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TÖRTÉNELEMKÖNYVÉBE

Elhelyezték az emlékezés koszorúit.
1605. április 17–20. között Szerencsen ülésezett a magyar országgyûlés. A rendek – a szabadságharc sikerein felbuzdulva – Bocskai Istvánt választották Magyarország fejedelmévé. Erre az eseményre
az idén eddiginél szerényebb keretek között, de kellõ méltósággal,
színvonalas rendezvénysorozattal
emlékeztek a városban.
Tizennyolc évvel ezelõtt a Bocskai István Gimnázium nevelõtestülete és tanulóifjúsága – karöltve a Bocskai Társasággal – elõször hajtott fejet a tanintézmény névadója elõtt, az eseménybõl
városnap lett. A fenti, immár négyszázhat éves dátum az idén is ünnepivé módosult a hétköznapok soraiban, április
20-án Gál András gimnáziumi fõigazgató nyitotta meg azt a programsorozatot, amelynek elõrendezvényeirõl
már beszámoltunk elõzõ lapszámunkban. Összefoglalta beszédében a történelmi korszak legfontosabb eseményeit, kiemelve, hogy a Bocskai István vezette szabadságharc beírta Szerencs
nevét a magyar és az európai történelembe, saját nevét a reformáció halhatatlanjai közé emelte. – A fejedelem vezette egyetlen gyõzedelmes szabadságharcunkat és Bocskai szobra, a szablyás magyar úr, büszkén hirdeti a ma-

gyar önfeláldozás méltóságát és nagyságát a svájci Genfben, a keresztény
megújulás tizenkét géniusza között –
mondta a fõigazgató. – Fejedelmünk
egyik oldalán az angol alkotmányos királyság, a parlamentáris demokrácia

alapjainak lerakója, Oliver Cromwell áll,
a másikon a szorgalom akkori mintaországa, Hollandia uralkodója: Orániai
Vilmos. Embert próbáló idõk voltak a
XVII. század elején.
(Folytatás a 8. oldalon.)

VÁLTOZÁSOK ELÕTT
AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

A kormány az önkormányzati rendszer átalakítására készül. Az országgyûlési felszólalások keretében számos
vita kerekedett a tervezett változások
kapcsán az elmúlt hónapokban. A változtatás irányairól Tállai András (fotónkon), a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára nyilatkozott lapunknak.

– A magyar önkormányzati rendszer
nagyon szerteágazó, úgy látom, hogy az
országban mindenki – az önkormányzati vezetõk, a gazdaság szereplõi, az
állampolgárok – egyetért abban, hogy
át kell alakítani. Nincs ugyanis konkrétan meghatározva, hogy mekkora nagyságú, milyen infrastruktúrával és anyagi háttérrel rendelkezõ helyhatóságnak
milyen feladatokat kell ellátnia. A jelenlegi szabályozás alapján lényegében
bármely önkormányzat végezhet bármely feladatot. Az elmúlt nyolc évben
az állami források szûkültek, jelentõs eladósodás indult meg az országban, ez
pedig utolérte az önkormányzatokat is:
nemhogy kevesebb feladatot kellett volna ellátniuk a kevesebb pénzbõl, hanem
még többet. Így a teljes önkormányzati szektor eladósodott, nagyon sokan a
mûködést is csak külsõ forrásból, hitelbõl, vagy kötvénykibocsátás révén tudják finanszírozni. Az alapgondolat tehát az, hogy a kusza szabályozásból adódó problémákat kiküszöböljük. Ebbõl kiindulva hat rendezendõ kérdéskört határoztunk meg. Az elsõ, hogy újra kell
osztani az állam és az önkormányzatok feladatköreit. Az államnak több
szerepet kell vállalnia a közszolgáltatásokból. Az önkormányzatoknál kevesebb feladat ellátása, és kisebb hatáskör bevezetése várható, ugyanakkor az

A NAGYBETÛS ÉLET KAPUJÁHOZ ÉRTEK
A Szerencsi Szakképzõ Iskola
száztizenhét végzõs diákja akaszthatta vállára április 29-én a ballagótarisznyát.
Öröm és egyfajta szomorúság tükrözõdött mind a búcsút intõ diákok,
mind a pedagógusok arcán, hiszen a
tanulók az évek alatt kialakult, családias környezetet hagyták maguk mögött, míg a tanárok a „beért gyümölcsöktõl” váltak meg. Ünnepi beszédében Kovács Julianna, a tanintézmény
igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy
az élet egy tûnõ minutumáról van szó
ugyan, ám olyan pillanatról, amely mellett érdemes megállni. Bár az iskolai
idõszakot lezárja az utolsó csengõszó,
a diákévek történéseit nem törli ki az
emlékekbõl. – Ha az iskolára gondoltok, talán halljátok a nagyszünet zaját,
érzitek a krétaport a levegõben, látjátok barátaitok arcát. Bízom abban,
hogy emlékeitek évek múlva is összekötnek majd titeket egymással és az iskolával. Soha az életben nem lesztek
többé olyan okosak, olyan szépek és
olyan fiatalok így egyszerre, mint ahogyan most. Õrizzétek meg ezt a pillanatot, raktározzátok el azon emlékek

A ballagók egy utolsó közös sétára indultak.
között, melyek sok év múlva is mosolyt
csalnak arcotokra, és derûvel töltik el
szíveteket – mondta az igazgató, majd
a jövõt illetõen megjegyezte, hogy bezárult az iskola kapuja, de kinyílik egy
újabb, egy nagyobb, talán ijesztõnek
tûnõ ajtó, amelyre nagybetûvel van írva
egy szó: ÉLET. – Ne féljetek kinyitni,
ne féljetek megtenni az elsõ lépéseket
– folytatta Kovács Julianna. – Nem az
a csoda, ha valaki repülni tud, vagy

fennmarad a víz tetején, hanem az, ha
képesek vagyunk a földön járni. Talán
ez a legnehezebb feladat. Azt kérem,
próbáljatok meg magabiztos, határozott
felnõttként helytállni, érvényesülni és
mindvégig embernek maradni. Csodákat naponta tapasztalhattok, ha odafigyeltek egymásra, az apró gesztusokra
és a mögöttük rejlõ dolgokra – mondta az igazgató, mielõtt sikeres, boldog
és értékes életet kívánt a végzõsöknek.

állam által teljesen finanszírozott rendszerben. A második irányelv az önkormányzati rendszer belsõ átalakítása és
megújítása. Itt az az elképzelés, hogy
minden önkormányzat megmarad Magyarországon, hiszen minden településnek joga az önkormányzatiság. A települések lakói a megszokott módon
képviselõt és polgármestert fognak választani, azonban csökkenteni kívánjuk
a fõállású polgármesterek számát. A járási hivatalok megjelenése 2013-tól
várható, ezért a jelenlegi kistérségi gondolkodást is szükséges lesz átalakítani.
Azonban az önkormányzatoknak kell
egy közösség (amit most kistérségi társulásnak hívunk), mert több olyan feladat van, amit csak összefogással lehet
ellátni. Véleményem szerint ezeknek
meg kell maradnia a járási rendszerben
is. Az egyik legkeményebb változás az
önkormányzati hivatalok területén várható: közös, egyesített szervezeteket
kívánunk létrehozni. A nagyobb település lesz a székhely, ez fogja ellátni a
kisebb települések hivatali szolgáltatásait. Ehhez jelentõs erõforrás-átcsoportosításokra, valamint új informatikai és
szoftverrendszerre lesz szükség. A harmadik irányelv a finanszírozási rendszer
átláthatóbbá tétele. Egy sokkal kiszámíthatóbb, feladatorientált, alanyi jogon
járó, kiegyenlítõ rendszert szeretnénk bevezetni. Elképzelésünk szerint, ha egy
adott önkormányzat ellát egy bizonyos
feladatmennyiséget, ahhoz kell adni a
finanszírozást, és nem attól függõen,
hogy mekkora a lakosság létszáma. A
helyi adózás rendszerében is változtatást tervezünk: a helyi adóbeszedés
maradna az önkormányzatoknál, de az
iparûzési adó egy részét egy megyei fejlesztési alapba kellene befizetni. Szeretnénk megválni a személyi jövedelemadóhoz kötõdõ, forráselosztó rendszertõl és a feladatfinanszírozást az elõtérbe helyezni. A negyedik elképzelés
az adósságrendezési eljárás szigorítása,
hiszen ma semmilyen szankció nem kötõdik ahhoz, ha valaki felelõtlenül
csõdbe visz egy települést. Az ilyen helyzetek rendezésének lesz egy elõzetes
szakasza, amikor a törvény által szabályozva, külsõ segítséggel megpróbáljuk
a települést kihozni a bajból. Ha ez nem
sikerül, akkor indul el az adósságrendezési eljárás. Ebben a szakaszban a polgármester és a képviselõ-testület már
nem gyakorolhatja a feladat- és jogköreit, helyettük ilyen esetben lesz egy
olyan eljáró személy, mint a gazdasági társaságoknál a felszámoló.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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SIKERESEK VOLTAK A BOCSKAIS ÉVEK

A Bocskai István Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola kétszáztíz négyosztályos és harmincnégy
hatosztályos tanulója április 30-án köszönt el tanáraitól, és a tanintézményben maradó diákoktól.
A ballagási ceremónia a hagyományoknak megfelelõen történt, a végzõsök alkalomhoz illõ énekszó mellett
utoljára látogatták meg a tantermeket,
ezután felsorakoztak az emeleti közlekedõn. Az ünnepi program alkalmat
adott azon búcsúzó diákok bemutatására, akik a legeredményesebben töltötték el tanulmányi idejüket az iskola falai között, majd a kulturális mûsor
után Gál András, a gimnázium fõigazgatója lépett a pulpitusra és a következõ szavakkal búcsúzott a ballagóktól: – Sokan állhattok most itt büszkén,
a jól végzett munka elégedettségével!
Nemzetközi, országos és megyei versenyeken elért sikereitek bizonyítják,
nem volt haszontalan a Bocskaiban eltöltött idõ. Ezeken a sikereken is múlott, hogy nincsenek beiskolázási gondjaink, komoly erõfeszítéssel, de tudjuk
tartani magunkat az országos ranglista élvonalában. A felsõoktatásban to-

BALLAGTAK
A KOLLÉGISTÁK

A Szerencsi Középiskolai Kollégiumban április 28-án volt a végzõsök
búcsúztatója. A tizenkettedikesek
teljes létszámmal, azaz 31 fõvel jelentek meg az ünnepségen. Nagyon
színvonalas mûsornak lehettünk
szem- és fültanúi. A negyedikesek nevében Majoros Csenge búcsúzott a
kollégiumtól. Bari Rózsa és Szabó Friderika énekkel köszöntötte a legidõsebbeket. Az itt maradó diáktársak nevében Orosz Tímea mondott
vábbtanulók aránya továbbra is nyolcvan százalékos! Napjaink egyetlen
biztos befektetése a tanulás, a tudás. Az
iskolánkban mûködõ alapítványnak
köszönhetõen az idén is kioszthattuk
a Bocskai-ösztöndíjat, amelyet kimagasló tanulmányi, vöröskeresztes, illetve
kiemelkedõ közösségi munkával érdemeltek ki az érintettek.
Kedves Búcsúzó Fiatalok!
Nyilván vártátok ezt a pillanatot,
amely ifjú életetek talán legszebb szakaszát zárja le. Búcsút inthettek a felhõtlen diákéveknek, az egyetemek,

beszédet. Juhász Milán verssel búcsúztatta a végzõsöket. Ezután Csider
Andor igazgató mondta el a ballagóknak az utolsó apai tanácsait a
nagybetûs életrõl. A negyedikesek búcsúdallal köszönték meg az eddigi
törõdést, figyelmet és szeretetet. Az
emlékezetes és megható mûsor után
szépen megterített asztalnál fogyasztottuk el az ünnepi vacsorát.
Orosz Tímea és Sándor Nikolett
11. évfolyamos kollégisták

fõiskolák teljesen más légkörben adják
majd át az ismeretanyagot. Felnõttként
kezelnek benneteket, mint ahogy a
munkába állókat is. A szárnyra bocsátó Bocskai nevében remélem, hogy az
itt megszerzett tudás és tartás elegendõ
alap lesz ahhoz, hogy megálljátok a helyetek az élet iskolájában, megvalósuljanak céljaitok, álmaitok, és Magyarország értékes polgáraiként boldogulhassatok! Gratulálok az eddigi úthoz, sok sikert és szerencsét a jövõben!
– adott hangot jókívánságainak Gál
András fõigazgató.
SfL

CSECSEMÕGONDOZÁS ÉS ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS

A Magyar Vöröskereszt Szerencsi
Területi Szervezete idén is meghirdette körzeti ifjúsági csecsemõgondozási és elsõsegélynyújtó versenyét.
A kétnapos vetélkedõ május 4-én
kezdõdött, ahol hét általános iskolai és egy középiskolai csapat mérhette össze tudását csecsemõgondozási ismeretekbõl. A háromfõs
csoportok elõször totót töltöttek ki,

melyben az újszülöttek adottságairól és fejlõdésérõl szerepeltek kérdések, majd a Magyar Vöröskereszt
történetének ismeretérõl adtak számot írásban. Ezután gyakorlati próbatétel következett, ahol a babák etetésének, fürdetésének, lázmérésének fogásait mutatták meg a versenyzõk a zsûrinek. Másnap elsõsegélynyújtó versennyel folytatódott a
megmérettetés, ahol 5 csoport ve-

télkedett. A mentõsök által összeállított írásbeli feladatlap kitöltése után
három helyszínen szimulált esetek ellátásának bemutatásával bizonyították tudásukat a diákok. A csapatok
teljesítményének értékelése után az
alábbi eredmények születtek:
Csecsemõgondozás, általános iskolás kategória: 1. II. Rákóczi Ferenc
Informatika-Matematika Tagozatos
Általános Iskola (Bekecs) 2. Zempléni Árpád Általános Mûvelõdési Központ (Tállya) 3. Német Nemzetiségi
Kéttannyelvû Általános Iskola (Rátka).
A középiskolás kategóriában a Szerencsi Szakképzõ Iskola csapata lett
az elsõ.
Általános iskolások elsõsegélynyújtó
versenye: 1. Szerencsi Általános Iskola
(Rákóczi épület) 2. Legyesbényei Általános Iskola.
Középiskolások elsõsegélynyújtó
versenye: 1. Bocskai István gimnázium (Szerencs) 2. Szerencsi Szakképzõ
Iskola, 3. Tokaji Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola.
A kategóriák elsõ helyezettjei május 14-én az elsõsegélynyújtó, május
19-én a csecsemõgondozási megyei
versenyen képviselhetik Szerencset.
H. R.

Harmincegyen intettek búcsút a diákszállónak.

ROPTÁK A TÁNCOT
A GIMNÁZIUM AULÁJÁBAN

Táncházba hívták a szervezõk a
gyerekeket és felnõtteket április 17én a Szerencs Város Napja programsorozat keretében. A vasárnap
délután megtartott rendezvényen a

Pipás zenekar húzta a talpalávalót a
Bocskai gimnázium aulájában, ahol
Bajári Éva és Maier Rajmund útmutatása mellett ismerkedhettek az érdeklõdõk a néptánclépésekkel.

A versenyzõk a csecsemõgondozás fogásait is megmutatták.

SZERENCSEN JÁRT
AZ „ATOMBUSZ”
A Paksi Atomerõmû Zrt. a Magyar
Villamos Mûvek vállalatcsoport tagjaként
a hazai villamosenergia-termelés
meghatározó résztvevõje. Termelõ tevékenysége során
elsõdleges célja, hogy
– a magyar árampiac
kiemelkedõ szereplõjeként – a hazai fo- A különleges jármû az erõmû munkájába engyasztók megbízható gedett bepillantást.
és olcsó villamosenergia-ellátását biztosítsa, mindezt csolatos információközlésre alakía környezet és a Föld légkörének tották ki. Az érdeklõdõk kivetítõkön
megóvásával, a fenntartható fejlõdést és kihangosított magyarázó szövegek
segítve. Ebbe a munkába engedett be- által tájékozódhattak a nukleáris lépillantást május 6-án az a városban tesítmény mindennapjairól, az erõmû
parkoló kamion, amelynek belsõ te- legfontosabb adatairól.
SfL
rét az erõmû megismertetésével kap-

CSERKÉSZEK TALÁLKOZTAK A VÁRKERTBEN
A IV. Tokaj-hegyaljai Cserkész
Hadijáték és Cserkésznap szerencsi
találkozójára Észak-Magyarország
két megyéjébõl, Borsod-AbaújZemplénbõl és Hevesbõl érkeztek
fiatalok.
A május 6-án indult háromnapos
programról Bodnár László, az esemény egyik koordinátora tájékoztatta
lapunkat. – A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat által is támogatott program kapcsolódik a Rákóczi-évhez, a
rendezõ az 1220. számú Szent Imre
herceg cserkészcsapat volt. A találkozó a nagyságos fejedelem és eleink küzdelmeire emlékezik. Valójában II. Rákóczi Ferenc szabadságharca volt az egyetlen, amely a megtorlás helyett kiegyezéssel zárult –
mondta Bodnár László, aki arra a kérdésre, hogy miért tartják fontosnak
az ilyen és hasonló találkozókat, a
következõket válaszolta: – Úgy gondoljuk, a cserkészeten belül is lényeges, hogy a fiatalok minél több

közösségi programban vegyenek
részt, és az sem árt, ha a különbözõ
korosztályok megismerkednek egymással. A három nap eseményeit a
Rákóczihoz kapcsolódó történelmi
eseményekre alapoztuk, így a korhû,

jelmezes megjelenés is szerepet kapott. A program a hagyományok ápolását szolgálja, a résztvevõk megismerkedhetnek a kézmûvesség, a lovaglás, az íjászat rejtelmeivel – adott
tájékoztatást Bodnár László. A cserkésztalálkozó bõvelkedett eseményekben: tartottak éjszakai
hadijátékot, városi
kincskeresõ játékot,
airsoft-lövészetet és
speedsoft pályaharcot, aszfalt-krétarajzversenyt, valamint sétakocsikáztak omnibuszon, meglátogatták a Zempléni Múzeum kiállítását és I.
Rákóczi Zsigmond
sírját, volt táncház,
zenebona, egyszóval
hasznosan töltötték
el május elsõ hétvéA lövészet egy formáját is kipróbálhatták az géjét.
érdeklõdõk.
SfL

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE
AZ ÉRETTSÉGIRÕL?

Takács Dominik (Bocskai István Gimnázium és
Szakközépiskola):
– A vizsga tantárgyai közül a történelemtõl tartok egy kicsit. Nem volt egyszerû az összpontosítás, a figyelmemet megosztotta az egyetemi felvételi és az érettségi. Úgy érzem, nem lesz gond
a magyarral, a matematikával és az idegen
nyelvvel, utóbbihoz érzékem is van. Az írásbeli és a szóbeli között nem lazítok, ámbár máris
izgulok amiatt, hogy melyik felsõfokú tanintézménybe nyerek felvételt. Tanulmányaimat a Magyar Iparmûvészeti Egyetem textiltervezõ szakán szeretném folytatni.
Sipos Marietta (Szerencsi Szakképzõ Iskola):
– Nem izgulok az érettségi magyar és történelem
részétõl, úgy érzem, ez a két tantárgy közel állt
hozzám az eltelt évek alatt. Remélem, hogy az
informatikai feladatok nem okoznak majd túlzottan nagy meglepetéseket, a matematikával és
az angollal nehezebben boldogulok egy kicsit,
de bízom magamban. Jó eredményeim vannak,
a megmérettetés után Miskolcon folytatnám a tudásgyarapítást, a MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképzõ Iskola felsõfokú képesítést is ad.
Tóth Barbara (Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola):
– Nagyon készültem a történelmi kérdésekre, de
ez a tantárgy okozza számomra a legnagyobb kihívást. Rettenetesen izgulok, ám a jövõ is a szemem elõtt lebeg. Egy bölcsõdében szeretnék elhelyezkedni majd, ezért a csecsemõ- és gyermekgondozási szakot választottam a közeljövõ
tanulmányait illetõen. Meg kell jegyeznem, nagyon sajnálom, hogy vége a bocskais éveknek,
kiváló kapcsolatok alakultak ki mind a diákokat, mind a tanárokat illetõen, igazi nagycsalád vett itt körül.
Bucsás László (Szerencsi Szakképzõ Iskola):
– A vizsgateljesítmény a felkészültségi szinttõl függ.
Azt gondolom, ha valaki nem tanulta agyon magát, de odafigyelt az órákon, máris jó eséllyel veszi az akadályokat. Persze nem árt a „rátanulás,”
ez mindenképpen szükséges a jó eredmény eléréséhez, ugyanakkor emberfüggõ dologról van
szó, mert lássuk be, nem egyformán jók a felfogóképességek. Én – idézõjelbe téve – az informatikával boldogulok nehezebben. Távlat? A Miskolci Egyetem. Politikusi pályát szeretnék befutni.

kot számít fel. A törvény által korábban biztosított illetékkedvezmény továbbra is megmaradt. Ennek mértéke
az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor fizetendõ illeték 50 százaléka,
de legfeljebb 40 ezer forint. Az igénybevétel feltétele, hogy a megszerzett lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot ne haladja meg, ellenkezõ
esetben a kedvezmény egyáltalán nem
vehetõ igénybe. Amennyiben a ma-

Országszerte megkezdõdtek május
2-án a közép- és emelt szintû írásbeli érettségi vizsgák. A Bocskai István gimnáziumban 350, érettségire
jelentkezõ diákból 40 tanuló emelt
szinten kezdte meg a vizsgát, és sokan éltek a lehetõséggel, hogy javító, pótló, szintemelõ, vagy a 11. évfolyamos tanulók esetében elõrehozott érettségit tegyenek.
Az elsõ három napon a kötelezõ
tantárgyakból – magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem –
vizsgáztak a végzõs tanulók, majd az
angol és a német nyelv következett,
és ezzel az írásbeli vizsgák nagy része megtörtént. A feladatok nyilvánosságra hozatala után a szaktanárok
megállapították, hogy azok alkalmasak voltak a tanulók tudásszintjének
mérésére, tartalmaztak könnyebb és
nehezebb feladatokat és ezzel megfeleltek a fokozatosság elvének. A középszintû írásbeli dolgozatokat a középiskolai tanárok, az emelt szintû
dolgozatokat pedig egy külsõs vizsgabizottság javítja. Minden tanulónak
joga, hogy május 31-én a kijavított
dolgozatait megtekintse és azzal kapcsolatban 24 órán belül írásban észrevételt tegyen.

Magyar nyelv és irodalomból a hagyományoknak megfelelõen a diákok
most is három téma közül választhattak. Egy Szophoklész-idézet kapcsán kifejtett érvelés, egy Móricznovella elemzése, valamint Petõfi és
Csokonai álomról írt versének öszszehasonlítása szerepelt a feladatok
között. Matematikából a megszokott
geometriai és trigonometriai feladatok között újdonságnak számítottak
a valószínûség-számítási feladványok. Történelembõl többek között
Hunyadi Mátyás jövedelmei, a góti-

kus építészet, a Kádár-korszak és a
rendszerváltás témák közül kellett
hármat választaniuk a vizsgázóknak.
A nyelvek összetetten igyekeztek
mérni a diákok tudását. A feladatok
vizsgálták az íráskészséget, a hallott
és olvasott szöveg értését és a nyelvhelyességet. Az utolsó résznél megengedett volt a szótár használata. Véleményem szerint a felkészült tanulókat nagy meglepetés nem érhette
az idei érettségi vizsgákon.
Nyíri Tibor
fõigazgató-helyettes

AZ ÍRÁSBELIK TAPASZTALATAI
A Szerencsi Szakképzõ Iskolában is sikeresen megkezdõdtek az
írásbeli érettségi vizsgák. Idén három osztály: két nappali és egy esti
tagozat tesz záróvizsgát. A kötelezõ tantárgyakon kívül a választottak között a testnevelés és a
földrajz szerepelnek. A diákok
véleménye szerint az eddigi vizsgák nem voltak nehezek. Magyarból többnyire érvelést és novellaelemzést választottak, a matematika igényelte a legtöbb fejtörést, míg a történelem érettségit

kimondottan könnyûnek érezték.
Az idegen nyelv azonban kifogott
rajtuk, nehézségi fokát túlzottnak
értékelték. Az éven vizsgára jelentkezett egy újraérettségizõ is,
aki a magyarból szerzett jegyét
szeretné kijavítani továbbtanulási szándékai miatt. A diákok nem
nyugodhatnak meg teljesen, hiszen elektronikai alapismeretekbõl
május 13-án, informatikából pedig május 16-án tehetnek írásbeli vizsgát.
Révész Marianna

ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA

Szerencs Város önkormányzata ebben az évben is pályázatot hirdet az
elsõ lakáshoz jutók támogatására,
melynek célja a Szerencs város közigazgatási területén élõ fiatalok, pályakezdõk lakásépítéssel, lakásvásárlással, önkormányzati telek vásárlásával történõ lakástulajdonhoz jutásának
segítése. Az elnyerhetõ összeg a 2011.
évben 200 ezer forint összegû, vissza
nem térítendõ támogatásból áll. Pályázni jogosult az a nagykorú, de a 35.
életévét legfeljebb a pályázat benyújtása évében betöltõ fiatal házaspár, élettárs, egyedülálló, aki lakástulajdonnal,
résztulajdonnal, állandó használati
vagy bérleti joggal nem rendelkezik, s
aki a pályázat benyújtásának idõ-

gánszemély nem a teljes tulajdoni hányadot szerzi meg, akkor a 8 millió forintot a tulajdoni hányaddal arányosítani kell. Kizáró feltétel, ha a tulajdonszerzõnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékû joga van. Az
illetékkedvezmény és az illeték részletekben történõ megfizetése a feltételek megléte esetén együtt is érvényesíthetõ.

KISS ATTILA-EMLÉKTÚRA

Nyolcadik alkalommal szervez természetjáró emléktúrát a szerencsi Sziget Alapítvány Kiss Attila egykori gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére
május 21-én (szombaton), a szerencsi
dombvidéken. A program szerint indulás reggel 8 órakor a Rákóczi-vártól.
A további útvonal: Árpád-hegy, Hidegvölgy, Monok, monoki Zápor tározó, Ingvár, Nagyrépás, Megyaszó,
megyaszói református temetõ, pincék
köze. A táv kb. 18 km hosszú, a szintemelkedés 100 méter. A túrán mindenki
saját felelõsségére vehet részt. A viszszautazás autóbusszal történik, Monokon és a célban frissítõvel várják a túrázókat. Javasolt felszerelés: bejáratott
túrabakancs, tartalék zokni, esõköpeny,
kulacs (víz), egészségügyi csomag, sapka a napsütés ellen. Akik úgy dönte-
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ILLETÉKKEDVEZMÉNY
ELSÕ INGATLANSZERZÉSHEZ

Az illetéktörvény január 1-jétõl hatályba lépett módosítása a 35 év alatti fiatalok elsõ lakástulajdonának vásárlása esetén, vagyoni és jövedelmi
helyzettõl függetlenül lehetõvé teszi a
kiszabott illeték részletekben történõ
megfizetését. Ennek feltétele, hogy a vásárolt ingatlan a tulajdonszerzõ elsõ lakása legyen, illetve, hogy a szerzés napját megelõzõen még ne töltse be a 35.
életévét. E lehetõséget csak azok vehetik igénybe, akik a szerzõdést idén
január 1-je után nyújtották be az illetékes földhivatalhoz a tulajdonjog bejegyzése céljából. A részletfizetés a kérelemben megjelölt idõtartamra, de
legfeljebb 12 hónapra – havi egyenlõ
részletekben – engedélyezhetõ. A kedvezmény igénybevételét legkésõbb a fizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig kell a tulajdonszerzõnek írásban
kérelmeznie. Az igénylõ a bejelentést
megteheti a földhivatalhoz benyújtandó 11B400-as (www.nav.gov.hu honlapról letölthetõ) nyomtatványon, illetve
a kérelem az adásvételi szerzõdésbe is
belefoglalható. A részletfizetés engedélyezése esetén az adóhatóság nem
számít fel kamatot. Amennyiben a vagyonszerzõ az esedékes részletet nem
fizeti meg, akkor a kedvezmény érvényét veszti és a még fennálló tartozás
egy összegben esedékessé válik. Ebben
az esetben az adóhatóság a tartozás
fennmaradó részére késedelmi pótlé-
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nek, hogy Monoktól nem akarják folytatni az utat, azoknak megoldják az átszállítását Megyaszóra. A résztvevõk
rossz idõ esetén is elutaznak a megyaszói temetõbe és elhelyezik a megemlékezés virágait.

pontjában (házaspár és élettárs esetén
legalább egyikük) 5 éve szerencsi állandó lakos. Kivételesen indokolt esetben egyes kizáró körülmények alól felmentés adható. A pályázatot az elbíráláshoz szükséges mellékletekkel
együtt az erre a célra rendszeresített
adatlapon a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatánál, vagy postai úton

lehet benyújtani. Az adatlap Szerencs
város honlapjáról is letölthetõ. A pályázat beadási (postára adási) határideje
2011. május 31-e. Az igénylések elbírálásáról a képviselõ-testület dönt.
Az önkormányzat a nyertesek nevét
az elbírálást követõen közzéteszi, a
döntésrõl az érintetteket levélben is értesíti.

HÍREK RÖVIDEN
TISZTELT OLVASÓK! Ezúton tájékoztatjuk Szerencs város lakosságát, hogy a Városi Tanuszodában
(Ondi út 1.) és a Fürdõ és Wellnessházban (Rákóczi út 94.) már kapható az 1000 forint névértékû támogató jegy, melynek megvásárlásával bárki hozzájárulhat az uszoda
szaunájának a megépítéséhez. A támogató jegy bevezetésének az ötlete civil kezdeményezés alapján született. A beruházás nyomán, az új
szolgáltatás bevezetésével az intézmény kihasználtságának növekedésében bízunk.
Czakóné Szikszai Orsolya
ügyvezetõ
AZ ÖKOLÓGIAI TOTÓ MEGFEJTÉSE. Kedves Olvasóink! Tisztelettel
tájékoztatjuk Önöket az elõzõ számban a Föld Napja alkalmából közzétett Ökológiai totó kérdéseinek
helyes megfejtésérõl: 1. 1, 2. 1, 3. 2,
4. 1, 5. X, 6. X, 7. 1, 8. 1, 9. 2, 10.
1, 11. 1, 12. 2, 13. X, 13+1. 2. Gratulálunk a nyertes Fogarasi Eszternek,
aki a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár (Szerencs, Rákóczi vár)
nyitva tartási ideje alatt veheti át
könyvjutalmát. A projekt az Európai
Unió támogatásával és a Regionális

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Pelyhe Levente, Boreczki Petra, Boreczki Gréta, Kazsik
Csenge, Radics Veronika, Lefler Zoé, Balogh Dóra, Csikja Sándor Nikolasz, Csikja Noel, Flak Balázs.
Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Házasságot kötött: Szabó Csilla – Kiss Zoltán, Frindik Andrea – Kocsis Attila Tamás, Bodnár Kinga – Kovács Péter.
Elhunytak: Tóth Angéla Mária 57 éves, Nagy Sándor 89 éves, Turjánszki Imre 82 éves.

Fejlesztési Alap társfinanszírozásából
valósult meg.
Városi Kulturális Központ
és Könyvtár munkatársai
ÚJ KÜLDÖTTET VÁLASZTOTTAK.
A Taktaközi Vízgazdálkodási Társulás megyeszerte április 28-án tartotta küldöttválasztó fórumait, melyet
április 28-án Szerencs polgármesteri hivatalában is megtartottak. A Szerencs-patak vízgyûjtõ területérõl az
ondi Danyi Lászlót választották küldöttnek.
A TÁNCÉ LESZ A FÕSZEREP. Harmadik alkalommal rendezik meg a
Szerencsi Táncmûvészeti Fesztivált
május 14-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A hagyománnyá vált
megmérettetésre az elõzetes nevezések alapján 14 település 37 csoportjának 413 táncosát várják a szervezõk. A program szombaton délelõtt
10 órakor ünnepélyes megnyitóval
kezdõdik, majd a tánccsoportok korosztályonként mutatkoznak be a
szakértõ zsûri elõtt mazsorett, modern- és latintánc-kategóriákban. A
bíráló bizottság döntése alapján a legjobbak számos kupát és különdíjat vihetnek haza. A belépõdíj felnõtteknek 800 forint, gyermekeknek 500 forint. A rendezvényre minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk.
VISSZAKÖLTÖZÖTT HELYÉRE A
KULTURÁLIS INTÉZMÉNY. Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy május 2-ától ismét a megszokott környezetben, a Rákóczi-várban várják
a látogatókat a Városi Kulturális Központ és Könyvtár mûvelõdésszervezõi. A könyvtár május 3-ától a korábbi
nyitva tartással várja az olvasókat.
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TEHETSÉGMÛHELY ÓVODÁSOKNAK

Intézményünkben, a Gyárkerti óvodában – egy pályázat elnyerését követõen – 2011. február közepétõl „Szorgos kezek – szárnyaló képzelet” címmel
vizuális tehetségmûhely kezdte meg
mûködését Nagy Sándorné és Karasz
Nóra vezetésével. A foglalkozásokat
heti rendszerességgel tartjuk, összevontan 2 x 30 percben, 10 héten keresztül. A pályázati feltételhez igazodva 12 nagycsoportos (6–7 éves) gyermek került be elõzetes felmérés alapján a csoportba. Tematikánkban igazodunk azon elváráshoz is, miszerint
a feldolgozandó témákkal kapcsolódnunk kell a hagyományokhoz (nõnap,
víz világnapja, madarak és fák napja,
húsvét, anyák napja stb.). Az eltelt idõszak tapasztalatainak ismeretében elmondhatjuk, hogy sikerült a gyermekek számára vonzó technikai eljárásokat, újszerû eszközöket, anyagokat
bemutatni. Ennek köszönhetõen rendkívül aktívak, kreatívak. Elkészült egyedi munkáik díszítik azt a helyiséget, amit
Tehetség-kuckónak neveztünk el. Ezt
korábban az intézményünk más célra
használta. Mi a kezdetektõl szépítgettük saját ízlésünknek megfelelõen,
hogy külsõségeiben is megteremtsük a
barátságos, inspiráló mûhelyhangulatot. Az egyéni képességek fejlesztésén
túlmenõen mostanra sikerült az óvoda
4 csoportjából összeválogatott gyermekekbõl egy közösséget kovácsol-

A záró foglalkozás közös játékkal kezdõdött.
nunk, akik az alkotó tevékenység során segítik, bátorítják egymást, képesek
együtt dolgozni úgy, hogy saját elképzelésüket összhangba hozzák társaikéval. Foglalkozásaink végén minden
alkalommal megtekinthették az érintett
gyermekek szülei az elkészült munkákat, az április 18-ai nyílt nap keretében
pedig gyermekeikkel együtt lehettek részesei az alkotó tevékenységnek. Jó hangulatban telt a közel 1,5 órás foglalkozás, kölcsönösen inspirálóan hatott
a tevékenységre a szülõi jelenlét. Mivel korábban nem volt még alkalmunk
együttesen mindenkivel találkozni,
ezen a foglalkozáson tájékoztattuk a
szülõket a nyertes pályázattal kapcso-

latos információkról. Nagyon sok egyedi, változatos alkotás készült és a
szülõk-gyermekek egyaránt tetszésüket,
elégedettségüket fejezték ki. E sokszínûségnek köszönhetõen az óvodások várják ezeket a délutánokat, s olyannyira jól érzik magukat, hogy nehezükre esik a hazaindulás. Minden foglalkozás végén mindenki saját óvodai
jelének elhelyezésével fejezheti ki a
minõségjelzõ táblán, hogy hogyan
érezte magát. Bízunk benne, hogy a jövõben lesz folytatása a pályázatnak,
melynek elnyerésével folytatódhat a
megkezdett munka.
Karasz Nóra
mûhelyvezetõ óvodapedagógus

ANYÁK NAPJA
AZ ÓVODÁBAN

A hagyományainknak megfelelõen
május 5-én nagy izgalommal és elfogultsággal köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat a Napsugár óvodában.
Különleges nap ez, hiszen nem egyszerû
hétköznap, mert akiket anyák napján
ünnepelünk, a legközelebb állnak hozzánk, a legtöbbet teszik értünk. A legtöbbet nekik köszönhetjük, feltétel nélkül szeretnek minket. Igazán nagy jelentõségét és súlyát akkor értjük meg a
szülõi ház melegének, ha már különváltunk, és amikor mi magunk fogunk
bele otthonunk megépítésébe és benépesítésébe. Ilyenkor gyermekkorunk
otthona biztos kikötõként, örök menedékül szolgál. A szülõi ház nemcsak biztos kikötõ, de világítótorony is. Az
édesanyák életre szóló példát adnak
mindennapi életükkel, eligazítják gyermekeiket a világ dolgaiban. Anyák
napján az elsõ két szó, ami az ember
eszébe jut: tisztelet és hála. Az édes-

anyáknak nyílik az ébredõ természet
minden virága. Amerre a szem ellát,
fiatal hajtások köszöntik a napsugarat,
amely életre kelti az alvó rügyeket, táplálja a zsenge leveleket. Ezen a napon
csillogó szemmel, elszoruló torokkal
nyújtottuk át az ovisokkal a szeretet, a
hála és köszönet virágait. A költõk felejthetetlen szépségû szavakkal, színekkel, érzéssel fejezték ki az anya iránti szeretetet, melyet egy csokorba öszszekötve nyújtottak át anyák napján az
ovisok a meghívott édesanyáknak és
nagymamáknak, s abban a virágban, az
ölelésben, és dalban benne volt minden hálás szeretet. Mindennek a jelentõségét a következõ gondolat fejezi
ki talán a legjobban mindannyiunk számára: „Hogyha virág lennék, ölelnélek
jó illattal, /hogyha madár lennék, dicsérnélek zengõ dallal. /Hogyha menybolt lennék, aranynappal, ezüstholddal,
/beragyognám életedet csillagokkal.”

TESTKÖZELBEN A POLITIKA

Pesti Imre, a fõvárosi kormányhivatal vezetõje Gál Andrásnak, a
Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola fõigazgatójának kezdeményezésére látogatta meg a középfokú tanintézményt.
A kormánypárti politikus lapunk érdeklõdésére kiemelte: jól ismeri az
országos hírnévnek örvendõ gimnázium eredményeit, a kiváló kapcsolatot kölcsönösen sikerült kialakítani, szívesen fogadta azt a felkérést,
amely a társadalomismereti tanóra
megtartására irányult. Az április 28án megtartott programon kiemelt
hangsúlyt kapott az ország jövõje,
amely – mint azt a honatya hangsúlyozta – a fiatalságtól függ. – Az is-

kolapadokban ülõ diákok csiszolatlan gyémántok, akiket ha jól okítanak, ha bölcsen bánnak velük, akkor jó kezekbe adják az országot az
elkövetkezendõ évtizedekben. Kötelességemnek érzem, hogy a fiatalok meghívása ürügyén mindenütt jelen legyek, számomra ez egyfajta prioritást jelent – fogalmazott a politikus, aki arra a kérdésre, hogy a témakörön belüli elõadás mennyivel
ad szélesebb körû ismereteket gyakorlati szempontból egy átlagos tanóránál, a következõt válaszolta: – Azt
gondolom, a diákok és a felnõttek is
úgy érzik, hogy távol van tõlük a politika. Az elõadásokon keresztül ezt
a felfogást igyekszem tompítani,
ugyanakkor kiemelem, hogy milyen

elõzmények után látnak napvilágot
a döntések, milyen küzdelmek keserítik meg a végrehajtásokat, illetve hogyan születik meg maga a végeredmény. Tulajdonképpen testközelbe hozom a politikát. Ha az elmondottakból merítenek a fiatalok,
akkor azt nagy örömmel veszem,
ugyanakkor szeretném elérni, hogy
kedvet kapjanak a közigazgatással
összefüggõ munkához is. A visszajelzések azt mutatják, hogy az elõadások megdöbbentõ fogékonyságot
váltanak ki a hallgatókból. Maximálisan nyitottak az irányban, hogy
– az ország jövõjét illetõen – megtaláljuk a közös hangot – mondta zárszóként Pesti Imre.
SfL

A gyerekek ünnepi mûsorral kedveskedtek az édesanyáknak.

OVISOK KÖSZÖNTÖTTÉK
AZ ÉDESANYÁKAT

A ondi Csillagfény Gyermeksziget
óvodában április 28-án tartották az
anyák napi ünnepséget. Az eseményen
13 óvodás köszöntötte édesanyját és a
meghívott nagymamákat a „Májusi va-

X-FAKTOR A BOLYAIBAN
A televíziós tehetségkutató mintájára versenyt hirdettünk az általános
iskola Bolyai épületében. Szeretnénk az iskolai életet egy kicsit felpezsdíteni, az órák közötti szüneteket tartalmasabbá tenni a tanulók számára. A verseny Juhász Tiborné, Ildikó néni igazgatóhelyettes ötlete
volt, ennek szervezésébe vont be
bennünket, felsõ évfolyamos diákokat. Az április 1-jei kezdetektõl 5 hét
alatt 6 elõdöntõt tartottunk. A tanu-

lók 14 produkciót láthattak, és szavazataikkal eldönthették, hogy melyik hat elõadót szeretnék újra látni
a döntõben. A választás az alábbi
produkciókra esett: Halász Martina,
Krakkai Bianka, Kiss Kamilla Virág
és Csizmarik Balázs (Kultúrcsürhe),
Lipták Leila és Halász Ivett (FluorMizu), Tõkés Lili (Oroszlánkirály), Kahanyecz Enikõ, Perecsi Enikõ és
Szabó Ádám (Népzenei trió), Balla
Bianka és Soltész Gyémánt (Mega-

sztár Búcsúdal), Bartha Richárd (Szeretni valakit valamiért). A döntõ
gyõztese az „Iskola Hangja” címet
nyeri el. Véleményünk szerint sikeres a diákok körében a megmérettetés, ennek örömére az elkövetkezõ
hetekben a Csillag születik vetélkedõt
is megszervezzük, ahol a jelentkezõk több kategóriában is megmutathatják társaiknak, hogy miben tehetségesek.
K. L. és K. V.

NAPKÖZISEK VERSENYEZTEK

Napközis Ki mit tud?-ot rendeztek
a tavaszi szünet elõtt egy nappal az
általános iskola Bolyai épületében.
A megmérettetésen
minden csoport részt
vett, a szereplõk különféle kategóriákban
indulhattak. A tanulók elkápráztatták
produkcióikkal a közönséget és a zsûri
tagjait. Jól szórakoztunk, ugyanakkor izgultunk is. Mindanynyian örültünk egymás sikerének. Véleményem szerint min-

denki jól szerepelt. A nyertesek választhattak az ajándékok közül, és a
program végén minden induló kapott

jutalmat. Remélem, sokan kedvet
kaptak, és jövõre még többen jelentkeznek a Ki mit tud?-ra. Sok szerencsét kívánok, ne rejtsétek el a tehetségeteket! Eredmények: Vers-próza kategória: 1. Karasz Flóra, 2.
Béni Roland és Végsõ Viktória, 3. Korán Flóra. Ének kategória: 1. Baumel
Rebeka, Plávenszki Eszter és Molnár
Gergõ, 2. Mezõsi Kornél, 3. Ádám
Orsolya és Kelemen Angelika. Hangszeres kategória: Baumel Márton, 2.
Krusóczki Zsolt, 3. Sipos Attila. Tánc
kategória: 1. Gergely Kata és Jámbor
Luca. Egyéb kategória: 1. Tóth Zoltán és Ocsenás Adrián.
Karasz Flóra 4.e

sárnap illatos reggele…” kezdetû dallal. A zenés bevonulást követõen kis
ütõhangszerek kíséretében elsõként a
nyolc kiscsoportos adott elõ rövid versikéket és dalokat, majd a középsõsök
és nagycsoportosok játékkal kísért, verses-dalos elõadása következett. A Váradi Lászlóné és Fazekasné Kovács Valéria óvodapedagógusok összeállításában készült tartalmas mûsor végén
egy közös jelenetet adtak elõ a gyerekek, amelyben ki kellett találni, hogy
ki milyen virág. Az ünnepség zárásaként az ondi óvodások saját készítésû,
rajzzal díszített papírszívet adtak át a
meghatódott anyukáknak és nagyiknak.

NÍVÓDÍJAT NYERTEK
A MÛVÉSZETI ISKOLÁSOK
Komoly és aprólékos szakmai munka – a legjobb tudású tanulók kiválasztása és felkészítése – elõzte meg a
XX. Zempléni Lavotta Hangszeres Találkozót, amelyet április 14-én tartottak Sátoraljaújhelyen. A rendezvényen, mely mára már versennyé nõtte
ki magát, kötelezõ és szabadon választott mûveket kellett elõadni korcsoportok szerint. A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi épületének tanulói
szép sikereket értek el idén is, köszönhetõen szorgalmuknak és pedagógusaink sikeres felkészítõ munkájának. Szeretnénk, ha a találkozónak folytatása lenne, hogy minél több növendéknek adasson meg a lehetõség tudása és tehetsége megcsillogtatására.
A zsûri értékelése alapján a szerencsi
diákok között az alábbi díjakat osztották
ki. Kiemelt nívódíjak: Buzsik Boglár-

ka (furulya), Szabó Melinda (furulya),
Churgovich Alexandra (zongora), Krajnyák Enikõ (zongora), Hallgató Zoltán
(szaxofon), Kiss Nikoletta (klarinét), Ignácz Zsófia (klarinét), Demeter Bianka (klarinét), Majoros Réka (fuvola), Mészáros A. Lilla (fuvola), Ruszkai Adél
(fuvola). Nívódíjak: Fige Balázs (zongora), Kiss Bettina (zongora), Nagy Katalin Boglárka (hegedû), Tamás László (hegedû), Vitelki Luca (szaxofon). Dicséretek: Tokár László (kürt), Golopi
Gergõ (trombita), Lucskai Ibolya (furulya), Török Ágota (fuvola), Kiss Renáta (fuvola), Juhász Attila (klarinét). A
felkészítõ tanárok Osztás Tamás, Bereczky Ágnes, Osztás György, Szirmai
Andrea, Osztás Katalin, Elek Boglárka
és Bene Zsuzsa voltak.
Osztás Katalin
zenetanár
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A szerencsi önkormányzat április
28-ai ülésének elsõ napirendi pontjaként beszámoló hangzott el a város 2010. évi bûnügyi-közbiztonsági helyzetérõl. Keresztesi János megbízott kapitányságvezetõ az elmúlt
év tapasztalatait értékelve elmondta, hogy az ismertté vált bûncselekmények száma csökkent, a megyei
átlagot meghaladó a felderítések
aránya, a közlekedés-biztonság tekintetében balesetcsökkenés mutatkozik. Figyelmet érdemlõ tendenciaként kiemelte a vagyon elleni bûncselekmények elszaporodását,
tavaly összesen 49 eset történt, idén
csak márciusig 42 ilyen bûncselekményre derült fény.
Elhangzott, hogy Szerencs közbiztonságát nemcsak a helyi viszonyok
határozzák meg, hanem a vonzáskörzetbõl érkezõ tanulók, átutazók,
vásárlók is. A csökkent létszámú
közmunkaprogram is negatív hatást
váltott ki: többen a mások javainak
megszerzését, pl. a színesfémlopást
és -értékesítést választják megélhetési
alternatívaként. A rendõr alezredes
hozzáfûzte: a 20 ezer forint alatti lopások esetében hatékonyan tudnak
eljárni, mert lehetõségük van rá,
hogy tettenérés után éljenek az õrizetbe vétellel, és pár napon belül bíróság elé állítsák az elkövetõt. A nagyobb értékû lopások esetén nem tudnak ilyen eredményesen intézkedni,
mert bár elindítják az eljárást, a bíróság elé állítás hosszú idõt vesz
igénybe. A fiatalkorú elkövetõk száma 2009/2010 vonatkozásában 79rõl 120-ra emelkedett, a sértettek száma pedig 37-rõl 71-re nõtt. Nemkívánatos tendencia a közterületen
való szeszesital-fogyasztás is a fiatalok körében, és alapul véve a térségbeli tapasztalatokat, vélhetõ, hogy
a drogproblémáktól sem védett az ifjúság. Ezért gyakoribbá tették a rendõri jelenlétet az iskolák környezetében, a rendõrség célja még szorosabb
kapcsolat kiépítése a tanintézményekkel. Szombatonként végigjárják
a szórakozóhelyeket, tanítási idõben
pedig ellenõrzik a városban csellengõ
diákokat. A kihelyezett kamerák hatékonyan szolgálják a tettenéréseket,
valamint a dokumentálás során védelmet nyújtanak a rendõri intézkedéseknél is. A közrend fenntartására
az eddiginél is nagyobb figyelmet kíván fordítani a rendõrség, bevonva
a polgárõrséget. A kapitányságvezetõ
összegzésként úgy fogalmazott: látják a város közbiztonsági problémáit, de egyben a megoldási lehetõségeket is. A rendõri állomány fiatal,
tettre kész, a technika is a közrendközbiztonság védelmét szolgálja, és
a lakossággal jól együttmûködnek.
Gál András ismertette, hogy a jogi és
ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadta a tájékoztató anyagát. Kiemelte, hogy a gimnáziumnál biztosított egyenruhás jelenlét a reggeli
órákban és a rendezvényeken egyaránt garantálja a rendet és a biztonságot. A rendészeti képzésben is jó
az együttmûködés a rendõrség szakembereivel. A bizottsági tagok úgy vélik, alapos, lelkiismeretes, becsületes
munkavégzés folyik a rendõrségen,
ezért javasolják a személyi állomány
dicséretben részesítését. Kiss Attila alpolgármester jó gondolatnak tartja a
rendõrség tanárokkal való jó kapcsolatápolását. Ezen kívül elmondta:
olyan visszajelzést kapott, hogy a volt
Digép épületét bontják, és elviszik onnan a fémeket. Érdeklõdött, hogy érkezett-e lopásról bejelentés. (Közben
Koncz Ferenc egy idõre távozott az

ülésrõl a Norvég Alap projekt felügyelõ bizottságának fogadására, feladatát Egeli Zsolt alpolgármester vette át.) Heves János is tapasztalta, hogy
a fõutcán gyakran italoznak fiatalok,
kérte, hogy jobban figyeljen a rendõrség az ilyen esetekre. A képviselõ felhívta a figyelmet arra is, hogy a környezõ településeken gyakori az egyedülálló idõsek ellen elkövetett betöréses lopások száma. A rendõrség próbáljon módot találni, hogy városunkban megelõzzük a hasonló
bûncselekményeket. Nyíri Tibor megjegyezte, hogy rendszeresen közlekedik haza esténként Bekecs felé, és
látja polgárõrök jelenlétét – ebben le-

visszaszorítsa. A kapitányságvezetõ
kiemelte, hogy az egyedülálló idõsek
elleni bûncselekmények még nem jelentek meg a városban, de az ilyen
eseteknek elébe kell menni, mert a
Taktaköz nagy részén ez már súlyos
probléma. A településõrség jó program volt, azonban míg az ebben dolgozókat javadalmazták, a polgárõrök önként végezték tevékenységüket, ezt sérelmezve sokan kiléptek a
polgárõrségbõl. Az uzsoraesetek töredékében érhetõ el hatékonyság,
mert ez a bûncselekmény nehezen
bizonyítható. Sok az elindított eljárás, de szükség van a sértettek közremûködésére, akik megfélemlítés

hetõséget lát Szerencs számára is. Érdeklõdött, hogy van-e mód a helyi
polgárõrök, és a térfigyelõ kamerák
számának a növelésére, mert ezek a
rendõrség meghosszabbított kezei. A
fiatalok közterületen történõ italozásáról szólva hozzátette: már egy járõrözõ rendõr látványa is visszatartó
lehet. Bobkó Géza szerint az uzsora bûncselekmények kapcsán ki kell
mondani, hogy az esetek nagy része
a cigány lakosságot érinti, akik nagyrészt mélyszegénységben élnek. Más
vonatkozásban elmondta, hogy a
betegváróban olykor összevesznek a
páciensek, vagy elõfordul, hogy szavaikkal, viselkedésükkel megalázzák az orvost, az ápolónõt, de az a
tapasztalatuk, hogy a rendõrség hatékonyan lép fel a közfeladatot ellátó személyek védelmében. Szigorú
következetességet vár e téren a jövõben is. Visi Ferenc szóvá tette, hogy
a nagy korrupciós ügyek elkövetõit
valahogy sosem éri utol a büntetés,
ami erkölcsi problémákat vet fel, hiszen így gyermekeink azt mondhatják, mit számít a lopás, ha nem jár
érte büntetés. Úgy véli, az emberek
méltóságát, egészségét és fõként az
életét érintõ fenyegetéseket nem szabadna figyelmen kívül hagyni, szigorúbban kellene eljárni. Egeli Zsolt
megjegyezte, hogy a rendõrségnek
gyorsan kell reagálnia a kihívásokra
és egyúttal jogszerûen kell intézkednie. Nem könnyû rendõrnek lenni ebben a jogi környezetben. Az alpolgármester kíváncsi volt, hogy mik a
tapasztalatok a településõrség tevékenysége kapcsán és elmondta,
hogy már a nemzetõrség is felajánlotta segítségét. Érdeklõdött, hogy le
vannak-e fektetve az együttmûködés
keretei a rendõrség és a polgárõrség
között. Keresztesi János a felvetésekre elmondta: a tanárokkal való
együttmûködés az esetek bizonyításában is nagy segítségükre van. A Szivattyú és Környezetvédelmi Gépgyár Kft. csõdeljárás alatt áll, saját értékeiket elvihetik. Volt elfogás fémlopás ügyében, de nem megoldott a
telep õrzése, így nem követhetõ nyomon, hogy tulajdonképpen ki az, aki
lop. A rendõrség tesz az ellen, hogy
a közterületen történõ italfogyasztást

miatt gyakran nem tesznek feljelentést, vagy utólag visszavonják azt. A
nemzetõrséggel korábban nem történt aktív együttmûködés, mert a
szervezet inkább külsõségeiben létezett, de utánajárnak, hogy most mi
a helyzet. A polgárõrség tekintetében
jelenleg éppen kidolgozás alatt áll egy
együttmûködési megállapodás. Egeli Zsolt összefoglalójában elhangzott,
hogy nemcsak a rendõrségre hárul felelõsség, hanem a város polgáraira is.
A mélyszegénység és a most jellemzõ
társadalmi viszonyok nem segítik az
állapotok javulását, együtt kell élni
ezekkel a feszültségekkel. Az önkormányzat a foglalkoztatás bõvítésével
kíván ezen javítani. A rendõri állomány példaértékû munkájának elismerésérõl határozat született, melyet
a tájékoztatóval együtt egyhangúlag
elfogadott a testület. (Közben Koncz
Ferenc visszatért, és az ellenõrzõ bizottság kíséretét Egeli Zsolt vette át,
ezért távozott az ülésrõl).

TÁMOGATOTT ELSÕ
LAKÁSHOZ JUTÓK
A következõ napirendi pontként Sável Katalin, a polgármesteri hivatal
közigazgatási osztályának munkatársa ismertette az elsõ lakáshoz jutók támogatásáról szóló pályázat kiírását. Az önkormányzat döntése
alapján – kizárólag 2011-ben – kamatmentes kölcsön e célra nem adható, csak vissza nem térítendõ támogatás, melynek mértéke családonként 200 ezer forint. A költségvetésben e célra 2 millió forintot különített el az önkormányzat. Bobkó
Géza örömtelinek nevezte, hogy
megduplázódott a támogatás mértéke. A képviselõ-testület egyhangúlag
elfogadta a javaslatot a pályázat kiírására.

TAKARÉKOS
RENDEZVÉNYTERV
Ezt követõen került napirendre a
Városi Kulturális Központ és Könyvtár 2010. évi beszámolójának és
2011. évi munkatervének jóváhagyása. Bodnárné Göndör Magdolna,
a polgármesteri hivatal oktatási, kul-

turális és városmarketing osztályának
vezetõje a terjedelmes anyagból kiemelte: a rendezvénytervezet a költségvetés függvényében módosulhat
a körülmények alakulása szerint. Pályázatok és az önkormányzat által támogatott rendezvények szerepelnek
az elõirányzatban. Kiemelte, hogy a
május 1-i majálist a tavaszi nagy rendezvénysorozatra való tekintettel
nem tartja meg idén Szerencs városa. Uray Attiláné, a kulturális létesítmény igazgatója ismertette: a humán
állomány 13 fõ, nem rendelkeznek
saját takarítónõvel, nincs technikusuk,
adminisztrátoruk, holott számos rendezvényt szerveznek évente. A térség hasonló intézményeitõl adatokat
szerzett arról, hogy hol mennyi a
munkaerõ létszáma és a költségvetési támogatás. A Városi Kulturális
Központ és Könyvtárt alulfinanszírozottnak tartja megyei és országos tekintetben is. 2010-ben 77,7 millió Ft
volt a költségvetésbõl a hozzájárulás, ehhez 127 millió Ft pályázati támogatást nyertek. 36,6 millió forintot költöttek eszközbeszerzésre, így
legalább 2015-ig nem kell az önkormányzatnak ilyet beterveznie. A
festési, felújítási munkálatok egy részét saját dolgozóik végezték el.
Költségcsökkentés céljából sorra
nyújtják be most is pályázataikat a
város oktatási intézményeivel összefogva. Koncz Ferenc szerint nehéz,
komoly munkát végez a kulturális
központ, a város mindent meg is tesz
a további mûködtetésért.
Hozzátette: nem jó irány az adatok összehasonlítgatása, azonban
ha ezt veszi alapul az intézményvezetõ, ismerteti vele, hogy Malchinban 2 fõ a könyvtár személyzete.
Bobkó Géza elmondta, hogy a pénzügyi bizottság részérõl dicséret illeti az intézményt az elnyert pályázatokért, és hogy ebben együttmûködnek a kistérséggel, erõsítve Szerencs központi szerepét. A 2011. évi
terv szûkített költségvetést igényelt
ezen a területen is. Közölte: mielõtt
az intézményvezetõ dönt egy rendezvényrõl, elõtte két hónappal köteles megtárgyalni javaslatát az önkormányzattal, hogy megvizsgálják,
van-e rá pénzügyi fedezet. Ezzel a
megszorítással a bizottság egyhangúlag elfogadta a beadványt. Gál
András szerint a kulturális központ
tevékenysége sikerágazat: eredményes munkát végeznek, jól gazdálkodnak. Az elnyert pályázati pénzek
a gimnázium tanulóinak és pedagógusainak is a hasznára válnak. Visi
Ferenc is úgy véli, hogy kevés létszámmal, de ügyesen szerveznek.
Szerinte is jó lenne minden pályázatnál egyeztetni a pénzügyi vezetõkkel, hogy mire érdemes pályázni, és tisztázni, hogy ki fogja biztosítani a szükséges önrészt. Felhívta

a figyelmet, hogy vannak jó helyi zenekarok, amelyek ingyen is fellépnének szívesen a rendezvényeken.
Kiss Attila úgy értékelte, hogy nem
szûkösek a kulturális központ lehetõségei, hiszen idén 65 millió forintot
biztosít az önkormányzat az intézménynek. Az alpolgármester ugyancsak azt kérte, hogy minden nagyobb
rendezvény elõtt egyeztetés legyen.
Takács István a 2010-es beszámolót elfogadta, de a 2011-es, 65 milliós támogatás kapcsán felvetõdött
benne, hogy nincs részletezve, hogy
milyen rendezvényekre mennyit
szánnak. Nyíri Tibor képviselõ szerint a munkaterv elfogadása ilyenkor (mivel év elejétõl év végéig
szól) csak névleges. Javasolja a jövõben egy nyers programtervezet novemberi beadását, amihez az önkormányzat és a városlakók is hozzászólhatnának, továbbá a rendezvények látogatottságának vizsgálatát, hogy a kevés érdeklõdõre számot tartó programokat elhagyják.
Célként fogalmazta meg a változatosságra való törekvést, és helyi,
pénzt kevésbé igénylõ rendezvények
szervezését. Heves János fájó szívvel vette tudomásul a gazdanapi rendezvénysorozat megszûnését, szerinte ezzel szegényedni fog a város.
Elmondta: a Zempléni Fesztivál léte
is veszélybe került az egyik fõ támogató kilépése miatt, ami szintén
gyengíti a szerencsi rendezvények
sorát. A majális elmaradását megkérdõjelezi: ha már betervezték a
költségvetésbe, javasolja, hogy ne
hagyják el teljesen, rendezzék meg
késõbb. Uray Attiláné megköszönte, hogy sikerágazatként értékelték
az intézmény tevékenységét és egyben felhívta a figyelmet a minisztériumi szakvizsgálat pozitív értékelésére. Az elvárásnak megfelelõen a
pénzügyi osztállyal folyamatos kapcsolatot fognak tartani. Helyi zenekarokkal jelenleg is kapcsolatban állnak és elismerik az oktatási osztály
tevékenységét is. Bodnárné Göndör
Magdolna közölte, hogy vásárolt
közszolgáltatásokra, azaz rendezvényekre 20 millió forint van elkülönítve idén. Koncz Ferenc megjegyezte, hogy a számok nem egyeznek a költségvetésben elfogadottakkal, ezt tisztázni kell, de már most
tudja, hogy a 20 millió forintra nem
fog engedélyt adni. A mûvészeti iskola és a gimnázium diákjai méltó
módon szerepelnek a rendezvényeken, nincs tehát szükség arra,
hogy milliókat fizessenek ki egyéb
elõadóknak. Óriási erõfeszítést jelent, hogy az állam csak 10 millió
forint normatívával járul hozzá a kulturális központ mûködéséhez, a többit az önkormányzatnak kell hozzátennie.
(Folytatás a 12. oldalon.)

ZÁRT ÜLÉSEN DÖNTÖTTEK
Szerencs önkormányzatának
képviselõ-testülete április 22-én
rendkívüli, zárt ülés keretében
felhatalmazta a polgármestert,
hogy vételi jogot alapítson területvásárlás céljából az ipartelepítés és a munkahelyteremtés elõsegítésére.
Az április 28-ai zárt ülésen Rónavölgyi Endréné elõzõ polgármester szabadságmegváltási ügyében bizonyítékok hiányában nem
tudott állást foglalni a testület,
ezért határozatban utasították a
jegyzõt, hogy vizsgálja meg az ügy

teljes jogi hátterét a döntés elõkészítése céljából. Ugyanezen az
ülésen hat bírósági ülnököt választottak a képviselõk a Szerencsi Városi Bíróság ítélkezési munkájának segítésére. Mivel 2011.
szeptember 1-jétõl már fiatalok
büntetõügyében is ítélkezni fog a
bíróság, a képviselõ-testületnek
döntenie kellett hat pedagógus ülnök megválasztásáról is a helyi
tantestületek jelölése alapján. A tizenkét ülnök nevének közzétételére az eskütételüket követõen
nyílik lehetõség.
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RENDÔRSÉGI HÍREK

KETTÕS EMBERÖLÉS

TÁLLYAI TOLVAJLÁS

Szikszói lakásukban április 20-án holtan találtak rá egy idõs házaspárra. A 83
éves férfi és 79 éves felesége halálát idegenkezûség okozta. Az ügyben a
B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság
nagy erõkkel indított nyomozást több emberen elkövetett emberölés bûntettének
gyanúja miatt. A bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
személy(ek) kilétének megállapítását
vagy elfogását közvetlenül elõsegítõ részére 1 millió Ft nyomravezetõi díjat tûztek ki. A bejelentéseket munkaidõben a
06-46/514-500/21-79, munkaidõn túl
pedig a 107 vagy 112-es telefonszámokon várják. A rendõrség a díjkitûzés viszszavonásának jogát fenntartja, a bejelentõ
személyét bizalmasan kezeli!

Egyelõre még ismeretlenek azok az
elkövetõk, akik egy tállyai építési területrõl loptak el különbözõ eszközöket.
A tettesek kézi elektromos szerszámgépeket tulajdonítottak el 400 ezer Ft
értékben. A Szerencsi Rendõrkapitányság lopás miatt folytat eljárást az
ügyben.

LÁBA KELT A PÓTKOCSINAK
Jelentõs értékre elkövetett lopás bûntette miatt indult eljárás a Szerencsi Rendõrkapitányságon. Egy tarcali lakos április 17-én tett bejelentést, hogy vélhetõen az éjszaka folyamán ismeretlenek elvitték a benzinkút mögötti parkolóban
hagyott pótkocsiját. A szerelvényen ráadásul 230 mázsa kristálycukor volt
ponyvával letakarva, aminek szintén
lába kelt, s amit egy budapesti céghez
kellett volna aznap leszállítania. Az ismeretlenek ezzel közel 8 millió forintos
kárt okoztak a tulajdonosnak.

BÛNRE VÁLTÓ
A tarcali vasútállomás szolgálatirányítója április 21-én észlelte, hogy a vasúti pályatest váltóiból egy férfi rézkábeleket vágott ki és lopott el. A rendõrök
a helyi polgárõrök segítségével fogták el
a tolvajt, aki újabb zsákmányért jött ki
a pályaudvarra, azonban rá kellett jönnie, hogy az õ vonata már elment. A Szerencsi Rendõrkapitányság lopás és a közlekedés biztonságának veszélyeztetése
miatt indított eljárást. Az utóbbi bûncselekmény három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntethetõ.

EGY NAP ALATT
KÉZRE KERÜLT
A tokaji mûvelõdési ház felújítását végzõ cég munkatársa április 20-án bejelentést tett a rendõrségen, mivel ismeretlen elkövetõk a polgármesteri hivatal udvarán lévõ tárolóépületbõl – a felújításnál használt – nagy értékû hegesztõgépet és két flexet tulajdonítottak
el, összesen 300 ezer forint értékben. A
Tokaji Rendõrõrs munkatársai már másnap elfogták az elkövetõt, és egy orgazdánál megtalálták az ellopott gépeket is, amiket visszaszolgáltattak a tulajdonosnak.

ALAPÍTVÁNYI
JELENTÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bûnmegelõzési Alapítványt
1990-ben a megye harminchárom intézménye és gazdasági
társasága hozta létre. A szervezet munkáját az elnök és titkár
vezetésével héttagú kuratórium
irányítja, tevékenységét a közrend és közbiztonság védelme
érdekében végzi. Az alapítvány
2010. évi bevétele 2 123 000
Ft, a kiadása 2 110 000 Ft
volt. A szervezet teljes gazdálkodási adatai és közhasznúsági jelentése a www.bunmegelozes.eu honlapon olvasható.
Dudás Péter
a kuratórium titkára

VISSZATÉRT,
EZ LETT A VESZTE
Újcsanálos egyik lakatlanul álló házának udvaráról május 2-án egy 20 éves
helyi férfi fémbõl készült tárgyakat tulajdonított el. Az így szerzett holmit egy
szintén a helyszínrõl lopott talicskán tolta el. A kiérkezõ nyomozók a helyszínelés közben tetten érték az elkövetõt,
aki éppen akkor tért vissza, hogy további
tárgyakat, eszközöket vegyen magához.
A Szerencsi Rendõrkapitányság lopás miatt indított eljárást az ügyben.

SZERENCSEN ÜNNEPELTEK A LÁNGLOVAGOK
A B.-A.-Z. Megyei Tûzoltószövetség centenáriuma, illetve a Szerencs Városi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság alapításának
110. évfordulója adta kézenfekvõ
apropóként a szerencsi helyszínt megyénk idei tûzoltónapjának.
Az ünnepélyes állománygyûlésnek is otthont adó május 7-i program
felvonulással kezdõdött. A városon áthaladó zenés menet színfoltjai a jelenlegi technika bemutatásán túl a
letûnt korok tûzoltójármûvei voltak.
A taktaharkányi mazsorettek és az
Ózd Városi Tûzoltózenekar által fel-

vezetett lánglovagok a Munkás Szent
József templom szomszédságában
fekvõ területen bontottak sort, ahol
Koncz Ferenc, a vendéglátó település polgármestere üdvözölte a megjelenteket. Beszédében kiemelte: a
tûzoltónap a hivatás hõseinek ünneplése. A 110 éves múlttal rendelkezõ helyi állományra már csak azért
is oda kell figyelnie a városvezetésnek, mert sok esetben szorulnak rá
önzetlen munkájukra. – Bár országos
szinten változások elõtt áll a tûzoltószervezet, az elmúlt idõszakra jellemzõ jó együttmûködés az elkövetkezendõkben sem szenvedhet csor-

LEBUKTAK A FÉMTOLVAJOK
A Szerencsi Rendõrkapitányság ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást,
aki április végén a Tokaj, Csurgó völgyben található egyik szõlõben lévõ borház mellõl eltulajdonított egy darab
viaszolvasztó vasállványt, egy szalonnasütéshez használatos keréktárcsát, egy
traktorhoz tartozó mûtrágyaszórót, valamint egy vasból készült boronát. A lopással okozott kár 100 ezer forint. A bejelentést követõen a sértett megjelent a
Bodrogkeresztúrban található hulladékfelvásárló telepen, ahol megismerte a tõle
eltulajdonított fenti tárgyakat. A nyomozók a rendelkezésükre álló adatok alapján végül eljutottak ahhoz a tarcali férfihez, aki az eltulajdonított tárgyakat a
telepen értékesítette, és akirõl korábban
is felmerült, hogy a vasazásból élõ személyektõl Tarcalon átveszi a fémhulladékot. A kereskedõ kihallgatása során elárulta, hogy kik tulajdonították el a vasalkatrészeket a szõlõbõl. Az elkövetõk ellen lopás vétsége miatt indult eljárás.

ELŐLÉPTETETT
OSZTÁLYVEZETŐ
Az Országos Rendõr-fõkapitányság
vezetõje a rendõrség napja alkalmából április 24-én a szakterületén végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként soron kívül elõléptette rendõr
õrnaggyá Kicsi György rendõr századost, a Szerencsi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztályának vezetõjét.

A látványos felvonulásból a kicsik is kivették a részüket.

bát – hangsúlyozta a városvezetõ. A
megye tûzoltóegységeit tömörítõ rendezvényen Kovács Sándor alezredes,
a megyei tûzoltószövetség elnöke
mondott köszöntõt. Mondandójában
megjegyezte: nem árt, ha a tûzoltók
kikapcsolódnak a hétköznapok forgatagából egy rövid idõre, hiszen egy
testet-lelket állandó megpróbáltatásnak kitevõ munka és segítségnyújtás
jellemzi mindennapos tevékenységüket. A tûzoltónap programja az ifjabb korosztályt és a felnõtt lakosságot egyaránt vonzotta. Testközelbõl
ismerhették meg a technikák alkalmazását, a mentések mikéntjét. Az
érdeklõdõk részt vehettek habpartyn,
tömlõgurításon, puttonyfecskendõlövészeten. A bátrabbak kipróbálhatták a füstsátort, a gyermekek a gáztálca-tûzoltást gyakorolhatták, láthattak mûszaki mentést, múlt század
eleji hagyományos tûzoltást és balesetnél történõ beavatkozást is. „Elõttünk az utódaink” címszó alatt a nyírbátori Tûzmanók bevetési egységének tûzoltási bemutatóját, végül életmentést tekinthettek meg a program
látogatói. Az esemény ideje alatt
labdarúgótornát és aszfaltrajz-versenyt is tartottak. A szórakoztatásról
az Echonald és az IdiotSide együttesek, a tiszaújvárosi Pepper SE akrobatikus rock and roll csoport, a szerencsi Hajnali Kulturális Egyesület
néptánccsoportja, és a szerencsi Szikra Táncstúdió moderntáncosai gondoskodtak.
SfL

FLÓRIÁN-NAPI KITÜNTETÉSEK

A tûzoltónapon tartott május 7-ei
Szt. Flórián ünnepi állománygyûlésen
Szerencs Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságának parancsnoka, Dócs Róbert a szolgálatteljesítés során tanúsított kimagasló helytállásáért soron kívül törzszászlóssá léptette elõ Molnár Csabát, fõtörzsõrmesterré Legyen Lászlót, Molnár Gábort, Poczkodi Róbertet, Kecskés Rolandot és Kovács Norbertet, törzsõrmesterré léptette elõ Bodnár Gergõt
és Varga Csabát. Dicséretben és jutalomban részesültek: Farkas László
fõhadnagy, megelõzési kiemelt fõelõadó, Bodnár Viktor hadnagy, szolgálatparancsnok-helyettes, Ladinszki
Levente zászlós, Mezõsi László zászlós, Boros Zoltán, Gergely József, Kovács Gábor, Sajtos Tibor, Szabó Imre
fõtörzsõrmesterek, Balogh István
fõtörzsõrmester és Jancsik Balázs törzsõrmester. A parancsnok eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolta Bodnár Tibor törzszászlóst, Zinger János

zászlóst, Lénárt István, Potvorszky Attila és Sztankovics László fõtörzsõrmestereket, Rimán Róbert, Palkó
László és Müller Norbert törzsõrmestereket.
Tárgyjutalomban részesült Kisvárdai Gyula nyugalmazott fõtörzsõrmester. Koncz Ferenc polgármester a jubileumi évforduló alkalmából
emléktárgy-elismerést adományozott
a tûzoltóság részére, valamint a beosztásában nyújtott kimagasló szolgálatteljesítésért jutalomban részesítette Dócs Róbert alezredest, Szerencs
város tûzoltó-parancsnokát. A katasztrófavédelem országos fõigazgatója a szolgálatteljesítés során tanúsított kimagasló helytállásáért századossá léptette elõ Vámos Imre fõhad-

nagyot, személyzeti és munkaügyi kiemelt fõelõadót. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok Országos
Szövetsége a Szerencsi Tûzoltóság részére, megalakulásának 110. évfordulója alkalmából a HÖTOSZ jubileumi váza dísztárgyát adományozta. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tûzvédelem érdekében végzett példamutató tevékenységéért emléktárgyat adományozott Takács Richárd alezredes osztályvezetõnek. A
megyei tûzoltószövetség szintén jubileumi vázát adományozott a jeles
esemény alkalmából a Szerencsi
Tûzoltóság és a fenntartó önkormányzat részére. A BM. Heros Zrt.
ugyancsak emléktárggyal jutalmazta
a tûzoltóságot.

MUNKÁBAN A TŰZOLTÓK

KÜLÖNÖS KEGYETLENSÉGGEL
GYILKOLT

Egy évvel ezelõtt tettek bejelentést
a Szerencsi Rendõrkapitányságra,
hogy eltûnt egy 23 éves taktaharkányi lány, aki hajnalban elindult dolgozni, de már a vonatra sem látták
felszállni, illetve a munkahelyén sem
jelent meg és este sem ért haza.

Az eltûnés körülményeit kezdetben
közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálta a rendõrség, az
eljárás során azonban felmerült a
bûncselekmény gyanúja. Ennek eredményeként a B.-A.-Z. Megyei Rendõrfõkapitányság Bûnügyi Osztálya nyomozást rendelt el emberölés bûntettének megalapozott gyanúja miatt F.
L., 33 éves taktaharkányi férfival
szemben, akit õrizetbe vettek. A gyanúsított kihallgatása során elmondta,
hogy tavaly április 2-án a hajnali órákban, lesben állva várta Taktahar-

kány belterületén a fiatal lányt, akirõl
tudta, hogy mikor megy dolgozni. Bevallása szerint csak bántalmazni akarta a sértettet, de mikor az meglátta
õt, felkiáltott, ekkor többször is megszúrta. Ezután az elkövetõ hazament
lakására, majd onnan egy furikkal tért
vissza, melybe a sértettet belerakta,
majd mintegy 300 méterre eltolta egy
náddal benõtt területre, és otthagyta. Másnap egy kétkerekû kézi kocsival visszatért és az élettelen testet
elvitte a majd 2 kilométerre lévõ legelõn található, használaton kívüli
kúthoz, amibe beledobta. A bûncselekmény elkövetésének okát a férfi azzal magyarázta, hogy a lány évekkel
ezelõtt visszautasította közeledését.
Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bûntettének megalapozott gyanúja miatt
emelt vádat az elkövetõvel szemben.

* Taktaharkányban kéménytûzhöz riasztották április 14-én a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság munkatársait. Másnap
Tokajban egy konyhai páraelszívó
kapott lángra.
* Bodrogkeresztúrban április 16-án
a 200 m2 területen lángoló szeméttelepet kellette eloltania a kiérkezõ
egységeknek.
* Szerencsen a Kossuth téren egy
Opel mûszerfala gyulladt ki április
20-án, a tüzet poroltóval eloltották.

* Rátkán egy családi ház melléképületében április 25-én áramkimaradás miatt keletkezett tûz. A kiérkezõ
ügyeletesek a lángokat „C” sugárral
és gyors beavatkozással oltották el.
* Szerencsen a Keleti ipartelepen
április 26-án, a 37-es melletti külterületen április 29-én égett a száraz
fû. Április végén és május elején ezen
kívül Mezõzombor, Legyesbénye,
Tokaj, Tállya, Golop és Mád területére kellett kivonulniuk a tûzoltóknak száraz fû égése miatt.

ZEMPLÉNI KITEKINTÔ

A település infrastruktúrájának szerkezete teljes egészében átalakult a
két évtized alatt, a településvezetõ
szerint ez egy lakossági és településvezetési összefogás eredménye.
– Az igény nagy volt, mint ahogy az
erõfeszítés is – mondta Bûdi Károly.
– Ma már elmondható, hogy túl vagyunk az egyik legnagyobb beruházáson, a szennyvízhálózat kiépítésén.
Mûködik a bölcsõdénk, óvodánk,
alsó tagozatos iskolánk, ezeket szeretnénk megtartani, mint ahogy az
önállóságunkat is. A lakosság száma
nagymértékben csökkent az elöregedés miatt, ugyanakkor volt egy réteg, amely elhagyta a községet.
Mindettõl függetlenül jó irányba tart
a fejlõdés, amit bizonyít, hogy fokozatosan érkeznek Miskolcról és
más településrõl fiatalok, akik úgy érzik, el tudják képzelni a jövõjüket Alsódobszán. Ha ki lehetne alakítani

a munkahelyeket, még
nagyobb lenne az érdeklõdés. Jelenleg csak a
megyeszékhelyen, vagy
a szomszédos településeken van lehetõség munkavállalásra. Mire vagyok
büszke? Eltekintve a csapadékvíz elvezetésétõl –
aminek megoldásán most
dolgozunk – rendezett, virágos, minden infrastruktúrával ellátott, vendégcsalogató településen élünk. A látvány magáért
beszél, nincs okunk a szégyenkezésre. Persze, vannak hiányosságok,
gondolok itt a sportpályánk környékének állapotára. Mindig elõjönnek
feladatok, de azért vagyunk, hogy
megoldásokat találjunk a jelentkezõ
gondokra. Azt gondolom, sikerült bebizonyítani, hogy életrevaló lehet egy
kistelepülés is. Nagy álom? Szeretnénk megvalósítani egy lakóparkot.
A tervezett panorámaterületrõl Miskolcig és Kassáig lehetne ellátni, az
összképet a Hernád völgye látványa
gazdagítaná. Egy itt felépített, több
lakásból álló övezet pedig beteljesült vágya lehet a fiatal korosztálynak – mondta el lapunk érdeklõdésére Alsódobsza elsõ embere.
SfL

Elsõsorban a tavalyi év költségvetésének a módosításával, illetve
az ugyanezen idõszakra vonatkozó
beszámoló elfogadásával foglalkozott a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás május 5-én megtartott tanácskozása.
A zárszámadásról, továbbá az ehhez kapcsolódó vezetõi vizsgálatokról, a belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl szóló napirendi pontok mellett tárgyalták a közbeszerzési terv

SZÁZAK KÓSTOLTÁK A TÁLLYAI NEDÛKET

A „Szalonna és szamorodni találkozása” címmel második alkalommal
rendezte meg mindennapi kenyerünk, szalonnánk, és borunk ünnepét
a Tállyai Történelmi Borút Egyesület.

A május hetedikén megtartott programra helyi pincészetek jelentkeztek,
ám nemcsak a borszakma képviselõi
jelentek meg, hanem az ország legtávolabbi zugából érkezett mangalicatenyésztõk is itt voltak termékeikkel együtt. A szervezõk elmondása szerint a földhöz szegõdött munkásnépség szinte egyedüli napi eledele a kenyér és a szalonna volt, ezért adtak
teret egy újjáéledõ törekvésnek, hazánk szalonnakultúrája felélesztésének. Az I. Szalonna és Szamorodni
Fesztivál célkitûzése a két egymáshoz
illõ magyar termék találkozásának
megvalósítása és híressé tétele volt hagyományteremtõ szándékkal. Hogy ez
mennyire sikerült, annak ékes bizonyítékát az idei rendezvény sikere mutatta. A mostoha idõjárás ellenére ez-

A szalonnafalatok mellé szamorodnit kínáltak.
res nagyságrendû vendégsereg látogatta a standokat, túlnyomó részük az
ország távolabbi részeibõl érkezett.
Mint azt Nagy József, az egyesület elnökségi tagja érdeklõdésünkre elmondta, több jelentkezõ termelõt
vissza kellett utasítaniuk, mert az ese-

ménynek otthont adó Palota Borház
Kft. területe szûkösnek bizonyult. A
kulturális programokkal fûszerezett,
késõ estébe nyúló fesztivált megtisztelte jelenlétével Koncz Ferenc, a térség országgyûlési képviselõje is.
SfL

ÓVODÁSOK ROPTÁK A TÁNCOT RÁTKÁN

A német nemzetiségi településen,
Rátkán nemcsak a nyelvápolást, de
a népszokások kutatását, gyakorlását is fontosnak tartják.

Nem véletlen, hogy már az óvodában elkezdik az oktatást, a népszokások megismertetése kiemelt
szereppel bír a hétköznapok programjai között. Ezelõtt kilenc évvel ötletszerûen jött a gondolat az óvodavezetés részérõl, hogy kihasználjanak egy pályázati lehetõséget.
Molnár Istvánné intézményvezetõhelyettes elmondta: a táncokat jól elsajátították a kicsik, ám nem volt
korhû hacukájuk hozzá. A helyi tájházban fellelhetõ õsi ruhák mintáit
vették alapul az ovisok ancugjának
elkészíttetéséhez, majd megszervezték az elsõ olyan találkozót,
amelyen nemzetiségi óvodák apró
néptáncosai vettek részt. A szûkebb
pátriában Hercegkút és Károlyfalva
tartozik a német nemzetiségi településekhez, késõbb csatlakoztak
olyan helységek, ahol oktatják a
nemzetiségek kultúráját és termé-

szetesen gondoltak a szomszédos
községekre is, már ami a találkozót
illeti. Május 5-én Hercegkút, Károlyfalva, Mád, Nyíregyháza, Rakamaz, Rátka és Tállya apróságai uralták a színpadot. Molnár Istvánné sze-
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TANÁCSKOZTAK A KISTÉRSÉG
TELEPÜLÉSEINEK VEZETÕI

A KÖZSÉG LÁTVÁNYA
MAGÁÉRT BESZÉL
Bûdi Károly (fotónkon)
polgármester hatodik
ciklusát kezdte el a tavaly õsszel megtartott
helyhatósági választások
után, azaz a rendszerváltástól vezeti Alsódobsza községet.

2011. MÁJUS 13.

rint a gyermektánc-találkozó a barátság, az összetartozás egyfajta kifejezése, sokat lehet egymástól tanulni, túl azon, hogy a zene és a tánc
nemcsak a kicsik, de a felnõttek lelkét is nemesíti.
SfL

Népi viseletben táncoltak az ovisok.

módosítását is, amire azért volt
szükség, mert 2011-ben valósul meg
a korábban pályázati támogatást
nyert közösségi buszok vásárlása,
amit ezen az éven kell szerepeltetni a munkaprogramban. Itt már megkötötték a szállítói szerzõdést: június 25-re kell biztosítania a nyertes
cégnek a három, egyenként tizenhét
személyes jármûvet. Ezekbõl egyet
a tállyai székhelyû támogatói szolgálat vehet igénybe, egy másikat a
megyaszói iskolafenntartó társulás
cserebuszként, a harmadikat pedig
ugyanilyen célra kapja Szerencs.
– Tárgyaltuk a szociális alapszolgáltatásokért fizetendõ térítési díjakat – számolt be a tanácskozásról
Hajdú Zsuzsanna munkaszervezetvezetõ. – Három szolgáltatást tart
fenn a társulás, ezek: a házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat. A törvényi elõírások szerint kötelezõ megállapítani a költségeket:
az intézményi térítési díjat, és –
ebbõl kiszámítva – azt a személyi
térítési díjat, amit az ellátottnak fizetnie kell. A fent felsorolt kategóriák elsõ két formája esetén nem kell
fizetni semmit, ám a támogató szolgáltatásnál igen. A személyi segítés
térítési díja 200 Ft óránként, a szállításé pedig 40 Ft kilométerenként.
A szociálisan nem rászorultak is

igénybe vehetik a támogató szolgáltatást, nekik 400 forintot kell fizetni óránként, és 70 forintot kilométerenként. Persze, itt minden a
szabad kapacitás függvénye.
A programon szó volt arról is, hogy
módosítják a „Szerencsi Társulás
Közoktatásáért” elnevezésû kitüntetés alapításáról és módosításáról
szóló, 2006-ban meghozott határozatot. A díjat 2010-ben nem adományozták, az volt a kérés, hogy az
odaítélés szabályait rendezõ határozatot vizsgálják felül annak érdekében, hogy bõvüljön az a személyi kör, akiknek odaadható a kitüntetés. A megfogalmazás szerint a pedagógusokon túl bárki alkothat a
közoktatásban maradandó kistérségi értéket a saját településén, vagy
a társuláson belül.
Az ülés utolsó témaköre a kistérségi gyermeknapról szólt, amihez a
társulás LEADER-pályázatot nyújtott be 2009-ben. A döntés idén áprilisban született meg, mely szerint
a tervezett rendezvényt meg lehet valósítani az értesítés kézhezvételétõl
számított két éven belül, de csökkentett pályázati támogatás mellett.
A települések, fõleg azok, amelyek
a LEADER akciócsoporthoz tartoznak (Szerencs ebben a kérdésben
nem érintett) most eldönthetik, hogy
szeretnének-e élni a lehetõséggel.
Eredetileg Taktaharkány adott volna
otthont a programnak tavaly májusban, de a jócskán késedelmes elbírálás miatt ez nem valósulhatott
meg. Kérdés, hogy mennyire aktuális helyszín még Taktaharkány. Ezt
át kell gondolni az idõponttal együtt,
a pályázat ennyi változtatást megenged. A tartalmat viszont – indikátorokkal együtt – teljes egészében
meg kell valósítani a nettó 523 ezer
forint támogatási összeg felhasználásával. Figyelembe véve az elmúlt
két év alatt történt inflációt és áremelkedéseket, a megvalósításhoz
szükséges összeget mindenképpen
biztosítani kellene valamilyen formában. A társulás júniusban tartja
soron következõ ülését.
SfL

KIS KAZINCZYK VETÉLKEDTEK
A kistérség általános iskoláinak
felsõ tagozatos tanulói május 3-án
Kis Kazinczy szép
kiejtési versenyen
vettek részt a bekecsi általános iskolában.
A
Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás és az
oktatási
intézmény szervezésében nyolc telepü- A verseny célja az anyanyelv ápolása.
lésrõl idén 35 verHelyezettek: 5–6. osztály: I. Gusenyzõ érkezett az anyanyelvi megmérettetésre. A verseny célja az volt, lyás Boglárka (Tiszalúc), II. Laczkó
hogy a diákok megmutassák: a Szilárd (Bekecs), III. Czipa Alexandnyelvápolás mindannyiunk köte- ra (Bekecs). Különdíj: Bukovenszki
lessége. A résztvevõk fõként XX–XXI. Réka (Taktaharkány). A felkészítõ taszázadi, prózai stílusban megírt iro- nárok Mikoláné Veres Katalin, Fadalmi vagy igényes köznyelvi szö- lussy Józsefné és Vargáné Verba Ilveget adtak elõ. A zsûri munkája dikó voltak.
7–8. osztály: I. Illésy Márton (Szenem volt könnyû, mivel a tanulók
jól felkészültek, így csak kis kü- rencs, Rákóczi épület), II. Ozsváth
lönbségek döntöttek a helyezettek Petra (Tiszalúc), III. Rácz Helga (Besorrendjében. Reméljük, hogy a kecs). Különdíj: Paksi Renáta (Benépszerû verseny tovább mélyítet- kecs). A felkészítõ tanárok Bánfalvy
te a tanulókban anyanyelvünk sze- Krisztina, Herczegné Tóth Judit és Faretetét, és körükben egyre több hí- lussy Józsefné voltak.
Sági Zoltán
vet szerez a szép magyar beszéd
kistérségi munkatárs
ügyének.
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A VÁROS NAPJA
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VÁROS NAPI KITÜNTETÉSEK AZ ÜNNEPI ÜLÉSEN

A város napja alkalmából tartott ünnepi testületi ülésnek ezúttal a Bocskai István gimnázium adott otthont.
A rendezvényen kiosztották az önkormányzat által odaítélt kitüntetéseket és számos más elismerés is gazdára talált.

Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevõket – közöttük a
malchini, nyárádszeredai, hesperange-i és rozsnyói delegációt, – majd néhány szóban az 1998 óta hagyománnyá vált város napja rendezvénysorozat jelentõségét méltatta, kiemelve, hogy ilyenkor az 1605. évi szerencsi
fejedelemválasztó országgyûlés emléke elõtt tisztelegnek. Ezt követõen Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára osztotta meg
ünnepi gondolatait a megjelentekkel.
– Széleskörû nemzeti összefogás, egyetértés kegyelmi pillanata volt az 1605ös szerencsi országgyûlés, ahol egyesült a magyarság színe-java. E gyûlés
volt illetékes a fõhatalom kérdését
rendezni, feladatát méltósággal, az ország érdekeinek megfelelõen oldotta
meg. Jelzésértékkel bírt, hogy a szerencsi országgyûlés az addig kötelezõ
latin nyelv helyett magyarul hozta törvényeit, így Bocskai fejedelemsége
idején a magyar nyelv a törvényhozásban és a diplomáciában természetes jogaiba helyeztetett. Sikerei annak
is tulajdoníthatók, hogy meg tudta
szólítani az egész magyarságot, s korát meghaladva nemzetben tudott gondolkodni. Számára nem csak a kiváltságos rendek jelentették a nemzetet, hanem a nép is, hisz a szülõföldjükrõl elûzött hajdúkat letelepítette, földet adott
nekik, megszervezte társadalmukat.
Erdélyben ugyanúgy a közemberek sorsa érdekelte. Bocskai zászlói alá állította a magyarság nagy részét, együtt
vitték gyõzelemre a szabadságharcot.
Bármilyen idõ következik – tanácsolta több száz évvel ezelõtt a fejedelem
– ne egymás ellen, hanem egymás javára tegyenek a magyarok, dolgozzanak akkor is, ha külön országban élnek, s akkor is, ha majd jobb idõk következnek. Ugyanúgy, ahogy Bocskaiék megküzdöttek a nehézségekkel,
Szerencs városának is meg kell küzdenie a fejlõdésért, a jövõért, a közösség boldogulásáért, mégpedig öszszefogással, céltudatos akarattal. Tállai András zárásként megfogalmazta:
– Azt kívánom a szerencsieknek, hogy
legyen ahhoz erejük, hogy meg tudják állítani a város eladósodásának folyamatát, a munkahelyek csökkenését,
és tudjanak munkahelyet teremteni,
hogy a város fejlõdése valóságos pályájára álljon. Halljuk meg Bocskai
máig hangzó üzenetét: hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük.
A továbbiakban a testvérvárosi települések delegáltjai mondták el köszöntõ beszédüket. A luxemburgi Hesperange képviseletében Ali Thull alpolgármester üdvözölte a kitüntetetteket, és kifejezte kívánságát, hogy az
Europart együttmûködés továbbra is jól
mûködjön. A németországi Malchin
polgármestere, Jörg Lange további sikereket kívánva hangsúlyozta, hogy
mindig nagy benyomást tesz rá, hogy
milyen tisztelettel emlékezik meg Szerencs a város napjáról. A romániai
Nyárádszereda polgármestere, Dászkel László a „gondoskodó, nagyobb
testvérnek kijáró szeretettel” köszöntötte a résztvevõket és tolmácsolta Nyárádszereda lakóinak jókívánságait érdek nélküli, önzetlen barátságunkért:
– Lelkük szeretetteljes ragaszkodásával, szívbõl jövõ, jutalomra nem számító áldozatokkal gyarapították a településeink közötti barátságot. Nem
feltûnést keltõ tettekkel, hanem csen-

Zemlényi István (fotónkon balra) Pro Urbe Szerencs elismerést,
Börzsönyi József (fotónkon jobbra) Szerencs Város Díszpolgára
címet vehetett át.
des, önzetlen nagylelkûséggel építették fel a hidat városaink között.
A szlovákiai Rozsnyó polgármestere, Vladiszlav Laciak örömét fejezte ki,
hogy a határok nyitva vannak, a szívünkben sincsenek határok, s ha a fejünkben vannak is, azok is biztos meg
fognak szûnni. Hozzáfûzte: Szerencs
nemcsak földrajzilag van közel Rozsnyóhoz; közösek a problémáink, hasonló a mentalitásunk is.
A város napi hagyományoknak
megfelelõen kitüntetések átadásával
folytatódott az ünnepség. Az elismeréseket Koncz Ferenc polgármester és
Ináncsi Tünde jegyzõ adták át. Szerencs társadalmi, kulturális fejlõdése,
hagyományainak õrzése érdekében kifejtett tevékenységéért a város képviselõ-testülete Szerencs Város Díszpolgára címet adományozott Börzsönyi József református esperesnek. Pro
Urbe Szerencs elismerést kapott Zemlényi István nyugalmazott állatorvos
a város gazdasági, társadalmi, szellemi élete területén kifejtett kiemelkedõ
szakmai munkájáért. Az április 2-án
Hódmezõvásárhelyen megrendezett
úszó diákolimpia országos döntõjében
a III. korcsoport B-kategóriás versenyén induló fiú gyorsváltó 2007 után
ismét úszó diákolimpiai elsõséget
szerzett városunknak. Ezért a Magyar
Köztársaság diákolimpiai bajnokai:
Szemán Gábor, Laczkó Balázs, Farmosi Zsombor és Kovács Kristóf a város önkormányzata által adományozott elismerést vehettek át. Farmosi István, a Szerencs Városi Sportegyesület úszóedzõje felkészítõ munkájáért
vehetett át kitüntetést. Hegedûs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, és Lázár János, a szövetség alelnöke Birkózó Város címet adományozott Szerencsnek, megköszönve,
hogy városunk több mint 50 éve támogatja a birkózósport elõmenetelét.
Ennek jegyében Koncz Ferenc, Takács
István és Novák László támogató diplomát, Görcsös József pedig edzõi diplomát kapott. Hegedûs László, a Miskolci Egyetem Comenius Fõiskolai karának dékánja az intézmény nevében
díszoklevelet adományozott Zemlényi
Béla tanítónak, aki 75 éve szerezte
meg diplomáját e neves fõiskola intézményében. A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyûlése a 2007-ben alapított „Hermann Lajos Kamarai Díj Szerencs” díjat adományozta az 1990 óta fennálló Kusinszki és Tsai Kft. számára. A
kezdetben pékséget, élelmiszerboltot
mûködtetett, valamint szõlõmûvelési
és növényvédelmi szolgáltatásokat
végzõ cég az évek során mindig törekedett arra, hogy olyan tevékenységgel foglalkozzon, amely valamilyen
piaci hiányt elégít ki. Ma már több múzeum és ménesgazdaság szerzõdéses
partnere. A díjat a BOKIK szerencsi kirendeltségvezetõje, Jolsvay János adta
át Kusinszky András cégvezetõnek.

A kitüntetettek nevében Börzsönyi József mondott köszönetet az elismerõ
megbecsülésért. A református lelki-

pásztor felidézte, hogy 35 esztendõvel
ezelõtt költözött a városba feleségével és három csemetéjükkel, aztán
még két gyermekük született Szerencsen. Hangsúlyozta, hogy egy olyan
város lakosai lehettek, amely nagyon
szép örökségeket hordoz mind kulturális, mind gazdasági szempontból. Kiemelte a számára is kedves cukorgyár példáját, s a belõle megmaradt kulturális emléket, a férfikart, valamint a szerencsi csokoládét, amely
nagy örömére máig sem került le a boltok polcairól. A szellemi-kulturális értékekrõl szólva elmondta, hogy ebben
a városban fogalmazódott meg a szabadság három iránya, és innen jutott
el Bocskai kiáltványában Európa minden fontos szegletébe. Ezek: a vágy a
nemzeti szabadság után, és az azért
való küzdelem, a vallásszabadság
biztosítása, és a felelõsségteljes élet
szabadsága. – Különösen hálás vagyok, hogy egy ilyen örökségnek a hordozói lehettünk a családommal. Idéz-

ve a Szentírás gondolatát: boldog az
a város, amelyet az Úristen õriz, boldog az a város, amelyet az Úristen épít.
Adja, hogy ez a boldogság mindnyájunk része legyen – fejezte ki kívánságát az esperes.
Az ünnepi testületi ülés zárásaként
Koncz Ferenc köszönetet mondott a kitüntetettek áldozatos munkájáért, majd
hozzátette: – A város azzal bízott
meg, hogy folytassam a hagyományokat, amelyekre mindnyájan méltán lehetünk büszkék. Remélem, meg tudok
felelni az elvárásoknak, s hogy képviselõtársaimmal közösen munkálkodva
abba az irányba tudjuk vinni ezt a települést, amit az itt élõk méltán megérdemelnek.
Ezzel az ülés hivatalos része véget
ért. Az ünneplõk a Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar zenés kíséretében a Kossuth téren lévõ Bocskai-szoborhoz sétáltak, ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
H. R.

SZERENCS BEKERÜLT
EURÓPA TÖRTÉNELEMKÖNYVÉBE
(Folytatás az 1. oldalról.)
A magyarság Európa két legnagyobb
birodalma között õrlõdött, pusztult, sodródott a végveszély felé. Bocskai csatatereken és tárgyalóasztaloknál aratott
gyõzelmei megmentették a nemzetet, példáját követhették Rákóczi kurucai,
Kossuth honvédei, és az ’56-os névtelen
hõsök. – Négyszáz év távlatából mit üzen
a ma emberének a váradi fõkapitányból
uralkodóvá emelkedett Bocskai István?
– tett fel a kérdést a fõigazgató.
– Egyáltalán, lehet-e üzenete a globalizáció korában annak, aki magyar nemzetéért, keresztény hitéért kész volt vérét
ontani, akár az életét is feláldozni? Ha
igennel felelünk, azt is meg kell válaszolnunk, mit tanulhat a XXI. század embere Bocskaitól? Mindenekelõtt azt, hogy
a sikerért keményen meg kell dolgozni!
Azt soha nem adják ingyen, ajándékba,
munka vagy harc nélkül. A nagyfejedelem képes volt túllépni egyéni érdekein
és mindenét a nemzet megmaradására,
boldogulására tette fel! Bocskai megtanította nekünk, hogy mindig van remény!
Ezeréves történelmünk során mindig volt
magyar feltámadás, nemzetünk kiállta a
sors próbáit – húzta alá mondandóját Gál
András.
A Bocskai-kapu koszorúzásával indított ünnepi eseményen – mások mellett
– részt vett Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelõs
államtitkára, a testvérvárosi delegációk
küldöttei, Szerencs városvezetõi, a Hajdúvárosok Szövetségének képviselõi, a
Bocskai Szövetség elnöke és tagjai, a történelmi egyházak képviselõi, továbbá a
környezõ települések polgármesterei.
Az eseményt a gimnázium tanulóinak alkalomhoz illõ mûsora színesítette.

ELHELYEZTÉK
A TISZTELET KOSZORÚIT
A városnapi hagyományoknak megfelelõen zenés felvonulással folytatódott
az eseménysor. Az ünneplõket a Fanfár
Ifjúsági Fúvószenekar vezette fel a gimnáziumtól Bocskai István szobrához,
ahol Ringer István tárogatós elõadása, illetve Rontó Rózsa középiskolai diák
szavalata után helyezték el a megbecsülés
koszorúit, csokrait. A fejedelem egészalakos portréja elõtt fejet hajtott Tállai
András, a Belügyminisztérium államtitkára, a testvérvárosok részérõl Jörg Lange,
Malchin polgármestere, Ali Thull,
Hesperange elöljárója, Dászkel László,
Nyárádszereda város polgármestere,
Vladislav Laciak, Rozsnyó polgármestere, Szerencs Város Önkormányzata ne-

vében Koncz Ferenc polgármester és
Ináncsi Tünde jegyzõ, Tokaj Város
Önkormányzatától Májer János polgármester, a szerencsi Cigány Kisebbségi
Önkormányzattól Glonczi Lajos elnökhelyettes és Varga Jánosné képviselõ, valamint a Bocskai István Hagyományõrzõ
Egyesület részérõl Cs. Nagy Zoltán elnök
és Magi Zsolt elnökségi tag.

BEPÁRÁSODTAK
A SZÉKELY SZEMEK
Az ünnepi programsorozat keretein
belül erdélyi polgárok éltek a határon túli
magyarok egyszerûsített honosításának lehetõségével.
A Szerencsi Okmányirodában a nyárádszeredai Csíki Sándor, az Erdélyi
Családszervezetek Szövetségének elnöke és Nagy Zsigmond jegyzõ adta be kérelmét Ináncsi Tünde szerencsi jegyzõ jelenléte mellett. A hivatalos procedúra után
lapunk érdeklõdésére elmondták, hogy
– bár nem szeretnék és nem akarják elhagyni szülõföldjüket – Szerencs volna
számukra az a hely, ahol még el tudnák
képzelni életüket. Nagy Zsigmond hatalmas lehetõségként értékelte a kormány
ez irányú döntését, mint azt megjegyezte, a honosítási kérelem számára anynyira természetes lépés volt, hogy nem
lehetnek kérdések a miértek. – Mintegy
négyszáz évre tudom visszavezetni magyarságom családfáját csakúgy, mint a
családom másik ága, nagyapám egyik
testvére például Somogyban volt állatorvos, talán egy alkalommal járt
Erdélyben. Nincs mit magyarázni, magyar vagyok – mondta a székelyekre jellemzõ egyszerûséggel Nagy Zsigmond.
Csíki Sándor, négy gyermek édesapja, Nyárádszereda elöljáróságának képviselõje, az ottani Bocskai István
Gimnázium tanára hozzátette: két adósságot törlesztett a kérelem beadásával.
– Anyai ágon Makkai Zsigmond szépapám honatya volt a magyar parlamentben száz évvel ezelõtt, a székelységet képviselte. Egyrészt kötelez a múltja, másrészt apai nagyapám, aki szintén
a Csíki Sándor nevet viselte, magyar katonaként esett orosz hadifogságba –
vérét adta a magyar hazáért. Úgy érzem,
egyfajta kötelezettséget teljesítettem az
õsök emléke kapcsán. Mi nem kérjük,
hanem visszakérjük a magyar állampolgárságot, mert azt jogtalanul veszítettük
el egykor – hangsúlyozta Csíki Sándor.
– Ha minden jól megy, augusztus 20-tól
része lehetek a nemzetnek – mondta, miközben szemeinek sarkaiban megjelent
egy-egy könnycsepp.

DIÁKOKAT, NEVELÕKET
TÜNTETTEK KI
Szerencs Város Napja alkalmából
Koncz Ferenc polgármester és Ináncsi
Tünde jegyzõ köszöntötte az oktatási
intézmények azon tanulóit, akik kimagasló eredményeket értek el tanulmányi és sportversenyeken. A jutalmakkal járó esemény hagyománnyá
vált az elmúlt évek során, az idei programnak április 19-én a Bocskai István
Gimnázium aulája volt a helyszíne. A
városvezetõk hatvannégy érintett számára adtak át okleveleket és emlékplaketteket, utóbbiakat Ekker Róbert
szobrászmûvész álmodta meg, illetve
készítette el. A kilenc csapatverseny kiválóságai ugyancsak oklevelet és egy
közösen felhasználható jutalmat vehettek át, a diákok elismerése mellett
mintegy ötven pedagógus és edzõ részesült kitüntetésben.

FERGETEGES GÁLA
A RÁKÓCZIBAN
A Szerencsi Általános Iskola Rákóczi
épületének aulája adott otthont annak a
mûsoros estnek, amely a záróakkordja
volt a városnapi rendezvényeknek.
A mûvészeti iskolások bemutatkozása elõtt tartották meg a VI. Szerencsi
Pálinka- és Bormustra eredményeinek ismertetését, amelyen Gaál Mihály tolmácsolta a zsûri döntését. Mint elhangzott, a tömény italok esetében hat
arany-, hét ezüst- és hat bronz-, míg a
boroknál három nagy arany-, tizenkilenc
arany-, tíz ezüst- és öt bronzminõsítés született. Az elismerések átadása után léptek színpadra a diákok, akik elkápráztatták
a megjelent vendégeket. A produkciókat megelõzõen Fábián Ottóné általános
iskolai fõigazgató adott tájékoztatást
arról, hogy a gála harmadik éve kapcsolódik a város április 20-i ünnepéhez.
– Úgy gondoltuk, méltók vagyunk arra,
hogy az esemény egyik színfoltja legyünk,
és a visszajelzések azt mutatják, büszkék lehetünk tanítványainkra, a tanszakokra. Az elismerések persze nem csak
a szûkebb környezetbõl érkeznek, roppant jó visszhangokat kapunk azoktól a
tanintézményektõl, ahol a diákok tovább
folytatják tanulmányaikat. Példaként említem, van olyan fagottosunk, aki most a
Miskolci Nemzeti Színházban zenél, és
táncosunk, aki a tánckart erõsíti ugyanitt, egyszóval számosan találták meg nálunk azt a számítást, amit most az életben és a munkában is gyümölcsöztetnek
– mondta a fõigazgató.

HIRDETÉS

üzemanyagtöltô
állomás
KÍNÁLATUNK:

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

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

Kedvezményes vetõmagvásár
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% engedmény!
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CIKLÁMEN
Szerencs, Rákóczi út 97.
Telefon: 47/362-546

Tavaszindító festékvásár
a Ciklámenben!
Héra belsô 16 l

4590 Ft

Színes Héra 2,5 l
5l

3050 Ft
5350 Ft

Diszperzit 14 l

2590 Ft

Továbbá Trilak termékek
(lazúrok, zománcok, színezôk) széles választéka!
A Szerencs Kártyával rendelkezôknek
5% kedvezményt biztosítunk.
Fizethet bankkártyával is!

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

SZÔLÔÉS GYÜMÖLCSTERMELÔK
FIGYELMÉBE!
Szántóföldi növényekhez
növényvédô szer kapható!

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

KAPUTECHNIKA
* KLING lakossági és ipari garázskapuk
* CAME kapunyitó rendszerek
* Beléptetõ rendszerek
* Sorompók
* Kaputelefon-rendszer kiépítése
Papp Csaba
Bekecs, Akácos út 9.
Tel.: 70/314-3080
www.garazskapu.atw.hu
e-mail: csabi.papp@gmail.com

JÖN A NYÁR, A ZEMPLÉN TOURIST
ÖNRE VÁR…!”
Észak-Görögország busszal 22 900 Ft/fôtôl
Dél-Görögország busszal 29 900 Ft/fôtôl
Spanyolország – Tossa de Mar busszal
39 900 Ft/fôtôl
Horvátország – Porec busszal 30 900 Ft/fôtôl
További akciós ajánlatokért keresse irodánkat!

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Eng.sz.: R-1787/1998

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

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

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

 Idomacélok széles választékban
 Álmennyezetek már 300 Ft/m -tõl
 Gipszkarton, OSB-3 lapok
 Mûanyag hullámlemezek,
kertészeti és tófóliák
 Flexkorongok, elektródák,
kötözõdrótok
 Alu, horganyzott, normál
és mini csatornák
 Tapéták, tapétaszegõk, stukkók
 Elektromos kisgépek, szerszámok, csavarok
 Locsolótömlõk széles választékban
2

A házhoz szállítás 50 000 Ft feletti
vásárlás esetén ingyenes!
Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2
Tel.: 30/336-1290
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–12 óráig,
12.30–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig

Pavilon
Édességbolt

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

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

SZERENCSI
VASUDVAR

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

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

Küllemhibás
pilótakeksz
500 g
390 Ft
(780 Ft/kg)
Az akció a készlet
erejéig érvényes!
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MOZAIK

VÁLTOZÁSOK ELÕTT
AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

(Folytatás az 1. oldalról.)
A jelenlegi törvény alapján 15 év
alatt mindössze 43 település került
ebbe a kategóriába, holott tudjuk,
hogy a magyar önkormányzati rendszer egésze súlyos fizetési nehézségekkel küzd; lényegében csõdhelyzetben van, vagy abba fog kerülni, ha
nem történik valami változás. Az
ötödik irányelv az önkormányzatok
törvényességi felügyeletének és gazdasági ellenõrzésének a kialakítása.
Az új alkotmány elõírja, hogy az önkormányzatoknak törvényességi felügyeleti rendszert kell kialakítani a
kormányhivatalok által. A jelenleginél sokkal szigorúbb rendszer lesz: a
döntések meghozatalába és végrehajtásába is bele tud majd szólni a
felügyelet, tehát nem csak utólagos
törvényességi ellenõrzésrõl lesz szó.
Az önkormányzatok gazdálkodásának
ellenõrzésére egy kontrolláló szervet
fogunk létrehozni, ami a gazdálkodásuk bármelyik szakaszában végezhet majd ellenõrzéseket. Szigorodni fog az önkormányzatok hitelfelvételi és kötvény-kibocsátási szabályozása is. Ugyanis, a megengedõ
szabályozás miatt a helyhatóságok
sokszor el sem költik ezeket a forrásokat, tartalékolnak. Ezzel egyfajta biztonságot szeretnének, hogy legyen mihez nyúlniuk. Más önkormányzatok
arra költik el ezt a tõkét, amire nincs
közpénz: fejlesztésekre, amik szépek,
de nem hasznosak. A hatodik irányelv pedig az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása. Ezek közül kiemelkedõ, hogy országgyûlési képviselõ ne lehessen polgármester és fordítva. Ezt 2014-tõl vezetnénk be.
– Milyen markáns változások várhatók az oktatás és az egészségügy
területén a feladatoknak az állam és
az önkormányzatok közötti elosztását illetõen?
– Az állam nagyobb szerepet fog
vállalni a közoktatás terén. Az egyik
elképzelés szerint minden pedagógus
állami alkalmazott lesz, ezért központilag végzik majd az oktatási hatósági feladatokat. Az önkormányza-

tokkal közösen az állam fogja meghatározni a szakmai elvárásokat az
igazgatók kinevezése és a pedagógiai
programok meghatározása terén. Az
egészségügyben elsõsorban a kórházakat érintõ változásokról van szó. Az
állam átveheti a kórházak fenntartói
vagy tulajdonjogát annak érdekében,
hogy nagy ellátórendszerek alakuljanak ki, ahol sokkal gazdaságosabban
lehet a szolgáltatásokat elvégezni.
Másrészt a beteg számára is olyan
szolgáltatások lesznek elérhetõek,
amelyek színvonalasabbak, ezáltal az
õ gyógyulását szolgálják.
– A helyi és megyei önkormányzatoknál is tetemes adósságállomány
halmozódott fel. Hogyan kívánja kezelni a kormány ezt a helyzetet?
– Úgy vélem, elõször meg kell próbálni a meglévõ számlatartozásokat
rendezni, ebben segítséget jelent az
önkormányzatoknak a költségvetésbõl
a 2011. évre biztosított 31 milliárd forint. Ez után a feladatok átcsoportosításával és az új finanszírozással
olyan mûködõképes rendszert kell létrehozni, amelyben nem lesz a továbbiakban mûködési hiány. Ezt követõen térhetünk rá arra, hogy mi a
helyzet a most meglévõ hitelekkel és
kötvényekkel. Ez tehát egy jövõbeni
feladat, miután az állam és az önkormányzatok közötti feladatelosztás
és annak a finanszírozási rendszere
kiépül. Nem fogjuk hagyni, hogy a kötelezõ feladatok ellátásában az állam
magára hagyja az önkormányzatokat.
Azt viszont nem szeretnénk, hogy a
jól gazdálkodó önkormányzatok azt
érezzék, hogy az, aki eladósodott, jobban jár, mert az állam fizet helyette.
Olyan rendszert szeretnénk tehát,
ami igazságos lenne, ugyanakkor segítene a rászoruló önkormányzatokon.
– Az adósságok tekintetében hogyan látja Szerencs lehetõségeit?
– Szerencs önkormányzata volt az
elsõ, amelyik felvállalta a döntést,
hogy egy elnyert pályázatát visszaadja,
mert finanszírozhatatlan. Ilyen értelemben felnézünk Szerencsre, mert rájött, hogy az önkormányzat már így

MUNKAVÁLLALÁS
A KÖRNYEZÕ ORSZÁGOKBAN
A Kereskedelmi és Iparkamara folytatja munkáját a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttmûködési Programban. A munkaerõ piaci mobilitását elõsegítõ projekt az Európai Unió
egyik alap célkitûzését, a munkaerõ
szabad áramlását célozza.
Az unió már számos lépést tett annak érdekében, hogy a munkaerõpiacokat átláthatóbbá tegye, és védelmezze azoknak az európai állampolgároknak a jogait, akik más EU-tagországba költöznek át. Az egységes
munkaerõpiac ellenére továbbra is sok
jogi akadály állja azonban útját a munkavállalók mobilitásának. Ahhoz, hogy
az álláskeresõk és a munkáltatók jól
megalapozott döntést tudjanak hozni
a mobilitással kapcsolatos gyakorlati,
jogi és adminisztratív kérdésekben, széleskörû információra van szükségük.
A Kárpátokon átnyúló álláskeresési
iránytû-projekt hamarosan egy olyan
webfelületet és adatbázist fog az érdeklõdõk rendelkezésére bocsátani,
amely segítséget és támogatást nyújt
ezekben a kérdésekben. A nyelvtudás
jelentõsége szintén nem elhanyagolható, hiszen minimális nyelvismeret

nélkül megfontolandó külföldön munkát vállalni. Kiszolgáltatottnak érzi
magát a pályázó, ha hivatalos papírokat úgy kell aláírnia, hogy annak tartalmát nem ismeri részleteiben. Az unióban mûködõ számos vállalat már jó
ideje megfogalmazta azt a tapasztalatát, miszerint az európai munkavállalók jelentõs része nem kész arra, hogy
jobb állásért más tagállamba költözzön. Vajon módosul-e a munkavállalók hozzáállása a gazdasági visszaesés
enyhülése következtében? Az európai
gazdaságélénkítési tervben a legfontosabb célok között szerepel az, hogy
a munkavállalók rugalmasabbak és
mobilabbak legyenek. A mobilitás
nemcsak a helyváltoztatásra korlátozódik, számít az is, hogy milyen gyakran változtatnak az emberek munkahelyet az EU munkaerõpiacán, ahol
bizonyos régiókban és ágazatokban
munkanélküliség, máshol pedig szakember- és munkaerõhiány van. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bízik abban,
hogy a munkavállalói mobilitás bõvítése a magyar, román és ukrán relációban várhatóan több és jobb munkahelyet teremt majd.
Fodor Judit

is akkora adósságot vállalt, amit nem
tud törleszteni. Ennek a városnak
most a mûködési feladatok finanszírozása a legnagyobb problémája, és
ha késõbb belép az adósságtörlesztés, az még tovább nehezíti majd a
helyzetet. Ennek enyhítésére racionális
döntések sora történt már meg. Szerencs számára is nyitott a lehetõség
a régi nevén ÖNHIKI pályázat benyújtására. Ha a beadvány megfelelõ
lesz a mûködési forráshiány kezelését illetõen, akkor természetesen partnerek leszünk abban, hogy Szerencs
mûködési hiányát megpróbáljuk csökkenteni.
H. R.

OLVASÓTALÁLKOZÓ
RÁCZ ZSUZSÁVAL

A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár szervezésében április 28-án
Rácz Zsuzsa írónõvel találkozhattak az
érdeklõdõk a Népházban.
Rácz Zsuzsa hazajött. Kevesen tudják, hogy a miskolci születésû, 18 éves
kora óta Budapesten élõ újságírónõ tokaj-hegyaljai kötõdésû, hiszen egész
gyermekkorát a bodrogkeresztúri nagyszülõknél töltötte. Ezért talán nem is volt
meglepõ, hogy elsõ útja Tokaj városába vezetett, felidézni a kamaszkori emlékeket.
Az írónõ az Állítsátok meg Terézanyut! címû könyvével robbant be a

SPORTHÍREK  SPORTHÍREK
ASZTALITENISZ KUPA. A IV. Szerencs Kupa nemzetközi asztalitenisz
verseny helyszíne volt április 16-án
a Kulcsár Anita Sportcsarnok. A rangos viadalra összesen 38 résztvevõ
érkezett a házigazdák mellett Miskolcról, Ózdról, Tiszaújvárosból, Sárospatakról, Egerbõl, Hatvanból, valamint a szlovákiai Szepsibõl és
Rozsnyóról. Az egész napos sporteseményen szép szerencsi sikerek
születek. Egyéniben Filácz Attila, az
SZVSE versenyzõje a második, Korály Tibor pedig a harmadik helyezést szerezte meg. A párosban
Köllõ András és Korály Tibor bizonyult a legjobbnak.
TOVÁBBJUTÓK A KUPÁBAN. A
Magyar Kupa küzdelemsorozat harmadik fordulójában a szerencsi labdarúgócsapat a megyei II. osztályú
bajnokság élmezõnyéhez tartozó
Mád FC gárdáját fogadta a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. Az április
20-án lejátszott találkozón a házigazdák 3–0 arányban megnyerték a
találkozót, tovább jutva a következõ
fordulóban. A hazai együttes dicséretes teljesítményt nyújtott, a gólokat
Lengyel László, Szentirmai Gergely
és a mindössze tizenhat esztendõs
Varga István szerezték.
KARATÉSOK A DOBOGÓN.
Nyolc versenyzõvel képviseltette magát Szerencs Város Sportegyesületének shotokan karate szakosztálya az
április 16-án Székesfehérváron megrendezett Országos Korosztályos Stílusbajnokságon. Varga Csaba háromdanos mester tanítványai közül
Árvay Bálint a 12–13 éves korcsoportban küzdelemben ezüstérmet
szerzett, Dobos Dávid a 14–15 évesek mezõnyében ugyancsak kümitében lett harmadik helyezett.
Varga Csaba és három tanítványa
is tagja volt az SKS-SKDUN Hungary
karateszövetség válogatottjának, akik
részt vettek az április 30-án Bulgária
fõvárosában megrendezett nemzetközi versenyen. A Szófiában hat ország shotokan karatésainak részvételével megtartott viadalon Árvay
Bálint küzdelemben ezüstérmet szerzett.
CSALÁDI ÚSZÓVETÉLKEDÕ. A
város napi rendezvénysorozathoz
kötõdõen idén is megrendezte a csa-

VÉRADÁS

MÁJUS:
17. (kedd) délelőtt: Golop,
délután: Rátka.
19. (csütörtök) délelôtt: Bodrogkeresztúr, délután: Bodrogkisfalud.

ládi úszóvetélkedõt a helyi sportegyesület. A hagyománnyá vált játékos vízi vetélkedõre ezúttal 9 családi csapat nevezett be. A május 16ai versenyszámok között 2 x 50 méteres és 3 x 50 méteres gyorsváltó,
valamint ügyességi és pontgyûjtõ játékok szerepeltek. A jó hangulatú eseményen végül a Rábai család nyert,
mint a korábbi években már jó néhányszor, hasonló városi sporteseményeken. A résztvevõk a verseny végén Kormos Sándortól, az SZVSE elnökétõl vehettek át elismerõ okleveleket, majd az elsõ hat helyezett csapatot – saját felajánlása révén – Egeli Zsolt alpolgármester jutalmazta
sportszerekkel.
SZERENCSI LETT A GÓLKIRÁLY.
A Miskolci Handball együttesét fogadta hazai környezetben április 16án a város nõi kézilabdacsapata. A
Kulcsár Anita Sportcsarnokban lejátszott megyei bajnoki találkozó küzdelmes elsõ félidõt hozott. A második játékrészben sokáig felváltva szerezték a gólokat a csapatok, majd Hevele István edzõ játékosai végérvényesen átvették a vezetést és végül
a szerencsiek 22–18 arányban diadalmaskodtak. A helybéliek közül a
legtöbb találatot 9 góllal Katona
Krisztina érte el.
A MEAFC otthonában vendégszerepelt április 19-én Szerencs nõi kézilabdacsapata. Együttesünk számára nem sok babér termett a találkozón. Az elõzõ megnyert mérkõzések
után most védekezésben és támadásban is mélyen tudása alatt teljesítõ szerencsi gárda végül 26–21
arányban maradt alul a miskolci
házigazdákkal szemben.

köztudatba, amit a Kábítószeretet címû
riportkötet elõzött meg. Ez a könyv tizennégy drogfüggõ fiatal életébe nyújt
betekintést egyfajta segítõ szándékkal,
tükröt tartva a benne szereplõ szerfüggõ
fiataloknak. Mindeközben hû képet fest
arról a drogfogyasztói szubkultúráról,
amely a kilencvenes években az ország
észak-keleti régiójában a fiatalság körében kialakult. A könyv külön érdekessége, hogy csak könyvtárakban található meg, így az írónõ számára ismertséget sem hozott. Nem úgy az Állítsátok meg Terézanyut!, amelyben
Kéki Kata személyisége egycsapásra lett
sok százezer tinédzser kedvence. Az
írónõ nem titkolta, hogy könyvének
megírására Fielding nagysikerû regénye
inspirálta. Bár a két nõi fõhõs eltérõ jellemvonásokkal rendelkezik, párhuzamként hozható fel, hogy mindkét történet esetében a lányok csetlõ-botló párkeresési viszontagságairól kapunk képet. Rácz Zuzsa elmondta, hogy történetébe személyes vonatkozású szálakat is beleszõtt. A siker, amely a könyvet kísérte, és amelyre a legkevésbé sem
számított, hosszú idõn keresztül feldolgozhatatlan volt számára, azzal
együtt, hogy sem a kritikusok, sem az
írói szakma nem igazán tudott mit kezdeni ezzel a gyorsan tömegek kedvencévé váló bestsellerrel. Ahogyan
az írónõ fogalmazott: furcsa és egyszerre
ijesztõ volt az ismertté válás, hiszen elveszítette azt az intim szférát, amely addig csak az övé volt.
Rácz Zsuzsa – mint mondta – bátran felvállalja a feminista jelzõt, hiszen
olyan tabukat feszeget, amelyekrõl eddig nem illett beszélni, pedig azok igenis létezõ és egyre komolyabbá váló
problémák. A 2002-ben megjelent
könyvbõl két év múlva nagyjátékfilmet
forgattak, ám az írónõ szerint a film nem
azokat a lényegi dolgokat ragadta meg,
amelyeket õ fontosnak tartott volna kiemelni. 2009-ben megjelent a könyv
folytatása Nesze neked Terézanyu!
címmel, amely egy szavazáson a 12.
helyen végzett, több mint 1200 mûvet
megelõzve. Munkája elismeréseként
2005-ben Miskolc Város Nívódíját
adományozták számára, 2002-ben miniszteri elismerõ oklevélben részesült
a drogprevenciós munkájáért, valamint további rádiós és újságírói díjakat is magáénak tudhat.
A rendezvény a szerencsi Kulturális
Központ és Könyvtár TÁMOP-3.2.4.
jelû nyertes pályázata, az olvasás- és
szolgáltatásnépszerûsítõ program keretében jött létre.
Kazsik Marianna
könyvtáros

RA!
JELENTKEZZEN HALLÁSVIZSGÁLAT
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HIRDETÉS/KÖZÉRDEKÛ

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

– Szerencsen 2 szoba, étkezõs, gázfûtéses családi ház garázzsal,
melléképületekkel eladó. Érd.: 30/460-9838. (8-9)

ÁLLAT

ÜGYFÉLFOGADÁS

– Szerencsen a Jókai utca vár felé esõ részén, 74 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 20/232-7300. (8)

– Hús jellegû, 9 hetes választási malac eladó. Érd.: 20/215-9460.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

VEGYES

Koncz Ferenc polgármester: minden hónap elsõ csütörtökjén, legközelebb június 2-án 13–16 óráig. Tel.:
47/565-202.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb május 16-án 14–16 óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legközelebb június 8-án 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb
május 18-án 8–16 óráig. Tel.: 47/565202.
Az ügyfélfogadások elõzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.

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
felkerül ilyen formában.

– Szerencsen a Kossuth téren 52 m2-es, földszinti társasházi lakás
eladó. Érd.: 70/615-2610. (8)
– Szerencsen a Bethlen Gábor út 15. szám alatti két szoba, elõszoba, fürdõszoba, nappali, étkezõ, konyha, spájz helyiségekbõl
álló, gázkonvektoros családi ház eladó. Érd.: 70/953-6728. (8)
– Szerencsen a Bocskai út 33. szám alatt 42 m2-es, gáz-központi
fûtéses társasház kis kerttel eladó vagy családi házra cserélhetõ.
Minden megoldás érdekel, hívjon és megegyezünk. Érd.:
47/361-822, 30/368-2523. (8)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Érd.: 47/363282, 70/655-7576, 20/491-4918. (8)

MEZÕGAZDASÁG
– Szerencs-Ondon borospince, 60 literes szõlõprés, mûanyag
ballonok (80, 50, 25 literesek) eladók. Érd.: 47/363-610 a délutáni órákban. (8)

KIADÓ
– Szerencsen a városközponthoz közel, nyugodt, csendes helyen 56 m2-es, 2. emeleti társasházi lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 70/27-29-271. (8-9)

– Dúsan intarziás, kézzel faragott, komplett hálószobabútor az 1890–1910-es évekbõl, megkímélt állapotban, áron
alul eladó. Érd.: 20/9531-398. (8-9)

INGATLAN
– Szerencs, Rákóczi út 11. szám alatt 55 m2-es társasházi lakás
7 500 000 Ft-ért, + garázs 500 000 Ft-ért eladó. Érd.: 30/4994557. (8-9)
– Szerencsen a Jókai utca vár felé esõ részén 74 m2 összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 20/232-7300. (8-9)
– Szerencs, Széchenyi út 39. szám alatti családi ház eladó. Érd.:
30/813-1830. (8-9)
– Városközponthoz közel, 850 m2-es saroktelken, szoba,
konyha, spájz, elõszoba helyiségekbõl álló, könnyen bõvíthetõ
ház eladó. Érd.: 20/9249-136. (8-9)
– Taktaharkány központi helyén lévõ, 2 szoba-konyhás, gázos
családi ház melléképületekkel, rendezett telekkel reális áron
eladó. Érd.: 20/4464-662. (8-9)
– Szerencsen a Szabadság utca 6/A szám alatti, zöldövezetben
lévõ családi ház sürgõsen, áron alul eladó. Érd.: 20/269-0430.
(8-9)
– Bekecs, Antall József út 3. szám alatti közmûvesített, csendes
lakóövezetben, tehermentes építési telek eladó. Irányár: 1,9 M
Ft. Érd.: 30/535-0725. (8-9)

– Fûtéskorszerûsítés miatt üzemelô fûtésbôl leszerelt 80 tag 600as, 4 oszlopos lemez radiátor eladó. Érd.: 20/9711-138. (8-9)
– Eladó 1 db használt, jó állapotú 150-es öntvény fürdôkád;
1 db bontott, tele szobaajtó, 90 db bontott 10-es keresztúri válaszfalblokk; 1 db kombináltszekrény, 1 db ágynemûtartós szekrény. Érd.: 20/9711-138. (8-9)
– 60 m-es kenderkötél, 2 m-es vízmérték, 50 cm-es glettvas,
2 db 40 cm-es lepke, 2 db gipszelõkanál, 2 db elsõ ülés BMW 535
i-bõl, Fiat Bravo elsõ és hátsó lökhárító eladók. Érd.: 20/9962607. (8-9)
– Eladó 2 db 50 l-es üvegballon kosárral, 125 l-es boroshordó,
30 l-es szõlõprés darálóval, 220 V-os betonkeverõ, kézi kukoricamorzsoló, kukoricadaráló, üst, üstház, 25-ös húsdaráló, króm
hurkatöltõ, bárd, sózóteknõ, füstölõhöz blokk és vasajtó, különbözõ méretû vasvályú, fogaskerék-lehúzó, Csepel kerékpár. Érd.:
47/369-332. (8-9)
– Szerencsen és környékén takarítást, idõs ember felügyeletét
vállalom. Érd.: 20/344-4661. (8-9)
– Szeszfõzde eladó – Bekecs, Béke u. 74. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 30/481-3267. (7-8)
– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését olcsón vállalom. Érd.: 47/363-891. (8)

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!
Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
Minden típusú akkumulátor és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Tel.: 47/362-264,
30/294-6417, 20/981-6065.

– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó külön bejáratú 2 + 4 szobás családi ház. Kisebb cserét beszámítunk. Érd.:
20/4464-662. (8-9)

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

– Szerencs központjában, és mégis csendes helyen, Erzsébet utca
8. szám alatt szoba, konyha, fürdõszoba, spájzos lakás eladó.
Irányár: 6 M Ft. Érd.: 20/5317-676. (8-9)

Stevlik és Társa Temetkezés

– Szerencsen eladó egy teljeskörûen felújított, gáz-központi fûtéses társasházi lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron. Érd.:
20/966-9748. (8-9)
– Prügy, Arany János út 1/A alatt tehermentes, komfortos, 76
m2-es családi ház csendes helyen eladó. Azonnal beköltözhetõ,
akár víkendháznak is megfelelõ. Irányár: 2,7 M Ft. Érd.: 70/2112097, 70/588-4544. (8-9)
– Sürgõsen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi lakás. Zárt
udvar, gázkonvektoros fûtés, 2 szoba, konyha, fürdõszoba, 2
fáskamra. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 20/488-5320, 70/363-1658.
– Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti, 53 m2-es, összkomfortos társasházi, II. emeleti, déli fekvésû lakás sürgõsen, ár alatt
eladó nagy pincével, kis konyhakerttel. Érd.: 70/529-6342. (8)

EMLÉKEZÉS
„A temetõ kapuja szélesre van tárva,
útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
s olyan is, aki bánatot szomorú szívében.
Három éve már, hogy ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben még ma sem
találtunk.
Sírod elõtt állunk, talán Te is látod,
körülötted van ma is szeretõ családod.
Eljöttünk újra tisztelni Téged,
szívünkben hordjuk örökké emléked.”
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legfájdalmasabb napjára, amikor
PORKOLÁB SÁNDOR
2008. május 16-án elhunyt.
A gyászoló család

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.

Koncz Ferenc, a 11. számú egyéni választókerület országgyûlési képviselõje minden hónap második hetének csütörtökjén – legközelebb
június 9-én – 14 és 17 óra között várja a személyesen hozzá fordulókat
elõre egyeztetett idõpont szerint. A
fogadóóra helyszíne a Huszárvár út
14. szám alatti országgyûlési képviselõi iroda.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

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

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ

Május 13–15.: 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.
Május 16–22.: 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.
Május 23–29.: Centrum (ügyeletes): hétfõ–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
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.
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.

DOMBI MOSODA
EU-támogatásból szereztük be
2 új mosodatechnológiai gépünket.
• 1 db PW 6201 elektromos fûtésû ipari automata mosógép
• 1 db PT 8803 gázfûtésû ipari szárítógép
Bõvebb információ: Dombiné Tóth Emese
3900 Szerencs, Tatay Z. u. 17/b.
Telefon/fax: 47/361-438 E-mail: info@dombimosoda.hu
Szeretettel várjuk leendõ ügyfeleinket!

Tarcal Autó Kft. 3915 Tarcal, Terézia kert
Tisztelt Autótulajdonos!
Induló szervizakciónk keretében ingyenes tavaszi átvizsgálást hirdetünk, valamint
nálunk vásárolt olaj + szûrõ esetében ingyenes olajcserét végzünk (4 liter 10w40 Castrol + szûrõvel már 8500 Ft-tól).
Vállalunk továbbá: mûszaki vizsgáztatást, mûszaki vizsgára való felkészítést, eredetiségvizsgálatot, szervizelést, javítást. Igény szerint alkatrészellátást biztosítunk kedvezõ feltételekkel. Mûszaki vizsgás árainkban a környezetvédelmi mérés díja a jogszabálynak megfelelõen beépítésre került.
Vizsgáztatható jármûkategóriák:
Motorkerékpár
Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi (3,5 t alatti)
Tehergépkocsi (3,5 t feletti)

Vizsgadíj
11 000 Ft
20 000 Ft
24 000 Ft
40 000 Ft
+ esetleges pótdíjak
Autóbusz (belföldi)
40 000 Ft
Mezõgazdasági vontató, lassú jármû
18 000 Ft
Személygépkocsival vontatott utánfutó
13 000 Ft
Pótkocsi (1500 kg össztömeg felett)
23 000 Ft
Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 7–15 óráig.

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

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. május 20-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

május 27., június 10.

$

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!
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KÖZÉLET

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
(Folytatás az 5. oldalról.)
Az elmaradó rendezvényekrõl szólva elmondta: a gazdanapok helyett
pályázati pénzbõl a tematikába jól illeszkedõ élelmiszerfesztivál rendezését tervezik, és a csokoládéfesztivált is megtartja majd a város. A határozathoz hozzátette, hogy utasítja
az intézményvezetõt, hogy a rendezvények elõtt egyeztessen pénzügyekben. A beadványt egyhangúlag
elfogadta a testület.

TÁMOGATÁS SZERENCSI
VÁLLALKOZÁSOKNAK
A következõ napirendi téma egy javaslat volt a Szerencs közigazgatási
területén mûködõ vállalkozások támogatására. Szabó Éva adócsoportvezetõ ismertette, hogy a 2010-ben
kötött szerzõdésekre elõirányzott
10,08 millió forintból 2011. március 31-ig 2,1 millió forint lett kifizetve, a fennmaradó rész még az idei
évet terheli. 2011-ben pedig 3 millió forint keretösszeget fogadott el a
testület e célra. A pénzügyi bizottság
egyhangú támogatása mellett kérte a
pályázat mihamarabbi kiírását. Bobkó Géza elmondta, hogy javaslatuk
szerint a 3 millió forint felhasználásánál elsõdleges legyen a meglévõ
munkahelyek megtartása, másodlagos pedig az új munkahelyek létesítése. A rendelet tervezetét a testület
egyhangúlag elfogadta.

ÚJ TAG A PÉNZÜGYI
BIZOTTSÁGBAN
A továbbiakban Koncz Ferenc közölte, hogy Knapp János lemondása
miatt pótolni kell a külsõ pénzügyi
bizottsági tag személyét. A bizottság
Sájer Istvánt javasolja a poszt betöltésére, aki régóta tevékenykedik ezen
a területen. A bizottság döntésekor
Heves János tartózkodott, de elmondása szerint nem Sájer István személye miatt, hanem azért, hogy a jövõben
nagyobb nyilvánossággal válasszanak
bizottsági tagot, és mindenki tehessen javaslatot. Koncz Ferenc is támogatta Sájer József kinevezését.
Hozzátette: ha Heves Jánosnak van
személyi javaslata, vagy kifogása,
megtárgyalják. A képviselõknek valóban javaslati joga van ilyen esetben, azonban van egy idõbeli határ
a döntésben, amit tartani kell. Egeli
Zsolt emlékeztetett arra, hogy Takács
Istvánt annak idején pénzügyi bizottsági tagsága lemondására késztették, és akkor is a testületi ülésen
derült ki, hogy helyette Bíró István
lett a bizottsági elnök. Takács István
hangsúlyozta, hogy annak idején
tiltakozásképpen mondott le a posztról, mert nem tartotta helyesnek a politikai irányvonalat, mivel nagy tartozása volt a városnak. Lemondása
erkölcsi kényszer volt. Heves János
úgy véli, Takács István lemondása annak idején nem kényszer, hanem az
õ egyéni döntése volt, amit elfogadtak. Visi Ferenc úgy gondolja, Takács
István látta, hogy a költekezés súlyos
veszélyt okoz az önkormányzatnak,
ezt nem lehetett szó nélkül hagyni.
Ezek után az ellenzéki oldalról kellett volna bizottsági tagot választani, de nem az történt. A vitát követõen Sájer István bemutatkozásként
elmondta, hogy személye mindig
kötõdött a városhoz: a cukorgyárban
20 éven keresztül dolgozott, utoljára adminisztrációs és logisztikai igazgatóként, valamint korábban tagja volt
a pénzügyi bizottságnak is. Ezért is
ajánlotta fel munkáját, reméli, hasznára lesz a városnak. Heves János tar-

tózkodása mellett a tagság betöltését
megszavazta a testület, majd Sájer István eskütétele hangzott el.

ÁTÜTEMEZETT
KÖTVÉNYTÖRLESZTÉS
Ballók Istvánné, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályvezetõje javaslatot tett a 2007-ben kibocsátott kötvények törlesztésének átütemezésére, mert a jelentõs forráshiány miatt a városnak szüksége van
levegõvételre. A kamatot addig is törleszteni kell, sõt, az a hátralék után
is fizetendõ, ami jelentõs összeg. A
törlesztés átütemezésének eredményeként 188 millió forinttal kevesebbet kellene visszafizetnie a városnak az elkövetkezõ 3 évben, amit
a 2014 és 2026 közötti idõszakban
kell majd pótolni, félévente 230 ezer
svájci frank törlesztésével. Heves Jánost az érdekelte, hogy mennyi pontosan a kamat. Jó gondolatnak tartja, hogy idõlegesen felszabaduljunk
a fizetési kötelezettség alól, de úgy
véli, 3 év után nagyon nehéz lesz törleszteni, ha a svájci frank árfolyama
esetleg rosszul alakul. Visi Ferenc szerint úgy tûnik, nem együtt húz velük
Heves János, pedig az a cél, hogy közösen gondolkodjanak, hogy ne jusson csõdbe a város. Kiss Attila hozzátette: az „utánunk a vízözön” gondolkodás épp akkor volt jellemzõ,
amikor 2007-ben az elõzõ testület az
1 milliárd forint értékû kötvény kibocsátásáról döntött. Az 1 milliárd forintot két és fél év alatt elköltötték,
azonban ciklusuk alatt mindössze
csak kamatterhet fizettek, a tõkének
csak az elsõ részletét törlesztették,
mégpedig az eladott ÉMÁSZ-részvények árából. Most ez az önkormányzat is elodázza a törlesztést, de
ennek az az oka, hogy nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe került a város: idén március 25-ig vissza kellett
fizetni 280 millió forint hitelt, továbbá
munkabérhitelt vettek fel, hogy ki tudják fizetni a dolgozókat. Takács István elmondta, hogy a költségvetés
mintegy 400 milliós mínusszal készült
el és nincs honnan elvenni pénzt, hacsak az ÖNHIKI-vel nem segít a kormány. Koncz Ferenc tájékoztatta a
testületet, hogy az átütemezés 38-40
millió forint kamatterhet fog jelenteni az önkormányzatnak. Intézménybezárás helyett ezt az alternatívát választották, hogy átmenetileg enyhítsenek a helyzeten, remélve, hogy
késõbb hátha könnyebb lesz törleszteni. Ezzel plusz egy tõketörlesztést vállal fel az önkormányzat,
de idõt nyernek vele. Az átütemezésrõl szóló döntést 8 egyhangú szavazattal fogadta el a testület.

VISSZAVENNÉK
A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁT
A folytatásban Koncz Ferenc ismertette: a Szerencsi Szakképzõ Iskola levélben fordult hozzá, kérve, hogy
az intézmény kerüljön vissza a város
fenntartásába. A testület felhatalmazását kérte, hogy felvegye a kapcsolatot az iskolát jelenleg mûködtetõ megyei önkormányzattal. Takács István
sajnálatát fejezte ki, hogy nem Szerencshez tartozik az iskola, de kérdés,
hogy mibõl lesz rá 20 millió forintja
a városnak. Bobkó Géza arról érdeklõdött, hogy határidõn belül vannak-e a döntést illetõen, és mi a helyzet az Idõsek Otthonával. A polgármester kifejtette, hogy az Idõsek Otthona visszavételének jogszabályi korlátja van, ugyanis több év átlagában
alacsonynak számít a szerencsi illetõ-

ségû gondozottak száma. A Szakképzõ Iskola fenntartása a helyi iskolavezetés tájékoztatása szerint 13 millió forintjába kerülne az önkormányzatnak a szakképzési normatíván felül. Visi Ferenc hozzáfûzte: ha állami
irányítás alá kerülnek az iskolák, akkor fölösleges lépés a visszavétel, várják ki a törvény meghozatalát. A határozati javaslatot Heves János tartózkodása mellett 7 igennel szavazta
meg a testület.

FELAJÁNLOTT TISZTELETDÍJ
Kiss Attila 4 havi alpolgármesteri tiszteletdíja felajánlásának az elfogadásáról döntöttek a képviselõk. A kiváló iskolai teljesítményt nyújtó diákok
és felkészítõ tanáraik jutalmazására
200 ezer forintot, az SZVSE sportszervezésére 200 ezer forintot, a tanuszoda pályaelválasztó kötélzetének
cseréjére 202 ezer forintot, a Szerencs
Számítástechnika Oktatásáért és Diáksportjáért Alapítványnak 80 ezer forintot és a Rákóczi Zsigmond Iskolasegítõ Alapítvány számára 80 ezer forintot szánt az alpolgármester. Heves
János szerint Kiss Attila cselekedete dicséretes, de a tétel a város kasszájában költségként jelenik meg. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a felajánlás városi célokat szolgál, a pénz
a településen marad. Ináncsi Tünde
jegyzõ hozzátette, hogy a pénz támogatásként való kifizetése tényleges
megtakarítást jelent, mert így megspórolhatják az alpolgármesteri díj kifizetésekor jelentkezõ, munkaadót
terhelõ járulékokat.

KÉPVISELÕI ÉSZREVÉTELEK,
VÉLEMÉNYEK
A különfélék közt Koncz Ferenc
köszönetét fejezte ki a város napi
rendezvények szervezõinek és szereplõinek, hogy munkájukkal hozzájárultak a méltó megünnepléshez. Megemlítette, hogy a program
keretében Nyárádszereda küldöttségének két tagja a szerencsi polgármesteri hivatalunkban nyújtotta
be egyszerûsített honosítási kérelmét.
A polgármester beszámolt róla, hogy
Malchin 775 éves fennállása alkalmából Szerencs képviseltette magát
a németországi jubileumi ünnepségen. A delegáció tagjai megnézték
a német városban létesített üzemeket, és takarékosságot tapasztaltak
minden területen. A közelmúltban
hivatalos megkeresést kapott Szerencs egy cseh és egy lengyel partnertelepüléstõl testvérvárosi kapcsolat kiépítésére, aminek gazdaságilag is jó vonzatai lehetnek. Koncz
Ferenc a Csalogány óvodánál létesített, 22 jármû megállására alkalmas
új parkolóról szólva kiemelte, hogy
a területet késõbb szilárd burkolattal kívánják lefedni. Elhangzott az is,
hogy Szájer József, a Nemzeti Konzultációs Testület elnöke levelet küldött az önkormányzatnak, melyben
megköszönte, hogy Szerencs képviselõ-testülete véleményével segítette az alkotmányozó munkát. A
polgármester tájékoztatta a testület
tagjait az önkormányzati költségek
csökkentése érdekében tett intézkedésekrõl, melynek keretében a
jegyzõ elvonta, illetve csökkentette
a hivatali dolgozók telefonköltségtérítéseit, a polgármester pedig
ugyanezt tette az önkormányzati
dolgozók és intézményvezetõk tekintetében. Az általános elv az lesz
a jövõben, hogy senki sem telefonálhat korlátlanul az önkormányzat
költségére.

Bobkó Géza szóvá tette, hogy a város napján ugyan valóban színvonalas mûsorok voltak, de az elõkészületek során apró malõr történhetett,
mert több korábbi kitüntetett jelezte
neki, hogy nem kapott meghívást a
rendezvényre. Koncz Ferenc elfogadta a hiányosságot jelzõ kritikát, és
sajnálatát fejezte ki, hogy valamilyen
módon nem érkezett meg minden
postaládába a meghívó. A kitüntetetteket szándékuk volt meghívni, elismerve ezzel is a korábbi elismerések jogosságát. Nyíri Tibor megjegyezte: jó, hogy figyelembe vették a
lakosság igényét és létrehozták a
parkolót, de továbbra is gondot okoz,
hogy a gyerekek oda- és elszállításakor a szülõk megállnak az úttesten
az autóval, akadályozva a forgalmat,
ugyanis csak Várakozni tilos! tábla
van kitéve, ami több perc ott-tartózkodást tesz lehetõvé. A parkolót egyirányúsítani kellene, biztosítva a másik oldalon a kihajtást. A polgármester
javaslatot tett a Megállni tilos! tábla
kihelyezésére és a közlekedési helyzet rendezésére. Indítványozta a
Bajcsy-Zsilinszky utcában sebességkorlátozó tábla kihelyezését, mert az
új útburkolat elkészülése óta gyorsabban közlekednek arrafelé az autók, holott piac is van az utcában, ami
fokozott figyelmet igényel. Egeli Zsolt
tájékoztatta a testületet, hogy márciusban részt vett a Zempléni TISZK
ülésén, ahol döntés született arról,
hogy az intézményeket szeretnék érdekeltté tenni az intézményi hozzájárulás megszerzésében. Elmondta azt
is, hogy az Aranydukát Kft. visszavonta a mintegy 200 ezer forintos fizetési meghagyását, egy másik cég
viszont követelést nyújtott be, mivel

állítása szerint a hivatal 6 millió forintos tartozást halmozott fel felé. Az
ügy rendezésére megkezdõdött a
szakmai munka. Heves János érdeklõdött, hogyan halad a 37-es számú fõút belterületi szakaszának a felújítása. Megemlítette, hogy a polgármesteri hivatal korábban elnyert
egy diverzifikációs pályázatot, amely
magába foglalta a Gyári kert átépítését és Ondon egy faluközpont létesítését. Tudni szeretné, ezekkel mi
a helyzet. A képviselõ jelezte, hogy
nála is többen sérelmezték, hogy nem
kaptak meghívást a város napjára.
Koccanásveszély miatt javasolta a
keskeny Kórház-köz egyirányúsítását.
Bobkó Géza észrevételezte, hogy a
Vajda utcától a Veres Pál utcáig
rossz állapotban van a járdaszakasz,
megkérdezte, hogy a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. bevonásával
beiktatható-e a tavaszi-nyári munkálatokba a járda javítása. Koncz Ferenc ismertette, hogy a 37-es fõútvonal városon kívüli szakaszának
komoly felújítási munkálata megkezdõdött, amit az ígéretek szerint
május 17-ig fejeznek be. Azonban az
átkelési szakasszal gondok vannak,
mivel a konzorcium egyik tagja ellehetetlenült, ezért a polgármester javaslatot tett, hogy a másik kivitelezõ,
az FK Raszter Zrt. egyedül fejezze be
minél hamarabb a munkálatokat. A
diverzifikációs programon belül elnyert pályázattal kapcsolatban nincs
végleges álláspontja a város vezetésének. Az említett járda rendbetételét õ is javasolja.
(Több, megtárgyalt napirendi pont
vitáját lapunk következõ számában
közöljük.)
H. R.

VÁLASZIRAT HELYETT
Takács Zoltán, a Szerencs és Környéke Fejlõdéséért Egyesület elnöke
nem enged a 48-ból – szíve joga. Magam, nem lévén szakember, elhiszem
azt, amit a szakma mond és tesz a
megújuló energiák dolgában. A közelmúltban konferenciát szerveztek
az új Széchenyi-terv Zöld gazdaság
– megújuló Magyarország Fejlesztési Terv apropóján, amire a kiegészítõ
programokkal együtt több mint 40
milliárd forint lett elkülönítve megújuló energiaforrások támogatására.
Itt hangzottak el – többek között –
az alábbiak: „A Nemzeti cselekvési
terv megújuló energia-projektjeirõl,
illetve a gyakorlati kérdésekrõl beszélgettek a kerekasztal résztvevõi.
Kiderült: bár zöldenergia-kezdeményezésre több példa is van, nincsenek könnyû helyzetben azok, akik
ilyen beruházásba fogtak. Az elsõ
zöldmezõs magyar biomassza-projekt tanulságairól számolt be Lontay
Zoltán, a GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. irodavezetõje. A Dél-nyírségi bioenergia-projekt Szakolyon jött
létre 15 milliárdos beruházás eredményeként. Jelenleg azonban nem
üzemel, mivel a finanszírozó bank
Magyarországon kockázatosnak minõsítette a megújuló villamosenergiatermelést.” (Megj.: Szerencsrõl is
járt a cukorgyár egy volt dolgozója
e Nagykálló melletti településre dolgozni.)
Amikor a Magyar Fejlesztési Bank
elutasította a Berhidai Hõerõmû Zrt.
(BHD) 20 milliárdos hitelkérelmét, a
Magyar Villamos Mûvek pedig a résztulajdonlást, akkor egy városvezetõnek a mozgástere egyenlõvé vált
a nullával. Persze, lehetett úgy tenni, s közpénzen hirdetni, hogy alan-

tas erõk elüldözték a befektetõt.
Marketingbõl jelesre vizsgázott az
OVIT-ot népszerûsítõ kampány is,
csak sajna, a tények ettõl még nem
változnak meg, Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség 2011. február 10-én az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület Székesfehérvár,
Koronázó tér 1. sz. alatti fellebbezése
alapján az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõségnek a szerencsi 086/11 hrsz-ú ingatlanon acélszerkezet-gyártó és horganyzó üzem
létesítésére vonatkozó, az elõzetes
vizsgálati eljárást lezáró határozatát
megsemmisítette, s új eljárást rendelt
el. Ezek után aligha fog az OVIT a
szerencsi helyszínhez ragaszkodni,
amit jelez az is, hogy a vételi jog határideje lejárt, s ma a tulajdonos e
telket szigetelõanyag-gyár építése
érdekében ugyancsak vételi joggal
megterhelve biztosítja Szerencs Város Önkormányzatának. Nekünk,
akik két ölelõ karral várjuk a befektetõket, csak éppen területünk, épületünk nincs. Az ablakgyártó projekt
éppen a harmadik helyszínt keresi a
városban, egy 500 fõt foglalkoztató
üzem pedig 40%-os bértámogatást
kér 5 éven keresztül, s még sorolhatnám a folyamatban lévõ próbálkozásokat. Jogos a türelmetlenség,
csak éppen mennyivel egyszerûbb
lett volna folytatni egy megkezdett
utat, s nem elölrõl kezdeni az egészet. Ezen az úton persze jó lenne,
ha támogatást kapnánk attól az egyesülettõl is, amely zászlajára éppen e
szavakat hímezte.
Egeli Zsolt
önkormányzati képviselõ
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SZABADIDÔ

MATEMATIKA
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. Bámulja. 13. Kémiailag tovább nem bontható.
14. Ablakon lehet. 15. Nitrogén, kén.
16. Nikola …, fizikus, feltaláló. 18. Nikkel. 19. Lila hangzói. 20. A távolabbit. 22. Mondat része. 23. Fejet tartja.
25. Gidája lehet. 27. Tanácsolás. 29.
Azonos mássalhangzók. 30. Telefonálhatunk benne. 32. Román gépkocsik jele. 33. Kettõs mássalhangzó. 34.
Tórium. 35. Fõfa hangzói. 36. Húst készít. 38. Magyar Labdarúgók Egyesü-

lete. 41. Fizetett angolul. 43. Épületmaradvány. 44. Az idézet harmadik,
befejezõ része. 47. Izzó. 48. Ilona becézve. 49. Hölgyeknek való. 50. Páros váll! 51. Rongy két vége! 52. Kevert gén! 53. Cinkos Zoltán. 54. Bibliai alak. 56. Brit bank. 59. R.Z.I. 60.
Idegen Éva! 62. Ókori egyiptomi királyné. 65. Kiejtett T!
Függõleges:
1. Az idézet második része. 2. Elrendezve! 3. Izzó fele! 4. Vallás alap-

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ
MÛSORA
13.
14.
18.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.

MÁJUS
(péntek) 19 óra:
KÉPZELT BETEG Upor bérlet
(szombat) 15 és 19 óra: NAGYIDAI CIGÁNYOK
az ExperiDance elõadása
(szerda) 19 óra:
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
(péntek) 19 óra:
HOTEL MENTHOL Bérletszünet
(szombat) 19 óra:
KÉPZELT BETEG Latinovits bérlet
(vasárnap) 19 óra:
KÉPZELT BETEG Szigligeti bérlet
(kedd) 19 óra:
KÉPZELT BETEG Egyetemi bérlet
(szerda) 19 óra:
AMADEUS Bérletszünet
(csütörtök) 19 óra:
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
(péntek) 19 óra:
HOTEL MENTHOL Bérletszünet
(szombat) 19 óra:
KÉPZELT BETEG Katona bérlet

ja. 5. Ráspoly. 6. Vágóeszköz. 7. Muzsikáló
Egészség Alapítvány. 8. Ifjúsági Magazin. 9. Békeszerzõdés városa. 10. Után
hangzói. 11. Római 601.
17. Ígéret. 18. Román település. 21. Teca hangzói!
23. New Jersey röviden.
24. Kiss László. 26. Kén,
fluor, hidrogén. 27. Balek
hangzói! 28. Kerti munkát
végez. 31. Ilyen bogyó is
van! 34. Házon van. 36.
Olasz folyó. 37. Kevert tõr!
39. Kétszárnyú rovar. 40.
Halász fegyvere. 42. Lakban van! 45. Nem enged
érvényesülni. 46. Tyúk.
50. Orvosi látogatás. 52.
Létezik. 53. Lop. 55. Kárt
okoz. 56. Oroszlán név.
57. Keverve fed! 58. Gatya darab! 61. Vanádium,
hidrogén. 63. Áron hangzói! 64. Római kettes.
Sz. A.
Az április 22-ei keresztrejtvény helyes megfejtése: A jövõ
nem fogja jóvátenni azt, amit te a jelenben elmulasztasz. A helyes megfejtést beküldõk közül Török Béla,
Szerencs, Tatay Z. u. 2. szám alatti la-

kos, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõk közül a 20/9675-665-ös telefonszám tulajdonosa nyert. A nyeremények a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs, Népház) vehetõk

ZENEALATTJÁRÓ

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

avagy könnyûzene mindenkinek

AC/DC KONCERTFILM
Az „AC/DC Live At River Plate” egy
korszakalkotó élõ koncertfilm, amely dokumentálja az együttes Black Ice World
Tour elnevezésû koncertkörútjának eseményeit. A 2009 decemberében készült
felvétel május 9-én látott napvilágot. A
film betekintést enged a diadalmas viszszatérés hangulatába, melyet az AC/DC
Buenos Airesben átélhetett: több mint
200 ezer rajongó elõtt adott 3 teltházas
koncertet a csapat 13 évvel azután, hogy
utoljára Argentínában jártak. Ezek a megdöbbentõ számok is alátámasztják az argentin Pagina 12 nevû magazin jelentéseit, miszerint: senki sincs ennyire magas szinten, ha tiszta és eredeti rock and
rollról beszélünk. A felvétel rendezõi szerepét David Mallett, míg produceri
munkálatait Rocky Oldham végezte, és
közel 32 kamera rögzítette az esemé-

nyeket kizárólag HD minõségben. Az
„AC/DC Live At River Plate” címû kiadványon 19 dal kapott helyet (110 perc
hosszúságban), valamint egy kulisszák
mögött készített felvétel gazdagítja a ki-

A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
Május 16. (hétfõ) 14 óra: 30 órás internet tanfolyam (TÁMOP-3.2.4 pályázati támogatásból) nyugdíjasok, gyeden, gyesen, gyeten lévõk számára (igazolással dokumentálva). A résztvevõk támogatása: díjmentes képzés, ingyenes étkezés biztosítása, útiköltség térítése. Helyszín: Bocskai István Gimnázium, Szerencs, Ondi út 1.
Május 20. (péntek) 16 óra – Szerencs: Magyar hõsök emléknapja. Beszédet mond Koncz Ferenc polgármester, majd ökumenikus ima a történelmi
egyházak lelkészei, Tóth László plébános, Damjanovics Pál parókus, Börzsönyi Józsefné lelkipásztor közremûködésével. Emlékmûsort a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákjai adnak ezt követõen koszorúzás lesz. Helyszín: I. világháborús emlékmû, II. világháborús
emléktábla (volt Hunyadi Iskola emlékpark).
Május 22. (vasárnap) 14.30 óra – Ond: Magyar hõsök emléknapja. Beszédet mond Koncz Ferenc polgármester, ünnepi mûsort a Szerencsi Általános Iskola ondi diákjai adják. Koszorúzás a ravatalozó falánál lévõ emléktábla elõtt. 15 óra: Emlékhangverseny a református templomban, istentisztelet mond Börzsönyi Józsefné református lelkipásztor. A hangverseny mûsoradója a Hegyalja Pedagógus Kórus.
Május 23. (hétfõ) 14 óra: Ki tud többet a magyar népmesékrõl? c. vetélkedõ a Szerencsi Általános Iskola 3–4. osztályos tanulói számára a Rákóczivár lovagtermében. Ajánlott irodalom: Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese. Bõvebb felvilágosítás a 47/362-254/17 telefonszámon kérhetõ.

advány tartalmát. A film DVD, Blu-Ray
és limitált collector’s edition formátumban is megjelenik, utóbbiban egy
exkluzív ajándék pólót is találhat majd
a büszke tulajdonos. A koncertfilm mellett egy különleges felvétel is látható lesz
„The Fan, The Roadie, The Guitar Tech
& The Meat” címmel, melyben az
AC/DC-vel készített interjút, a stáb tagjainak beszámolóit és számtalan, érdekes, Buenos Aires városáról készített felvételt is találnak a nézõk. A korong megörökíti a banda turnéjának erejét és kisugárzását, azt a hihetetlen sikert, amit
a „Black Ice” címû kiadványuk hozott,
mely 31 országban debütált a listák elsõ
helyén. A The Black Ice Tour 28 ország
18 városán vitte keresztül a bandát (köztük Budapesten is), melyet világszerte
összesen több mint 5 millió rajongó láthatott és hallhatott élõben, és egy Pollstar Awardot is hozott a legnagyobb turné kategóriában az együttesnek. Forrás:
sonymusic.hu

HOOLIGANS-JUBILEUM
A tizenötödik jubileumát ünneplõ
Hooligans zenekar új honlappal, új videoklippel, válogatáslemezzel és dokumentumregénnyel készül az évfordulóra. A májusban induló országos turnén, valamint a december 11-i ünnepi
koncerten az elmúlt másfél évtized legnagyobb slágereibõl válogatnak majd.
Születésnapi meglepetésként az extravagáns ékszereirõl ismert Thomas Sabo
elsõ hazai nagykövetének a Hooligans
zenekart választotta. A 15. jubileumát
ünneplõ zenekar hatalmas lendülettel vetette bele magát a megújulásba: ennek
elsõ jeleként újjászületett a hivatalos honlap (http://hooligansweb.hu), amely a továbbiakban minden, zenekarral kapcsolatos tartalmat összefoglal. A rajongók nagy örömére elkészült a „8-szemközt” második videója is: az „Illúzió”
után a „Küzdj az álmodért” címû dalhoz forgattak klipet. A készülõ válogatáslemez elõszeleként már a „8-szemközt” címû albumra is felkerült két ko-

át. A május 13-ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: május
20. Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik a 20/940-2066 számra.

KERESZTREJTVÉNY
2011. május 13.

rábbi sláger, a „Paradicsom” és a „Várok rád” újraértelmezett verziója. Az elmúlt évek legnagyobb slágereit ugyanis egy dupla válogatáslemezen foglalják össze, ami októberben fog megjelenni az EMI kiadónál. A jubileumi évre
a Hooligans egy különleges turnéval is
készül, ami május elsején indult országszerte, és december 11-én zárul a
Budapest Sportarénában. A zenekar
tagjai a nyilvános fellépések alkalmával
ezen túl Thomas Sabo vadító és különleges ékszereit viselik majd. Az elmúlt
évek izgalmas és fordulatos történeteit
Zoltán János író egy gazdagon illusztrált dokumentumregényben foglalja
össze. A könyv lapjain rálátást kapunk
a zenekar tagjainak személyiségére és
életére, valamint az egyéniség, a stílus,
a szövegvilág, a háttérmunka és az elõadásmód összefüggéseire. Forrás: emimusic.hu

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: A nyíregyházi Tigers American Football Club. A helyes választ beküldõk
közül Halász Andrásné, Szerencs, Kölcsey u. 6. szám alatti olvasónk, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõ
30/2620-524-es telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése: Hányadik jubileumát ünnepli az idén a Hooligans zenekar? A válaszokat postai borítékban
vagy levelezõlapon juttassák el szerkesztõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.

Kéthetente megjelenô közéleti lap
Felelôs szerkesztô: Czakóné Szikszai Orsolya
Szerkesztô: Hegymegi Rita
Szerkesztôségi munkatárs:
Szûcs Erika, Mészáros Sándor Gergô
Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu
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MIKOM Nonprofit Kft.
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SPORT

HOROSZKÓP
május 13. – május 27.

SPORTTÖRTÉNELMET ÍRÓ KOSARASOK

Megnyerte az NB II Keleti csoportjának alapszakaszát Szerencs
férfi kosárlabdacsapata.

Együttesünk legutóbbi két találkozóján magabiztos játékkal biztosította
a helyét a rájátszásban. Gulyás László legénysége 26 mérkõzésbõl 24-en
gyõzedelmeskedett és mindössze kétszer, idegenben szenvedett vereséget.
Az utolsó két fordulóban debreceni ellenfelek ellen lépett pályára az
együttes, miután hazai környezetben
147–83 arányú revansot vettek a két
héttel korábban a csapatot legyõzõ
Szegeden. Április 24-én hazai környezetben a DEAC DSI volt az ellenfél, akiktõl 126–53 arányban bizonyultak jobbnak a szerencsiek.
SZVSE: Jakab L. 18/6, Molnár K. 4,
Takács K. 11/3, Kovács S. 40, Endrész T. 23 csere: Pallai Á. –, Szarka
I. 2, Kovács Á. 6, Marton P. 13/3,
Szárnya G. 9 edzõ: Gulyás László.

Szerencs csapata ismét diadalmaskodott.
A szerencsi csapat április 27-én a
DEAC otthonában zárta az alapszakaszt. A hazai pályán eddig veretlen debreceniek nem találták az ellenszerét a hatalmas lendülettel játszó vendégek gyors és pontos játé-

kának, akik végül 80–99 arányban
diadalmaskodtak. SZVSE: Jakab L.
14/6, Marton P. 12/6, Takács K. 8,
Kovács S. 34/3, Endrész T. 12 csere:
Pallai Á. –, Kovács Á. 2, Szárnya G.
17 edzõ: Gulyás László.

KITÜNTETETT SPORTOLÓK

Szerencs Város Sportegyesületének 2010-ben legjobb teljesítményt nyújtó,
s így az V. Sportbálon díjjal jutalmazott sportolóinak bemutatását ezúttal a
súlyemelõ Dudás Balázs és a karatés Árvay Bálint bemutatásával folytatjuk.

A SPORT SZÁMOS
SIKERÉLMÉNYT NYÚJT
Dudás Balázs az
általános iskolában hét éven át
focizott
Szabó
Miklós testnevelõnél. Nyolcadik
osztályos korában
egy testnevelés
órán figyelt fel rá Fekete László
súlyemelõ szakedzõ, aki elhívta egy
tréningre. A Bocskai gimnázium 11.
évfolyamos tanulója immár négy
éve látogatja az edzõtermet. A 17
éves fiatalember úgy gondolja, ez a
sportág felel meg leginkább alkati
adottságainak. Az edzések eredményeként elõször sikerült jelentõsen
lefogynia, majd megfelelõ izomzatot felépítenie. A kemény, napi rendszerességû mozgás és a jó társaság
mellett a folyamatos sikerélmények
is az edzõteremben tartották. Versenyrõl versenyre sikerül megjavítania saját rekordjait, a megmérettetésekrõl rendszeresen éremmel tér

haza. 2010-ben az utánpótlás Súlyemelõ Országos Bajnokságon 2. helyezést ért el. A 2010/2011. tanévi
Országos Súlyemelõ Diákolimpián
a junior +105 kilogrammosok között
szintén második lett, összetettben
220 kg-os teljesítménnyel. Eredményei alapján bekerült a Héraklész
bajnokprogramba. Szülei támogatják a sport terén tett erõfeszítéseit,
õk a fõ szurkolói, de Balázs a sportot inkább hobbinak tekinti, célja a
továbbtanulás.

EZÜSTÖS ÉVKEZDÉS
Az elmúlt idõszakban a Bocskai
gimnázium 6/1-es
osztályának diákja
országos és nemzetközi shotokan
karate versenyeken állhatott a dobogó második fokára. Árvay Bálint
már egészen fiatalon Szerencs Város
Sportegyesülete versenyzõje lett.
Alsó tagozatos diákként kezdte el lá-

togatni az Illésy László által vezetett
birkózóedzéseket a Rákóczi iskola
tornatermében, majd labdarúgásban
és kosárlabdázásban is kipróbálta
magát. Három évvel ezelõtt talált rá
a városi sportegyesület keretében
mûködõ shotokan karate szakosztályra, azóta látogatja rendszeresen
a tréningeket. Varga Csaba háromdanos mester keze alatt folyamatosan fejlõdött a napjainkban kéköves
fiatal, aki elsõ versenyén 2009-ben
Egerben megrendezett shotokan karate világbajnokságon mutatkozott
be. Azóta szerencsi színekben az
SKS-SKDUN Hungary karate szövetség révén több országos viadalon
szerzett arany-, illetve ezüstérmeket.
Legutóbb Bulgária fõvárosában, Szófiában lépett tatamira, ahol küzdelemben második lett. Bálint büszke
arra, hogy a nemzetközi mezõnyben
is megállta a helyét. Jó esélye volt
az aranyérem megszerzésére, de a
döntõben harc közben két erõsebb
ütést is bevitt az ellenfelének, ami miatt megintették és ennek köszönhette a pontozásos vereséget. Az idén
õsszel Berlinben rendezik meg a stílusszövetség világbajnokságát, ahol
ugyancsak szeretne helytállni a szerencsi sportoló.

SÚLYEMELÕK A DOBOGÓN

Öt éremmel tértek haza a szerencsi súlyemelõk az április 22-én
és 23-án Budapesten megrendezett
diákolimpiai országos döntõrõl.

A rangos versenyen a serdülõ korcsoportú Runda Tamás, az ifjúságiak között dobogóra lépõ Balla Dávid és a junior Dudás Balázs állhatott fel a dobogó második fokára. Harmadik helyezést a serdülõ korú Monyók Róbert és a ifjúsági korcsoportos Molnár Péter ért el. Fekete László, Fekete Diána és Morvai Zoltán
tanítványai Pajger Ádám negyedik és
Gáspár Pál ötödik helyezésével kiegészülve összesítésben az elõkelõ
nyolcadik helyen végeztek a 28 csapatot felvonultató diákolimpiai rangsorban.
Eredmények, serdülõ 56 kg: II. Runda Tamás (összesítésben 122 kg), 85
kg: III. Monyók Róbert (120 kg), if-

A rangos megmérettetésekrõl érmekkel tértek haza súlyemelõink.
júsági 62 kg: V. Gáspár Pál (137 kg),
69 kg: III. Molnár Péter (180 kg), 77
kg: II. Balla Dávid (195 kg), +94 kg:
IV. Pajger Ádám (165 kg), Junior
+105 kg: II. Dudás Balázs (220 kg).
***
Két szerencsi súlyemelõ is dobogóra lépett április 16-án a Magyar

Köztársaság 2011. évi Egyetemi és
Fõiskolai Bajnokságán. A Budapesten megrendezett országos versenyen
Fekete Diána a +75 kilogrammos nõk
mezõnyében bronzérmet szerzett.
Árvay Balázs a 105 kilogrammos férfiak között állt fel a dobogó harmadik fokára.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Fárasztó idõszak elõtt áll,
mert olyan munkát lesz kénytelen végezni, amiben túl sok
a rutin, vagy ami szöges ellentétben áll a gyors, találékony Kos természetével. Ennek elõnye is van: egyre
inkább odafigyel minden kínálkozó új állásra, és egy nagyon kedvezõre bukkan. A
munkahelyi problémák alaposan megviselik az idegeit. Így épp jókor jön egy kellemes kaland (amibõl talán mély szerelem is
szövõdhet a nyár folyamán), mert feledteti
a gondjait. A bolygók azt jelzik, hogy új
kedvese jóval idõsebb lesz, mint ön. Ne engedje, hogy mások beleszóljanak a magánéletébe.
Bika (IV. 21. – V. 20.)
Talán még a reméltnél is
jobb eredménnyel oldhat meg
egy régóta húzódó problémát
úgy, hogy a végén erkölcsi
gyõztesként keveredik ki az ügybõl. De
ennél többet nem tanácsos remélnie az elkövetkezõ napoktól, mert átmenetileg megszakad a kapcsolata azokkal, akikre
szüksége lenne. Májusban nemcsak a Nap,
de a Mars is a Bikában jár, természetes hát,
ha néha válságosnak érzi majd a helyzetét.
Nemcsak a partnere segíthet mindenben,
hanem az emberek többsége is jó szándékkal közeledik önhöz. A családi problémák
is hamar megoldódnak.
Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Egzisztenciája megint veszélybe kerül. Talán egy rosszkor, rossz helyen mondott
vélemény, talán egy új kolléga
elvtelen törtetése hozza kellemetlen helyzetbe. A zûrös, feszült idõszak kedvezõtlenül hat a magánéletére. A párja csak akkor
tud segíteni, ha megosztja vele a problémáit. Legtöbb bajt a családi és a pénzügyi
gondok jelentik. De mindenre megtalálja a
megoldást, még akkor is, ha néha úgy érzi,
hogy a világ összedõl. Határozottságával,
elszántságával meg is lepi a környezetét, és
arra készteti az itt élõket, hogy megpróbáljanak segíteni, vagy legalábbis alkalmazkodni.
Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Úgy gondolja, hogy rászolgált az elismerésre, azért jobb,
ha a következõ idõszakban inkább a háttérben marad, mert
a vetélytársai még a pozitív történéseit is ön
ellen tudják fordítani. Csak a 17-i telihold
után van esélye arra, hogy megcsillogtathassa a tehetségét. A bolygók most inkább a
magánéleti tervek valóra váltását segítenék.
Nagyon sokat vállal, és ez megbosszulhatja
magát. Az ígéreteit bizony be kell tartania.
Gyakran kell szembesülnie azzal, hogy amit
jónak vél, azt a környezete bizony nem fogadja osztatlan örömmel. Ha van egy kis
ideje, abban hódoljon a saját kedvtelésének.
Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Használja ki az elsõ napok
kínálta lehetõségeket. Jól kamatoztathatja szakmai kapcsolatait és pénzét (nagyobb
összeghez juthat), vagy olyan új munkába
kezdhet, ami kissé idegen öntõl, de közismert Oroszlán-lendületével átverekszi magát
a kezdeti akadályokon. Olyan fogadalmakat
tesz május közepén, amilyet mások az újév
kezdetekor szoktak. Úgy érzi, meg kell változtatnia eddigi életmódját, módszereit, sõt,
viselkedését is. A próbálkozás nagyon jól sikerül. Csak fennáll a veszély, hogy annyira
saját magával lesz elfoglalva, hogy közben
teljesen megfeledkezik a kedvesérõl.
Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
Az ön számára eddig mindig a kötelesség volt az elsõ: a
munkának rendelte alá egész
életét, még a családját is.
Ezekben a hetekben azonban új értékrendet
próbál felállítani, ahol elsõ helyre kerülnek
az érzelmek. (Különösen akkor, ha párválasztás elõtt áll, vagy valamilyen nagyobb
megrázkódtatás érte a közelmúltban.) Új
szemmel látja a világot. A tett halála az
okoskodás! Hajlamos rá, hogy megint túlbonyolítsa a dolgokat, s mert nagyon hisz
saját csalhatatlanságában, szépen besétál

egy zsákutcába. Utazási terveit legjobb június elsõ két hetére idõzíteni.
Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Végre eljutott oda, hogy az
anyagi helyzete miatt nem kell
aggódnia. Még a korábbi kedvezõtlen szerzõdéseinek felülvizsgálatára, átírására is lehetõsége nyílik.
Használjon ki egy váratlanul adódó lehetõséget, és utazzon el, mert nemcsak kellemes
kikapcsolódásban lehet része, hanem olyan
emberekkel is találkozhat, akik új célt adnak
az életének. Új szerelmek szövõdnek, méghozzá nem is akármilyenek. Egyszerre kettõ,
sõt több vasat is tart a tûzben. Ez májusban
kellemes izgalommal tölti el, ám júniusban
már lehet belõle némi galiba.
Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Lótás-futás várja, még akkor
is, ha megpróbálja elõre beosztani, megszervezni minden
percét. A váratlan eseményeket ugyanis képtelenség elõre betervezni.
Talán még a gondosan leszervezett utazását
is késõbbre kell halasztania egy fontos megbízatás, vagy egyik kollégája betegsége
miatt. Párkapcsolatában is jelentõs döntést
kell hoznia. Ambíciója és tettvágya irigylésre
méltó. Bár azt nem szereti, ha mások elgondolásait kell végrehajtania, most még ezzel
is megbékél, mert csak a végsõ célt látja
maga elõtt. Szívesen hajlik meg a társa akarata elõtt is.
Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
Nem tudja eldönteni, hogyan tovább. Érzelmei gyorsan
változnak: egyik percben még
egy külföldi ösztöndíj megpályázását tartja a legfontosabbnak, a másikban pedig inkább a család kerül vágyai
középpontjába. Az a legjobb, ha elodázza
a döntést. A telihold után néhány váratlan
esemény egyébként is teljesen átalakítja
majd az értékrendjét. Minden másképp alakul, mint ahogyan elképzelte. Lehet, hogy
nem jól mérte fel a helyzetet, vagy túl merészek voltak a vágyai. Sok új emberrel találkozhat, és olyan oldalukról ismeri meg
szeretteit, amelyekrõl fogalma sem volt.
Bak (XII. 22. – I. 20.)
Lakáscsere, felújítás, ingatlanvétel, költözködés – csupa
olyan dolog várható, ami jelentõs kiadással jár, ám a bolygók most már nem engedik, hogy tovább
halogassa a döntést. Ez a tettek ideje. Sokat
fog költeni az otthonára. Nincs ínyére a változtatás, de a családja kedvéért, vagy a hirtelen bekövetkezõ hibák miatt nem
odázhatja el a munkát. Nemcsak az aggasztja, hogy a kiadások jóval meghaladják
az anyagi tûrõképességét, hanem a felfordulás is nagyon idegesíti, ez az oka, hogy
tüskés azzal is, akit szeret.
Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Kellemetlen félreértések zavarják meg a szomszédjaihoz
vagy a távolabbi rokonaihoz
fûzõdõ viszonyát, és a mind
feszültebbé váló hangulat szinte kizárja,
hogy közös nevezõre jussanak. Ne tulajdonítson ennek túl nagy jelentõséget, és ne tervezzen semmi radikális lépést, mert azzal
csak a pozitív energiáját pazarolja fölöslegesen. Ha nem kell naponta szembesülnie
a problémákkal és azokkal a személyekkel,
akikben csalódott, könnyebben megtalálja
a helyes utat. Ha elutazik, idegenben új emberekkel köthet ismeretséget, akik révén új
célok vonzzák, új érzésekkel ismerhet meg.
Halak (II. 20. – III. 20.)
Még a kitûnõ intuícióval
megáldott Halakat is félrevezethetik megérzései. És nemcsak az üzleti életben, hanem
az emberi kapcsolatokban is. Elõítéletei
miatt elszalaszthat egy nagyon kedves kapcsolatot, de egy igen kedvezõ munkalehetõséget is. A hónap közepétõl nagyobb
kiadásra utal a Merkúr, tanácsos takarékosabban gazdálkodnia a pénzével. Júniusban
a gondtalan szórakozás, az élvezetek, a szerelem mellett alighanem a tanulásnak is helyet kell biztosítani. Talán külföldre is ki kell
utaznia, hogy tapasztalatot szerezzen.

SZERENCSI TÜKÖR

FIGYELEM A VASÚT VILÁGÁRA

A szerencsi mozdonyvezetõk „Vasút világa” címmel
rendeztek négy napon keresztül tartó
bemutatót, elsõsorban az ifjabb korosztály számára.

Szabó Zoltán, a
program egyik szervezõje arról adott
tájékoztatást, hogy
célként jelölték meg
a vasúti szolgáltatások, a mozdonyvezetõi hivatás, valamint a tömegközlekedési eszköz által nyújtott lehetõ- A kiállításon számos terepasztal volt látható.
ségek népszerûsítését. – A május 5-én indult ese- dásnak, másrészt úgymond testköménysort két helyszínen rendeztük zelbõl is megismerhették az érmeg: egyrészt a Kulcsár Anita Sport- deklõdõk a különbözõ mozdonytícsarnok adott otthont számos terep- pusokat a szerencsi vasútállomáson
asztalnak, börzének, szaktanácsa- – mondta a szervezõ. – A tapaszta-

latok azt mutatják,
hogy nemcsak a fiatalokból váltott ki érdeklõdést a program,
a felnõttek is nagy
számban látogatták a
bemutatókat. Az esemény apropóján egy
három blokkból álló
film is készült, amit
egy-egy DVD-n megkaptak az oktatási intézmények. Az elsõ
rész „Eldobott kõ”
címmel arra a két évvel ezelõtti tragikus
eseményre világít rá,
ami egy kisgyermek
halálát okozta a vonatdobálások miatt,
a második a szerelvények graffitizésének hátrányait, a
harmadik a mozdonyvezetõk hétköznapjait tárja a nagyközönség elé
– ismertette Szabó Zoltán.
SfL

HÚSVÉTI HANGVERSENY

A szerencsi görög katolikus templom adott otthont a hagyományos
húsvéti hangversenynek április 18án a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár szervezésében.
Az érdeklõdõket Damjanovics Pál
görög katolikus parókus köszöntötte, majd a város négy énekkara mutatta be a kereszténység legnagyobb
ünnepe tiszteletére összeállított mûsorát. A Szerencsi Általános Iskola Bolyai épületének diákjai az ünnephez
méltó egyházi dalokat adtak elõ,
majd a Szerencsi Férfikar részleteket
mutatott be a görög katolikus szertartás húsvéti énekeibõl. A Hegyalja
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A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
KONYHAKERTI NÖVÉNYEK A VÁROSGAZDA KFT.-TÕL

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. konyhakerti növények termesztésével bõvítette tevékenységi körét. A Tesco és Lidl áruházak melletti 8 hektáros területen zöldségféléket, palántás keresztes virágúakat, burgonyát, borsót, babot és csemegekukoricát termesztenek. A növénytermesztés célja a
város üzemeltetésében lévõ konyhák helyben termelt alapanyaggal való ellátása. A cég munkatársai az igényekrõl a konyhák irányítóival elõzetesen
egyeztettek. A földterület mûvelését és a növényi kultúrák ápolását többnyire a közcélú foglalkoztatás keretében végzik. Fotónkon a dolgozók a fóliasátorban nevelt palántákat válogatják, amelyeket rövidesen kiültetnek.

ÚJ ASZFALTRÉTEG A POSTA UTCÁN

Pedagógus Kórus és a Református
Gyülekezeti Kórus elõadásában töb-

bek között Bach, Mozart, Liszt, Bartók és Kodály mûvei csendültek fel.

A LEGJOBB BOROK ÉS PÁLINKÁK

Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Borbarátok Köre hatodik
alkalommal rendezte meg a Szerencsi Pálinka- és Bormustrát április 16-án.
Az idei megmérettetésre a termelõk
39 borral és 21 pálinkával neveztek,
amelyek közül szakavatott bírálók
döntöttek, hogy melyeket tartják a leg-

érdemesebbnek a díjazásra. A pálinkamustrán 6 arany-, 7 ezüst- és 6
bronzminõsítést osztott ki a zsûri, míg
a borok versenyében 3 nagyarany-,

GONDOZÓNÕKET KÖSZÖNTÖTTEK

A kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsõde intézményének meghatározó szerepe van
az anyák munkavállalásában és a
gyermekek szakszerû, egészséges
fejlõdést segítõ gondozásában, ezért
a Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet által létrehozott elsõ magyar bölcsõde 1852.
április 21-én történõ megnyitásának
tiszteletére április 21-ét a bölcsõdék
napjává nyilvánította tavaly a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Így

idén már második alkalommal tartották meg a bölcsõdék napját Szerencsen is. Ez alkalomból Bodnárné
Göndör Magdolna, a polgármesteri hivatal oktatási, közmûvelõdési és városmarketing-osztályvezetõje és Kiss
Attila alpolgármester köszöntötte a szerencsi bölcsõde 11 gondozónõjét,
akiknek az oklevél mellé a Fürdõ és
Wellnessházba szóló egy-egy ajándékutalványt adtak át. A bölcsõdések egy
nagy tortát kaptak ajándékba.

19 arany-, 10 ezüst- és 5 bronzminõsítés talált gazdára. A pálinkák
között öt, a borok között nyolc díjat,
ill. különdíjat vehettek át a termelõk
az április 20-án megtartott átadási ünnepségen. A Szerencs Város Bora kitüntetõ címet a helyi Vino Bt. (Sohajda Tibor) 2007-es évjáratú aszúeszenciája kapta. A verseny helyezettjei az
alábbi díjakban részesültek: Pálinka
kategóriában: 1. Sárossy András (vilmoskörte-pálinka 2010) Szerencs Város különdíja. 2. Varkoly István (aszútörköly-pálinka 2010) Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsának díja. 3. Kelemen János (aszútörköly-pálinka
2002) Szerencsi Borbarátok Körének
díja. 4. Béres László (feketeribizlipálinka 2009) Zwack Unicum Nyrt.
díja. 5. Ifj. Takács István (sárgamuskotály törkölypálinka 2010) Zwack
Unicum Nyrt. díja. Bor kategóriában:
1. Vino Bt. (Sohajda Tibor) aszúeszencia 2007 Szerencs Város Bora. 2.
Hudácskó Pincészet (furmint 2007)
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának díja. 3. Varkoly István (6 puttonyos aszú 2003) Szerencsi Borbarátok Körének díja. 4. Béres László (6
puttonyos aszú 2003) Szerencs Város
Különdíja bor kategóriában. 5. Kelemen János (6 puttonyos aszú 2006)
Syngenta Kft. díja. 6. Szabó Gyula
(6 puttonyos aszú 1999) Sydnex Kft.
díja.
További különdíjak: Varkoly Ádám
(hárslevelû 2010) Bayer Kft. különdíja. Lónárt László (6 puttonyos aszú
2007) Európai Borlovagrend különdíja.
Király Judit

A városban sokan rácsodálkoznak, hogy a Posta utcában (Huszárvár utca
és Rákóczi út között) új aszfaltszõnyeget kapott az útburkolat és a járda egy
szakasza is, hiszen a Norvég Alap pályázat ilyen vonatkozásban csak a Huszárvár utca rekonstrukcióját tartalmazta. A város vezetése elsõsorban az
ez év tavaszi vízvezetékcsere, a töredezett burkolat és a hiányos szegélyezés miatt döntött a felújításról, melynek finanszírozásából a helyi vízszolgáltató, a Borsodvíz Zrt. is kivette a részét.

VÁRAKOZNI TILOS, ÉS EGY SZAKASZON MEGÁLLNI IS!
Elkészült a 22 férõhelyes új parkoló a Csalogány út mellett – elsõsorban
az óvodához és az általános iskolához kötõdõ igények miatt. Az ígéreteknek megfelelõen a forgalmi rend is módosult a Csalogány utcában: a 37-es
út felõl érkezve Várakozni tilos! táblát, a Kassa út felõl egy szakaszon Megállni tilos! táblát helyezett ki a Városgazda Kft. A parkoló átadásával megoldódni látszanak az óvodához érkezõ autók parkolási gondjai, sõt, a Rákóczi iskolába igyekvõ szülõk is egyre növekvõ számban választják a biztonságos, kényelmes parkolási lehetõséget a Munkaügyi Központ közelében reggelente kialakuló tumultus helyett.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. május 27-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu Skype: szerencsihirek. Lapunk friss száma az interneten is olvasható a megjelenést követõ héten péntektõl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben.
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HIRDETÉS

Egy kis
hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK
Szendvicssonka
999 Ft/kg Füstölt csülök
Parasztkolbász
929 Ft/kg Füstölt, darabolt comb
Füstölt tarja csont nélkül 1049 Ft/kg Májas hurka

699 Ft/kg
1299 Ft/kg
599 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Parasztmájas
829 Ft/kg
Karajsonka aszalt szilvával
1429 Ft/kg
Csontos hosszúkaraj 1079 Ft/kg
Rövidkaraj
1149 Ft/kg
Csontos tarja
949 Ft/kg
Lapocka csont nélkül
999 Ft/kg
Dagadó
909 Ft/kg
Oldalas
899 Ft/kg
Comb csont nélkül
1039 Ft/kg
Nyári turista
799 Ft/kg
Juhbeles virsli
899 Ft/kg
Rakott fej
729 Ft/kg
Cserkészkolbász
1399 Ft/kg

Lángolt kolbász

899 Ft/kg

Sütnivaló kolbász

859 Ft/kg

Füstölt
sertéskolbász

665 Ft/kg

Füstölt sertésfej

539 Ft/kg

Füstölt húsos csont

499 Ft/kg

Füstölt láb

429 Ft/kg

Erdélyi szalonna

819 Ft/kg

Császárszalonna

999 Ft/kg

Kenyérszalonna

729 Ft/kg

Sertészsír

449 Ft/kg

Sertéstepertõ

1429 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. május 13-tól a módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre pénteken
nyitástól szombaton zárásig a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi Mg. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.
Boltunk a pénteki napon meghosszabbított nyitva tartással várja
kedves vásárlóinkat!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–csütörtök 7–17 óráig, péntek 7–19 óráig,
szombat 7–12 óráig.

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 kerékpártároló. Azonnal beköltözhetô. Irányár: 7 800 000
Ft. Tel.: 30/564-3132.
ÁRPÁD UTCA 21.: a belvárostól néhány percnyire,
805 m² bekerített telken, összkomfortos komfortfokozatú,
2006–2007 években felújított, 96 m² alapterületû, egyik
lakrészében nappali, 3 félszoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,
fürdôszobából nyíló WC, másik lakrészében szoba, elôtér,

Angol
használtruhakereskedés

Piac

Royal

Szerencs, Kisvásártér 17.

Szerencs, Rákóczi út 47.

Cipôvásár

Bikini- és
fürdôruhavásár

Május 14.,
szombat

Május 16-tól

Nyitás: 6 óra

Nyitás: 7 óra
Igniker Kft.

Belovecz és Társa Kft.

Kedves régi és új Ismerõsünk,
leendõ Utasunk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy
Miskolcon megnyitottuk a Király
Tours Utazási Irodát. Természetesen várjuk a szerencsi és Szerencs környéki utasainkat, mivel
az irodánk székhelye Szerencsen
van. Minden információ megtalálható weboldalunkon: www.kiralytours.hu vagy keressen bennünket személyesen, telefonon vagy
e-mailen.
Király Jolanta irodavezetõ
KRAKKÓ, A „LEGMAGYARABB
LENGYEL VÁROS”.
Bevezetõ akciós áron pünkösdi kirándulás Szerencsrõl: 24 900
Ft/fõ.
Idõpont: 2011. június 11–13.

Szerencs, fecskési húsboltja

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU
AKCIÓS KÍNÁLATUNK:
Ló szárazkolbász
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
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)
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KIRÁLY TOURS
UTAZÁSI IRODA
3525 Miskolc, Madarász V. u.
13/b. lph. 208.
Tel./fax: 46/745-593
Tel./fax: 47/361-612 (Szerencs)
Mobil: 20/802-2116
E-mail: info@kiralytours.hu
Web: www.kiralytours.hu

A Szerencsi Hírek
következô száma
2011. május 27-én
jelenik meg.
Lapzárta: május 20.,
10 óra.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«

Az áraink május 13-tól visszavonásig érvényesek!
Melegétel-utalványt és cafeteria-kártyát elfogadunk!

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.

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

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

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.: 70/338-5615.
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 tárolókamra, 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 vállalkozók részére is ajánljuk. Irányár:
5 200 000 Ft. Tel.: 30/634-8162.

BEKECS
ANTALL JÓZSEF UTCA 7.: újonan épült lakóövezetben
896 m² területû, kelet-nyugati tájolású, sík terepadottságú, 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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