésben megjelent kiadvány különlegessége, hogy a CD mellé DVD is jár, ez utóbbin a tavaly
nyáron forgatott koncertfelvételek
láthatók. A videók öt, ilyen formában még meg nem jelent dalt örökítenek meg. (forrás: emimusic.hu)

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Femme Fatale. A helyes választ
beküldõk közül Kiss Károlyné, Szerencs, Kossuth L. u. 19/B szám alatti
olvasónk, valamint a megfejtést SMSben beküldõ 70/953-6724-es telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket munkaidõben vehetik át a
szerkesztõségben. Játékunk új kérdése: Hány dalt tartalmaz a Bikini – Elmúlt illúziók címû albuma? A válaszokat postai borítékban vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá:
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HOROSZKÓP
BEFOGTÁK A SÓLYMOKAT

A tabella második helyén álló
Nagykõrösi Sólymok KE gárdáját fogadta hazai környezetben február 26án az NB II Keleti csoportjának élén
álló szerencsi férfi kosárlabdacsapat.
Együttesünk meggyõzõ fölénnyel,
94–70 arányban gyõzte le legfõbb riválisát.

SZVSE: Jakab L. (16/3), Birk L.
(16/9), Takács K. (9/3), Kovács S.
(21/6), Endrész T. (22/3). Csere: Szárnya G. (8), Molnár K. (2), Kovács Á.,
Marton P., Szarka I., Pallai Á. Edzõ:
Gulyás László. A negyedek eredményei: I. 28–18, II. 24–18, III. 17–17,
IV. 25–17.
A tavaszi idény egyik legfontosabb
mérkõzése jól indult a házigazdák
számára, akik néhány perc alatt 11–
4 arányú vezetésre tettek szert. Az ellenfél idõkérése után hamar 11–9-re

módosult az állás, azonban a szerencsiek közül Kovács Sándor, majd
Jakab László és Birk László egyaránt
hárompontos találattal növelte a védekezésben is kitûnõ teljesítményt
nyújtó szerencsiek elõnyét, akik egy
szép akció végén Szárnya Gábor találatával 28–18-as vezetéssel zárták
az elsõ negyedet.
A második játékrészt Endrész három pontot érõ dobása nyitotta meg,
majd a hatalmas tempót diktáló házigazdák fokozatosan növelték az elõnyüket. Endrész és Kovács Krisztián
rugalmassága a palánk alatt a lepattanó labdák megszerzésében jelentett segítséget, míg Kovács Sándor rutinja és kiemelkedõ játéktudása védekezésben és támadásban egyaránt
hasznosnak bizonyult. Az 52–36-os
eredménnyel záruló elsõ játékrész
után Gulyás László edzõ az alábbi-

akat fogalmazta meg csapatának:
„Nagyon nehéz második félidõ elõtt
állunk. A tizenhat pont az a különbség, amit még meg lehet fordítani, de
nagy verés is lehet belõle.”
A házigazda együttes a gyõzelem
megszerzését tartotta az egyetlen elfogadható eredménynek, ami áthatotta a csapat teljesítményét. Egy-egy
nehezebb pillanatban mindig akadt
játékos, aki az ellenfél kosarába találva tovább lendítette a gárdát a holtponton. A kritikus idõszak a harmadik negyed elejének néhány perce
volt, amikor 72–60-ra felzárkóztak a
nagykõrösiek. Gulyás Lászlónak
azonban az idõkérés alatt sikerült felráznia játékosait, akik végül megérdemelten nyerték meg 94–70 arányban a találkozót. A csapat valamennyi tagja elismerést érdemel a
mérkõzésen nyújtott teljesítményéért.

MEGSZAKADT VERETLENSÉGI SOROZAT

Hazai pályán ért véget az NB IIIban szereplõ szerencsi asztalitenisz-csapat hibátlan teljesítménysorozata. Együttesünk február 12-én
Ózd együttesétõl 6–12 arányban kapott ki az általános iskola Rákóczi
épületének tornatermében.

Õsszel a mieinknek sikerült meglepniük otthonukban a borsodi gárdát, akik most visszavágtak a fiaskóért. A két párosunk nagyarányú vezetés után kapott ki. Egyéniben folytatták jó teljesítményüket a vendégek,
akiknek a soraiban játszott az 1972ben magyar bajnoki címet szerzõ Beleznay Mátyás. A házigazdák közül
Köllõ András mind a négy mérkõzését megnyerte, Korály Tibor kétszer
volt eredményes.
A megyei küzdelemsorozatban
szereplõ szerencsi pingpongcsapat a

tavaszi forduló második mérkõzését
február 3-án játszotta Sátoraljaújhelyen. A betegség miatt tartalékosan
kiálló gárda az elvárható biztos
gyõzelem helyett csak döntetlent tudott elérni. Pontszerzõk: Csorba II.
István (3), Korály Csaba (3), Tatár Béla
(3). Csorba I. István (0). Párosban:
Csorba II – Tatár (1), Csorba I. – Korály Cs. (0).
A megyei csapat február 16-án a
Diósgyõri Sólymok együttesét fogadta hazai környezetben. A találkozón a teljes létszámmal kiálló helyi gárda 14–4 arányban magabiztosan nyert. Gyõzelmek: Tatár Béla
(4), Csorba II. István (3), Gazdóf Barnabás (3), Korály Csaba (2). Páros:
Csorba – Tatár (1), Korály – Gazdóf
(1).
Az Ózd elleni vereség ellenére a
tabellát három pont elõnnyel vezetõ

NB III-as asztalitenisz-csapat februárban hazai környezetben Tiszaújváros gárdájával mérkõzött. A mindvégig nagy fölényben játszó házigazdák – volt, amikor 10–2-re is vezettek a szerencsiek – végül 11–7
arányban diadalmaskodtak a középmezõnyhöz tartozó ellenfelükkel
szemben. Gyõzelmek: Köllõ András (4), Stadler Tamás (2), Korály Tibor (2), Filácz Attila (1).
Páros: Köllõ – Korály (1), Stadler –
Filácz (1).
A MEAFC Vándorkupán február
19-én a Miskolc-Egyetemvárosban a
döntõt Köllõ András és Korály Tibor,
Szerencs Város Sportegyesületének
játékosai vívták. A kupát Korály Tibor nyerte el, második helyen Köllõ
András végzett. Ugyanezen a versenyen az ifjúsági korúak versenyében Stadler Tamás a negyedik lett.

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
IRÁNY AZ ORSZÁGOS DÖNTÕ
Az országos szabadfogású birkózóbajnokság területi selejtezõjén vettek részt február 26-án Püspökladányban Szerencs Város Sportegyesülete birkózó szakosztályának fiataljai. Az öt megye versenyzõit felvonultató mezõnyben
a serdülõk között Golopi József (63 kg) és Koncz Bence
(69 kg) 1. helyezést értek el, továbbjutva az országos döntõbe, amit júniusban Kaposváron rendeznek meg. A diák
I. korcsoportban induló Golopi Gergõ (46 kg) két tus gyõzelemmel, egy vereséggel ezüstérmes lett, ugyancsak bekerülve a fináléba. Kecskés Marcell és Sági Márk tisztes
helytállással öregbítették az egyesület jó hírnevét.

AZ ÉV SPORTLÖVÕI

jat Miskolcon. A Szerencs-Ondon
élõ Butykai Zoltán, a Taktaharkányi Lövész Klub versenyzõje
2010. Legeredményesebb sportlövõje elismerésben részesült.
Hasonló sikerekkel büszkélkedhet ifj. Butykai Zoltán (fotónkon) is, aki a Nyíregyházi Polgári Lövész Egylet versenyzõjeként a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzattól érdemelte ki a legeredményesebb sportlövõnek járó díjat. A
szerencsi Bocskai István Gimnázium negyedik évfolyamos diákja nyolcéves korától rabja e sportnak, világversenyen elért kiemelkedõ eredményei mellett ifjúsági
magyar bajnoki címmel is büszkélkedhet.

LABDARÚGÓ-IGAZOLÁSOK

Idõsebb Butykai Zoltán a megyeházán vehette át
az elismerést.
Újabb jelentõs sikereket értek el a közelmúltban városunk sportolói. A közelmúltban adták át a BorsodAbaúj-Zemplén Megye Legeredményesebb Sportolója Dí-

A téli igazolási idõszakban a szerencsi felnõtt labdarúgócsapatból Megyaszóra távozott Bascsúr Sándor. A
keretet erõsíti a Tállyáról visszatérõ Szentirmai Gergely
és a korábban Prügyön játszó Horváth Gábor.
Az ifi gárdából a hálóõr Spisák Norbert Mezõzomboron folytatja sportpályafutását. A helyére kölcsönjátékosként a Monokról érkezõ Lendvai Gergely lép. A
csapathoz szegõdött új futballistaként Varga Roland és
Varga István, Mádról Sipos Zoltán, Olaszliszkáról Vas
Viktor, a BVSE-tõl Gacsályi Norman és Esztárról Nagy
Csaba.
A szerencsi labdarúgócsapatok március 5-én Monokon játszottak edzõmérkõzéseket. Az utánpótlás együttes 1–0 arányú vereséget szenvedett, míg a felnõtt csapat 2–5-re gyõzte le a házigazdákat.

március 11. – március 25.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Elégedett lehet a sorsával, hiszen a bolygók most kényeztetni fogják. A Jupiter – Nap –
Merkúr hármasa márciusban a
legjobb tulajdonságait hozza elõ, így könnyen
elérheti céljait (nemcsak a munkában, hanem
a magánéletben is). Születésnapi bulija vendégeit ne az érdekei, hanem az érzelmei alapján válogassa meg. Meg kellene tanulnia
nemet mondani. És nemcsak a munkában! A
magánéletben is. Sok csábításnak lesz kitéve,
és ha minden kalandba belemegy, a végén
nem fogja megismerni, mit jelent a szó: boldogság. Ha nem szán elég idõt önmagára,
pontosabban a pihenésre, akkor egy betegség
készteti lassításra.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
A Vénusznak köszönhetõen
önre mosolyog a szerencse a
szerelemben és a hivatásában
is. A párjával közös üzleti (vagy
ingatlannal kapcsolatos) tervei szép hasznot
ígérnek. Fortunára kivételesen a szerencsejátékokban is számíthat. De azért ne kockáztasson sokat. A fõnyereményt ugyanis feltehetõen
nem ön nyeri. A Jupiter kedvezõ sugárzása különösen a házasság elõtt állókat segíti. A most
kimondott igen ugyanis hosszú, tartós boldogság záloga lehet. Ha már ezen túl van, akkor a
munkában találja meg azt az örömöt, amire
régóta várt. Talán nyilvános elismerésben is részesül. Szépen ívelõ karrierje a párkapcsolatát
is bearanyozza.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
A Mars a baráti kapcsolatait
zilálhatja szét. A partnere és a
barátai között élezõdõ vitában
nagyon diplomatikusnak kell
lennie, hogy az egyensúly megmaradjon. Telihold táján egy kiélezõdõ munkahelyi vitában
pedig csak akkor lehet öné a végsõ szó, ha
nem fordul szembe eddigi szövetségeseivel –
anyagi okok miatt. Az elõzõ hónapok felfokozott munkatempója kicsit lelassul, végre már
nemcsak utolérheti magát, hanem a pihenésre
is gondolhat. Utazzon el, fedezze fel a természet ezer apró szépségét. A bolygók azt jelzik,
hogy a szerelem az otthonától távol várja. Ha
párban él, a közös kiruccanás elmélyítheti a
kapcsolatukat.

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
A Mars türelmetlenné teszi.
Meggondolatlan szavaival mégsem haragítja magára a világot,
ugyanis a kitartását és a bajban
megmutatkozó ragyogó ötleteit még azok is elismerik, akik egyébként a modora miatt nem
rajonganak önért. Valakinek sikerül a sebezhetõségét is feltárnia. Mehetnékje támad, nem
tud megmaradni a megszokott környezetben.
De aligha az most a megoldás, ha a barátaival
csatangol. Nagyon valószínû, hogy azért nem
találja a helyét otthon, mert valami elõl menekül. Ha a kedvesével felkeresné azokat a helyeket, ahol régen boldogok voltak, rájönne,
mi a baj.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Mindenképpen legyen határozott, valaki ugyanis a fejébe
vette, hogy keresztbe tesz a karrierterveinek. Ha odafigyel minden apró részletre, semmi baj nem érheti. Ne
térjen ki a viták elõl, ne söpörje szõnyeg alá a
problémákat. Mondjon határozott nemet minden olyan lépésre, amivel nem ért egyet. Az
idei tavasz még a játékok, a szórakozás ideje,
amikor esze ágában sincs valaki mellett elkötelezni magát. Társasági élete felélénkül, és
bárhol fordul meg, mindig a középpontba
kerül. Élvezi a kis flörtöket, de nem tud mit
kezdeni azzal, aki mélyebb, komolyabb kapcsolatra vágyik. De feltûnhet valaki, aki türelmes és kivár…
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Három fontos bolygó is a karrierépítésben lesz segítségére.
Megszabadulhat eddigi legkeményebb vetélytársától, mert
olyan helyre kerül, ahonnan már nem keresztezik egymás útját. Feljebb léphet a ranglétrán,
ha most tényleg a munka keményebbik végét
ragadja meg, és ha naprakészek a szakmai ismeretei. Szerelmi civódás, viták, sértõdés teszi
tönkre a hangulatát. Túlságosan a lelkére vesz
mindent, közben nem veszi észre, hogy bizonytalansága, féltékenysége, labilis lelkiállapota már a környezetében élõkre is negatív
hatással van. Ha a partnere ebben a nehéz
idõszakban is ön mellett marad, az a legbiztosabb jele, hogy szereti.
Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Mivel úgy érzi, a viták ellenére mégiscsak mostani párja
az igazi, hajlandó a békülésre.
S amikor végre sikerül rendezni
otthon a dolgokat, Ámor épp önt veszi célba –
ezzel alaposan felborítja a nyugalmát. A
hónap végére már bánja a békülést, mert úgy
érzi: elvesztette a szabadságát. Pedig épp így
óvja meg! Imádja, ha dicsérik. Egy kedves elismerésért bármire képes. A Mars ezúttal nem
a vitatkozó kedvét, hanem versengõ hajlamát
lobbantja lángra. Meg akarja mutatni a világnak (vagy a kedvesének?), hogy milyen sokra
képes. Szórakozásként is olyasmibe kezd, ami
próbára teszi akaraterejét, türelmét, állóképességét.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Ha valaki a hibáira figyelmezteti, ne sértõdjön meg. A kívülállók más szemmel látják
önt, és megmondhatják: mitõl
fordul visszájára még a jó szándéka is. Kíváncsiságból igent mond egy titkos randevúra. Ez
a kiruccanás azonban csalódással végzõdik.
Talán a lelkiismeret-furdalás miatt nem tud felszabadultan viselkedni. Az hozza ki a sodrából leginkább, ha valaki mást mond, és
másként cselekszik. Ön ugyanis nem hajlandó
az alakoskodásra. Csakhogy vannak helyzetek, amikor a kegyes hazugság, vagy az elhallgatás többet ér a nyersen kimondott
igazságnál. Valaki megtanítja mérlegelni és
különbséget tenni jó és rossz között.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Ahhoz, hogy sikeres és boldog legyen, a régóta húzódó
szakmai (és érzelmi) problémáit
rövidre kell zárnia. A bolygók
segítségére lesznek, de a döntés az ön kezében van. Ha most is elodázza a kényes kérdések napirendre tûzését, a felhalmozódó
gondok akkor tetõznek, amikor másra kellene
az energiája. Nagyszerûen kitervelte, hogyan
változtatja meg maga körül a világot, s benne
saját életét. De a valóságba ezek a tervek nagyon nehezen ültethetõk át. Anyagi gondjai
ugyanis a legmeghittebb pillanatokban is nyomasztják. Ha hagyná, hogy a partnere kiragadja a hétköznapokból, a bajokon is
könnyebben túljutna.
Bak (XII. 22. – I. 20.)
Munkahelyén olyan feladattal kell megbirkóznia, ami nem
látványos, de elengedhetetlen
a késõbbi sikerhez. Anyagi
problémáit is sikerül rendezni. A Vénusz lehetõséget teremt arra, hogy egy korábbi baklövését korrigálja, és új esélyt adjon a
párjának, illetve önmagának. Már ezerszer
elhatározta, hogy a család kedvéért „megtanul” lazítani, de amikor elérkezik az édes
semmittevés ideje, kifejezetten rosszul érzi
magát. Pedig a lakásfelújítás vagy a rokongyerekek felügyeletének elvállalása nem a legideálisabb kikapcsolódás. Romantikusabb
program kellene. Hagyja, hogy a párja szervezze meg!
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
A véletlenek a kezére játszanak, a külsõ körülmények
pedig rákényszerítik a változtatásra. A munkahelyi átszervezések hatására, vagy egy nagyon kedvezõ
pénzügyi ajánlat révén megindul a fantáziája.
Most megmutathatja, mire képes. A határidõs
munkákat inkább egy nappal elõbb, mint egy
órával késõbb adja le! Ha most nem ellenkezik, és hagyja, hogy a partnere (vagy újdonsült ismerõse) elkápráztassa és levegye a
lábáról, akkor mire beköszönt a nyár, szinte
biztos, hogy ön lesz a szingli életmód ellenzõinek szószólója. Nemcsak a függetlenségét
adja oda boldogan, de már az összeköltözést,
gyermekáldást is fontolgatja.
Halak (II. 20. – III. 20.)
A kemény kihívások után
most kicsit lazíthat. A Halak
jegyben járó Mars nagyon
mozgalmas napokat, új élményeket ígér, amikor a pihenés, a regenerálódás vagy szakmai tudásának elmélyítése
mellett a magánélete is rendezõdhet. A Vénusz egy régi kedves ismerõst hoz az útjába,
aki a régi érzéseket is újraélesztheti. Valami
váratlan esemény teljesen feldúlja majd a
napjait. Elsõsorban otthoni nyugalmának
mondhat búcsút. De aggodalomra semmi ok,
mert ami az elsõ napokban bosszúságot
okoz, hosszú távon nagyon is a javát (kényelmét) szolgálja. Persze, ha a mérgét a párján vezeti le, a megnyugvás csak sokára lesz
meg.
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SZERENCSI TÜKÖR

ÚSZÓ-DIÁKOLIMPIA SZERENCSEN

Szerencs volt a házigazdája a Magyar Diáksport Szövetség által
szervezett úszás-diákolimpia megyei döntõjének.

Megyei bajnoki címet
szereztek az alábbi szerencsi versenyzõk: Vasvári
Adél (1999) 100 m hátúszás
(1:27,7), Majoros Réka
(1999) 50 m mellúszás
(0:42,6), Farmosi Zsombor
(1999) 100 m hátúszás
A február 22-én a
(1:20,7), 4 x 50 m fiú gyorsvárosi tanuszodában
váltó (Laczkó Balázs, Szemegrendezett versemán Gábor, Farmosi Zsomnyen a III. (1998–1999.
bor, Kovács Kristóf) (2:19,3),
évi születésûek) és a IV.
Kiss Viktória (1997) 100 m
korcsoport
(1996–
gyorsúszás (1:10,9) és 100
1997.) versenyzõi vetm hátúszás (1:19,2).
tek részt két kategóriáTovábbi szerencsi éremban: az „A” kategóriás, A fiú gyorsváltó balról: Kovács Kristóf, Szemán Gábor,
szerzõk: Farmosi Kata
ún. plasztikkártyás ver- Farmosi Zsombor és Laczkó Balázs.
(1999) 100 m gyorsúszássenyzõk közvetlen nevezéssel, míg a „B” kategóriások – gimnáziumi tantermek egy részét is ban 2. hely, 4 x 50 m leány gyorsköztük a szerencsi általános iskolá- igénybe kellett venniük a szer- váltó (Majoros Réka, Mészáros Réka,
Farmosi Kata, Vasvári Adél) 3. hely,
sok – körzeti versenyen szereztek jo- vezõknek.
Harminchat versenyszámot ren- Petrusovics Máté (1996) 100 m gyorgot a részvételre. A tét a megyei bajnoki címek megszerzése, valamint az deztek az egyes korcsoportoknak, ne- súszásban 2. hely.
A versenyzõk mindannyian a Szeáprilis 2-án Hódmezõvásárhelyen meknek, illetve kategóriáknak: gyorsmegrendezendõ országos döntõre váltó (4 x 50 méter), gyorsúszás (100 rencsi Általános Iskola tanulói. A dim), mellúszás (50 m vagy 100 m), hát- ákolimpiai V–VI. korcsoport megyei
való kvalifikáció volt.
A programra a 13 megyei diák- úszás (100 m) és pillangóúszás (100 versenyét március 11-én rendezik
olimpiai körzetbõl mintegy 250 spor- m). A nagyszámú hazai szurkolóse- meg Miskolcon, ahol a Bocskai István
reg hat alkalommal örülhetett sze- Gimnázium több úszója és gyorsváltoló érkezett. A csapatok, illetve a 22
tagú versenybíróság elhelyezése ér- rencsi aranyéremnek és az ezzel tója is esélyes az éremszerzésre.
K. A.
dekében a Nevelési Tanácsadót és a járó továbbjutásnak.

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
VIGYÁZZ, GÖDÖR!
A szerencsi rendelõintézet
bejáratához közeli hatalmas
mélyedést már sikerült betömni az elmúlt idõszakban,
de ennek ellenére is sok úthiba nehezíti a közlekedést Szerencsen.
Lapunkban sokszor közöltük már, hogy a téli idõszakban az aszfaltkeverõ üzemek
nem mûködnek, így nehezebbé válik a kátyúk javítása.
Ennek ellenére azonban a
balesetveszélyes gödrök megszüntetésére több figyelmet
kellene fordítani. Ilyen például a Rákóczi út Nestlé bejárat elõtti szakasza, ahol
naponta több autó kénytelen nagyot csapódni a jelentõs mélyedésbe. Emellett
a település más részein is egyre gyakoribbak a gödrök, amelyek a csúszós téli
idõszakban különösen nagy odafigyelést igényelnek a közlekedõktõl. A közelgõ tavasz talán megoldást hoz a legnagyobb problémákra…

ÉPÜL AZ ÚJ KERÍTÉS

VÉDETT MADARAK, TEKNÕS ÉS VIDRA

Lapunk elõzõ számában írtunk arról, hogy az egykori cukorgyári hûtõés ülepítõ tavak az elmúlt évben átkerültek az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatósága (ANPI) kezelésébe. A területen bizonyos feladatokat a megállapodás szerint ez év végéig a Mátra Cukor Zrt. végez el, ilyen például a környezetvédelmi kutak mûködtetése, a vízpótlás technikai biztosítása. Az ANPI igazgatóját arról kérdeztük, milyen céljaik vannak a létesítmények hosszú távú hasznosítására.

Veress Balázs ismertette, hogy az emberi tevékenységhez köthetõ területfoglalások következtében a természetes élõhelyek napjainkban egyre csökkennek. Az autópályák építése, zöldmezõs beruházások többsége mezõgazdasági területeket, vagy természetközeli élõhelyeket érint, azaz olyan
természeti erõforrásokra van hatással,
amely annak értékeire és az emberi
életminõségre is kihat.
– A volt cukorgyári ülepítõ tavakon
a technológia leállását követõen változatos élõvilág alakult ki az idõk során – emelte ki Veress Balázs. – A vízfelületek és környezetük alkalmasak
arra, hogy hosszabb életfeltételeket biztosítsanak ritka és beszûkült élõhelyû
fajok számára. Az ANPI elsõdleges célja a területen fészkelõ vagy táplálkozó, hazai jogszabályok alapján védett,
esetleg fokozottan védett élõlények,
elsõsorban madárfajok megóvása. Ezzel összhangban az egyes tavak szabályozott vízpótlásával az említett fa-

jok számára fészkelõ helyet, vagy táplálkozó helyet szeretnénk fenntartani,
illetve megteremteni annak lehetõségét, hogy a jövõben a nagyközönség
számára is bemutatható legyen az itt
kialakított élõhely.
A cukorgyártás megszûnésével feleslegessé vált tavakat a rekultiváció
során megszüntették volna, a Mátra
Cukor Zrt. megkeresésére azonban a
korábban említett cél érdekében az
ANPI vállalta ezt a természetvédelmi
értékek védelme szempontjából lényeges, másrészt reményeink szerint
Szerencs lakói és látogatói számára is
elõnyös feladatot.
A tórendszer megfelelõ üzemeltetéséhez elõször a vízpótlás megoldására van szükség. Ezt a Szerencs-patakból tudják majd biztosítani. Az
igazgatóság egyes tavaknál sekélyebb,
máshol mélyebb vízszintet fog tartani, az ott fészkelõ madárfajok igényeinek megfelelõen. Terveik szerint mesterséges földszigeteket, vagy nádból készült úszó szigeteket is kialakítanak,
amelyek például a récefélék, szerkõk
számára biztosítanak majd ideális
fészkelõhelyet. A tavakat elhatároló gátak útjain a látogatók közlekedhetnek
majd, természetesen itt madár megfigyelõhelyeket, tanösvényeket is kialakítanak. A tórendszer számos védett, vagy fokozottan védett madárfaj
számára fontos táplálkozó- vagy fészkelõhely. A sekélyebb vizû tómedrekben majdnem minden évben költ
néhány pár gulipán, illetve gólyatöcs.
A mélyebb vizû tómedrek többek között a réce-, a gémfélék, a szerkõk és

számos sirályfaj fontos táplálkozó helye, közülük több ritkaság (pl. cigányréce, kormos szerkõ, fattyúszerkõ)
költését bizonyították már az igazgatóság munkatársai. Az elmúlt 10 évben mintegy 160 madárfaj tûnt fel a
területen, közülük 50-nél is több fészket is rakott. A madarakon kívül meg
kell említeni a hüllõk családjából származó védett mocsári teknõst, az emlõsök közül a fokozottan védett vidra
rendszeres jelenlétét.
Az ANPI nem akarja a látogatók elõl
lezárni a területet, sokkal inkább az a
céljuk, hogy a helyi közösségek bevonásával gondoskodjanak a fenntartásról, mûködtetésrõl. Az elképzelések
szerint azonban a látogathatóságot szabályozni szeretnék, ám ennek a kidolgozása még folyamatban van.
A jósvafõi központtal mûködõ Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a
megye mintegy 70%-át magában foglaló 433 ezer hektáros mûködési területén látja el a természetvédelemmel
kapcsolatos állami feladatokat. Hozzájuk tartozik többek között a névadó
Aggteleki Nemzeti Park, illetve a
Zempléni, valamint a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet, valamint számos, kisebb kiterjedésû természetvédelmi terület. Tevékenységeik között
kiemelt helyen szerepel az oktatás, a
szemléletformálás, aminek a keretében
az ANPI jósvafõi Kúria Oktatóközpontjának munkatársai ismertetik meg
a felnövekvõ generációt a természet
és környezetünk védelmének fontosságával, és nyújtanak segítséget tanárok számára is.
M. Z.

Mint arról lapunkban is beszámoltunk, megkezdõdött a templomok felújítása Szerencsen. Ezzel együtt a kivitelezõ hozzálátott a római katolikus templom
kerítésének rekonstrukciójához is.
Ugyancsak e pályázat keretében készül a Huszárvár út átépítése. A várkert
felõli sétány térburkolását a jelek szerint befejezték, jelenleg a túloldalon lévõ
járda kialakítása történik, emellett szegélykõvel látják el az úttestet is, ami várhatóan hamarosan friss aszfaltburkolatot is kaphat.

HA NEM ESIK AZ ESÕ…

Az idõjósok távoli elõrejelzései a sokévi átlaghoz képest kevesebb csapadékot ígérnek az idei tavaszra. Reméljük, így lesz, hiszen az olvadás, illetve a lezúduló esõ sok gondot okozhat a vízgyûjtõ területeken, amellett, hogy a jelentõs belvíz már így is kilátástalan helyzetbe hozta a mezõgazdaságot.
Visszatérve a vízfolyásokhoz, többen aggódnak, hogy mi lesz a Szerencs-patak árvízvédelmi munkálataival, mivel eddig még nem történt látható elõrelépés az ügyben. Különösen a fecskési városrész lakói tekintenek aggodalommal
a jövõbe.
Lapunk úgy tudja, hogy a polgármesteri hivatal építésügyi osztályának munkatársai jelenleg elõkészítik azt a pályázatot, amely megoldást jelenthetne az
említett problémákra.
A tervek szerint betontámfal létesülne a fecskési városrész védelmére, a Szerencs-patak befolyó átereszeihez pedig zsilipeket vagy csappantyúkat építenének be, amivel szabályoznia lehetne a meder vízszintjét. Ugyancsak e célt szolgálja majd a régi duzzasztó zsilip felújítása, amit az árvízvédelem miatt is célszerû mielõbb elvégezni.

OLTOTTÁK AZ EBEKET

Számos ritka madárfaj fészkelõ helye. Fotó: Csiszár László

Az elmúlt hétvégén megkezdõdött az eboltás Szerencsen. A régi kutyatulajdonosok
már megszokhatták, hogy az
állatorvos több helyszínen várja a gazdikat és kedvenceiket,
hogy beadja azoknak a szükséges vakcinát és féreghajtó
tablettát. Fotónk a Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén
készült, ahol március 5-én
kora reggel kezdõdött meg az
idei eboltási akció.
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HIRDETÉS

Egy kis
hazai...

royal
Angol használtruha-kereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47..

Teljesen
új árukészlet!
Március 14-én is nyitva.
Márkás tavaszi ruhák, cipôk
Igniker Kft.

AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos hosszúkaraj
Rövidkaraj
Oldalas

1059 Ft/kg Szendvicssonka
1149 Ft/kg Lángolt kolbász
799 Ft/kg Májas hurka

999 Ft/kg
859 Ft/kg
599 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Parasztmájas
829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával
1429 Ft/kg
Csontos tarja
939 Ft/kg
Lapocka csont nélkül
989 Ft/kg
Dagadó
909 Ft/kg
Parasztkolbász
959 Ft/kg
Comb csont nélkül
999 Ft/kg
Juhbeles virsli
899 Ft/kg
Nyári turista
799 Ft/kg
Rakott fej
729 Ft/kg
Cserkészkolbász
1399 Ft/kg
Vastagkolbász
1399 Ft/kg

Sütnivaló kolbász
859
Füstölt sertéskolbász
649
Füstölt sertésfej
539
Füstölt tarja csont nélkül 1049
Füstölt csülök
749
Füstölt, darabolt comb 1499
Füstölt húsos csont
499
Füstölt láb
429
Erdélyi szalonna
799
Császárszalonna
999
Kenyérszalonna
699
Sertészsír
429
Sertéstepertõ
1429

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es,
10-es, dobozolt 289 Ft/doboz

Termelõi tej magas
zsírtartalommal
170 Ft/liter

Az akció 2011. március 11-étôl a módosításig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

PANZIÓ
Szerencs, Gyár út 13.
(A Mol-kút mellett)

Két-, háromés négyágyas
szobák
rövidebb
és hosszabb távra
kiadók!

Tel.:
30/3700-382

Tisztelt Nézõink!
Egyhónapos kényszerszünet után a

SZERENCSI TELEVÍZIÓ
2011. MÁRCIUS 9-TÕL
FOLYTATJA ADÁSÁT
Szerencsen, Ondon és Bekecsen a PR-Telecom Zrt. hálózatán, a 119,25 MHzes csatornán (a Hálózat Tv helyén). Március 13-tól hetente, vasárnaponként
16 órától a Szerencsi Tükör magazinnal jelentkezünk, amit aznap és kedden
19 órától, valamint szerdán 10 órától megismétlünk. A nap 24 órájában láthatják a Szerencsi Képújság oldalait, ahol friss híreket, közérdekû információkat olvashatnak. Április 1-jéig kedvezményes hirdetési akció a Szerencsi
Képújságban a helyi vállalkozóknak! A részletekrõl érdeklõdjön szerkesztõségünkben. Címünk: 3900 Szerencs, Rákóczi út 16. Telefon/fax: 47/560-228.
Mobil: (+36-20)914-7654. Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 44. E-mail: info@szerencsitv.hu. Honlapunk a www.szerencsitv.hu címen érhetõ el.
Sárkány László
fôszerkesztô

SZERENCS
SZABADSÁG U. 2/D. Fszt. 2.: városközponthoz közeli,
napos, 3 külön bejáratú szoba, konyha, elôszoba, felújított
fürdôszoba, és WC, loggia helyiséges (70 m²), komfortos,
társasházi lakás. Beépített konyhai és elôszobai bútorok,
szônyegpadlós szobák, zuhanyzó, 3 hôtárolós kályha, redônyök, kábeltévé, vezetékes telefon. A biztonsági rácsozatú,
elôtetôs loggia részen thermoüveges nyílászárók. Gázcsonk
a lépcsôházban. Kizárólagos használatú pincerekesz, közös
használatú gyermekkocsi és kerékpár tároló. Azonnal beköltözhetô. Irányár: 7 800 000 Ft. Tel.: 30/5643132.
ÁRPÁD UTCA 21.: a belvárostól néhány percnyire, 805
m² bekerített telken, összkomfortos komfortfokozatú, 20062007 években felújított, 96 m² alapterületû, egyik lakrészében nappali, 3 félszoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,
fürdôszobából nyíló WC, másik lakrészében szoba, elôtér,

A Szerencsi Hírek
következô száma
2011. március 25-én
jelenik meg.
Lapzárta:
március 18.,
10 óra.
INGATLANKÖZVETÍTÉS  ELADÁSI AJÁNLATOK

fürdôszoba helyiségekkel, mindkét lakrész elôtt fedett teraszos családi ház. Külön bejárattal kazánház-padlásfeljáró,
nyári konyha, önálló épületben garázs. Az elôtérbôl belsô lejáratos pince. Érdekes építészeti megoldás, redônyök, zuhanykabin, kábeltévé, vezetékes telefon, dupla fûtési
rendszer és kandalló, kertkapcsolat. A melléképületeknél tovább bôvíthetô. Összeköltözôk, nagycsaládosok, kétgenerációs családok vagy vállalkozók részére ajánljuk.
Megfelelôség esetén szerencsi, bekecsi, legalább 2 szobás
kertes ingatlant értékegyeztetéssel beszámítanak. Irányár:
13 900 000 Ft. Tel.: 70/338-6515.
KÖLCSEY UTCA 26.: kertvárosi részen, 670 m² telken, szoba,
étkezôs konyha, spájz, fürdôszoba, veranda helyiséges, egyedi
fûtési módozatú (fûtôberendezés nélküli), 50 m² hasznos alapterületû, tovább bôvíthetô családi ház. Redôny, a konyhában

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

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

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