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A város polgárainak lapja ingyenes

Megnyílt
A Reményi Ede Kamarazenekar
koncertjével és Mandur László
fotókiállításával kezdetét vette az EncsiKistérségi Kulturális Napok rendezvénysorozat, mely két héten keresztül 14
településen kerül megrendezésre.
A rendezvénysorozat összeállítása során
igyekeztünk sokszínû, gazdag kínálatot
biztosítani, hogy ki-ki megtalálhassa benne
kedvelt mûfaját. Ennek jegyében lesznek
szabadtéri színházi elõadások, folklór
mûsorok, könnyûzenei programok. Lesz
haditorna és lovas bemutató, bábszínház.
A középkorúak és az idõsebb generáció
számára nosztalgia mûsorok, míg a fiatalok
számára a zenés kavalkád elnevezésû, öt
zenekar koncertjét magába foglaló program
nyújt egész estét kitöltõ szórakozást.

Akik Encs mellett más helyszínekre is
szeretnének ellátogatni, azoknak ajánljuk a
Hernádbûdön, a Bûdi-tó partján
megrendezésre kerülõ “tópartyt” vagy a
fancsali szõlõhegyen tartandó „pincepartyt”.
A rendezvénysorozaton élõben találkozhatunk olyan neves elõadókkal, mint: Csézy,
Illényi Katica, Sebõ Ferenc és együttese,
Aradszky László, Solymos Tóni, Szekeres
Adrienn, Fiesta, Inflagranti együttes.
Magyarságtudatunkat az István a király
rockoperával, vagy a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes mûsorával
ápolhatjuk, de a térségben szereplõ Számadó
és Szöktetõ Zenekar vagy a Cinegés
Táncegyüttes is eredeti folklór mûsorral lép a
közönség elé.
Az elõadómûvészeti programok mellett négy

aktuális kiállítást is megrendezünk. Kettõt a
Biblia évének jegyében a görög katolikus és a
református templomban. Az encsi Városi
Galériában egy sokszínû, gazdag
fotókiállítás, míg a Fáy-kastélyban egy
festmény kiállítás várja az érdeklõdõket.A
részletes programot mindenki megtudhatja a
programfüzetbõl, az Encsi Napok
rendezvényeit ezen újságból is.
Reméljük ezáltal mindenkihez eljut, hogy
mikor, hol, mit láthat és bízunk benne, hogy
nagyon sokan összejönnek majd a
rendezvényeken.
Úgy legyen! Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt a programokra!
Kércsi Tibor

Aktuális

A MI ENCSÜNK
Szinte lapunk megjelenésével egyidõben
jelenik meg a Városvédõ és Szépítõ Egyesület
kiadványa Encsrõl, melyet az egyesület
nemrég leköszönt elnöke, Molnár János
szerkesztett. A könyv olvasásához ízelítõképp
áll itt a mûben szereplõ Elõszó.
Tisztelt Olvasó!
Minden kor emberének kötelessége tükröt
tartani önmaga számára, hogyan sáfárkodott
az elõdeitõl kapott örökséggel. Erejéhez,
tehetségéhez mérten milyen új értékekkel
gyarapította szûkebb pátriáját.
Encs, mint viszonylag szerény kulturális
örökséggel rendelkezõ kicsinyke város,
szerencsére sok lokálpatrióta lakhelye. Ez az
ügyszeretet hozta létre az akkori Városi
Tanács mellett mûködõ Városszépítõ
Bizottságot, melybõl 1988-ban kinõtt a
Városvédõ és Szépítõ Egyesület.
Húsz év az idõ végtelenjében szinte alig
értelmezhetõ intervallum, de egy ilyen
szervezet életében már komoly történelem.
Közösségünk a város legpatinásabb,
rendszeresen mûködõ civil szervezete. Sok
olyan maradandó értéket halmozott fel, amit
úgy ítéltünk meg, hogy feltétlenül közkinccsé
kell tenni. Szükségét látjuk átörökíteni
lehetõleg mindazok nevét, akik önzetlenül,
idõt, fáradtságot nem kímélve szolgálták
lakóhelyüket. Elnézést kérünk azoktól, akiket
szándékaink ellenére név szerint nem
említünk, pedig cselekedetük alapján
megérdemelnék. Természetesen úgy járunk
el helyesen, ha mindazokat az eredményeket,
fejlesztéseket számba vesszük, amelyekkel
szeretett városunk gazdagodott az eltelt
idõszakban. Számomra meglepõ volt remélem az olvasó is jólesõ érzéssel összegez
-, hogy egy viszonylag nehéz, sok akadállyal

teli idõszakban milyen szépen gyarapodott a
szemünk láttára az ifjúkort elért város.
Mivel lényegében a rendszerváltás óta eltelt
idõszak a fõ témánk, a megelõzõ korok
történéseit azért villantjuk fel, hogy ennek
ismeretében láttassuk, mire futotta a ma és a
közelmúlt nemzedékének. Természetes, egy
ilyen szervezet lehetõségei korlátozottak.
Mindig hangsúlyozzuk: a város lelkiismerete
kívánunk lenni. A nagy dolgokat nem mi
csináljuk, csak jó esetben a kovász szerepét
töltjük be.
Amikor választmányunk ülésén
elhatároztuk, hogy a jubileum tiszteletére
méltó emléket állítunk, örömömre
valamennyi felkért közremûködõ elsõ szóra
támogatásáról biztosított, nagy
elhivatottsággal vett részt ebben a munkában.

Polgármester úr üdvözölte kezdeményezésünket, és segítséget ígért szép tervünk
valóra váltásához.
Köszönet mindazoknak, akik akár kétkezi
munkával vagy szellemi erõfeszítéssel azon
iparkodtak, hogy Abaúj legújabb kori
központjában, az ország északkeleti
szegletében minél komfortosabb
körülmények között élhessünk. Jó érzéssel
ajánlom e mûvet minden kedves földimnek,
az Encshez valamilyen szállal kötõdõknek, a
helytörténet iránt érdeklõdõknek, s
mindazoknak, akik az emberi alkotást,
erõfeszítést nagyra becsülik.
Molnár János
Szerkesztõ

Szent István vagy az új kenyér ünnepe?
Augusztus 20-ról eszünkbe jut Szent István,
az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány
és a Szent Korona ünnepe. Ennek oka, hogy
korántsem hosszú múltra visszatekintõ
nemzeti ünnepünket a 20. században minden
politikai rendszer a saját elképzelései szerint
alakította.
Kevés ünnep van, amelynek annyi
elnevezése alakult ki, mint augusztus 20-nak.
A kifejezések szaporodása az elmúlt ötven év
termése, a második világháború elõtt szinte
egységesen a Szent István-nap szóhasználat
dominált. Miután az ünnep a körmenetbõl
nõtte ki magát, az elnevezés adta magát. A
Horthy-rendszerben annyi változás történt,
hogy kibõvítették az ünnepnapok számát és
Szent István-hétnek nevezték a programdús
megemlékezést.
1945 után már nem volt ennyire
egyértelmû a helyzet. Kezdetben csak a szent
jelzõ fogyott el István király neve elõtt, majd
1948-ban felütötte a fejét az új kenyér
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kifejezés, ezt pedig az alkotmány ünnepe
követte. A jelenség magyarázata, hogy a
kommunisták meg akarták fosztani az
ünnepet katolikus múltjától és ettõl független,
a többség számára elfogadható megnevezést
kerestek. Elõször az új kenyér ünnepe
bukkant fel. Az elfelejtett aratóünnepségek
propagálása nem a kommunisták ötlete, már a
20. század legelején mozgalom indult a
népszokás érdekében. Az új kenyér kifejezést
a Horthy-rendszerben is használták, ez sem
volt újdonság. Azonban akadt egy jelentõs
különbség a korábbi és a kommunista
gyakorlat között: míg az elõdök az új kenyér
elnevezést kiegészítésnek szánták, addig a
Rákosi-diktatúra az ünnep átformálására
használta, az elnevezést kötelezõvé tette.
A diktatúra saját gyártású
elnevezése az alkotmány ünnepe. 1949-ben
lépett életbe a legfõbb törvény, s mivel az
elnevezés saját fejlesztés volt, a hatalom
birtokosai elõnyben részesítették az új

kenyérrel szemben. Többféle verziója alakult
ki: az alkotmány évfordulója, az alkotmány
napja vagy akár a népi hatalom ünnepe. A
hetvenes években új divat ütötte fel a fejét:
augusztus 20-át hármas ünnepként
jellemezték, a fent említett két elnevezés
mellett újból megjelent István király neve is.
Elsõ királyunk és munkássága több formában
köszönt vissza, a leggyakoribb az
államalapítás kiemelése volt. A fenti
sorokban viszont megbújik egy másik új
szereplõ: a semleges augusztus 20. elnevezés.
A rendszerváltás után megmaradt a
sokszínûség, az alkotmány ünnepe talán a
legmegkopottabb a sorban, helyette Szent
István személye kapott újból jelentõséget.
Azért az ezredforduló vége is tartogatott egy
ez idáig utolsó újítást, megszületett a Szent
Korona ünnepe, bár használata nem tudott
valódi gyökeret verni.
K.M.
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Kultúra

Gitárfesztivál hetedszer
Határtalanul szeretnek minket, Encset a
gitárosok, mert idén már hetedszer
rendezhettük meg a Nemzetközi
Gitárfesztivált. A hazai résztvevõk mellett
holland, belga, lengyel, olasz, portugál
gitármûvészek is ellátogattak városunkba.
Olasz barátaink közül többen már hetedszer.
A holland Nihz duó és a Guitar Company,
valamint a Carlos Trió szép koncertet adott a
„Zenélõ udvarban”. Sajnos a szerb Balkan

Strings programját rossz idõ miatt már be
kellett vinnünk a Mûvelõdési Központba,
ahol a nagy vihar miatt pár percre még a
villany is elment, de ahogyan elment, úgy
vissza is jött. Ettõl nagyobb probléma,
számomra felfoghatatlan, hogy a városból
szinte két kezemen meg tudtam volna
számolni az érdeklõdõket, akik részt vettek
ezen a nagyszerû, feledhetetlen, világhírû
produkción. Akik itt voltak, meg lehet

kérdezni õket, mindannyian azt mondták –
ilyet még nem láttak, pedig már sok szépet
láttak életükben. Nem igazán gyakran lehet
látni három embert egy gitáron „hatkezest”
játszani, de a cigányzenészek virtuóz számát,
a pacsirtát sem hallottam még gitáron.
Mellesleg ezért a három programért Debrecen
városa komoly pénzt fizetett részünkre.
Nekik megérte. Nekünk?
Kércsi

A Fekete-tenger partján voltunk…
Nagy esemény az encsi Nyugdíjas Klub
életében a Fekete-tengeri kirándulás. Kevés
ember életében történik meg egy olyan
esemény, amikor az otthonától 1200-1300
km-re lévõ tenger partján tölthet el egy hetet.
Maga a tenger, annak látványa, a kellemes
vize, a homokos partja feledhetetlen élményt
jelentett nekünk.
Július 29-én 19 óra körül izgalommal és
csomagokkal felszerelve gyülekezett az 51
fõs csapat a Mûvelõdési Ház elõtt, várva a
román felségjelzésû autóbuszt. Egész éjszaka
és egész nap utaztunk, míg végre szerdán este
megérkeztünk az üdülõbe. Elsõ benyomásunk
nem volt a legkellemesebb. Az üdülõ szépnek
ígérkezõ faház. (Még nincs készen). A
környezete elhanyagolt, dudvás. Parkírozásra
majd csak akkor gondolnak, ha a sok félkész
panzió készen lesz. A szobák kényelmesek –
nem ötcsillagos szálloda – de a befizetett
pénznek megfeleltek. Az étkezés is
elfogadható volt. A tenger kb. 100 m-re volt
tõlünk. Csodálatos!! Homokos part,
hullámzó, kék víz. A látványa is csodálatos.

Ameddig a szem ellát csak a kék
víz, a fehér tarajos hullámokkal.
A mi panziónk Varna Veche
városka szélén volt, a Bulgária
határán. Augusztus 3-án
kirándultunk Constanta tengerparti
városba. A tenger partján végig
hatalmas szállodák, üdülõk
vannak. Mangalia, Eforie,
Constanta, Mamaia sorrendjében.
Constantaban egy mecsetbe, a
minaretbe, egy ortodox
templomba,
egy áruházba, a
bazárba, majd hajóval egy
csodálatosan szép kis szigetre
mentünk, ahol Ovidius Naso nagy
római költõ számûzetésben élt 2000 évvel
ezelõtt és itt is halt meg. A bátrabb útitársaink
még a libegõt is kipróbálták.
Augusztus 5-én kedden Bulgáriába
látogattunk el. Várnában a bálnák
produkcióiban gyönyörködtünk. Innen
Balchik mintegy 2500 éves tengerparti
települést látogattunk meg. A városka
vonzereje a Mária román királyné
által épített nyaralókastély,
gyönyörû park, sokkertes, szétszórt
pavilonokból áll a királyi nyaraló.
Sziklakertek, lépcsõk, vízesések
vezetnek a palotához, mely felett egy
minaret is magasodik.
Itt is bazár, bazár minden
mennyiségben. Következõ
állomásunk Kap Kaliakra (Szépfok). Ez 70 m magasan a tenger fölé
emelkedõ vörössziklás magaslat,
csupán egy keskeny földsáv köti
össze a szárazfölddel. A félszigetrõl
nagyon szép kilátás nyílik a mélyben
égszínkék, morajló tengerre.

Agócsi-Tüske Gitár Duó
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Utolsó napunkat azzal töltöttük, hogy
búcsúztunk a Fekete-tenger faházunk elõtti
szakaszától, fürdés, napozás, csomagolás.
Megjött a busz, este elindultunk otthonunk
felé, ahová egy éjszakai és egy egész napos út
után szerencsésen megérkeztünk. Rövid
pihenõket tartottunk, Kõrösfõn kicsit
hosszabban idõztünk.
Sokat láttunk, tapasztaltunk. Egy életre
emlékezetes marad ez a kilenc nap
mindnyájunknak. Köszönjük a Megyei
Nyugdíjas Szervezetnek, hogy ilyen olcsó
utakkal lehetõvé teszi, hogy kevés pénzû
emberek is eljussanak ilyen szép utakra. Az
idegenvezetés hiányosságát pótolta Péderi
István tanár úr, akinek ezúton köszönjük meg
ismertetõit. A szervezésért köszönetet kell
mondanunk Gécziné Marikának és Szanyiné
Vikinek. Felejtsék el a bosszúságokat és csak
a szépre emlékezzenek! Reméljük a klub
életében lesz még több ilyen, vagy hasonló
szép kirándulás.
Szabó Sándorné

Nagy Ella Bernadett
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Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Szerkesztette: dr. Szántó Marianna
Városunk két általános iskolájának végzõs
nyolcadikos diákjai 2008. június 14-én
zajlottak a ballagási ünnepségek. A Petõfi
Iskola diákjai délelõtt 9 órától, míg a
Kazinczy iskola diákjai 10.30 órától
búcsúztak az iskoláiktól, tanáraiktól,
diáktársaiktól.
Ismételten kívánjuk nekik, hogy jövõjük
legyen szerencsés, sikeres, örömökkel teli,
álmaik váljanak valóra. Tanáraiknak
megköszönjük a diákokért tett áldozatos
munkájukat, további sikereket kívánunk
nekik.
A Kazinczy Iskola 2008. június 18-án, 17.00
órától, a Petõfi Iskola június 19-én 16.00
órától tartotta tanévzáró ünnepélyét.
*
2008. június 20-án tartotta az Encs Óvoda,
Egységes Pedagógiai Szakmai és
Szakszolgálat, Bölcsõde nevelõtestülete záró
értekezletét, melyen Vajkóné Zsíros Emese
intézményvezetõ asszony a 2007/2008-as
nevelési évben elvégzett munkát értékelte.
*
2008. június 27-29. között került zajlottak
testvérvárosunkban a Szepsi Napok
rendezvénysorozatai. A Képviselõ-testület
döntésének megfelelõen 27-én, pénteken dr.
Vidákovics Béla alpolgármester úr, Sohajda
István és Bratu Ferenc képviselõ urak vettek
részt a koszorúzási ünnepségen, melyen Encs
Város Önkormányzata nevében koszorút
helyeztek el Szepsi Laczkó Máté
emléktáblájánál. A megemlékezést ünnepi
önkormányzati ülés követte, valamint a XII.
Szepsi Napok ünnepélyes megnyitása. 2008.
június 28-án, szombaton dr. Halász Ferenc
jegyzõ és Dobozi Gábor képviselõ utaztak ki
a programokra.
*
Encs Város Önkormányzata nevében 2008.
június 27-én Urbánné Kléri Szilvia
humánágazati szakreferens asszony egy szál
virággal köszöntötte városunk egészségügyi
dolgozóit és tolmácsolta jókívánságainkat a
Semmelweis Nap alkalmából.
*
A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen 2008. június 27-30. között Bratu
László polgármester úr részt vett a
testvérvárosunkban, Bad Dürrenbergben
ismételten megrendezésre kerülõ Kútünnepségen. Az ünnepség keretében
megemlékeztek a Johann Gottfried Borlach
által 1963-ban felfedezett sósvíz forrásának
megtalálásáról. A tradicionális népünnepség
több színpadon zajlott, sokoldalú
szórakoztató programokat kínáltak minden
résztvevõ számára.
*
2008. június 27-én délután tartotta az Encs
Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakmai és
Szakszolgálat, Bölcsõde pedagógusnapi
ünnepségét és nyugdíjas találkozóját, melyen
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sor került Matics Lászlóné búcsúztatására.
*
2008. július 1-8. között került megrendezésre
a VII. Encsi Nemzetközi Gitárfesztivál.
Immár a hagyományoknak megfelelõen, több
helyszínen, színvonalas mûsorral szórakoztatták az elõadó mûvészek az érdeklõdõ
közönséget.
*
A hivatal nagytermében 2008. július 3-án
tartotta az Encsi Többcélú Kistérségi
Társulás rendkívüli ülését, melyen a társulási
megállapodás módosításának és egységes
szerkezetbe foglalásának elfogadása után
tájékoztató hangzott el a szociális
alapellátásra létrejövõ intézményi társulások
szervezõdésérõl, a TÁMOP 3.3.2., az
esélyegyenlõségi programok végrehajtás.ának segítésére kiírt pályázatról és egyéb
közoktatásról szóló pályázatokról, a
kistérségi intézkedési terv készítésének
jelenlegi helyzetérõl, problémáiról, a
KÖZKINCS pályázat keretében elnyert
támogatás felhasználásának feltételeirõl, az
zászlóshajó program jelenlegi állásáról,
egyéb aktuális pályázatokról. A társulási
tanács döntött arról, hogy az egészségügy
helyzetén segítendõ, a mentõállomás
vezetõjének kérésére 300.000 forint
összegben felszerelést kíván vásárolni az
Encsi Mentõállomás részére.
*
2008. július 5-én az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szervezésében
Budapesten, a Hõsök terén, négyhónapos
kiképzés után, 695 beosztott tûzoltó tett
ünnepélyes esküt. Ebbõl 19 tûzoltó Encsen
teljesíthet szolgálatot. A létszámnövekedéssel, fejlesztésekkel érintett települések
nevében Bratu László, városunk polgármestere köszöntötte a megjelenteket.
2008. július 7-én az Encsi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóságon állománygyûlést tartottak.
*
A Fügödi Közösségi Házban 2008. július 7én 16.00 órára falugyûlést hívott össze
Bolobás Péter, a településrészi önkormányzat
elnöke, melynek témája a település
hangulatát borzoló szociálpolitikai
kedvezményt igénybevevõ építkezések
törvényességének megvitatása volt. A közös
eszmecsere eredményeként az építési hatóság
szigorú törvényességet betartató eljárásának
hangsúlyozására került sor, mely az elvégzett
munka minõsége megfelelõségének akár a
napi rendszerességgel történõ ellenõrzést is
takarja. A lakosság ígéretet tett, hogy azonnal
jelzik a hatóság felé, ha jogsértõ cselekményt
észlelnek.
*
2008. július 14-17. között zajlott a
Polgármesteri Hivatal nagytermében a
Szociális Innovációs Alapítvány és a
Gondozási Központ, Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat közös
szervezésében a Településfejlesztési Tábor.
A rendezvényt dr. Vidákovics Béla
alpolgármester nyitotta meg, a résztvevõket
Rivnyák Istvánné intézményvezetõ
köszöntötte. A négy nap során neves elõadók
bevonásával folyt az eszmecsere, a
szociálpolitika, az oktatás és az egészségügy
területét átölelõen. Remélhetõleg a helyi
tapasztalatok ismertetése elindítja a reformok
sorát és a megállapítások értõ fülekre
találnak.

A képviselõ-testület munkája
- A képviselõ-testület 2008. július 3-an
rendkívüli ülés keretében fogadta el a 200809-es tanév intézkedési tervét, döntött az
elsõs évfolyamokon indítandó tanulócsoportok számáról, a csoportbontások
engedélyezésérõl.
- A grémium elfogadta a Petõfi Sándor
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, valamint az Aba
Sámuel Szakiskola Alapító Okiratainak
módosítását.
- A képviselõ-testület döntött a likviditási
problémák enyhítésére 50 millió forint
összegû éven belüli hitel felvételérõl, melyet
2008. december 31-ig az ÖNHIKI-s
támogatás bevonásával kíván rendezni.
- A testület megtárgyalta a Magyar
Labdarúgó Szövetség ajánlatát az EVSC NB
III. osztályban történõ szereplése
vonatkozásában, melyet sajnos anyagiak
hiányában nem tudott elfogadni.

Erdélyi Régizene Együttes
koncertje a Fáy-kastélyban
A sepsiszentgyörgyi Codex Régizene
Együttes adott nagy sikerû koncertet Fájban,
a Fáy-kastélyban augusztus elején. A Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár által
szervezett program az Encsi-Kistérségi
Kulturális Napok elõrendezvényeként, a
„Reneszánsz Éve” jegyében szép élményt
nyújtott a közönség számára. Szintén ezen
az estén nyílt meg a közelmúltban tragikusan
elhunyt Bodnár Balázs festõmûvész
emlékére megrendezett kiállítás is, mely
augusztus végéig tekinthetõ meg.
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Szociális és Egészségügy

Településfejlesztési tábor
Az encsi Gondozási Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje, Rivnyák
Istvánné és kollégái településfejlesztõ tábort
szerveztek, amit július 14.-17. között
rendeztek meg.
Az intézmény 2007 októberében vette fel a
kapcsolatot a Szociális Innovációs
Alapítvánnyal. Encs Város Önkormányzata
elkészítette a szolgáltatás tervezési
koncepcióját az encsi kistérségre. A
koncepció készítése során elsõdleges
munkamódszer az interjú készítés és
feldolgozás volt a helyi szociális
szolgáltatókkal és a kistérségi szociális
szolgáltató irodák munkatársaival. A
szolgáltatás szervezési koncepció két évre
készült, melynek kulcsszavai a partnerség, az
együttmûködés és a fejlesztés.
A nemrégiben megrendezett Településfejlesztési tábor az encsi kistérség szociális
szolgáltatás tervezési koncepciójának
szerves része volt. A cél az volt, hogy az encsi
kistérség természeti és emberi adottságait
megismerve, az itt élõ lakosok szociális
helyzetén változtatni, jobbítani tudjanak,
mindehhez pedig elengedhetetlenül fontos a
szakmai elhivatottság. Ahhoz azonban, hogy
a kistérség valódi élhetõ otthonná legyen,
polgárainak, önkormányzatainak,
intézményeinek, vállalkozóinak, egyházi és
civil szervezõdéseinek közös erõfeszítést kell
tenniük. A kistérségben élõk közös érdeke a
mély szegénység és munkanélküliség
leküzdése. A szegénység enyhítésében együtt
kell mûködni a munkaügyi szervezetekkel és
a szociális munka eszközeivel (tanácsadás,
egyéni esetmunka, csoportmunka, közösségi
szociális munka).
A konferenciát dr. Vidákovitcs Béla,
alpolgármester úr nyitotta meg, majd
köszöntötte a meghívott vendégeket a
rendezvény háziasszonya, Rivnyák Istvánné.
A négy napos tábor alatt, délelõtt elõadásokat
hallgattunk, melynek elõadói politikusok,
szociális szakemberek, településfejlesztõk és
érdekképviseleti szervek képviselõ voltak.
Az elõadások többnyire interaktív jellegûek
voltak, a hallgatóság tagjai kérdezhettek,
hozzászólhattak az elhangzottakhoz.
A tábor elsõ napja a „szociálpolitika az encsi
kistérségben” jegyében zajlott. A kistérség
jövõjérõl dr. Mészáros Miklós, a SZMM
szakállamtitkára beszélt. Területfejlesztési
együttmûködés 1996 óta létezik, a kistérségi
együttmûködés még csak öt éve folyik.
Minden kistérség saját szabályozást alkot, a
helyi érdekek és feltételek alapján. Az egyes
településeknek a saját érdekeiket kell
érvényesíteni. Mészáros úr szerint a fõ cél, az
egyensúly megteremtése a kistérséget alkotó
kis- és nagytelepülések között. A kistérségi
együttmûködésnek nem a feladatok
felosztásáról, hanem a feladatok ellátásáról
kell szólnia. A kistérségi szintû szolgáltatástervezés és értékelés teljesítménymutatót ad az egyes települések számára. Az
intézmények társulásban való fenntartása
gazdasági szükségszerûség és összetartó erõ
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is egyben.
Fontosnak tartja a fiatal
értelmiségiek térségben tartását, hiszen
jelentõs húzóerejük lehet.
Vajdovichné Visy Erzsébet, településfejlesztési szakember elsõsorban a turizmus
fejlesztésében látott kitörési pontot.
Véleménye szerint a turizmus fejlesztéséhez
szükséges infrastrukturális és humánerõforrás fejlesztések nagy része a „sima”
életvitelhez, az amúgy is megvalósuló
fejlesztésekhez illeszkednek.
A tábor második napja a „segély helyett
esély!” jegyében zajlott. Török Zsolt
összefoglalta azokat a tényezõket, amik
jelentõs szerepet játszanak a lakosság
foglalkoztatásában.
1. Jobban megérje dolgozni, mint segélybõl
élni.
2. A legális foglalkoztatás jobban megérje,
mint az illegális.
3. A segélyezettek munkaerõpiacra való
visszavezetése elsõsorban a versenyszférában történjen meg, másodlagosan a
közszférában, és harmadlagosan „csak” az
együttmûködést megerõsíteni.
4. Szükséges, hogy bõvüljenek a
foglalkoztatási lehetõségek. Pl. munkahelyek
kifehérítése, járulék és adóterhek
csökkentése.
5. START Régiókártya – a foglalkoztatotthoz
kötött személyes járulékkedvezmény
jogosultságot bizonyítani kell.
6. Munkaügyi ellenõrzések fokozása, mert
jelenleg azokat „zaklatja” a hatóság, akikrõl
egyébként is van adat, a valódi jogsértõkre
nincs rálátás.
7. Érdekeltté kell tenni az önkormányzatokat
abban, hogy segélykifizetés helyett
közfoglalkoztatást szervezzenek.
8. Természetbeni juttatások növelése.
Pataki Éva, a Szociális Szakmai Szövetség
elnöke is kifejtette véleményét ugyanebben a
témában. A munkavállalásban fontos szerepe
van az ösztönzésnek, mint pl. a START
Régiókártya. Elengedhetetlen lépés a
feketemunkát vállalók kizárása a szociális
rendszerbõl. A tartósan munkanélküliek
számára rehabilitációs intézményrendszert
kellene kialakítani, vagyis segíteni õket
abban, hogy helyreállítsák az önmagukról
kialakított képet, a jó hírnevüket,
becsületüket.
A tábor harmadik napja a „szegregáció –
integráció” jegyében zajlott, melynek
mottója: „A siker az a képesség, hogy egyik
kudarctól a másikig ne veszítsük el a

lelkesedésünket.” (Churchill)
Kovárik Erzsébet, SZMM államtitkár a
gyermekszegénység elleni küzdelemrõl
beszélt. A baj meglehetõsen nagy: Ma az EU
lakosságának 16%-a él szegénységben. Talán
meglepõ, hogy Lengyelország, Litvánia és
Spanyolország szegénységi mutatói
rosszabbak, mint Magyarországé. Európai
átlagban a 0-15 éves korosztály szegénységi
kockázata sokkal magasabb, mint a
felnõtteké. Magyarországon 14% azoknak a
családoknak az aránya, ahol egyetlen keresõ
sincs.
A szegénység nem csak jövedelemhiányt
jelent, hanem megfosztottságot és
kirekesztettséget is. Az elsõdleges cél
megszakítani a szegénység újratermelõdési
ciklusait. Kidolgoztak egy komplex hosszú
távú programot, melynek megnevezése:
„Legyen jobb a gyerekeknek”. Ehhez aktív
állami segítségre van szükség. A minõségi
szolgáltatásokat, legfõképp az oktatást
mindenhová el kell juttatni. Megdöbbentõ
adat, hogy az iskolából kikerülõ gyerekek
20%-a analfabéta. A „Biztos kezdet”
elnevezésû program célkitûzései között
szerepel, hogy már az iskolás kor elõtt
bepótolják a szociális hátrányt a gyermekek.
Az esélyegyenlõség megteremtésével
kapcsolatban Ács Tamás összefoglalta a
Demján Sándor Alapítvány fõ törekvéseit,
amit a térségünkben kívánnak megvalósítani.
Az utolsó nap témája „kistérség egészségfejlesztése” volt. Dr. Juhász Józsefné, az
Országos Tisztifõorvosi Hivatal Népegészségügyi fõosztályának vezetõje a
népegészségügyi feladatokat foglalta össze.
1. A lakosság egészségi állapotát
veszélyeztetõ tényezõk csökkentése.
2. Tudatos, aktív egészségmegtartás
elõsegítése, már a gyermekkortól.
3. Egészséget támogató társadalmi környezet
kialakítása
4. Szervezett szûrõprogramok az egészséges
ifjúságért.
5. Idõsek egészségi állapotának javítása.
6. Kockázatok csökkentése: pl. dohányzás,
drog, alkohol, járványügy
7. A leggyakoribb betegségek visszaszorítása: pl. szívkoszorúér és agyér
betegségek, lelki betegségek, mozgásszervi
betegségek, AIDS
A délutáni mûhelymunkák a terepen
történtek. A gondozási központ dolgozói,
valamint a táborban résztvevõ vendégek a
helyszínen kutatták a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazottakat,
és keresték a megoldásokat. Fontos szerepet
játszik a munkájukban a kapcsolattartás, az
együttmûködés és az információ átadás,
hiszen arra törekednek, hogy a koncepcióban
célként megfogalmazottak ne csak tervek
maradjanak, hanem valósuljanak is meg.
Rivnyák Istvánné
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Helytörténet - Honismeret

Honismeret
Felhívás az iskoláknak:
A Budapesti Múzeumok honlapjainak száma,
melyekrõl meg lehet tudni 2008 második
felében az iskolák számára rendezendõ
reneszánsz programokat.
Országos Széchenyi Könyvtár:www.oszk.hu
,Budapesti Történeti Múzeum: www.btm.hu ,
Magyar Nemzeti Galéria:www.mng.hu,
Iparmûvészeti Múzeum: www.imm.hu
/reneszansz,Nagytétényi Kastélymúzeum:www.nagytetenyi .hu
XXXVI. Honismereti Akadémia,
Zalaegerszeg. 2008. június 29-július 04.
A Zala Megyei Honismereti Egyesület
Zalaegerszeg és a Honismereti Szövetség
Budapest rendezésében idén Zalaegerszegen
került sor a XXXVI. Honismereti Akadémia
megrendezésére, melyre az ország minden
részébõl érkeztek pedagógusok,
helytörténészek, tudományos kutatók,
múzeumvezetõk, levéltárosok, stb. Összesen
kb. 180-an vettünk részt az Akadémián,
melynek elõadásai Mátyás király és a
reneszánsz jegyében zajlottak.
Június 29-én a találkozó honismereti bállal
kezdõdött. Ennek bevételét a Szövetség a
„Honismeret” címû folyóirat támogatására
fordítja.
Június 30-án, hétfõn a zalaegerszegi
Mûvelõdési Házban /itt lettek megtartva az
összes elõadások is/ rendezték meg az
ünnepélyes megnyitót.
Halász Péter a Szövetség elnökének ünnepi
megnyitója után Pintér László a megyei
közgyûlés alelnöke és dr. Gyimesi Endre
Zalaegerszeg város polgármestere üdvözölte
a jelenlévõket. Pintér László kiemelte, fontos,
hogy Zalaegerszeg helyt adhat egy országos
rendezvénynek. Kiemelte továbbá, hogy
Mátyás királysága alatt teljesedett ki a
reneszánsz Magyarországon. „Mátyás
szuverén uralkodóként õrködött a nemzet
egész felett.” /Zalai Hírlap, július 1-i szám/. A
megnyitó kitüntetések átadásával
folytatódott.

Elõször a Bél Mátyás díjakat adták át. A
kitüntetettek között volt Mezõkövesdrõl
Csizmazné Cs. Ilona, aki a Borsod-AbaújZemplén megyei Honismereti Egyesület
tagjaként szolgálja mozgalmunkat.
Este ismerkedési est címén dr. Gyimesi Endre
polgármester adott a résztvevõk részére
fogadást, mûsorral és csodálatos
„terüljasztalkámmal” összekötve.
Július 1-jén este vacsora után színházi
elõadásban volt részünk.
Zalaegerszegen van egy „kvártélyház”, a
XVII. században épült épület, mely eleinte a
Zalaegerszegen szolgáló huszár alakulatok
tisztjeinek lakásául szolgált. Késõbb itt volt a
városháza, dísztermében ma is rendeznek
ünnepségeket. Udvarán nyáron szabadtéri
színház mûködik.
Itt néztük meg Presser Gábor-Sztevanovity
Dusán és Horváth Péter híres darabját a
„Padlás”-t. A „mesemusical” felejthetetlen
elõadás volt.
Július 2-án szerdán este „reneszánsz estét”
kaptunk, mûsorral és reneszánsz vacsorával
egybekötve.
Július 3-án egész napos kiránduláson vettünk
részt Zala megye „titokzatos” tájain.
Július 4-én a hivatalos zárás után érzékeny
búcsút vettünk egymástól és utaztunk haza. A
XXXVII. Akadémia 2009-ben, Szarvason
kerül megrendezésre.
Az elõadásokat és a kirándulást szeptemberi
számunkban ismertetem.

Helytörténet
És ha már Mátyás királynál és a
reneszánsznál tartunk mi Abaújiak is
büszkélkedhetünk egy Mátyás király
kapcsolattal.
Egyes források szerint Kinizsi Pál a híres
törökverõ Kinizsrõl származott /folytatás a
szeptemberi számban/.
Felhívás Encs pedagógusaihoz és
Egyesületünk tagjaihoz:
2008.október 17-én szombati napon
kirándulást tervezünk Széphalomra, a
Magyar Nyelv Múzeumának megtekintésére.
Nagy öröm lenne számunkra, ha minél több

pedagógust elvihetnénk magunkkal.
Részletes felvilágosítást a 06-30-374-1789
sz. telefonszámon tudok adni.
Program: a meglévõ tárlatok megtekintése, a
sátoraljaújhelyi gimnázium által szervezett
vetélkedõ utolsó, szóbeli napjának
meghallgatása. /Erre külön engedélyt
kaptunk/. Koszorúzás a Mauzóleumnál és a
sírnál.
Megjegyzés: a kirándulás felnõttek számára
van tervezve.
Egyesületünk várja jelentkezésüket.

Telkibányai Múzeum
2008.június 25-én avatták az Oktatási
Minisztérium Alfa programjának keretében
felújított telkibányai Ásványtani „abaúji”
Múzeumot. A vendégeket köszöntötte Mester
Lászlóné Telkibánya polgármestere.
A beruházást méltatta dr. Vigh Annamária az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyûjteményi Fõosztályának vezetõje. Az
épületet átadta és a kiállítást megnyitotta dr.
Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Közgyûlés elnöke.
A szónokok elmondták, hogy a Telkibányai
Múzeum összefogva a Rudabányai
Ásványtani Múzeummal, az összefogás
eredményeként nyerte el a múzeum az Alfa
program támogatását.
Nagyon szépek a felújított kiállítási termek. A
bejárat belsõ falán táblák hívják fel Abaúj és
Abaúj értékeire a látogató közönség
figyelmét.
A megnyitó után az ünnepség kulturális
programmal folytatódott. Fellépett a
„Citeraszóló” népdalcsokor, a
„Hernádvölgye Néptánccsoport” és a
Telkibányai Általános Iskola fúvósai,
valamint a Telkibányai „Férfi Dalárda”. A
Kassai Thália Színház mûvésze, Dudás Péter
Tompa Mihály: Veres patak címû versét
szavalta nagy átéléssel.
Reméljük, hogy a Telkibányai Múzeum nagy
lelkesedéssel fogja terjeszteni Abaúj
hírnevét.
Evva Margit
Helytörténész

A júniusi számban megjelentekhez szeretnénk egy helyesbítést tenni: A Csoma József tiszteletére megrendezett ünnepségen
az ünnepi beszédet dr. Csorba Csaba, a Honismereti Szövetség alelnöke mondta.

Hivatalos vendégeink
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Szórakozás

Húú de Kafa volt!
Ismét megpróbáltuk megmozgatni a mi kis
Abaújunkat!
Megpróbáltuk, nem nagyon jött össze, de
azért pozitívan zártuk, még ha mínuszba is
kerültünk!
Ideje volt már, hogy kiszabaduljunk a
„mûvház” ridegségébõl ezért külön-külön
szerveztünk kiállítást és koncertet június
utolsó hétvégéjén!
Eleven--- Kiállítás: Június 27. péntek. Este
hét óra megnyitó, Encs Városi Galéria
Gyönyörû meghívókat gyártottunk, amiket az
önkormányzat és közintézmények dolgozóinak személyesen adtunk át elõtte, de sajnos
az egyébként is kiállításra járókon kívül senki
nem jött el! Pedig gyönyörû volt! Tizenegy
eleven fiatal tehetség munkáit csodálhatták
meg az érdeklõdõk! Lengyel Janka
szorgalmának és nem kevés energiájának
belefektetésével valósulhatott meg a kiállítás
az Encsi Mûvelõdési Ház közremûködésével!
Nem írok többet róla, inkább idézek a
vendégkönyvbe írtakból:
„Gratulálok a fiatal alkotóknak. Sokszínû,
izgalmas képekkel jelentkeztek. Bízom

abban, hogy Encsen eljön az az idõ, amikor
nem férünk be a Galériába egy ilyen szép
megnyitón. Mert elfértünk! Különösen
elszomorít, hogy az Önkormányzat részérõl
senki sem volt itt.” Borsos István
„Fantasztikusak a képek és még jobban
tetszik az, amit ez az egész rendezvény,
kiállítás képvisel. A cél az lenne, hogy
kirángassák az embereket ebbõl a
közönyösségbõl. De egyelõre sajnos, folyton
falakba ütköznek a szervezõk. Miért?
Gratulálok a mûvészeknek és a
szervezõknek. Köszönöm!” Mikola Gizella
„Örömmel láttam a mai fiatalok régi és új
alkotásait, amelyek nekünk is szólnak és a
mostani fiatalokhoz és az Õ
nyelvükön.” Petrásevits
Dénes
K.A.F.A. Nap--- Koncertek:
Június 28. szombat EncsAbaújdevecser Kastély Kert
Az elõzõ napi kiállítás után
páran (kb. tizenhárman) már
kimentünk a „terepre” és
bográcsoztunk annak rendje s
módja szerint. Talán ekkor
éreztük magunkat a legjobban
a két nap alatt!

Másnap izgulás, izgulás, izgulás. Nagyjából
ez jellemezte az egész napunkat!
Fedés és hangrendszerépítés ez volt az elsõ
feladat. Kemény volt, de megcsináltuk!
Vártuk az elsõ zenekar megérkezését, hogy
elkezdõdhessen a buli! Este hat körül el is
indult a program, amelyben a következõ
zenekarok váltották egymást: Cross Road
Gönc, Encs; Ténsasszony Music Factory
Gönc; Bárányfelhõ Miskolc; Hellómivan?!;
Acoustic Enemy
B.A.Z. megye. A
rendezvény zárásaként egy sztár zenekart is
sikerült a támogatóink segítségével
meghívnunk. Így utólag meg is ragadom az
alkalmat, hogy megköszönjem segítségüket!
Köszönöm, illetve köszönjük! A Kowalsky
meg a Vega zenekar örömmel fogadta
meghívásunkat és a hozzájuk illõ módon,
profi koncertet láthattunk tõlük, a kései óráig
várakozó népes társaság örömére!
A végén kellemetlen dologgal kellett
szembesülnünk, ugyanis nem volt meg a
megfelelõ mennyiségû pénzünk a rendezvény
teljes lebonyolítására. Sajnos csak 134 fizetõ
vendégünk volt, ami kevésnek bizonyult.
Megoldottuk!
Mindezek ellenére úgy érezzük, mind a két
rendezvény pozitív visszhangnak örvend,
ezért nem kívánjuk abbahagyni
tevékenységeinket! Továbbra is várjuk
egyesületünkbe belépni kívánó, az abaúji
fiatalokért tenni akaró emberek jelentkezését.
Nem tetszik a rendszer? Gyere el egyszer!
Jösssz? Kösssz!
Csináljunk egy bulit együtt, amivel saját
magad szórakoztatod, miközben jót teszel a
körülötted lévõkkel! Hát nem király?
www.kafanet.hu
Kattints rá, kattanj rá!
Üdvözlettel:
Ondecs „bygyó” István

CSÉZY jótékonysági koncertje
A méltán népszerû énekesnõ, Csézy
augusztus 12-én 19.00 órai kezdettel
jótékonysági koncertet adott Sóvári
Annamária (22 éves), abaújkéri daganatos
lány gyógykezelésének elõsegítésére, Encsen
a Városi Mûvelõdési Központ színház
termében. A bevétel teljes egészében
Annamária gyógykezelését szolgálja majd. A
mezõkövesdi „matyó” lány embersége,
segítõkészsége példa értékû.
Csézy valóban kilóg a sorból, no nem csupán
ezért, mert külsõ megjelenése bármely
manökeni szempontoknak megfelel, hanem
sokakkal ellentétben egyetemi énekdiplomával is rendelkezik, ami hazai
popszakmában "fehérhollós" jelenség.
A Csézy nevet pedig nem valami okos
marketing bizottság álmodta meg, hanem a
dolog ennél jóval egyszerûbben
magyarázható, az elõadónak Csézi az igazi
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anyakönyvezett neve csupán az utolsó betû
kapott egy picike pótszárat. Kétségtelen,
hogy zenei képzettsége igen széles skálán

mozog, hiszen a zongora megszólaltatása
sem okoz neki különösebb gondot, ugyanis
szülei gondoskodtak arról, hogy babázás
helyett inkább a zenében találja meg önmagát
és örömét. Konzervatóriumi pályatársaival
világversenyt nyert Spanyolországban, ahol
polifon (többszólamú) és folklór (helyi
baszk) dalokkal kápráztatta el a közönséget.
A legprofibb operaénekesek is elismerték
Csézy tehetségét és ebbe a különösen zárt
közösségbe is azonnal befogadták. A hölgy
népmûvész családból származik, ráadásul
talán a leghíresebbnek számító matyó
dinasztia, utolsó leszármazottja.
Csézy az Eurovíziós Dalfesztivál hazai
döntõjét megnyerte, így õ képviselhette
Magyarországot az idén Belgrádban
megrendezett dalversenyen.
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Gondolatébresztő

Válaszút elõtt
Különös ez a nyár, de nem a szó jó
értelmében, hanem úgy, hogy furcsa és
szeszélyes. Ez a változékony, hol
napsütéses, hol pedig hideg, esõs idõ
megzavarja az életünket.
A váratlanul feltámadó szél az én fejemben
is drámaian felkavarja a gondolatokat, s a
keletkezõ zûrzavar a lelkem legmélyéig hat.
Felszínre kerülnek rossz érzések, hirtelen és
hasítóan az agyamba tolulnak aggasztó,
megoldásra váró gondok, rég áhított célok
és álmok. A kínzó éji csend akaratlanul is
tépelõdésre késztet, és az éjszaka végtelenül
kitágul. Végül a hajnali pirkadat oldoz fel, s
új napra ébredek.
A nappalok mostanság egyszerûbbek,
letisztultabbak, megszokottan teszek-veszek.
Július 18-án is szokás szerint azzal kezdtem a
napom, hogy a reggeli kávémat kortyolgatva
különbözõ internetes portálokat böngésztem.
Az addig még csak alig-alig pislákoló
szemem, hirtelen kipattant a hír láttán: Július
18. A Cigány Szolidaritás Napja.
Igen, már ilyen is van. Kitûztünk egy napot
arra is, hogy legalább egy évben egyszer
szolidárisak legyünk a romákkal is.
Elméláztam ezen, s arcomat a nyitott ablaknál
betóduló napfényben fürdettem, igyekeztem
feltöltõdni energiával, optimizmussal. A tájat
és az utcát fürkészõ tekintetem egyszer csak
megakadt egy cigány család udvarán.
A fiatalasszony húsz-huszonegy
éves lehetett, épp a frissen mosott ruhát
teregette hol a kerítésre, hol pedig a kószán
kihúzott zsinegekre. Három aprócska
gyermek is sertepertélt körülötte. A legkisebb
nemrégiben tanulhatott meg járni, aranyosan
csetlett-botlott, s huppant le fenékkel a
biztonságos talajra. A másik kettõ fiú volt, a
középsõ úgy három éves forma, a legidõsebb

pedig négy. Nagy, fekete gombszemükkel
kérlelték az anyjukat, hagy mehessenek
játszani. Pillanatok alatt elõkerültek a ház
mögül a kis „kaparós” motorok, s már
kotortak is a porban. A fölkavart por finom
rétegben terítette be az imént kiteregetett
nedves ruhákat. Lett is belõle nagy kiabálás,
szidkozódás, ami elõl a két kicsi fiú a kúthoz
menekült játszani. Vedreiket megtöltötték
vízzel, s a kút körüli nedves föld hamar
dagonyává vált. Ez volt ám a jó móka! Az
anyuka mindeközben a konyhában és a kicsi
lány körül tevékenykedett. Egy kicsinyke
székre ültette, s a kislány apró, fekete, göndör
fürtjeit fésülte, közben dudorászott is valamit,
amit a gyermek vékony cinege hangon
próbált utánozni. Idilli volt ez a kép! Mintha a
finom júliusi melegben a lágyan lengedezõ
szellõ minden létezõ rosszat elfújt volna.
Vidám arcuk aranylott a napfényben, hangjuk
selyme pedig élénk volt és kacagó.
Irigyeltem a békéjüket. Irigyeltem
azt, hogy mernek élni a jelennek, nem
tartanak a holnaptól. Többségük egyik napról
a másikra él, nincsenek tartalékaik, nincsenek
messzemenõ terveik, mindig az adott napnak,

az adott helyzetnek élnek, jobban mondva
élnek a kínálkozó lehetõségekkel. Vérük,
ösztönük valami megmagyarázhatatlan
optimizmust, bátorságot rejt magában. Egy
cigány nõ szinte egy percig sem
gondolkodik azon, hogy vállaljon e több
gyermeket, hiszen a gyermekek születése
része a természet rendjének, nem gátolják
meg azt. Életüket Istenre bízzák, aki majd
csak megsegíti õket.
Õket elnézve kérdõre vontam
magam. Miért vagyok folyton elégedetlen,
miért nem tudok élni a mának, miért nem
elégszem meg azzal, amit a sors kínál, miért
akarok egyre többet és többet? Magasra
törõ célokkal, vágyakkal, lilaködös álmokkal
az élet örökös küzdelem lesz. Minden
megszerzett, elért cél újabbat fog szülni.
Választhatok.
Azon a júliusi délelõttön szívesen cseréltem
volna szerepet a három gyermekes cigány
anyukával. Ha csak egy napra is, de szerettem
volna az õ fejével gondolkodni, az õ hitével
remélni, az õ életét megízlelni.
Néha jó lenne egy rövid idõre megszûnni,
kivetkõzni magunkból, kicsit másnak lenni,
másképp érezni és gondolkodni. De csak
kicsit, amíg lenyugszunk, megbékélünk,
hiszen nem tagadhatjuk meg önmagunkat.
Megesik, hogy elgyengülök és picit
meg is török a nehézségek alatt, de érzem,
hogy többre vagyok hivatott. Nem
elégedhetek meg azzal, amit a sors rám mér.
Bár tudom, hogy sok álmatlan éjszaka vár
még rám, mert minden egyes célomért,
vágyamért keményen meg kell majd
küzdenem az életben, mégis Vállalom.
Királyházi Marianna

Nevetni jó!
A következõ igaz történet a püspökladányi
strandon játszódott le.
Aranka lányom a gyerekmedencében
pancsolt, én meg a medence szélén ülve
vigyáztam rá. Több, 3-5 éves gyerek
ugrabugrált még, élvezték a vizet. Szülõk,
nagyszülõk ültek a szélén és beszélgettek.
Egyszer csak egy kisfiú elkiáltotta magát:
- Nagymama! Pisilni kell!
A nagyinak nem akaródzott az unokát a WCig kísérni. Odasúgta neki:
- Pisilj a vízbe.
- Jó! – mondta a gyerek, s elindult kifelé a
medencébõl.
Ekkor kezdtem figyelni rá, mi is történik?
A gyerek megállt a nagymama mögött a
parton, elõvette a fütyijét, s nagy magasan az
ülõ nagyi feje felett belepisilt a medencébe. A
nagymama arra figyelt fel, hogy az orra elõtt
valami csorog a vízbe. Hátranézve látta, hogy
az õ kicsi unokája pisil.
- Mit csinálsz? Az anyád szentségit! – kiáltott
rá a gyerekre.
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- De nagyi! Te mondtad, hogy pisiljek a
medencébe – védekezett az unoka.
- De nem a partról, te bolond!
Mondanom sem kell, hogy nagy derültség
támadt.
A nagyi meg elszégyellve magát, elvonult az
unokával.
Egyik megyei kartársam mesélte el, hogy
járt?
A tanév végén Sátoraljaújhelyen volt
egyhetes szakmai továbbképzésen.
Az utolsó napon ünnepi ebéddel, s jó
hegyaljai borok iszogatásával zárták a
tanfolyamot.
Õ is jó hangulatban indult az állomásra. Már
Szerencs felé jártak, amikor úgy döntött, hogy
leszállás elõtt a vonaton pisil egyet. Dolga
végeztével jobban érezte magát. Nyitná ki a
WC ajtót. Nem nyílik. Próbálja mégegyszer.
Csak nem nyílik ki. Közben a vonat már
megállt Szerencsen, ahol õ le akart szállni.
Már sípoltak a kalauzok, indították a vonatot.

A WC ajtó csak nem
nyílik ki.
- Valaki rám zárta! –
gondolta.
Nem volt mit tenni:
120 kilójával nekirontott az ajtónak. Az
ajtó kiszakadt a
sarkából.
Nagy ribillió támadt.
Jöttek a jegyvizsgálók.
- Mit csinált maga jó
ember? – kérdezték megütközve.
- Valaki rám zárta a WC ajtót. Próbáltam
kinyitni, de nem nyílt – hebegte védekezõen.
- De hát a vonat WC ajtaja befelé nyílik, nem
kifelé – mondták a kalauzok kórusban.
Drága lett a tanfolyam a kartársamnak!
Borsos István
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Iskoláink életébõl

Búcsú a Kazinczy iskolától
A Kazinczy iskola a tanév végén három
kitûnõ pedagógusát, Gömöriné Erzsikét,
Szakálosné Etelkát és Széplakiné Katikát
búcsúztatta el a több évtizedes tanári pályáról.
„Ma sem volt könnyû élni
Nem lesz könnyû sosem.
De érdemes volt! – s mindig
Érdemes lesz, -hiszem.”
Kedves Kolléganõk!
Váci Mihály szavai, úgy gondolom,
különösen igazak egy pedagógus életében.
Pedagógusként, s kivált jó pedagógusként
élni nem könnyû.
Kicsit hasonlatos a nagy kockázattal dolgozó
hivatásokéhoz: az orvosokéhoz, a
tûzoltókéhoz. Õk veszélyes munkájuk
közben nem nyúlhatnak mellé, nem lehet
rossz napjuk, mert ha a beteg meghal, vagy ha
a szerencsétlenül járt bennég az autóban, nem
ismételhetnek.
Mi tanárok sem nyúlhatunk mellé. Sohasem
tudhatjuk, hogy melyik tettünk, szavunk
emlékét hordozza aztán évtizedekig magában
sohasem hegedõ sebként a ránk bízott diák.
Hasonlóképpen, talán sohasem fogjuk
megtudni, hogy mi volt az az egy szavunk,
mondatunk, tettünk, amely egy életre szóló
útravalót jelentett egy-egy növendékünknek.
Nagyon nagy feladatokat ad és nagyon nagy
kihívás tehát az a szakma, amelyben
dolgozunk, dolgoztatok.
Ti végigfutottátok ezt a pályát, végigjártátok
annak minden útvesztõjét, tapasztaltátok
annak minden édességét és keserûségét.
Egész nemzedékeket tanítottatok és
neveltetek. Régen ezért hívták a tanítókat és
tanárokat a nemzet napszámosának.
Többször eltûnõdtem azon, hogy milyen
érdekes lenne, ha életünk végén kézbe
kaphatnánk életünk statisztikáját. Hány
lépést mentünk, hányszor voltunk
focimeccsen, hányszor vitatkoztunk, hány
szilvásgombócot ettünk meg, stb… Vajon
Nálatok hány kijavított dolgozatot,
megtartott órát, hány megfeleltetett
gyermeket, hány jelest és hány szekundát

jegyezne a statisztika? Hány letörölt könnyet,
hány mosolygó, örömteli arcot, hány
tantestületi kirándulást, szervezésbeli
irányítást, segítségnyújtást a vezetés felé,
hány hálás kollégát és egykori növendéket?
Visszatekintve a pedagógus pályán közösen
eltöltött 106 évetekre, a Kazinczys családban
megélt 63 évre, azt is mondhatnánk: a
múltunk olyan, mint egy fa. Ha kettévágjuk és
megvizsgáljuk, évgyûrûket látunk benne.
Van benne sok-sok jó év, és adódik egy-egy
rosszabb is. Ehhez képest vastagok, vagy
vékonyak a gyûrûk. Egyiket sem lehet
kivenni belõle, mert különben szétesne maga
a fa. Ilyen az életünk is: van benne jó év is, és
rossz év is, de egyiket sem lehet kivenni
belõle, mert az évek összessége adja
életünket.
Sok dologra, amire akkor, amikor az
megtörtént, azt mondtuk, hogy rossz; ma
talán azt mondanánk, hogy jó. És persze
fordítva is igaz. Talán nem is érdemes ilyen
szempontból vizsgálni a múltat. Inkább csak
akként tekintsünk, tekintsetek végig rajta,
amint egy-egy hatalmas tölgyfára tekint az
ember: elbámul rajta, hogy milyen óriás.
Bizony jó lenne megállítani az órát, sõt talán
vissza is tekerni egy kicsit, hogy még velünk
tölthessetek egy-két évtizedet a tanári
szobában, az osztálytermekben, a katedrán.
Szinte elképzelhetetlen, hogy 3 és fél
évtizednél is többet töltöttetek a pedagógia

szolgálatában, hamarosan már nagymamák
lesznek elsõ tanítványotokból. Tudjuk, hogy
édesanyaként gondoskodtatok sok-sok éven
át a rátok bízott gyermekek testi-lelkiszellemi fejlõdésérõl. Nagyon jól tudtátok,
hogy a hivatás, amit választottatok, nagyon
sok felelõsséggel járt és ugyanilyen sok
szépséget is rejtett magában. Ti
megtiszteltetésnek és nem napi nyûgnek, nem
megélhetést biztosító munkának, melónak
fogtátok fel a gyermeknevelést. Bízom
abban, hogy fiatalabb kollégáink is ilyen
pedagógusok szeretnének lenni.
Tudjuk, hogy fájó szívvel ültök most itt,
hiszen mindenetek a tanítás, a gyereknevelés,
a pedagógusi munka volt, amit most annyi év
után abba fogtok hagyni. Külön köszönöm
Etelkának, hogy a vezetésbõl is oroszlánrészt
vállalt, hiszen olyankor volt igazgatóhelyettes, amikor egy iskolát kellett belakni,
hagyományokat, szokásokat megteremteni.
Köszönjük mindhármatoknak a sok
dicsõséget, amit iskolánknak szereztetek: a
versenyekre felkészített gyerekek tucatjait, a
szép eredményeket. És legfõképpen azt
köszönjük Nektek, hogy kiegyensúlyozott,
derûs, lelkesítõ személyiségetekkel mindig
köztünk voltatok, a nehéz idõkben is jobb
kedvre hangoltatok minket. Hiányozni
fogtok, kérjük sokszor látogassatok el
hozzánk.
Azt mondják, hogy a gazda szeme hizlalja a
vetést. A Ti látogatásaitok is biztosan
segítségünkre lesznek a jövõben is.
Köszönjük munkátokat, nyugdíjas éveitekre
jó erõt, egészséget, sok-sok pihenést, örömöt
és boldogságot kívánunk Nektek!
Elengedünk titeket a Kazinczysok nagy
családjából, hogy megérdemelt pihenéseteket
töltsétek – még sincs okunk szomorkodni,
mert „ …amikor az ember barátjától
elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak
látszat. Valahol együtt marad vele …”
Timár László

Napközis Sporttáborok Encsen
A nyári vakáció igazi kánikulával fogadta a
pihenni vágyó gyerekeket. A fárasztó tanév
után a tanulók egy része a megérdemelt
pihenést helyezi elõtérbe, mások a
tartalmasabb idõtöltésre esküsznek. A
gyermekkori nyári táborok többnyire
meghatározó élményt jelentenek
mindannyiunk életében. A szünidõben a
diákok jelentõs része unatkozik és az állandó
tévézés, számítógépezés sem jelent részükre
igazi felüdülést.
A vakáció, a szabadidõ tartalmas, biztonságos
és élményt adó eltöltésére az Encsi Többcélú
Kistérségi Társulás (ETKT) napközis
sporttáborokat szervezett a kistérség
általános iskolás tanulói számára. Az encsi
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Városi Sportközpont igényes és kultúrált
létesítményei méltó helyszínéül szolgáltak a
megrendezésére. Az ÖTM Sport Szakállamtitkársága pályázati lehetõségével élve június
hónapban a kézilabdázás, július hónapban a
labdarúgás iránt érdeklõdõk hódolhattak
kedvenc sportáguknak. A táborokban a
kezdõktõl a haladókig bárki részt vehetett. A
sportág specifikus gyakorlati és elméleti
foglalkozásain kívül tartalmas és sokszínû
ismeretekkel gazdagodva térhettek haza az
érdeklõdõk.
A napi két edzés mellett érdekes sportokkal,
népi játékokkal ismerkedtek meg. A
kulturális programok, kézmûves
tevékenységek, minta életpályák, rendszeres

uszodai foglalkozások, informatikai
ismeretek bõvítése segítette testi, szellemi
fejlõdésüket.
A táborok sikerét az bizonyítja leginkább,
amikor a záró napot követõen a tanulók azzal
búcsúztak el, hogy jövõre is rendezzük meg;
és ha lehet, legyen bentlakásos!
Az abaúji tanulók, szülõk nevében a
megvalósult táborozási lehetõségért
köszönetemet fejezem ki az ÖTM Sport
Szakállamtitkárságnak, az Encsi Többcélú
Kistérségi Társulásnak és az Encsi Városi
Sportközpont Igazgatójának.
Kovács Benjámin
táborvezetõ

Timár László
táborvezetõ
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Egyházi rovat

Új Püspök Atyánk fölszentelése

A Szentatya 2008. május 2-án P. Kocsis Péter
Fülöp, dámóci görög katolikus szerzetest a
Hajdúdorogi Egyházmegye megyéspüspökévé és a Miskolci Exarchátus apostoli
kormányzójává nevezte ki. Ünnepélyes Szent
Liturgia keretében 3 órás szertartással június
30-án délben Dr. Keresztes Szilárd
nyugalmazott püspök, Milán Sasik munkácsi
apostoli kormányzó püspökkel és Jan Babják
eperjesi érsekkel együtt szentelte föl Utódát a
hajdúdorogi székesegyházban. Jelen volt 3
rk. bíboros és 19 rk. érsek (köztük a Nuncius
úr is), vagy püspök, Hazánkból és a
határainkon túlról, s rajtuk kívül 13 gk.
püspök, görög, ukrán, román, ruszin, szlovák,
akik egy-egy fenn hangot a saját liturgikus
nyelvükön énekeltek. Több mint 200 görög
katolikus pap mellett kb. 20 rk. paptestvér is
részt vett a liturgiában. Az ünnepélyes
bevonulás a nagy (Isten dicsõítése) doxológia
éneklése alatt történt. Dr. Hollós János,
archipresbiter kérte a katolikus egyház
nevében, hogy Fülöp áldozópapot a
felelõsségteljes püspöki méltóságra
emeljétek. A kinevezõ okiratot Dr. Soltész
János fõigazgató olvasta föl magyar nyelven.
Ezután a fölszentelõ püspök kérdéseire
válaszolva P. Kocsis Péter Fülöp a bõvített
hitvallást elmondva vallotta meg hitét és
fejezte ki engedelmességét XVI. Benedek
pápa (és utódai) iránt. A liturgia szokásos
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kezdetével, a Háromszor Szent Isten
(Erõs, Halhatatlan), irgalmazz
nekünk éneklése után a tropárok
következtek, melyek közben a
Dicsõült szent Vértanúkra
emlékezve, kik jól harcoltak és
nyertek égi koronát Fülöp atya a két
társszentelõvel háromszor
megkerülte az oltárt és megcsókolta
annak négy sarkát, majd az oltár elõtt
álló Szilárd püspök úr elõtt két térdre
ereszkedve, fejére tett nyitott
evangéliumos könyv alatt
meghajolva fogadta a két társzentelõ
Szentlelket leesdõ imáját: Az isteni
kegyelem, amely a gyengéket erõsekké, a
gyarlókat tökéletesekké teszi, Fülöp istenfélõ
áldozó-papot püspökké szenteli.
Imádkozzunk tehát érte, hogy szálljon le rá a
Szentlélek malasztja. Mondjuk mindnyájan
Uram, irgalmazz! Erre a jelenlévõk
háromszor énekelték ugyanezt a könyörgést,
majd a kiterjesztett kezekkel kereszt alakban
az szentélyben, földön fekvõ új püspök fölött
ekténiák és újabb áldó- és esdõimák
hangzottak el, zengtek. Végül az új püspök
felállva a felon helyett megkapta a szakkoszt,
reá az omofort, a panágiát és a koronát,
amelyet Õ maga tett a fejére, elõírás szerint.
Minden esetben magasra emelve mutatta azt
feléje Elõdje AXIOSZ görög szóval a népnek
is mutatva és jelezve, hogy MÉLTÓ azok
viselésére és a püspöki rendre. Békecsók
váltása után az apostoli és az evangéliumi
szakasz éneklése következett, amely után
Leonardo Sandri bíboros, a Keleti
Kongregáció argentin származású prefektusa
mondott szent beszédet, amelyet
szakaszonként Dr. Ivancsó István rektor
tolmácsolt magyarul. Meghatódott, õszinte
szavakkal kezdte: Ma beteljesült hõ vágyam,
hogy találkozzam a magyar görög katolikus
papsággal és hívekkel e szép székesegyházban és nemes helyen. Tegnap Rómában
voltam azon az ünnepségen, ahol több érsek
vette át a Szentatyától a palliumot, több latin
és bizánci szertartású is, többek között Jan
Babják SJ. eperjesi érsek atya is. Ott is
megtapasztaltuk, hogy az Egyház 2 tüdõvel
lélegzik (+II.János Páltól sokat idézett
gondolat) és ez itt is élményszerû és megható,
hogy Fülöp püspököt is sok görög szertartású
és latin püspök veszi körül. 2008-ban is
jún.30-án jelent meg az Osservatore
Romanoban Szilárd püspök úr
megyés-püspöki és apostoli
kormányzói kinevezése. 20 év állt
rendelkezésére õrizni és gyarapítani a
hitet és egyházát, evangelizálni a
társadalmat, most elérve a nyugdíjazás
korhatárát, épp e napon adja át ezt a
nemes feladatot Utódának. A kánonra
minden püspöki rendben lévõ az
Oltárba vonult és a szokott módon
concelebráltak. Fülöp püspök atya
hosszasan áldoztatta Hozzátartozóit,
Barátait és a Hajóban lévõket. Az

amboni imát P. Dr. Orosz László, dámóci
szerzetestárs énekelte, s vele együtt szolgált
még P. Szocska Ábel, bazilita szerzetes atya
is, valamint Nyírán János, absolvált teológus
volt végig a diakónus. A liturgia áldása után
került sor a mandiasz (lila kivonulási öltözet,
olyan formájú, mint a latin papi vecsernye
palást) átadására, majd a megyéspüspöki
beiktatásra, amelyet Bíboros-Prefektus Úr
végzett, s azt követõen Dr. Erdõ Péter
bíboros, prímás, esztergomi érsek atya
köszöntötte a latin és görög püspökök testvéri
közösségében, a saját jogú egyháza vezetését
átvevõ, nagyra becsült püspöktársát.
Megköszönte Szilárd püspök atya testvéri és
hasznos együttmûködését a Katolikus
Püspöki Karban és kérte ennek folytatását is.
Utána Dr. Soltész János fõiskolai igazgató az
egyházmegyék papjai és hívei nevében
köszöntötte szívélyesen a közös fõpásztort,
majd P. Kocsis Péter Fülöp püspök atya
mondott
székfoglaló szentbeszédet.
Emlékeztetett arra, hogy imádkozó és
dolgozó (kecskét legeltetõ és gyertyát öntõ,
földet kapálgató, egyszerû) szerzetes akart
maradni, de elfogadta Istentõl, hogy legyen
meg a Te akaratod, s kérte, hogy a
gyengeségében megmutatkozó erõben
ismerjük föl benne a szeretõ Atya
megjelenítõjét. Óriási lelki összetartásra van
szükség, a felnõtt híveink, a fiatalok és
gyermekek körében, s az imádság erejére –
mondta befejezésként, figyelmeztetve, hogy
térjetek meg, mert köztetek, közöttünk van az
Isten országa és kérte a Máriapócsi Istenszülõ
Szûz Anya oltalmazó, védelmezõ
közbenjárását.
(drpda)

2008. július - augusztus

Tűzoltóság

Tûzoltó tiszthelyettesek eskütétele a Hõsök terén
2008. július 5-én az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szervezésében
Budapesten, a Hõsök terén, négyhónapos
kiképzés után, 695 beosztott tûzoltó tett
ünnepélyes esküt. Ebbõl 19 tûzoltó Encsen
teljesíthet szolgálatot.
A nagyarányú létszámfejlesztést a vonatkozó
Európai Uniós irányelvekhez igazodó
munkaidõ-csökkentés tette szükségessé. A
rendezvényen jelen volt egyebek között dr.
Gyenesei István önkormányzati miniszter, az
OKF részérõl: dr. Tatár Attila tû. altábornagy,
a társszervek, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok, a FPVI vezetõi, az
érdekvédelmi szervezetek vezetõi, az érintett
városok polgármesterei, az érintett
tûzoltóságok parancsnokai, az elõdszervezetek volt parancsnokai. A sok száz
fiatal lánglovag számára bizonyára életre
szóló emléket jelentõ eseményre hazánk
nyolcvan településérõl, tûzoltóságáról
érkeztek eskütevõk és hozzátartozóik.
A közel hétszáz ünnepelt tûzoltó alakzatban
sorakozott fel a nagy téren. Az ünnepség
kezdetekor dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter és dr. Tatár Attila tû.
altábornagy elhaladt az arcvonal elõtt. Ez
követte a technikai eszközök bevonulása.
Eközben a narrátor szerepét betöltõ Dobson
Tibor tû. ezredes, szóvivõ köszöntötte a
megjelenteket, röviden bemutatta a felvonuló
muzeális tûzoltó eszközöket, felsorolta a

városokat és intézményeket, amelyek zászlait
zenei kísérettel hozták be tér közepére.
A Központi Tûzoltózenekar elõadásában
csendült fel a Magyar Köztársaság
Himnusza, majd ünnepélyes fogadalomtételre került sor.
Miután a fogadalomtevõ átadta az elöljárónak
az esküokmányt, dr. Gyenesei István
önkormányzati miniszter mondott beszédet.
A tárca vezetõje szólt azokról a
körülményekrõl, amelyek a mostani jelentõs
létszámfejlesztést elõidézték, mindezek
anyagi fedezetérõl. Emlékeztetett arra a
társadalmi elismertségre, amely övezi a
lánglovagokat. „Ösztönözze Önöket ez a
társadalmi elismerés, arra, hogy megérezzék,
megõrizzék ezt a népszerûséget, sõt legjobb
tudásuk szerint erõsítsék tovább a szakma
eddig felépített presztízsét” hangsúlyozta a
miniszter, és jókívánságait fejezte ki frissen
felavatott tûzoltóknak…
A létszámnöveléssel, fejlesztésekkel érintett
települések nevében Bratu László, Encs
város polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. A történelmi Abaúj vármegye
itt maradt részének központja nemrég
impozáns, korszerû tûzoltólaktanyával
gazdagodott. A polgármester elmondta,
egyebek mellett, hogy milyen fontos szerepet
tölt be tûzoltóságuk a környék biztonságának
növelésében.
Dr. Tatár Attila tû. altábornagy, országos

katasztrófavédelmi fõigazgató
köszöntõjében kifejtette, hogy milyen
meghatározóan fontos a képzés, a
továbbképzés a tûzoltóság tevékenységében.
Az altábornagy e koránt sem veszélytelen
szakmában igen csak stílusos jókívánsággal
fejezte be ünnepi köszöntõjét: „Kívánom,
hogy Önökkel ugyan ilyen épen, erõben,
egészségben találkozhassunk minden
alkalommal, és nem csak mi, szakmai
elõjáróik, hanem családtagjaik is!”
Az ünnepség záróakkordjaként a Szózat
elhangzása után
következett a zászlók
kivonulása a nagy térrõl, majd a Központi
Tûzoltózenekar és a Duna Táncmûhely közös
zenés-táncos összeállítását élvezhették az
ünnepeltek, hozzátartozóik, érdeklõdõk, akik
ezt követõen még megtekinthették a
felvonultatott tûzoltó eszközöket is.

„Tûzoltó leszel, s katona…”
Az encsi Tûzoltóság parancsnoka az újonnan
felesküdt tûzoltókat néhány igen hasznos, és
megfontolandó tanáccsal látta el, még mielõtt
az embert próbáló hivatásukat megkezdik.
A tûzoltóság ma az önkormányzatok számára
olyan intézmény, amely két percen belül
elindul a bajbajutottakon segíteni, és akikre
mindig számíthatunk, ha segítségre
szorulunk.
Nálunk Abaújban a kapott létszám nem csak a
tûzoltóságot érinti pozitívan, hanem a
térségben munkahelyet is teremtenek. A most
kapott 19 fõs létszámbõvítésünknél például
240 fõbõl válogattak a kollégák. A legjobbak
közül kerültek ki az esküt tevõ fiatalok.
Tudom, hogy többen a biztos munkahely
miatt döntöttek így. Ne feledjék azonban, a
tûzoltói munka egy hivatás, mely a
hivatásszeretetbõl és az emberségbõl áll.
Soha ne feledjék, hogy a tûzoltók munkáját a
társadalom nagyra értékeli. Kollégáik
felkészültségükkel, tettrekészségükkel,
áldozat-készségükkel kivívták az
állampolgárok elismerését.
Az életünket körülvevõ, arra hatást gyakorló
szervezetek közül egy felmérés szerint,
kiemelkedik a TÛZOLTÓSÁG. Az
állampolgárok elismerik a munkájukat.
Legyenek büszkék arra, hogy ezen
szervezethez tartozhatnak, tagjai lehetnek
ennek a nagy családnak.
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Ne feledjék azt sem, hogy bár sokat tanultak,
ma esküt tettek, de ettõl még nem váltak
tapasztalt tûzoltóvá. A tûzkeresztségen is
majd csak ez után eshetnek át. Minden eset,
esemény más és más, amelyek állandó
felkészültséget, tudatosságot és
fegyelmezettséget követel Önöktõl. Higgyék
el, van még mit tanulniuk.
És azt se feledjék, hogy bátorsággal, erõvel,
de józan gondolkodással, a feljebbvalóik
utasításait betartva végezzék feladataikat.
Mindannyiukat hazavárják szeretteik. Erdély
Ernõ 1910-ben írt versének részletét ajánlom
figyelmébe a most tûzoltó esküt tett

fiataloknak.
„ Tûzoltóság, szent magasztos eszme
Te benned egy ige testet ölt,
Hivatásod a legszebb a földön,
Mire téged égi kéz jelölt.
Küzdj csak úgy, mint hogy
Múltban küzdöttél
Ne csüggedj el, ne állj meg soha,
Büszkesége vagy te mindnyájunknak
Tûzoltó az elsõ katona.”
Kovács Sándor tû. alez.
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Polgári Védelem

Árvíz a Hernád folyón
Július 22-23-án jelentõs mennyiségû (40-70
mm) csapadék hullott a Hernád szlovákiai
vízgyûjtõ területére. Kassa Kerületi Polgári
Védelmi és Válságkezelési Központjának,
valamint az ÉKÖVIZIG tájékoztatása alapján
jelentõs árhullám levonulására lehetett
számítani az elkövetkezendõ napokban,
amely az elõzetes számítások alapján elérheti
az LNV-t, azaz a „legnagyobb vízszintet”.
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság az elõrejelzés szerint
2008. július 24-én III. fokú árvízvédelmi
készültséget rendelt el a Hidasnémeti-Bõcs
árvízvédelmi szakasz teljes hosszára. A
legveszélyeztetettebb települések közé
tartozott a Polgári Védelmi Kirendeltség
Encs illetékességéhez tartozó Hidasnémeti,
Encs-Fügöd, Felsõdobsza, Hernádkércs,
Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések,
ahol a védekezési munkák évek hosszú
távlatára tekintenek vissza. Ezekre a
településekre a védekezés elõkészületeinek
megkezdése céljából több ezer homokzsák
valamint az éjszakai munkálatokat segítõ
fáklya került kiszállításra mind a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részérõl.

Ezen a napon megkezdte
mûködését a megyei operatív
törzs. Encs és Miskolc Polgári
Védelmi Kirendeltségek
vezetõi levél útján és
személyesen is tájékoztatták az
érintett települések
polgármestereit a várható
eseményrõl és megkezdõdtek a
felkészülési munkálatok,
úgymint homokzsákok
megtöltése, illetve homokdepóniák kialakítása.
Július 25-én az Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság részérõl 61 ezer
darab homokzsák, 500 darab
fáklya, 5 darab aggregátor és 10 darab
világítóberendezés érkezett a megyei
igazgatóságra, amelyek igény szerint
továbbításra kerültek a települések felé. A
Megyei Védelmi Bizottság elnöke, Dr. Ódor
Ferenc úr 2008. július 25-én 10 órától
okmánnyal elrendelte Miskolc és Encs PV.
Kirendeltségek részére az ügyeleti szolgálat
felállítását, valamint árvízi védekezést. Július
26-án a hajnali órákban a Hernád folyó
Hidasnémeti mértékadó
vízmércénél 415 cm-rel
tetõzött, ami mindösszesen 19
centiméterrel maradt el az
LNV-tõl. A polgári védelmi
erõk nyúlgátakat, bordás
megtámasztásokat építettek az
önkormányzati gátakon. Ezen a
napon immár több száz lakos
(önkéntes) segítette az árvízvédekezési munkálatokat. A
Magyar Közút Kht. BorsodAbaúj -Zemplén Megyei
Területi Igazgatósága három
útszakaszt zárt le területünkön
az árvízi elöntés miatt.
Hernádszentandrás települést a

körbeölelõ víz zárta el, elõbb Pere majd
Ináncs felõl. Vizsoly és Novajidrány
valamint Hernádkércs és Kiskinizs közötti
útszakaszok váltak késõbb az árhullám
levonulása során idõszakosan járhatatlanná,
ahol mindezek ellenére a lakosság
alapellátása nem csorbult, mivel magas
felépítményû gépjármûvel, illetve pótkocsis
traktorral megközelíthetõ volt a település.
Július 28-án az encsi tûzoltóság végzett
vízelvezetési munkálatokat Nagykinizs
településen. Az MVB elnöke felhívással élt a
Helyi Védelmi Bizottság elnöke, Encs város
polgármestere, Bratu László úr felé, hogy
saját hatáskörükben az érintett települések
polgármestereivel együttmûködve kezdjék
meg a károk elõzetes felmérését. Továbbá
felhívta a védekezésben résztvevõ
települések polgármestereinek figyelmét a
Vis Maior pályázathoz szükséges
bejelentésekre, valamint az eredeti helyzet
visszaállítási munkálatok megkezdésére.
Dsupin Gyula pv. hadnagy
Kirendeltség-vezetõ
Polgári Védelmi Kirendeltség Encs

Megkezdték szolgálatukat
Június 28-án 10 órától dr. Igazságügyi és
Rendészeti Miniszter köszöntötte a
tanulmányaik befejeztével az újonnan
kinevezett fõiskolán végzett fiatal rendõrtiszteket. A rendezvényre érkezetteknek
bemutatták a meghívott országos szintû
társszervek vezetõit, közöttük dr. Muhoray
Árpád polgári védelmi vezérõrnagy urat, az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Veszélyhelyzet Kezelési Fõigazgató
Helyettesét.
Meghívásnak nagy örömmel eleget téve
vettem részt az avatáson, aminek
köszönhetõen összesen több mint 100 ifjú
rendõrtiszt erõsíti júliustól az ország
közbiztonságát. A sikeres államvizsgát tettek
közül a már diplomás rendõrök vizsgálói,
nyomozói, bûnügyi-technikai, igazgatás-
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rendészeti és közlekedésrendészeti, büntetésvégrehajtási, katasztrófavédelmi valamint
feladatokat látnak el a jövõben. Közülük 2 fõ,
Madácsi Barbara rendõr hadnagy és Polyák
Zsuzsanna vám- és pénzügyõr hadnagy
kisasszonyok Encs Város jó hírnevét viszik
majd tovább, hiszen encsen nõttek fel és
szüleik jelenleg is itt laknak, akikhez
reméljük gyakran visszalátogatnak majd.
A július elsejével újonnan állományba került
rendõrök 3 éves fõiskolai tanulmányt zártak
sikeresen a 2008-as évben. Szolgálati helyük
az ország különbözõ pontjaira szólítja majd el
õket, azonban a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen a nyári hónapokban elõször
mindannyian a Balaton-part közbiztonságát
felügyelik majd, támogatást nyújtva az ott
szolgálóknak az idegenforgalmi szezonban.

A rendezvények kiemelt figyelmet
fordítottak a jelenlévõk biztonságos
elhelyezésére és a rendezett külsõségekre. A
nagy melegre való tekintettel az Országos
Mentõszolgálat munkatársai is a vendégek
segítségére voltak a rosszullétek
megelõzésében.
Miniszter úr a szakmai elvárásokon túl
jótanácsokkal látta el és jókívánságait
tolmácsolta e szép, ámde felelõsségteljes
munka elõtt álló ifjú pályakezdõ fiatal
rendõrök számára.
Dsupin Gyula pv. hadnagy
Polgári Védelmi Kirendeltség Encs
Kirendeltség - vezetõ
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Polgári Védelem

Radioaktív vészhelyzetek elhárítását gyakorolta a katasztrófavédelem

2008. június 13-án lezárult az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
sugárvédelmi szakképzése. Az 5 napon át, két
váltásban a megyei Veszélyhelyzeti Felderítõ
Csoportok, valamint a Budapest és Pest
megye védelmét ellátó Veszélyhelyzeti
Felderítõ Szolgálat mintegy 40 munkatársa
vett részt az oktatáson a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hajdúszoboszlói Kiképzõ Bázisán. A képzés
fõkoordinátora Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes
úr, az OKF Veszélyhelyzet Kezelési
Fõosztály vezetõje , valamint Szarka Zsolt
pv. alezredes úr az OKF Nukleáris
Balesetelhárítási Osztály osztályvezetõi
voltak.
A Borsod
Abaúj
Zemplén megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Novák
László pv. alezredes VFCS referens urat, a
Polgári Veszélyhelyzet Kezelési Osztály
kiemelt fõelõadóját és Dsupin Gyula pv.
hadnagy urat a Polgári Védelmi Kirendeltség
Encs vezetõjét delegálta a szakmai oktatásra.

A kiképzõ bázison az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Mentésszervezési Fõosztálya és
Veszélyhelyzet Kezelési Fõosztálya közös
szervezésében kezdõdött a veszélyhelyzeti
felderítõ csoportok és a Veszélyhelyzeti
Felderítõ Szolgálat nukleáris
veszélyhelyzetekre, valamint sugárveszélyes
területen történõ felderítésre való
felkészítése. Az oktatáson az ország minden
részérõl érkezõ szakemberek tapasztalatokat
cseréltek, gyakorlatban dolgoztak együtt és
hoztak lakosságvédelmi döntéseket egymás
részére mind segítségét, mind útmutatást
szolgáltatva. A gyakorlati feladatok ideje
alatt 3 VFCS gépjármû biztosította a
helysz\nen a technikai feltételeket. A képzés
elméleti és gyakorlati foglalkozásokra épült,
azonban a sikeres és hatékony teljesítéshez
szükséges volt a résztvevõ állomány elõzetes
önképzés keretén belül történõ felkészülése.
A felkészülés eredménye a berendelés elsõ
napján, valamint a képzésen elsajátított
ismeretek szintje a hazautazás napján
felmérésre került.
A jövõ évben tartandó ONER-3-2009
nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat
újabb felkészítési állomásaként a résztvevõk
elméleti és gyakorlati foglalkozásokon
ismerkedtek meg az új Országos
Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv
tartalmával, a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség radiológiai veszélyhelyzetek
kezelésére vonatkozó ajánlásával, az
Országos Sugáregészségügyi Készenléti
Szolgálat eljárásrendjével és a sugárfelderítõ
mûszerek kezelésével, valamint
begyakorolták az újonnan rendszeresített
sugárkapuk használatát, elsajátították az

útvonal felderítés, a személyi monitorozás és
a forrópont keresés szakmai fogásait.
Elõadást tartott a rendszeresített
sugárzásmérõ eszközök, sugáradag mérõk
telepítésérõl a Gamma Zrt. Mûszaki
Igazgatója, Baumler Ede úr. Hazánk
Nukleáris veszélyeztetettségérõl és a
beavatkozók radiológiai feladatairól, az
veszélyhelyzetk során történõ társszervekkel
valõ együttmûködés eljárási rendjérõl az
Országos Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézet Országos
Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatának
munkatársa Fülöp Nándor Fõosztályvezetõ úr
tartott tájékoztatót. A hallgatóknak a tûzoltók
közremûködésével gyakorlatban is számot
kellett adniuk a képzésen elsajátított
tudásukról a korábban elméletben
megalapozott potenciális veszélyforrásokkal
kapcsolatos tûz és robbanás szituáció esetén.
Az egyik gyakorlat feltételezése szerint egy
laboratóriumban robbanás történt, tûz ütött ki
és radioaktív anyagok kerültek a szabadba.
Elsõdleges szempont volt beavatkozás
helyszínén az alaptétel, mint „ Az emberi élet,
testi épség és egészség megóvása“. A másik
késõ esti gyakorlat egy radioaktív anyagot
szállító vasúti szerelvény ütközését
feltételezte egy menetrend szerint közlekedõ
autóbusszal.
A június 9-tõl 13-ig tartó oktatás során
kiemelt segítséget nyújtottak a Magyar
Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi
Információs Központ szakemberei, Kalló
Kálmán honvéd százados úr vezetése
alatt.
Dsupin Gyula pv. hadnagy
Kirendeltség-vezetõ

„Láthatatlan” cégek az adóellenõrök hálójában
„Számolnunk kell ugyanis azzal a
köztudomású – bár rendkívül sajnálatos és
szégyenletes – ténnyel, hogy nálunk az
adóerkölcs hihetetlenül rossz. … Nálunk a
kincstár megrövidítése, valami egészen
természetesnek, magától értetõdõnek tûnik
fel, ezen senki meg nem ütközik …”
(Ferdinándy Gyula)
Amint látjuk, az állami bevételek
megrövidítése nem napjaink találmánya,
elõdeink is mûvelték ezt a „sportot”.
Az APEH adóellenõrei tevékenységük során
természetesen gyakran derítenek fel
jövedelemeltitkoláshoz kapcsolódó
cselekményeket. A bevételek eltitkolása, a
fiktív számlázás és a be nem jelentett
foglalkoztatás mellett napjainkban egyre
nagyobb problémát jelent a fantomcégek
nagy száma. Ki ne hallott volna már a
fantomcégekrõl, gazdasági társaságok köddé
vált képviselõirõl, hirtelen befutó, nagy
bevételre szert tevõ, majd ugyanilyen gyorsan
eltûnõ cégekrõl?
Az Észak-magyarországi Régióban is egyre
többször tapasztalható, hogy egy gazdasági
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társaság székhelyén nem fellelhetõ, és sem
ott, sem a telephelyén tevékenység végzésére
utaló jelek nem mutatkoznak. Ilyenkor a
képviselõnek postázott küldemények
kézbesítése, illetve a céggel való mindenfajta
kapcsolat felvételi törekvés eredménytelen
marad.
Ilyen körülmények észlelése esetén – mivel
mára azt jogszabály az adóhatóság részére
lehetõvé teszi – az érintett társaságok
adószáma felfüggesztésre kerül, továbbá a
hatóság feljelentést is tesz közokirathamisítás vagy gazdasági adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása miatt.A
nyomozást ezekben az ügyekben a rendõrség
folytatja le, mely széles körû nyomozati
eszközökkel rendszerint eredményesen tárja
fel a fantomcégek mögött ténylegesen
meghúzódó személyeket. A hatóságok
munkájának eredményesebbé tételét
szolgálta a Büntetõ Törvénykönyv 2007-es
módosítása, mely alapján a gazdálkodó
szervezet mindazon vezetõ állású személye
büntethetõ, aki bármilyen módon
közremûködik abban, hogy a gazdálkodó

szervezet a székhelyén ne legyen fellelhetõ,
vagy olyan személy kerüljön a gazdálkodó
szervezet képviseletére jogosult személyként
bejegyzésre, akinek lakóhelye ismeretlen.
A fentiekben bemutatottak alapján nem
csoda, hogy az elmúlt néhány év
viszonylatában az észlelt bûncselekmények
és így a feljelentések száma is fokozatos
növekedést mutat.
Néhány adat arról, hogy 2008. év I. félévében
mely bûncselekmények voltak a jellemzõk:
az APEH Észak-magyarországi Regionális
Igazgatósága által felderített 25 csalást és 48
adócsalást szorosan követi a 37 magánokirathamisítás és 5 közokirat-hamisítás. Szép
számmal jelentkezik – 19 eset – a gazdasági
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
is, így ez a bûncselekmény típus került a
jelképes dobogó harmadik fokára.
APEH
Észak-Mo.-i RegionálisIgazgatóság
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encsi lakosok részére címzett utalványt
részére fizessen ki. összesen 70.740,-Ft
értékben. Az ismeretlen nõ, két ismeretlen
valószínûleg hozzátartozó férfi jelenlétében
az utalványokat aláírta.
Tájékoztatom, hogy az Encsi Rendõrkapitányságon az alábbi bûnügyekben került
sor nyomozás elrendelésére 2008. júniusjúlius hónapban Encs városban történt
bûncselekmények kapcsán:
Lopás miatt indult eljárás két mérai férfi
ellen, akik 2008.05.30.-ára virradóan
eltulajdonítottak 29 db. zárszelvény kerítés
oszlopot az Agrárcenter Zrt. tulajdonában
lévõ Méra határában található tanyáról, ezzel
a kerítés állításával megbízott Majoros és
társa Kft sértettnek 101.500,-Ft kárt okoztak.
Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008.06.01.-én 18:15 és 18:40
közötti idõszakban kerítés bontás és
szétfeszítés módszerével bement egy idõs
encsi hölgy lakásának hátsó kertjébe és onnan
15 db. fokhagymát tulajdonított el. Ezzel a
sértettnek kb. 500,-Ft kárt okozott. A
rongálással okozott kár kb. 10.000,-FT.
Lopás miatt indult eljárás egy fiatalkorú és
egy gyermekkorú encsi személy ellen, akik
2008 06.02.-án 18:30 óra körüli idõben
bementek egy encsi vállalkozó Encs
ipartelepen található telephelyére és onnan 3
db. kerékpárt tulajdonítottak el, kb. 9000,-Ft
értékben.
Lopás bûntette miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2008.06.08.-án
16:00 és 19:00 óra közötti idõben, feltehetõen
lopott vagy ál kulcs használatával bement egy
encsi férfi lakásába és az emeleti szobában az
egyik könyvben tartott 100.000,-Ft
készpénzét eltulajdonította.
Lopás kísérlete miatt indult eljárás egy
abaújkéri fiatalkorú lány, és társa ellen, akik
2008.06.09.-én, 01:00 óra körüli idõben lakat
levágás és rács kifeszítés módszerével
behatoltak az Abaúj Coop Zrt. Abaújkér
Rákóczi úton található vegyes élelmiszer
boltba de onnan mivel cselekményükben
megzavarták, nem tulajdonítottak el semmit.
A rongálással okozott kár kb. 8000,-Ft.
Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008.06.10.-én 12:40 és 13:25 óra
közötti idõben az Encsi Kazinczy Ferenc
Általános Iskola sport öltözõjébõl a sértet
nadrágjának a zsebébõl eltulajdonította egy
encsi gyermekkorú Sony Ericsson
mobiltelefonját, ezzel a sértettnek kb.
36.000,-Ft kárt okozott.
Magánokirat-hamisítás és csalás miatt
indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2008.05.26.-án 14:30 körüli idõben Encs
Rákóczi út 77 szám elõtti útszakaszon a
Magyar Posta kézbesítõjét felszólította, hogy
a nála lévõ postai utalványok közül 3 db. ,
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Visszaélés okirattal vétség miatt indult
eljárás ismeretlen tettes ellen, mert egy
vilmányi hölgy 2008.06.12.-én feljelentést
tett, miszerint ismeretlen elkövetõ a
feljelentés napján az Encs Petõfi úton
található Abaúj Coop élelmiszer üzletben, a
sértett által ott felejtett táskájából
eltulajdonította a pénztárcáját, melyben
benne volt a személyigazolványa, lakcím, Tb.
kártyája valamint a gyermekei nevére
kiállított lakcím és Tb. kártyája valamint
1500,-Ft készpénzt.
Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, mert egy csobádi hölgy 2008.06.11.-én
bejelentést tett miszerint a Csobádon lévõ
23.számú Coop élelmiszerbolt bejárati ajtaja
mellett lévõ ablakot ismeretlen elkövetõ
betörte és azon keresztül a kirakatból
különbözõ üdítõket tulajdonított el 3176,-.Ft
értékben.
Zsarolás miatt indult eljárás egy encsi
fiatalember és három ismert társa ellen, akik
2008.06. 03.-án megjelentek egy göncruszkai
vállalkozó által üzemeltetett italboltban, ahol
a sértettet életveszélyesen megfenyegették és
ezzel 150.000,-Ft készpénz átadására
kényszerítették. Az elkövetõk elõzetes
letartóztatásban vannak.
Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008.06.13.-án 21:00 és 22:30 óra
közötti idõben a nyitott ablakon keresztül
behatolt egy egri férfi tulajdonát képezõ
Kékeden található hétvégi házába és onnan
egy 1 db. laptopot, 1db. GPS készüléket és
1db. elektromos töltõt tulajdonított el
mindösszesen 350.000,-Ft értékben. A
cselekmény másnapján az elkövetõ kézre
került.
Rablás miatt folytat eljárást az Encsi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya egy
fiatalkorú és egy felnõtt korú férfi ellen, akik
2007. december hónaptól 2008. május
hónapig minden hónap 12-e körüli idõben
megjelentek nyugdíjas ismerõsük fulókércsi
lakásában és az aznap a sértett által felvett
nyugdíjat követelve a sértettet bántalmazták,
zsebeibõl erõszakkal kivették pénztárcáját és
abból minden alkalommal 27.275.-Ft körüli
összeget tulajdonítottak el.
Csalás és magánokirat-hamisítás miatt
folytat kapitányságunk eljárást egy
nyékládházai lakhelyû hölggyel szemben, aki
2008. jan. 28-án két alkalommal valamint
május 30-án egy alkalommal a Szikszói
Okmányirodában történt ügyintézés során
postai átutalási megbízásokat meghamisította, oly módon hogy még a postán
befizetett utalványon 2008. jan. 28-án 9.944.FT-ot szintén azon a napon egy másik
csekken 2.000.-Ft-ot, majd 2008. május 30-

án csekken 2.000.-Ft-ot adott fel, majd ezt
követõen a feladóvevény befizetõnél maradó
részén az összegeket 19.944.-, 12.000.-,
illetve 12.000.-Ft-ra írta át majd ezt követõen
ezen feladóvevényeket a Szikszói
Okmányirodában gépjármû átíratáshoz
használta fel, így mindösszesen 30.000.-Ft
értéken tévedésbe ejtette az okmányiroda
ügyintézõjét.
Lopás bûntett miatt folytat eljárást
hatóságunk ismeretlen tettes ellen, aki 2008.
06. 21-re virradóan falbontás módszerével
bement egy encsi vállalkozó tulajdonában
lévõ raktárépületbe és onnan eltulajdonított
40 méter rézkábelt és 1 db villanymotort, a
lopással okozott kár kb. 80.000.-Ft. A
rongálással okozott kár kb. 30.000.-Ft.
„Trükkös” Lopás miatt indult eljárás
ismeretlen tettesek ellen, aki 2008. jún. 23-án
08.00 óra körül idõben megjelentek egy idõs
fancsali hölgy lakásánál és ott az egyikük azt
a legendát elõadva, hogy a földhivataltól jött a
telekhatárt megnézni, arra kérte a sértettet,
hogy a kertje végébe menjen fel vele. 10
perces ott tartózkodás után a sértettel
visszament az udvarra, majd a portát elhagyta
és egy szürke színû autóval távozott. A sértett
ezt követõen észlelte, hogy a lakásból
feltehetõen az ismeretlen tettes társa
eltulajdonított 840.000.-Ft készpénzt.
Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008. jún. 15. és 28-a közötti
idõszakban lebontott és eltulajdonított kb. 25
kg alumínium lemezt egy Encsabaújdevecseri férfi tulajdonát képezõ EncsAbaújdevecser külterületén álló szõlõsben
álló bódéról. Ezzel a sértettnek kb. 15.000.-Ft
kárt okozott.
Nagyobb értékre elkövetett lopás miatt
indult eljárás ismeretlen tettesek ellen, akik
2008. jún. 23-án illetõleg ezt megelõzõen
levágtak és eltulajdonítottak 16 db kapu
elemet továbbá fém tetõszerkezeti
kereszttartókat és szelemeneket, valamint
egy 2000 literes acéltartályt az Agrárcenter
Zrt Abaújdevecseri tsz tanyájáról, ezzel a
sértettnek 200.000.-Ft-ot meghaladó, de 2
millió Ft-ot meg nem haladó értékben kárt
okozott. A rongálással okozott kár még ez
idáig nem tisztázott.
Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008.07.02-án leszedett és
eltulajdonított kb. 352 kg. kajszi barackot egy
boldogkõváraljai férfi boldogkõváraljai
barackosban található fáiról, ezzel a
sértettnek kb. 50.000,- Ft kárt okozott. Az
elsõdleges rendõri intézkedések során
megállapítást nyert az elkövetõk kiléte.
Garázdaság és könnyû testi sértés miatt
indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008.
jún. 28-án 02.00 óra körüli idõben az Encs,
Vasúti úton lévõ Lion diszkó elõtti járdán egy
esetben ököllel megütött egy forrói
fiatalembert, aminek következében a sértett
nyolc napon belül gyógyuló könnyebb
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Nagyobb értékre elkövetett lopás miatt
indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008.
jún. 23. és 25. közötti idõszakban
lakatlefeszítés módszerével behatolt az Abaúj
Tej Rt Forró Kakas tanyán lévõ tejüzemének
egyik raktárépületébe és onnan 2 db
rozsdamentes tárolótartályt tulajdonított el
kb. 600.000.-Ft értékben. A rongálással
okozott kár kb. 5.000.-Ft.

területérõl, ezzel a sértettnek 25.100.-Ft kárt
okozott.
Lopás miatt indult eljárás két ináncsi férfi
ellen, akik 2008. júl. 04-én a délelõtti órákban
a Halmaji benzinkútnál barangoló egy helyi
vállalkozó tulajdonát képezõ a Halmaji
benzinkút melletti sertéstelepérõl megszökött
1 db sertését befogták és azt eltulajdonították,
ezzel a sértettnek kb. 40.000.-Ft kárt okoztak.

Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008. jún. 20-ra virradóan
eltulajdonított 2 db 6 hetes kuvasz-kaukázusi
keverék kiskutyát egy encsi vállalkozó Encs,
Baross G. úton lévõ bekerített telephelyérõl.
A cselekménnyel okozott kár 16.000.-Ft.

Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008. 07. 11. 23 óra és 2008. 07. 12.
11 óra közötti idõben Fancsal külterületén
lévõ, egy baktakéki vállalkozó tulajdonát
képezõ gyümölcsösben 3 db alumínium
szedõlétrát kerekeirõl lefûrészelve, valamint
1 db-ot kerekestõl együtt eltulajdonítottak
70.000.-Ft értékben.

Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008. júl. 05-re virradóan felhúzgált
és eltulajdonított kb. 150 kg újburgonyát, 20
kg hagymát, 3 kg zellert, 5 kg sárgarépát egy
encsi férfi tulajdonát képezõ Méra
külterületén található mezõgazdasági

Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2008. júl. 10-re virradó éjjel
ajtódeszka beszakítás módszerével bement
egy encsi férfi tulajdonát képezõ Encs-

Abaújdevecser határában lévõ szõlõben
található hétvégi házába és onnan házi
pálinkát és üvegpoharakat tulajdonított el kb.
5.000.-Ft értékben.
Rongálás miatt folyik eljárás ismeretlen
tettes ellen, aki 2008. júl. 16-re virradóan
szándékosan tüzet okozott egy szalaszendi
vállalkozó tulajdonát képezõ Szalaszenden
található sörözõjénél, aminek következében
az épület egyik ablaka alatt a fa anyag
megégett, a tûz nem terjedt tovább. A
rongálással okozott kár a 20.000 Ft-ot
meghaladja, de a 200.000 Ft-ot nem haladja
meg. Az elsõdleges rendõri intézkedések
során megállapítást nyert, hogy a
cselekményt egy helyi fiatalember követte el,
aki ugyanezen napon reggel Encs városban a
Polgármesteri Hivatal elõtt, és az OTP elõtt is
kigyújtott egy-egy kukát.
Polgári Sándor r. õrnagy
Bûnügyi Osztályvezetõ

A „Trükkös” módszer nem vész el, csak átalakul
Maga a gondolat is megdöbbentõ, hogy
vannak emberek, akik az idõsek bizalmát,
hiszékenységét kihasználva akarnak a
sértetteket megkárosítva anyagi haszonra
szert tenni. A címben leírt, a fizika
elméletébõl kissé fanyar módon átalakított
gondolat arra kíván utalni, hogy az elmúlt
évek során tapasztalt az idõsek sérelmére
elkövetett, rendõri berkekben trükkös
lopásnak elnevezett bûncselekmények
elkövetõi újabb és újabb módszerekkel
kívánják megkárosítani idõseinket.
K ér em is merjék meg a leg újabb
módszereket, ismertessék lakókörnyezetükben élõ idõs rokonaikkal, barátaikkal,
ismerõseikkel, mert igazán hatékonyan a
„jelenség” ellen fellépni csak közösen,
egymásra odafigyelve tudunk.
Ime néhány, sajnos már megtörtént példa:
Ismeretlen tettes 2008. június 23-án egy
fancsali néni lakásának udvarára kéredzkedett be, azzal a történettel, miszerint a
földhivatalból érkezett a telekhatár felmérése
miatt. A megnyerõ módorú fiatalember a
sértettet arra kérte fel, hogy kísérje fel a kert
végébe, eközben telefonált kinn várakozó
társának, vagy társainak, aki vagy akik
miután a sértettet a legendát elõadó a kert
végébe távozott, a nyitva hagyott lakást
alaposan, és „szakszerûen” átkutatva
eltulajdonítottak 800.000 ,-Ft készpénzt. Az
elkövetõk vélhetõen meghamisított
rendszámot használtak szürke, vagy ezüst
színû nagyteljesítményû személygépkocsijukon.
Ugyancsak ismeretlen tettes 2008.július
11-én egy kázsmárki nénit keresett meg,
azzal, hogy magasfeszültségû oszlopot
szeretnének oda építeni, és a betonoszlopok
lerakásának helyét szeretné megtekinteni.
Miközben a
sértettel a kert végét
megtekintették társa vagy társai a lakást

átkutatva eltulajdonítottak 460.000,-Ft
készpénzt.
Boldogkõváralján ismeretlen tettes azt a
legendát adta elõ a kiszemelt idõs sértettnek,
miszerint kábeltévés oszlopot kívánnak a kert
végén felállítani, hozzájárulása esetén még
jutalékot is kap a sértett. A néni azonban
bizalmatlan volt, és nem tett eleget a férfi
kérésének, aki ekkor távozott.
Az adatgyûjtések során kiderült, hogy minden
esetben egy személy ment be sértettekhez és a
kert hátsó részébe csalta õket, különbözõ
indokokkal. A tanúk az autó típusát nem
tudták megmondani, a színe ezüstös-szürke,
nagyobb (talán kombi) személygépkocsi.

elkövetõ azonban nem jutott, mert
megérkezett váratlanul az idõs néni
gondozója. Erre "kábelesünk" ideges lett,
sarkon fordult és beszállt egy az utcán parkoló
fekete színû Suzukiba, a gondozó hölgy
elmondása szerint az autóban ülve két
személy várakozott, õket nem tudta pontosan
megfigyelni.
Komáromban egy 83 éves idõs hölgyhöz
engedély nélkül bemenve, ereszcsatorna
csere ürügyén, a sértett tiltakozása ellenére
bádogos munkát végeztek ismeretlenek. 10 m
ereszcsatorna kicserélését követõen a hölgy
rosszullétét kihasználva a házból
eltulajdonítottak 600.000 Ft-ot.

A probléma nem csak helyi, hanem
országos, az alábbiakban még néhány olyan
példa amivel az elkövetõk elõhozakodnak a
sértettek megnyerésére:
Várpalotán idõs korúak sérelmére követtek el
trükkös lopást. Az ismeretlen elkövetõek
közül egy személy úgy kéredzkedett be a
sértettekhez, hogy kábeltévé bevezetése miatt
területet mérnek fel és az oszlopok helyét
jelölik ki. A személy aki a házhoz bemegy a
kertbe csalja a sértetett addig a többiek, akik
addig kint várakoztak a házba besurrannak és
készpénzt illetve aranyékszert tulajdonítanak
el.

Sajnos nehezíti az elkövetõk elfogását az is,
hogy az idõsek elõször nem tudnak mit
kezdeni a történtekkel, órák telnek el, míg
hezitálnak, tanácsot kérnek a szomszédoktól,
vagy ismerõseiktõl, a polgármestertõl.
Ezalatt az idõ alatt az elkövetõk könnyen
elhagyják kapitányságunk illetékességi
területét.

Komáromban egy ismeretlen személy UPC
kábel beszerelésére hivatkozva a sértett
figyelmét elterelte, míg társai a házból
eltulajdonítottak 120.000 Ft készpénzt,
különféle arany és ezüst ékszereket, Herendi
porcelán dísztárgyakat 1.120.000 Ft értékben.
Tolnán június 14-én egy idõs néni udvarában
megjelent egy fiatal férfi és közölte vele, hogy
a telefonszolgáltatótól jött és a kertet akarja
megnézni, mert oda oszlopokat akarnak
kihelyezni kábeleknek. Ennél tovább az
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A fentiekhez hasonló esetekben kérjük
azonnal hívják a 107-es telefonszámot, vagy
az Encsi Rendõrkapitányság 587-277-es
telefonszámát.
Figyeljék meg az elkövetõket, jármûvüket, az
arra felhelyezett rendszámot.
Idegeneket egyedül nem fogadjanak
lakásukon, ne engedjenek be portájukra,
amennyiben bármelyik közüzemi
szolgáltatóra hivatkozik az Önök által nem
ismert személy, úgy kérjék bátran bemutatni
szolgálati igazolványukat, azonosításuk
végett.
Lehetõség szerint ne tartsanak otthon
nagyobb összegû készpénzt.
Polgári Sándor r. õrnagy
Bûnügyi Osztályvezetõ

15

Kitekintõ

TALÁLKOZÓ

ÉVADZÁRÓ

A hagyományos gönci Kistérségi
Kulturális Találkozóra sok régi barát
érkezett amatõr mûvészegyüttesek,
elõadók, táncosok de új arcokkal is
találkozhattunk. A délutáni folyamatos
mûsorban fellépett a Csillagok Dalkör
Ináncsról, a Micsoda Együttes
Kázsmárkról, a Griff Tánccsoport
Abaújvárról, a migléci Csemadok
Amatõr Mûvészegyüttese. Láthattuk a
Telkibányai Férfidalárdát, az ATKE Ifi
Terasz mûvészeti csoportjait és a Korok
Tánca Csoport mûsorát és
természetesen a SZIA CLUB GT-t.
Remek élményt nyújtott Kocsis Klaudia
éneke, nem kevésbé Csorba Bettina
bemutatkozó dala. Az esti blokkban
hallhattuk, láthattuk Zombory Zsoltot
Hidasnémetibõl, a hejcei gyerekek
színielõadását a Búzavirág Népdalkör
közremûködésével. Az igazán jól
sikerült Találkozót a Kantrijó és a
Crossroad együttesek koncertje zárta.

Június 30-án t ar tott a évadzáró
társulati ülését a Thália Színház.
Elõször Kolár Péter igazgató értékelte a
2007/2008-as évadot, mely nekünk,
nézõknek hét bemutatót hozott hat
nagyszínházi és egy gyermekelõadás
premierjét. A társulat összesen
százötven elõadást tartott, mely a
direktor statisztikái szerint kevesebb,
mint a korábbi évadoké, de a bevételi
t e r ve t a ko r á b b i a k h o z k é p e s t
túlteljesítették, ami igen fontos a
színház megmaradását tekintve. A
mûvészeti munkával és a
társulatépítéssel kapcsolatos
ér tékelést Korognai Károly
fõrendezõtõl, mûvészeti vezetõtõl
várták a megjelentek. Errõl kevesebb
szó esett, annál több a soron következõ
idény bemutatóiról. Négy nagyszínházi
és két stúdiószínházi premierre
számíthatunk úgy, hogy a társulat is
várhatóan jelentõs átalakuláson megy
át. Heten távoznak és heten jönnek.
Vendégmûvészekre nem számít a
színház vezetése, saját erõkkel, elsõ
sorban a fiatalokra támaszkodva
kívánja megoldani a társulat elõtt álló
feladatokat.
Hosszasan beszélgettek a kisvárdai
színházi fesztivál tanulságairól, majd
kiosztásra kerültek az idei nívódíjak,
melyeket egy-egy elõadáshoz kötöttek
az ítészek. Sorban Tóbisz Titusz,
Dudás, Péter, Kövesdi Szabó Mária,
Varga Lívia, Pólos Árpád, Cs. Tóh
Erzsébet és Nagy Kornélia voltak a
díjazottak.
Az évadot véglegesen egy hangulatos
kerti party keretein belül búcsúztatták
Hejcén.
Tudakozódásunkra azt a választ
kaptuk, hogy a következõ évad bérletei
augusztusban kerülnek
meghirdetésre.

A mese folytatódik, így hát mi is folytatjuk
polémiánkat arról, hogy mi a véleményünk
arról, hogy másoknak mi a véleménye. A ló
hátánál és a másik oldalról is szó esett
legutóbbi írásunkban a monoki példa
kapcsán. Nos, hol is van mára már a tavalyi
ló. Nem elírás, amit olvasnak. Nem a tavalyi
hóról van itt szó, az egyébként nem is igen
volt, lévén enyhe telet jegyezhettünk. A
tavalyi lovat emlegettük, mert hát annak is
megtekinthettük a másik oldalát jó magyar M e g t a r t o t t a „ S a j t ó n a p 2 0 0 8 ”
szokás szerint. Vajon mi lett a sorsa rendezvényét az Aba-Új-Ság Egyesület, a
szegénynek. Etette, táplálta valaki? Mert “mi újság…?” kistérségi folyóirat
hát amikor a környékbeli réteket járjuk, nem kiadója. A program idén is Mogyoróskán
igazán tapasztaljuk, hogy valaki valamely
a KÖCSE-tábor területén zajlott
jószág számára kaszálná. Régen a gazdák
összekülönböztek még azon is, hogy kié hagyományos forgatókönyv szerint. Az
legyen az adott árokpart. Most az ebéd után koradélután a debreceni
önkormányzattal kaszáltatja, vagy még gyökerû „õs” Patria együttes kezdte a
inkább az önkormányzattól várja, hogy az színpadon a zenei programot, majd
lekaszálja a háza elõtti gyepet. Ami a különféle alkalmi formációk váltották
fûkasza után marad az meg jószág számára egymást. A Kantrijó együttes tervezett
ehetetlen. De jószág sincs. Azt még koncertje egy technikai probléma miatt
korábban állami támogatás fejében elmaradt miután a zenekar egy tagjának
levágtuk, a felvásárlási árak csökkenése, az „megrázó élményben” volt része. A hiba
emelkedõ takar mányárak miatt a
tenyésztést abbahagytuk. Tehén nem járja a elhárítása után folytatódott az alkalmi
határt, harmatgomba sem terem a réten. formációk fellépése, melyet a lelkes
Disznó nem röfög az ólban, tyúk sem közönség nagy-nagy ovációval kísért. A
kapirgál. Boltba járunk húsért, kenyérhez szervezõ egyesület a jövõ évi sajtónapot
valóért, tojásért, tejért, zöldségféléért, 2009. július 11-re hirdette meg.
gyümölcsért, szinte mindenért, amit még
két évtizede a paraszti kisgazdaságok
többsége megtermelt. Nem a boltok ellen
szólunk. Szükség van rájuk. Különösen
akkor, ha egészséges hazai termékek sorát
kínálják és nem az agyonreklámozott
nylonholmikat. Minden egyes forint, mely
megérkezte után a településen marad, és
ott forgolódik, hasznot, munkát teremtve a
lakosságnak sokszorosan hasznosul.
Nemcsak forintokban
mérve.
Agócsi-Tüske
Gitár Duó
Nagy Ella Bernadett

SAJTÓNAP

16

KAMRA KIÁLLÍTÁS
A Göncruszkai Mûvésztelep lelkes
mûvészeti fõiskolás, mûvészeti iskolás
kassai fiatalok több mint egy hetes itt
tartózkodásuk alatt készült mûveikbõl
állítottak össze egy alkalmi kiállítást.
Idei táborozásukat mintegy „nulladik
találkozásnak” nevezték el. Az idei
tapasztalatokat is hasznosítva már
szervezik a következõ, a jövõ évi
mûvésztelepi foglalkozásokat, melyet
remek alkalmat biztosítottak az
együttgondolkodásra, a közös alkotásra,
és egy kis aktív pihenésre is.
kistérségi folyóirat

Czifrák András

?

mi újság ...?
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V
TÖBBCÉLÚ
ÉPÜLET ENCSEN
1.Európa-hírû olasz gitármûvész,
az Encsi
Vízszintes

Nemzetközi Gitártalálkozó alapító
docense. Számos felvételt készített az olasz
RAI, az angol BBC és több német
tévécsatorna részére.
16. Tanonc.
17. Granasztói Pál regénye.
18. A fényképészet úttörõje (Fox, 1800-77).
19. Az Encsi Nemzetközi Gitártalálkozó
alapítója és mûvészeti vezetõje, a pozsonyi
Zeneakadémián szerzett tanári diplomát,
majd ugyanitt doktorált gitár szakon.
20. Káreset része!
21. Fõvárosa Chinisan.
24. Párosan szed!
25. Ökölvívók küzdõtere.
26. Osztrák táborszernagy volt (Theodor).
27. Én, latinul.
28. Felkészít a mûtétre.
29. Csillag, Londonban.
30. Pest centruma!
32. …Neeson; filmsztár.
33. Utótagként rajongó voltot jelöl.
34. Gabonát betakarít.
35. A Kassai Thália Színház elõadása a
Millenniumi Parkszínpadon Seress Rezsõ
népszerû dalaival.
39. Félreesõ hely.
40. Páratlan répa!
41. Atmoszféra, röv.
42. Zeusz kedvese.
43. A tangens betûjele.
44. Alapszámjegy.
46. Csokonai Vitéz Mihály verse.
48. Nem esik tovább az esõ.
50. Zágon István és Nóti Károly zenés
darabja a Kassai Thália Színház
elõadásában, Korognai Károly
rendezésében.
52. Gyorsan párolgó.
53. Félvéka!
55. A lutécium vegyjele.
56. …Electric Company; USA-beli
nagyvállalat.
58. Liliom, Párizsban.
59. Romániai patak.
61. Szlovénia autójele.
63. A stroncium vegyjele.
64. Méhek laknak benne.
66. Fordított dátumrag.
67. A bolgárok pénze.
69. Pénzintézetünk.
71. Nyájat õrzõ személy.
72. Légies.
74. A Fülöp-szigetek legészakibb tagja
(YAMI).
77. Megkülönböztetésre szolgál.
78. Ipari, röv.
79. Lehetõség bányatavak mellett.
82. Jobbra, tinó!
83. Megró.

“

Függoleges
1.Városunk idén már hetedik alkalommal
rendezte meg ezt a rendezvényt szerb,
portugál, olasz, holland, lengyel és magyar
mûvészek részvételével.
2. Indusztriális.
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66
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3. Német város lakója a Sváb-Alb északi
részén.
4. A nitrogén és a rubídium vegyjele.
5. Láb, angolul (FOOT).
6. A három fázis jele.
7. Indiai légicég.
8. Ismeretlen személy névbetûi.
9. Portugál gitármûvész, 10 éve költözött
Budapestre. Peltzer Ferenc tanszékvezetõ
tanárral együttest alakított, ütõssel
kiegészülve Carlos Trió néven turnéznak.
10. A csont latin neve.
11. Öt norvég király neve.
12. Vízben nem oldódó anyag.
13. A mama párja.
14. Transzban van!
15. Forró italt iszogat.
19. Dél-amerikai folyó.
21. Kihalt hatalmas testû állat.
22. Elõtagként füllel kapcsolatos.
23. Kassai színész, Schneider Mátyás
alakítója a vízsz. 50 számú darabban.
26. Shakespeare tragikus sorsú királya.
27. Útszakasz.
28. Állomány egyedeinek csoportja.
29. Népies osztrák zenekar.
31. Encs legrégebbi részének neve.
32. Elem!
34. Elõtt, latinul.
36. Középen fogy!
37. A rádium vegyjele.
38. A legismertebb kassai színész, a
vízsz.50 számú darab címadó hõse.
42. USA-állam lakója.
44. Cseh drámaíró (Josef Kajetán, 1808-56).
45. Párosan szép!
46. Világos angol sör.
47. Iráni város a Zagrosz-hegység lábánál.

76

78

77
82

81

S

83

49. Nem mozdul.
51. Moszkvai képes hetilap.
54. Miatta, választékos szóval.
57. A lézer eredeti írása.
60. Érem elõlapja.
62. Álom egynemû betûi.
65. Eszel!
68. Tarol.
70. Medve a Dzsungel könyvében.
73. A jód és a neon vegyjele.
75. Ilyen hamar?
76. Idõszámítás szerint, röv.
80. Diplomás rövidítés.
81. Idõszámítás után, röv.
82. Cádiz határai!
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ENCSI NAPOK
Augusztus 15. (péntek)
19.30

Illényi Katica hegedûmûvész mûsora
Zongorán közremûködik: Bundzik István
Helyszín: Encs, Zenélõ udvar
(Rossz idõ esetén Mûvelõdési Központ)
Augusztus 16. (szombat)

„Csillagok palotája” A Sebõ Együttes koncertje
Helyszín: Encs, Református templom
A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus által vándoroltatott Reneszánsz Emlékkönyv
megtekintése és gondolataink beírása.
16.00

20.00 István a király rockopera – a Tûzvirág Mûvészeti Egyesület elõadása
Helyszín: Millenniumi Parkszínpad

Augusztus 17. (vasárnap)
16.00 Zenés kavalkád Veterán autók és motorok kiállítása, hõlégballon bemutató
Divatbemutató show (Furdi Zsóka Divat- és Táncstúdió) Rúgóláb Rock&Roll Csoport (Kazinczy F. Ált. Iskola)
Tip Top Dixi, Rock Musical Band, Hot Road Band, Inflagranti,Disco Express
Helyszín: Sportpálya
Mûsorvezetõ: Hollósy András, Rádió Express

Augusztus 18. (hétfõ)
9.00 Nemzetközi labdarúgó utánpótlás torna
Helyszín: Városi Sportközpont
14.00 A város színes diplomás pedagógusainak köszöntése
Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme
15.00 „A mi Encsünk” ünnepélyes könyvbemutató
Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár színházterme
16.00 Múltidézés
Haditorna klub - Bad Dürrenberg
Gólyalábas komédiások - Vaga Banda
Szittya lovasíjászok és a Templomos Lovagok összecsapása
Helyszín: Sportpálya
19.30 János Vitéz – Kacsóh Pongrácz – Bakonyi Károly – Heltai Jenõ daljátéka két felvonásban

a Tihanyi Vándorszínpad elõadásában
Helyszín: Millenniumi Parkszínpad
Belépõdíj: teljesáru: 800 Ft; diák, nyugdíjas: 500 Ft
Augusztus 19. (kedd)
17.00 Néptáncbemutató
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanulói és a Cinegés Táncegyüttes (Tokaj Hegyalja) elõadásában
18.00 Városi ünnepség Kenyéráldás, kenyérszegés
Ünnepi köszöntõt mond: Nemes Árpád, Bad Dürrenberg testvérváros polgármestere
19.00 Slágerek, operettek Nagy Ibolyával és Aradszky Lászlóval
20.15 Solymos Tóni, a nagy mulattató
21.00 Szekeres Adrienn
21.45 Tûzijáték
22.00 Everdance Táncszínház
22.30 Fiesta
Helyszín: Millenniumi Parkszínpad
Augusztus 20. (szerda)
20.00 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes mûsora
Helyszín: Millenniumi Parkszínpad

