
Új termékcsaláddal jelentkezett a
fogyasztók szélesebb körének meg-
nyerésére a Tokaj Kereskedõház
Zrt. A társaság a borvidék klasszi-
kus szõlõfajtáiból készítette el késõi
szüretelésû borait, melyekkel újabb
piacok megszerzését célozták meg
az egyre élesedõ versenyben.

Az állami tulajdonú vállalat az el-
múlt években jelentõs fejlesztéseket
valósított meg annak érdekében,
hogy megfelelõ mennyiségû és kiváló
minõségû termékeket kínáljon a bor-
fogyasztóknak. Az elvégzett beru-
házások többek között a technikai és
technológiai színvonal emelését és
a korábbinál hatékonyabb piacszer-
zést szolgálták. Az érlelõ hordópark
teljes körû felújítása mellett a cég
tolcsvai üzemében három év alatt
korszerû szõlõfeldolgozót létesítettek,
amely közel 30 ezer hektoliteres tá-
rolókapacitással rendelkezik. A sa-
ját mûvelésû területekrõl származó
prémium kategóriás nedûiket Koro-
na Birtok márkanév alatt hozzák
forgalomba. Tavaly elsõ alkalommal
ezekbõl a dûlõkbõl származó furmint,
hárslevelû és sárga muskotály szõ-
lõfajtákból késõi szüretelésû borokat
is készítettek. Ezek a nedûk a kivá-
ló termésnek, a kíméletes feldolgo-
zásnak és az irányított érlelésnek kö-
szönhetõen ízvilágukban megõrzik
a szõlõ gyümölcsösségét és a fajta-
jelleg karakterét.

Kiss László, a Tokaj Kereskedõház
Zrt. vezérigazgatója (fotónkon) la-
punk érdeklõdésére ismertette, hogy
napjainkra kialakult a cég stratégiai
termékstruktúrája, amellyel hosszú tá-
von eredményesek lehetnek a pia-
con. A piramis alján a száraz és fél-
édes minõségi borok találhatók, kö-

zépen helyezkednek el a késõi szü-
retelésûek, míg a csúcson az aszúk
és a szamorodnik találhatók. A ve-
zérigazgató szerint szükség volt az
új termékekre, mert a világ borízlé-
se a friss, gyümölcsösebb jellegû ita-
lok irányába mozdult el. Emellett gaz-
dasági szempontból az sem mellé-
kes, hogy ezek a borok viszonylag
gyorsan értékesíthetõk, míg a kü-
lönlegességek érlelése több évet igé-
nyel. 

Kiss László kiemelte, hogy a ke-
reskedõház az elmúlt években je-
lentõs erõfeszítéseket tett a külhoni
– elsõsorban a tradicionális orosz-
országi – piacok visszahódítására. Az
elvégzett munka sikerét jelzi, hogy
a négy évvel ezelõtti kettõ százalékról
harminc százalékra emelték az ex-
porteladások mértékét. Eközben a ko-
rábban felhalmozott hatalmas bor-
készleteiket is sikerült az optimális
szintre csökkenteni. Ennek köszön-
hetõen a társaság az idén is 70–100
ezer mázsa szõlõ átvételét tervezi a
borvidéken. 

Á. A.

A cég többségi tulajdonosa, a német
Nordzucker AG. az Európai Unió har-
madik legnagyobb cukorgyártója, a
szerencsi üzemet fontos bázisának te-
kinti. Az idén beruházásokra és fej-
lesztésekre ugyan a korábbi éveknél
kevesebb pénzt szánnak a tulajdono-
sok, de a tervek szerint a hatszáz mil-
lió forintos keretbõl további elavultnak
számító rendszereket cserélnek le, ez-
zel is növelve a helyi üzem verseny-
képességét – válaszolta a Szerencsi Hí-
reknek Tóth Zoltán. A Mátra Cukor Zrt.
igazgatósági tagja hangsúlyozta, hogy
ezek a beruházások célirányosak, és
fõleg a berendezések modernizáció-
jára fordítják. Ilyen például a nyersgyári
folyamatirányító rendszer, melyet szin-
tén ebbõl az összegbõl fognak kor-
szerûsíteni. 

Tóth Zoltán szólt arról a találkozó-
ról is, amit a Mátra Cukor Zrt. veze-
tõi kezdeményeztek Rónavölgyi End-
réné polgármesterrel. Az igazgatóság
tagja hangsúlyozta, hogy a korábbi
évek gyakorlatát követve a kölcsönös
tájékoztatást szolgálta az eszmecsere,
ami tovább erõsítette a társaság és az
önkormányzat eddigi kiegyensúlyozott
kapcsolatát. A megbeszélés egyik ki-
emelt témája volt a hazai és az euró-
pai cukoripar reformja és természete-
sen a szerencsi gyár helyzete, az alap-
anyag-feldolgozásban és a késztermék
elõállításában betöltött szerepe. 

Elhangzott, hogy az Európai Unió-
ban még mindig több cukrot termel-

nek annál, mint amennyit a bizottság
által elfogadott cukorreform elõirá-
nyozott. Miután a kabai gyár bezárá-
sával az Eastern Sugar kivonul Ma-
gyarországról, kétpólusúra csökkent a
hazai termelés. Így a tulajdonos Nord-
zucker AG. szándékával összhangban
a szerencsi gyár is bizakodva tekinthet
a jövõbe. Rónavölgyi Endréné szólt az
önkormányzat idei évre elfogadott
költségvetésérõl, amelyben a bevéte-

lek között jelentõs arányt képviselnek
a helyi vállalkozások által befizetett
adók. A polgármester hangsúlyozta: ez
a pénz biztosít lehetõséget a pályáza-
tok önerejének fedezésére. Így való-
sulhatnak meg a jövõben is azok a fej-
lesztések, amelyek ráirányítják a be-
fektetõk figyelmét Szerencsre, elõsegítik
a helyi gazdaság fejlõdését, és jobb fel-
tételeket teremtenek a vállalkozások si-
keres mûködéséhez. S. L.

A szerencsi gyár bizakodva tekint a jövõbe.
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A tavalyi év decemberének kö-
zepén véget ért répafeldolgozá-
si kampány után februárig meg-
érdemelt szabadságukat töltötték
a szerencsi cukorgyár dolgozói.

A CUKORGYÁR 
ÉS A VÁROS KAPCSOLATA

Két szerencsi fiatal is aranyérmet
szerzett a február 24-én Székesfe-
hérváron megrendezett diákolimpiai
úszó országos döntõn. Gergely Gré-
ta százméteres gyorsúszásban, Pet-
rusovics Attila pedig ötven méteres
mellúszásban nem talált legyõzõre, így
mindketten bajnokként állhattak fel a
dobogó felsõ fokára. 

A szerencsi tanuszoda 2005 máju-
sában történt átadása mérföldkô a vá-
ros sportéletében. Az új létesítmény le-
hetõséget teremtett a helyben történõ
tanórai úszásoktatásra. Alig több mint
fél évvel a nyitás után alakult meg a
Városi Sportegyesület Úszó Szakosz-
tálya, ahol Farmosi István edzõ ver-
senyzésre készíti fel az ifjúságot. Az
új közösség az elmúlt idõszakban he-
lyi viadalok szervezésével hívta fel ma-
gára a figyelmet, miközben egyre több
sporteseményen szerepelnek ered-
ményesen a szerencsi úszó remény-
ségek.

A szakosztály tehetséges fiataljai
közül Kincses Péter után legutóbb Ger-
gely Gréta és Petrusovics Attila jutott

be a diákolimpia megyei fordulójából
a döntõbe. A harmadik korcsoportos,
B kategóriás versenyszámokban induló
mindkét diák gyõzelmet aratott. 

A százméteres távon eddigi legjobb
eredményét jelentõsen megjavító Gré-

ta hétéves kora óta úszik. A Bolyai is-
kolás diák kezdetben Tiszaújvárosba
járt edzésekre, majd a helyi úszó-
szakosztály megalakulásakor igazolt át
Szerencsre. Tehetségét már több me-
gyei versenyenen megcsillogtatta, a be-

fektetett munka jutalmát jelenti számára
a most megszerzett országos bajnoki
cím.  A Rákóczi iskolába járó Attila a
legjobb idõeredménnyel jutott be az
országos döntõbe, így az 50 méteres
mellúszás esélyeseként állt rajthoz. Az
idén tizenhárom esztendõs, Bekecsen
lakó fiú mindössze két éve tanult meg
úszni. Kezdetben az édesapja, majd
a nagybátyja csiszolgatta a tudását, ta-
valytól látogatja a szerencsi szakosz-
tály edzéseit.   

A most elnyert két aranyérem új kor-
szak kezdetét jelenti a szerencsi úszó-
sport történetében. A közeljövõben to-
vább bõvülhet a szakosztály által el-
ért sikerek száma, hiszen március 24-
én Török Dániel versenyez majd Szé-
kesfehérváron a százméteres gyorsú-
szás országos döntõjében.

A fotón balról: Petrusovics Attila, Farmosi István és Gergely Gréta.
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Lassan végleg búcsút inthetünk a tél-
nek. Szerte a városban kicsik és na-
gyok készültek az elmúlt hónapban az
évszakot ûzõ programokra. A farsang
régi ünnep hazánkban, vízkereszttõl
hamvazószerdáig tart, ami a húsvé-
tot megelõzõ negyvennapos böjt el-
sõ napja. Idén február 8-án ért véget
ez az idõszak, amit a település intéz-
ményeiben, civil közösségeiben is
megünnepeltek. 

A Napsugár Óvoda gyermekei és pe-
dagógusai február 19–23-a között
egész hetes programsorozattal ké-
szültek az idei farsangra. A dolgozók
segítségével díszbe öltöztetett intéz-
ményben ezúttal is vidám pillanato-
kat élhettek át a kicsik.

A farsangi hét kedden délelõtt kez-
dõdött a Katica bábcsoport meseelõ-
adásával. Másnap már álarcos jel-
mezbe bújtak az apróságok, majd
táncos, zenés, játékos percek követ-
keztek. A gyermekek vidáman ugrán-
doztak, az asztalokon pedig finomsá-
gok várták õket. Ugyancsak kiemel-
kedõ program volt a télbúcsúztató ki-
szebáb-égetés: kicsik és nagyobbak

egyaránt izgalommal nézték, amint az
óvó nénik meggyújtják a bábot, és ez-
zel végsõ búcsút intenek a télnek. 

A Rákóczi iskola aulájában február
16-án szülõk, rokonok, ismerõsök fo-
gadták a színes jelmezekbe öltözött diá-
kokat. A legkisebbek osztályonként vo-
nultak fel az ötletes produkciókat ér-
tékelõ zsûri elõtt. Hatalmas sikert arat-
tak a török táncosok, csakúgy, mint a
tarkabarka forgatagot bemutató elsõ-
sök, vagy a focisták és a gombácskák.
Az egyéni jelmezek között feltûntek ér-
dekes állatfigurák, valamint a kalóz, a
horgász és számos vidám, jól sikerült
maskara. 

Néhány nappal késõbb a Városi
Sportcsarnokban már a Bolyai iskola
jelmezbe bújt diákjai készülõdtek a be-
mutatkozásra színpompás kosztü-
mökben. Volt itt rendõr, boszorkány,
tündérlány, csillagharcos és megany-
nyi mesefigura, akik elõször csopor-
tosan, majd egyenként is elbûvölték a
lelátókon helyet foglaló közönséget. 

VESSZEN A TÉL, 
JÖJJÖN A TAVASZ…

A szerencsi gyerekek körében jól is-
mert Karcsi bácsi invitálta a Csalogány
Óvoda apróságait az idei farsangra. A
díszes jelmezbe öltözött kicsik a szü-
lõk, vendégek elõtt mutatták be re-

mekbe szabott öltözékeiket. Nem sok-
kal késõbb megérkezett Bobo is, aki
Karcsi bácsival közösen igazi kölyök-
diszkóba invitálta a farsangozókat.
Szólt a zene, volt tánc, meg ugrabug-
ra, igazi maskara-buli. A kis csalogá-
nyok ünnepe idén sem múlhatott el a
hamisítatlan farsangi fánk nélkül.

Hatalmas érdeklõdés kísérte február
28-án a szerencsi Gyárkerti Óvoda
összejövetelét. A Csicsergõ, Katica,
Maci és Nyuszi csoportokban anyu-
kák, apukák, nagyszülõk figyelték
csemetéik vidám fellépését. A kicsik
lelkes készülõdésének eredménye-
ként számos ötletes jelmez született.
Megjelentek a legnépszerûbb figurák,
az állatmesék képzeletbeli hõsei. A fel-
díszített csoportszobákban mutat-
koztak be a Gyárkerti Óvoda csöpp-
ségei, majd közös játékkal töltötték a
délelõttöt. 

Másnap az intézmény udvarán a hi-
deg évszakot búcsúztatták az óvodá-
sok. A nevelõk kis cédulákra írták, majd
a kiszebábra tûzték a rossz kívánsá-
gokat. A télboszorka elégetése egyben
az évszaktól való búcsút is jelentette,
s hogy mindez biztos legyen, a gye-
rekek hangosan kántálták: Vesszen a
tél, jöjjön a tavasz!
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ORSZÁGOS DÖNTÕS 
BOCSKAIS KOSARAS LÁNYOK

Az idén is a Bocskai gimnázium csa-
pata képviseli Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét az amatõr leány kosárlabda
diákolimpia országos döntõjén. Az
évek óta a legjobbak között nyilván-
tartott középiskolás együttes február
28-án a szerencsi városi sportcsar-
nokban vívta ki a jogot a nagykõrösi
finálén való szereplésre.

A megyei döntôn sorsolás alapján
a miskolci Avasi és Földes gimnáziu-
mok diákjai játszották az elsõ mérkõ-
zést, amit végül 29–58 arányban a Föl-
des nyert meg. Ezt követõen léptek pá-
lyára a bocskais lányok, akiknek biz-
tatására népes szurkolótábor gyûlt

össze a lelátón. Nagy Lajos tanítványai
ez alkalommal sem okoztak csalódást.
A szerencsiek elsõ ellenfelei a szikszói
gimnazisták voltak. A találkozó elsõ
tíz percében 20–5 arányú vezetéshez
jutottak a helyiek, akik jól védekez-
ve, folyamatosan rohamozták az el-
lenfél palánkját. A pontok gyûjtésébõl
szinte valamennyi játékos kivette a ré-
szét, hozzájárulva a félidõ 33–7-es
eredményéhez. A nagy különbség el-
lenére az edzõ teljes lendülettel ját-
szatta tovább a bocskais fiatalokat, akik
a negyedik játékrész elején több mint
negyvenpontos elõnyhöz jutottak
(11–52) és a versenyszabályzat alap-
ján ekkor a házigazdák gyõzelmével

véget ért a találkozó. A szerencsiek kö-
zül a legtöbb pontot Nagy Renáta (12),
Nagy Petra (10), Miklós Enikõ (9) és
Róth Nóra (9) szerezték.

A négy résztvevõs küzdelemsorozat
végén a miskolci Földes és a szeren-
csi Bocskai gimnáziumok csapatai
mérték össze tudásukat az országos
döntõbe jutásért. A tét nagy volt, ám
ez nem nyomta rá a bélyegét a helyi
középiskola tehetséges fiatalokból ál-
ló, jól összeszokott együttesének já-
tékára. Nagy Renáta kezdte el a pon-
tok gyûjtését, akihez Miklós Enikõ,
Nagy Valéria és Róth Nóra is csatla-
kozott. Miközben az ellenfelek alig ju-
tottak el szerencsi palánkig, a bocs-
kaisok szorgalmasan dobták a kosa-
rakat. A félidõ 31–12-es állása hûen
tükrözte a pályán történteket. A talál-
kozó hátralévõ idejében egyre na-
gyobb lett a helyi gárda mezõnyfölé-
nye. Tíz perc alatt huszonnégy pont-
tal növelték az elõnyüket, miközben
a Földes együttese mindössze három
kosarat szerzett. Az utolsó negyedben
már a teljes szerencsi keret a pályára
lépett, a mérkõzés végül 64–31 ará-
nyú bocskais gyõzelemmel zárult. A
kosárszerzésben ez alkalommal Nagy
Valéria (16), Miklós Enikõ (14) és Nagy
Renáta (13) jeleskedett. 

A megyei bajnoki döntõ ered-
ményhirdetésén Kormos Sándor sport-
egyesületi elnök osztotta ki az érme-
ket a helyezettek között. A legfénye-
sebb medál a mezõnybõl magasan ki-
emelkedõ helybéli gimnazisták nya-
kába került. Közülük eredményes já-
tékáért Miklós Enikõt és Nagy Rená-
tát külön is jutalmazták.  Á. A.

JUHÁSZ TIBORRA EMLÉKEZTEK

A szerencsi városi tanuszoda munkatársai és a sportegyesület el-
nöke látogatott ki február 19-én az ondi temetõbe. A 2006-ban el-
hunyt Juhász Tibor sportlétesítmény-igazgató halálának egyéves év-
fordulóján egykori kollégái, barátai fõhajtással és koszorúk, virágok
elhelyezésével tisztelegtek a sírja mellett.

Országos és regionális kisebbségi
önkormányzati választásokat tartottak
március 4-én hazánkban. A voksolás
az új szabályok szerint országszerte
szavazókörökben történt, amelyeket
olyan településeken hoztak létre, ahol
mûködnek kisebbségi önkormány-
zatok. A szavazáson ezeknek a helyi

testületeknek a tagjai, az elektorok ve-
hettek részt. A szerencsi cigány ki-
sebbségi önkormányzat képviselôi
valamennyien éltek a választójoguk-
kal. Májercsik Zoltánné, Molnár Vil-
ma, Csikja Sándorné, Horváth Ernõ
és Marosvölgyi János két országos és
két megyei listára voksolhatott.

JEHOVA-KONGRESSZUS 

„Szenteld magad a szónak”. Ezzel a
mottóval tartottak kongresszust Jeho-
va Tanúi március 3-án és 4-én a sze-
rencsi városi sportcsarnokban. A két-
napos programon összesen több mint
2200-an vettek részt Felsõ-Borsodból,
Abaújból és Zemplénbõl. A rendez-

vényen elhangzott elõadások többek
között a keresztényekre leselkedõ csap-
dák elkerülésére, a bibliai alapelvek al-
kalmazásának jelentõségére hívták fel
a figyelmet. Jehova új tanítványai kö-
zül ez alkalommal tizenöten keresz-
telkedtek meg Szerencsen.

A keresztelkedés pillanatai. 

A szerencsi középiskolás csapat idén is a legjobbak között szerepel. 

Csikja Sándorné a legfiatalabb tagja a kisebbségi önkormányzatnak.

SZAVAZTAK 
A KISEBBSÉGI KÉPVISELÕK 

HA FEBRUÁR, AKKOR FARSANG

A finom fánk fontos kelléke volt
az ünnepnek.

Megjelentek a képzeletbeli me-
sefigurák.

Díszes jelmezbe öltöztek a diá-
kok.



SIKERES KISTÉRSÉGI KÖZMUN-
KAPÁLYÁZAT. Eredményesen szerepelt
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által kiírt közmunkapályázaton a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás –
tájékoztatta lapunkat Rónavölgyi End-
réné. A társulási tanács elnöke kiemelte,
hogy az elnyert 30 millió forint fel-
használásával a programban részt ve-
võ tizenkét településen összesen 98 hát-
rányos helyzetû álláskeresõ átmeneti
foglalkoztatására nyílik lehetõség. Az
elnyert összeg munkabérre, annak já-
rulékaira, munkaruhára és kisebb esz-
közök beszerzésére fordítható. A dol-
gozók közremûködésével többek kö-
zött csapadékvíz-elvezetõk építhetõk
és tisztíthatók, valamint parkosítás vé-
gezhetõ. Az alkalmazottak részt vesz-
nek majd az önkormányzati utak, te-
metõk, intézmények karbantartásában,
szerepet vállalnak majd a szociális gon-
doskodásban.

A VÖRÖS DIKTATÚRA ÁLDOZA-
TAI. A Magyar Országgyûlés 2000. jú-
nius 13-án elfogadott határozata alap-
ján minden év február 25-én tartják ha-
zánkban a kommunizmus áldozatainak
emléknapját. Az évfordulóról a sze-
rencsi Bocskai gimnáziumban is meg-
emlékeztek. Kocsis József történelem-
tanár beszédében a 1989-ben megje-
lent A kommunizmus fekete könyve cí-
mû kiadvány adatait idézve megemlí-
tette: százmillió ember vált a vörös dik-
tatúra halálos áldozatává, amely szám
magasabb, mint az elsõ- és a második
világháború összes embervesztesége.
A megemlékezés második részében a
középiskola 13. évfolyamos diákjainak
mûsorát tekintették meg az intézmény
tanulói.

INGYEN ÉJSZAKA A SZÁLLODÁK-
BAN. A Magyar Szálloda Szövetség a
Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen
meghirdette a „Kettõt fizet – hármat kap”
akciót, melynek célja a belföldi turiz-
mus élénkítése. Akik a március 31-ig
hátralévõ idõszakra foglalnak szállást,
két éjszaka után a harmadikon a szál-
lást és reggelit ingyen kapják. Az ér-
deklõdõk országos szinten több mint
100 vendéglátóhely ajánlatából válo-
gathatnak. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében pedig Erdõbényén, Sárospata-
kon és Jósvafõn három hotel kínál ilyen
lehetõséget. Foglalás közvetlenül a

szállodákban történhet, a címek a
www.hah.hu honlapról érhetõk el.

HELYIADÓ-BEFIZETÉSI HATÁR-
IDÕ: MÁRCIUS 19. Közeledik március
15-e, ami a nemzeti ünnep mellett a
helyi adók, valamint a gépjármûadó be-
fizetésének a határideje. Idén a mun-
kaszüneti napok összevonása miatt a
kötelezettségeket március 19-ig kell tel-
jesíteni. A szerencsi hatóság minden
adónemnél (kommunális-, építmény-
, telek- és gépjármûadó) új határoza-
tot bocsátott ki. Akik a hivatalos leve-
leket késve kapják kézhez, azoknak a
megállapított összeget az átvételtõl
számított 30 napon belül kell megfi-
zetniük.A kommunális adó alóli men-
tességet egész évre március 31-ig igé-
nyelhetik a Polgármesteri Hivatal adó-
csoportjánál azok, akik magas életko-
ruk (70 éven felüliek) vagy alacsony jö-
vedelmük (az egy fõre jutó jövedelem
nem éri el a 40 245 forintot) miatt jo-
gosultak a kedvezményre. 

ÁLLÁSAJÁNLATOK. A szerencsi
munkaügyi központ kínálatából (tel.:
47/361-909): ács (Szerencs), burkoló
(Szerencs), kõmûves (Szerencs), cuk-
rász (Szerencs) autókozmetikus (Sze-
rencs), minõsített hegesztõ (Szerencs),
targoncavezetõ (Szerencs), kõmûves
(Bekecs), felszolgáló (Erdõbénye), bolt-
vezetõ-helyettes (Mád), vegyesbolti el-
adó (Abaújszántó), becsüs (Abaúj-
szántó), hentes (Abaújszántó), erõ-
gépkezelõ (Taktaszada) víz-, gáz- és
olajvezeték-szerelõ (Taktaszada), édes-
ipari mûszakvezetõ (Sárospatak).

MÁRCIUSI ÜZEMANYAGÁRAK. Az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye szerint, ha a magánsze-
mély az üzemanyagköltséget március
1–31. között az alábbi árak szerint szá-
molja el, arról nem szükséges számlát
beszereznie. ESZ 95 motorbenzin: 248
Ft/l. ESZ 98 motorbenzin: 259 Ft/l. Gáz-
olaj: 243 Ft/l. Keverék: 268 Ft/l.

TRÜKKÖS ADÓCSOMAG-KÉZBE-
SÍTÕK. Az elmúlt idõszakban elõfor-
dult, hogy az APEH által ingyenesen
biztosított szja-bevallási egységcso-
magokat ismeretlenek kiszedték a pos-
taládákból és azokat a címzett részé-
re pénzért személyesen adták át – de-
rül ki az adóhivatal közleményébõl. Az

APEH a bevallási íveket tartalmazó bo-
rítékokat kizárólag térítésmentesen és
postai úton juttatja el az érintettekhez,
más módon történõ kézbesítésre nem
adtak megbízást. Szükség esetén a be-
vallási egységcsomagok egyébként bár-
melyik régiós igazgatóság ügyfélszol-
gálatán ingyenesen beszerezhetõk. A
szükséges szja-nyomtatvány a
www.apeh.hu honlapról is letölthetõ.

HARCBAN A CIGARETTÁZÁS EL-
LEN. Dohányzásellenes évnek nyilvá-
nította a 2007-es esztendõt a Magyar
Tüdõgyógyász Társaság. A döntés okai
közé tartozik, hogy a cigarettázás az
egyik legelterjedtebb szenvedélybe-
tegség napjainkban, aminek világ-
szerte mintegy 1,3 milliárd ember a rab-
ja. Közülük – az Egészségügyi Világ-
szervezet kimutatása szerint – minden
második a dohányzással összefüggõ be-
tegségben fog meghalni. Magyaror-
szágon több mint 100 tüdõgondozó-
ban – köztük Szerencsen is – lehetõ-
ség van olyan programok igénybevé-
telére, melyek segítséget nyújtnak azok-
nak, akik eldöntötték, hogy leszoknak
a káros szenvedélyükrõl, mert az egész-
ségük a fontosabb.

HIÁNYZÓ BIZONYLATOK. A fe-
ketekereskedelem visszaszorítása ér-
dekében az adóhatóság már a hely-
színen ellenõrizheti az üzletben érté-
kesített termékek beszerzését igazoló
bizonylatokat. Ehhez a kereskedõknek
biztosítaniuk kell a szükséges okmá-
nyokat, vagy azok másolatát. Az APEH
Észak-magyarországi Igazgatóságának
munkatársai az elmúlt két hónapban
74 vizsgálatot végeztek üzletekben,
amelyek közül a vállalkozások külön-
bözõ okokra hivatkozva 52 esetben
nem tudták a vizsgált árucikk eredetét
a boltban igazolni. A kereskedõk több-
sége pótlólagosan küldte meg a hiányolt
beszerzési bizonylatok másolatát. Ez-
zel ugyan a mulasztást nem tudták meg
nem történtté tenni, de a bírság kisza-
básánál enyhítõ körülményként érté-
kelte az adóhatóság. A büntetési tétel
magánszemélyek esetében 100 ezer fo-
rintig, más esetben 200 ezer forintig ter-
jedhet.

MÁRCIUSI SZELLÕ
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A természet nyitni készül. A nemzet fiai megidézik
történelmünk dicsõ emlékeit. A hazáját szeretõ min-
den magyar ember számot vet népünk múltjával, és
lelkesen felkészül a jövendõre. 

Március idusán a szabadság szelleme járja át gon-
dolatainkat. Fellelkesülve ünnepeljük nemzeti múltunk
nagy pillanatait. Tegyünk valamit a hazáért. A mában
reánk bízott nemzetet vezérelje a magyarok Istene! Sze-
ressük e hazát!

Március 15-e történelmünk olyan nemzeti kincse,
amely minden magyar számára a remény, a szabad-
ság, az összetartozás szimbóluma lett. Amikor a már-
ciusi ifjak hazaszeretetét kitárva számot vetünk a jö-
vendõnkkel, fel kell ismernünk az összetartó erõt, amely
tovább viszi évszázadokban népünk történelmi érté-
keit. 

Nézzünk szembe önmagunkkal. Látnunk kell, mit

vár el tõlünk a haza. Ragadja meg figyelmünket a XXI.
század. Készüljünk fel, hogy méltó hordozói legyünk
a magyar népnek. A mi életharcunk a hazaszeretet ápo-
lása, nemzetünk felvirágoztatása. Haza csak egy van,
azt szeretni, tisztelni és építeni szent kötelességünk!
Erre emlékeztetnek bennünket a 48-as márciusi ifjak
is, akik a nemzet szabadságharcának, a hazaszeretet-
nek örök értékû példái. 

A ma élõ nemzedék kötelessége óvni, gyarapítani
és építve védeni a nemzeti közösséget. Védjük meg
népünket a kishitûségtõl, a kiszolgáltatottságtól, a ma-
gyarsághoz méltatlan hazátlanság szellemének buk-
tatóitól. Amikor a nagy elõdök áldozatkész tetteire em-
lékezünk, merítsünk erõt minden magyar lelket egye-
sítve, hogy védõbástyái legyünk magyarságunknak és
a márciusi gondolatokhoz híven õrizzük meg a hazát! 

Lakárdy Albert

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
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...AZ INTÉZMÉNYI 
ÁTSZERVEZÉSRÕL? 

Kulcsár Sándorné:
– Az átszervezés kétfajta húrt penget meg egy-
szerre: értelmit és érzelmit. Az elõbbi az egysze-
rûbb, mert érveken és tényeken alapszik. Tény,
hogy Szerencsen is csökken a gyereklétszám, emel-
kedik a pedagógusok kötelezõ óraszáma, az or-
szág és a város pénzügyi helyzete takarékosságot
tesz szükségessé. Ezzel nincs mit vitatkozni. Mint
ahogy azon sem, hogy most sok közalkalmazott-
nak nyílik lehetõsége az emelt fõvel való nyug-
díjba vonulásra, ami talán vissza nem térõ alka-
lom. Az érzelmi oldal azonban mélyen érinti a dolgozókat, hiszen min-
den óvodának és iskolának megvan a maga közössége, amelyeknek a
tagjai hosszú évek óta együtt dolgoznak. Az intézményeknek kiforrott a
sajátos profiljuk, amihez természetes, hogy ragaszkodnak. Az értelem
és az érzelem keveredik bennünk, a döntést azonban tudomásul kell
vennünk. Remélem, hogy van olyan érett a város pedagógus társadal-
ma, hogy megérti az idõk szavát, és a „mi”, „együtt” kifejezések szel-
lemében fogunk tovább dolgozni ugyanolyan odaadással és szakmai el-
hivatottsággal, mint ahogy azt eddig tettük. 

Maczkoné Matlák Julianna:
– A felelõsen gondolkodó pedagógusnak a leg-
fontosabb feladata és célja az ifjúság oktatása, a
jövõ nemzedékének nevelése. Intézményveze-
tõként, a tanulók érdekeinek szem elõtt tartásá-
val az iskola sajátosságainak, arculatának meg-
ôrzése, esetleg kiterjesztése, a magas szakmai szín-
vonal biztosítása a célom és feladatom. Bátran
állíthatom, hogy jelenlegi kollégáimnak is ez a
hitvallása. Az, hogy ezt milyen feltételek mellett
és milyen lehetõségek kihasználásával végez-
hetjük, nem a mi kompetenciánk. Mégis, mit te-

hetünk érte? A város oktatási és nevelési intézményei között eddig is
jó szakmai kapcsolat mûködött, a jövõben ez személyesebbé, közvet-
lenebbé válhat. Úgy gondolom, ezt valamennyien így látjuk. A napokban
elkezdõdött intézményvezetõségi konzultációkon éppen ez a közös fel-
adatunk. Nélkülözhetetlennek tartom az együttmûködés mellett a leg-
nagyobb bázis, a szülõk véleményének meghallgatását, segítõ közre-
mûködésüket, megfogalmazott kritikáik beépítését munkánk tervezé-
sébe.

Angyal Györgyné:
– Bízom benne, hogy a célként megfogalmazott
költségtakarékosság jó irányba tereli a város sor-
sát. A kincstár segítségével az önkormányzat
minden bizonnyal könnyebben átlátja majd az új
intézményrendszer finanszírozását. A változás
szakmailag is hasznos lehet, hiszen a több hely-
rõl közösséggé formálódó pedagógusok sokkal job-
ban segíthetik egymás munkáját. Az óvodák kö-
zelebb kerülnek egymáshoz, és bízom benne, hogy
a szorosabb kapcsolattartás sok pluszt hoz majd
a mindennapi feladatok megoldásában. 
Abban is reménykedem, hogy az óvodai csoportok a jelenlegi formá-
jukban a jövõben is megmaradnak. A gyermekek érzelmi biztonsága ér-
dekében ez nagyon fontos. A leépítés nálunk három dajkát érint, akik
a prémium évek kedvezményét veszik igénybe, a feladatokat pedig bel-
sõ átcsoportosításokkal szeretnénk megoldani. 

Tarnóczi Erzsébet:
– Vegyes érzelmekkel fogadtam a képviselõ-tes-
tület döntését, hiszen a változások jót és rosszat
is hozhatnak. Természetesen megértem és elfo-
gadom, hogy szükség van átszervezésre. Lénye-
gesnek tartom, hogy az óvodás és bölcsõdés gyer-
mekeink színvonalas ellátása érdekében tovább-
ra is biztosított legyen a fejlõdés lehetõsége, a szak-
mai munkához szükséges személyi és tárgyi fel-
tételek. Úgy gondolom, hogy a szerkezeti válto-
zás mindezt nem fogja befolyásolni. Sõt profitál-
hatunk is belõle, hiszen Kulcsár Sándorné sze-

mélyében felkészült és sok tapasztalattal rendelkezõ vezetõ kerül az új
intézmény élére. Rajtunk múlik, hogy az adódó feladatokat helyben mi-
ként oldjuk meg. Én igyekszem továbbra is a ránk bízott gyermekek ér-
dekében a legjobb tudásom szerint dolgozni.

Mi a véleménye...

NEMZETI ÜNNEPÜNK VÁROSI PROGRAMJA 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 159., valamint Petõfi Sándor

születésének 184. évfordulója tiszteletére rendezendõ városi ünnepség már-
cius 15-én 17 órakor kezdõdik a Rákóczi-vár színháztermében. Szónok Ró-
navölgyi Endréné polgármester. Mûsort ad a Rákóczi Zsigmond Általános, Két-
tannyelvû Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. Fáklyás felvonulás ütõ-
hangszeresek felvezetésével a Rákóczi-vártól a Petõfi-emléktáblához és a Kos-
suth térre, ahol a Szerencsi Férfikar szerepel. Az ünnepség résztvevõi elhe-
lyezik az emlékezés és a tisztelet virágait az egykori hõsök emlékmûvénél és
a Petõfi-emléktáblánál.

Az Európai Bizottság pályázatot
írt ki „Kiváló Európai Desztináció”
cím elnyerésére, amelyet 2007-
ben országonként egy-egy vidéki tu-
risztikai összefogásnak ítélnek oda.
A cél olyan kistérségi idegenfor-
galmi célterületek díjazása, amelyek
az elmúlt években jelentõs fejlõ-

désen mentek keresztül. A pálya-
munkák leadási határideje: április
16. A részvétel részletes feltételei-
rõl a www.itthon.hu honlapon ol-
vasható információ. A nyertesek a
kitüntetõ cím elnyerése mellett ér-
tékes promóciós díjakban része-
sülnek.

TURISZTIKAI PARTNERSÉGET
JUTALMAZNAK



Változatos okta-
tási módszerekkel
és eszközökkel is-
merkedtek a helyi
és a kistérség ne-
velési intézmé-
nyeibõl érkezett
óvodapedagógu-
sok február 22-én
Szerencsen. A Csa-
logány Óvoda Ka-
tica és Lepke kö-
zösségeiben hu-
szonkét szakember
gyûjtött tapaszta-
latokat a vegyes
csoportokban tör-
ténõ vizuális nevelésrõl. A szakmai
konzultáció keretében az apróságok
nagy szorgalommal végezték a fel-

adatokat: festettek, rajzoltak, hajto-
gattak és ragasztottak. A tapaszta-
latcserére érkezett nevelõk érdeklõ-
déssel figyelték a foglalkozást.
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EURÓPAI VENDÉGEK A GIMNÁZIUMBAN 
Négy országból érkeztek pedagó-

gusok február 20-án Szerencsre. A
vendégek a helyi oktatás mellett a
város és környéke nevezetességeivel
is megismerkedtek.

Az elmúlt év õszén a Bocskai Ist-
ván Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola is bekapcsolódott
abba a nemzetközi programba,
amelynek keretében az Európai Bi-
zottság által támogatott Socra-
tes/Grundtvig tanulási kapcsolatokon
belül az egészséges étkezés és a spor-
tolás fontosságát propagálják a pá-
lyázati munkában résztvevõ orszá-
gok: Törökország, Románia, Len-
gyelország, Ausztria, Ciprus és Ma-
gyarország. Hazánkat a szerencsi kö-
zépiskola képviseli a projektben Ju-
rák Józsefné és Mészárosné Schmi-
edt Mónika vezetésével. 

A delegáció érkezésének napján a
vendégváró vacsoráról a gimnázium
és a kollégium együttesen gondos-
kodott. A bocskais diákok mûsorral
üdvözölték a vendégeket, majd Gál
András igazgató pohárköszöntõjében
a projekt fontosságát és aktualitását,
a pályázat érdekében végzett közös
munkát hangsúlyozta, és további si-
keres együttmûködést kívánt. 

Február 21-én a delegáció ételkós-
tolóval egybekötött prezentáción vett
részt, amit Bobkó Géza tartott a gim-
náziumban. A gyermekgyógyász fõ-
orvos a korosztály étkezési kultúráját
vette górcsõ alá, felhívta a figyelmet
napjaink egészségre káros, elhízást
okozó táplálkozási szokásaira. Az
elõadás után a vendégeket, valamint
az iskola diákjait ételkóstolóra invi-

tálták, ahol magvas szendvicseket, vi-
taminban dús gyümölcsöket kínáltak
a szervezõk. Február 22-én Rónavölgyi
Endréné, Szerencs város polgármes-
tere, országgyûlési képviselõ fogadta
a vendégeket hivatalában. Az ese-
ményen a városvezetõ köszöntötte a
delegációt, kiemelte az adott pályá-
zati munka létjogosultságát, továbbá
örömét fejezte ki, hogy Szerencs ní-
vós nemzetközi találkozónak ad ott-
hont. Sikeres munkát és a városban
eltöltött emlékezetes napokat kívánt
a résztvevõ intézmények, iskolák kép-
viselõinek. A polgármesteri hivatalban
Turcsányi László vezetésével a ven-
dégek fórum keretében ismerkedtek
a magyarországi oktatási rendszer
felépítésével, a szerencsi intézmények
munkájával. A diskurzusban a nem-
zetek képviselõi összevetették azokat

a kérdéseket, amelyek az oktatásban
napi szinten felmerülnek.

A delegáció tagjai tapasztalatokat
gyûjtöttek a házigazda intézményrõl,
a Bocskai gimnáziumról. Megtekin-
tették az eredményesebb oktatást
szolgáló szaktantermeket és techni-
kai eszközöket, ellátogattak az egész-
séges életmódra nevelést szolgáló
sportlétesítményekbe. A közös mun-
kán túl a házigazdák gondoskodtak
arról is, hogy a delegáció tagjai Sze-
rencs város nevezetességein és ér-
tékein túl megismerjék a térség vonz-
erejét, kulturális kincseit.

A pályázati év zárásaként a prog-
ramban résztvevõk az idén május-
ban értékelõ tanácskozást tartanak
Cipruson.

KIS KAZINCZYK VETÉLKEDTEK 
Tizenhárom oktatási intézménybõl

érkeztek résztvevõk a február 26-án
Bekecsen megrendezett Kis Kazin-
czy szépkiejtési versenyre. 

A helyi általános iskola és a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás
közös programját a házigazda tele-
pülés polgármestere nyitotta meg. Bé-
ki József felidézte a vetélkedõ név-
adójának, Kazinczy Ferencnek a
munkásságát, amelynek kultúrtörté-
neti jelentõsége meghatározó a ma-
gyar felvilágosodás és a reformkor
idõszakában.

A szépkiejtési versenyen a felsõ ta-
gozatos korú diákok két csoportban
mérték össze a tudásukat. A feladat
szabadon választott és a résztvevõk

számára ismeretlen, kötelezõ szöveg
elmondása volt. Az ötödik és hatodik,
valamint a hetedik és nyolcadik osz-
tályosok teljesítményét külön zsûri ér-

tékelte, amelyek tagjai Balogh
István fõiskolai docens, Kovács
Tünde gimnáziumi tanár, Szi-
lágyi-Sándor Gabriella refor-
mátus lelkész és Szilágyi Ta-
más kistérségi magyar mun-
kaközösség-vezetõ voltak.

A nemes versengés egyik
célja a szép magyar beszéd
népszerûsítése volt a diákok kö-
rében, ami visszatükrözõdött a
fiatalok teljesítményében. 

A helyezettek: Az 5–6. év-
folyamosok között I. Körömi
János (Bekecs), II. Csörsz Ale-

xandra (Prügy), III. Kovács Anett
(Taktakenéz). Különdíjas: Örkényi
Kisanna (Szerencs, Rákóczi iskola).
7–8. évfolyamosok között: I. Kalina
Zsófia (Szerencs, Bocskai gimná-
zium), II. Józsa Bettina (Tiszalúc). III.
Lõkös Noémi (Tiszalúc). Különdíjas:
Puklus József (Bekecs).

A MACI CSOPORT 
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM 

Csoportunk fõ profilja a való világ
tevékeny felfedezése. Napjainkat át-
szövi a természeti környezet megis-
merése és annak védelmére való ne-
velés. Gyermekeinknek természetes,
hogy megismerkedünk lakókörnyeze-
tünkkel, Szerencs nevezetességeivel.

Ezeken túl pedig évszakonként több
alkalommal is ellátogatunk közeli ve-
teményeskertekbe, ahol figyelemmel
kísérjük és részt is veszünk az éppen
aktuális munkálatokban. Felfedezzük
a változásokat, fejlõdési, érési folya-
matokat. Megismertettük õket növényi
eredetû hulladékok újrahasznosításá-
val, a komposztálással, ezáltal bõvült
szókincsük is. Számba vesszük a ház
körül élõ állatokkal, azok hasznát, meg-
figyelve viselkedésüket, táplálkozásu-
kat, testfelépítésüket. Az õsszel voltunk
gyümölcsszüreten, veteményeskerti
betakarításon és az óvoda udvarán a
gyerekek örömére dióverésen is. A be-
gyûjtött termést el is fogyasztottuk. A
mindennapokban törekszünk arra,
hogy gyermekeinknek fontos legyen
környezetük tisztasága. Az elejtett,
használt papírzsebkendõnek és egyéb
hulladékoknak az óvoda udvarán is a
szeméttárolóban a helyük. A hosszú-
ra nyúlt õsz során többször is elõfor-
dult, hogy az avarban való játszáson
túl közösen gyûjtöttük össze a faleve-
leket. Tavalytól több lehetõség is adó-
dott a gyerekek környezettudatos vi-
selkedésének alakítására.

Óvodánkban a RE LEM Kht. elhe-
lyezett egy használtelem-gyûjtõt. Rög-
zíteni igyekszünk gyermekeinkben,
hogy az elemek a bennük lévõ ve-

szélyes, környezetkárosító anyag mi-
att kiemelt figyelmet érdemelnek. No-
vemberben részt vett óvodánk a ZHK
Kft. által hirdetett szelektív hulladék-
gyûjtõ versenyen PET-palack és új-
ságpapír kategóriákban. Csoportunk
tagjai nagy lelkesedéssel vették rá
szüleiket arra, hogy az újrahasznosít-
ható anyagokat behozzák az intéz-
ménybe. Egy alkalommal készítettünk
újságokból „újra”-papírt is, ami nagyon
tetszett a kicsiknek. Bizonyos csoma-
golóanyagok károsak a természeti kör-
nyezetre, ezért azok újrahasznosítá-
sával kevesebb szemét keletkezik.
Csoportunk a gyûjtési akciótól füg-
getlenül alkalmanként ellátogat a Fecs-
kés településrészen található szelektív
gyûjtõhöz, ahová mindig viszünk PET-
palackot, újságpapírt. A felnõttek szí-
nes és befõttes üvegeket is elhelyez-
nek a tárolókban. Ilyenkor minden eset-
ben elmagyarázzuk a szétválogatott
hulladékok késõbbi felhasználási le-
hetõségeit. Ismerjük a szelektívgyûjtõ
konténerek színének jelentését is (pl.:
sárga – PET-palack, zöld – színes
üveg, szürke – papírgyûjtõ). Az inter-
neten Kuka tündér címmel megjelent
egy felhívás, amelyre pályázatot ké-
szítettünk. Nagy örömünkre ezt ked-
vezõen bírálták el és nyertünk egy sze-
lektív hulladékgyûjtést bemutató logi-
kai- és készségfejlesztõ játékot. Mind-
ezekkel szeretnénk elõsegíteni, hogy
gyermekeink a környezet védelmében
tudatosan vegyenek részt, és ebben a
szüleikre is legyenek hatással. 

Latkovics Györgyné óvónõ, 
Gyárkerti Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsõde

TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL 
A BOLYAIBAN

Napjainkban nagy kihívás az is-
kolai tehetséggondozás gyakorlatá-
ban, hogy összeegyeztessük az in-
tegráció és a differenciált fejlesztés
elvét, s megtaláljuk a hatékony szer-
vezeti formákat, módszereket. Az
idén február 22-én azzal a céllal gyûlt
össze négy B.-A.-Z. megyei város ok-
tatási intézményének vezetõsége és
a Debreceni Egyetem szakértõje,
hogy megbeszéljék ezeket az utakat,
s tanulmányozzák a szerencsi Bolyai
iskola ezen a téren szerzett tapasz-
talatait. Maczkoné Matlák Julianna
igazgató beszámolója minden fon-
tos elemét tartalmazta a korszerû te-
hetségfejlesztésnek, amelyeket az
intézmény szerzett a kiemelkedõ
képességek kibontakoztatása terén az

elmúlt másfél évtizedben. Eredmé-
nyeik nemzetközi szinten is mérv-
adóak. Az ózdi Vasvári Úti Általá-
nos Iskola, a kazincbarcikai Kazin-
czy Általános Iskola és a mezõkö-
vesdi Összevont Általános Iskolák
igazgatói és tehetségprogramjának
vezetõi gazdag munícióval felvér-
tezve távoztak a tanácskozásról, biz-
tos támpontokat kaptak ahhoz, ho-
gyan tudnak nagy lendületet adni is-
koláikban a korszerû tehetséggon-
dozásnak, amelyeknek elsõ lépéseit
tették meg az elmúlt tanévben, s most
kívánják programjukat kiterjeszteni
az iskola minden tanulójára. 

Balogh László tanszékvezetõ
Debreceni Egyetem Pedagógiai–

Pszichológiai Tanszék

TUDÁSPRÓBA ANGOLUL A RÁKÓCZIBAN
Körzeti angol vetélkedõt rendez-

tek február 27-én a szerencsi Rákóczi
iskolában. A kistérség településeirõl
az elõzetes várakozást meghala-
dóan összesen 36 diák érkezett a ver-
senyre. 

A program megnyitóján a házigazda
intézmény kéttannyelvû tagozatának
hallgatói rövid mûsorral köszöntötték
a vendégeket. A hetedik és nyolca-
dik osztályos résztvevõk két kategó-
riában mérték össze tudásukat. Elsõ-
ként beszélt szöveg értése volt a fel-
adat, amiben a Szerencsen dolgozó
Claudia Page, amerikai tanárnõ volt
a szervezõk segítségére. Ezt követõen
magnóról hallgatták az idegen nyel-
vû mondatokat a fiatalok, majd a ve-
télkedõ végén négyoldalas olvasás- és
íráskészségfejlesztõ gyakorlat várt rá-
juk. A szerencsi, megyaszói, tiszalú-

ci és prügyi gyerekeknek a verseny le-
hetõséget biztosított tudásszintjük fel-
mérésére, a pedagógusok pedig ta-
pasztalatokat gyûjtöttek a nyelvokta-

tásban alkalmazott különbözõ tanítási
módszerek hatékonyságáról.

A látogatók betekintettek a középiskola életébe.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

A feladatok megoldása alapos ismereteket igényelt. 

Népes mezõny gyûlt össze a szépkiej-
tési versenyre.

FESTETTEK, RAJZOLTAK 
ÉS HAJTOGATTAK

A gyerekek szívesen végezték a változatos fela-
datokat.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/
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ELFOGADOTT ÜZLETI TERV 
A város önkormányzata február 15-

én jóváhagyta a Szerencsi Városüze-
meltetõ Kht. 2007. évi üzleti tervét. A
taggyûléssé alakult képviselõ-testület
egy tartózkodással értett egyet az elõ-
terjesztéssel.

A város idén 150 millió forint támo-
gatást biztosít a kht.-nak, amit 93 mil-
lió forint saját bevétellel egészítenek ki.
Az elképzelések szerint ebben az év-
ben is virágpompába öltözik majd a bel-
város és a 37-es számú fõút átkelési sza-
kasza, amihez a növények többségét a
saját kertészetükben, üvegházakban és
fóliasátrakban állítják elõ. Tavasztól fo-
lyamatosan kaszálják majd a település
zöldterületeit és az egykori állatvásár-
téren folytatják a faiskola kialakítását.
A társaság három helyi sportlétesít-
ményt – sportcsarnok, tanuszoda, sport-
telep – üzemeltet. Feladataik között sze-
repel továbbá a temetõfenntartás, út- és
hídkarbantartás, a csapadékvíz-elveze-
tés és a lakásgazdálkodás egyaránt. 

A taggyûlésen Tóth István ügyveze-
tõ igazgató ismertette, hogy az idei év-
re szóló üzleti terv tartalmában közel
azonos azzal, ami alapján tavaly vé-
gezték a munkájukat. A rendelkezésre
álló források és a kiadások tervezésé-
nél a realitásokat vették alapul. A be-
vételi oldalon szereplõ összeggel a ter-
vezett tevékenységeket el tudják látni
és az intézmények is biztonsággal üze-
meltethetõk. Heves János felügyelõbi-
zottsági elnök úgy vélte, hogy évrõl év-
re több feladata a városellátó társaság-
nak, amivel a vezetõségre háruló ter-

hek is növekednek. Az elmúlt években
jelentõsen javultak a cég elhelyezési kö-
rülményei és eszközellátottsága. Ennek
a közösségi érdekeket szolgáló fejlõ-
désnek a jövõben is folytatódnia kelle-
ne, amihez szükség lenne a telephely-
ük mögötti terület megvásárlására. A tár-
saság 12 tevékenységi kört lát el, ami a
városnak összesen 150 millió forintjá-
ba kerül. Ez olyan takarékos gazdálko-
dásra utal, ami példaértékû. Gál And-
rás arra hívta fel a figyelmet, hogy a vá-
ros intézményei elõszeretettel veszik
igénybe a kht. segítségét, amiért nem
kérnek pénzt. Ez megnehezíti a hely-
zetüket, amit úgy lehetne elkerülni, hogy
mindenkinek leszámláznák az elvégzett
munkát. Egeli Zsolt a temetõk rendbe-
tételének elõsegítésére szervezõdött
alapítvány felõl érdeklõdött. A képviselõ
szerint a közterületek használatáért kért
pénz jelentõs bevételt jelenthetne a köz-
hasznú társaságnak. Ez részben rek-
lámfelületek értékesítésébõl és parko-

lási díjakból származhat-
na. Szerencs fõutcáján több-
ségükben a kereskedõk par-
kolnak, amin ezzel a mód-
szerrel változtatni lehetne.
Hidegkúti Ákos nem értett
egyet a parkolási díj beve-
zetésére tett javaslattal. Sze-
rinte az önkormányzatnak
új területeket kellene erre a
célra hasznosítani, mert va-
lóban alig lehet autóval
megállni a belvárosban. Ta-
kács István szerint – távol-
létében a polgármester tol-

mácsolta álláspontját – a szerk. megj.
– tíz százalékkal kellene csökkenteni a
városüzemeltetõ társaság költségeit. A
cég telephelye mögötti terület megvá-
sárlására pedig nincs pénz. A képvise-
lõ javasolta, hogy a Rákóczi-várban a
szálloda egykori turistaszárnyában ala-
kítsanak ki képtárat, ami növelné Sze-
rencs idegenforgalmi vonzerejét. Danyi
László kiemelte, hogy a takarékosság a
kht.-ra is vonatkozik, de a költségek ja-
vasolt csökkentésével nem ért egyet. Jo-
gos elvárás a céggel szemben, hogy tisz-
tán tartsa a várost, emellett számos ké-
réssel is hozzájuk fordulnak. A képvi-
selõ köszönetet mondott az ondi temetõ
gondozásáért, a nyári parkfenntartásért
és takarításért. Heves János szerint
könnyû kimondani azt, hogy csökken-
teni kell a kiadásokat. A cégnek költ-
séghatékonyan kell mûködnie, de nem
százalékos lefaragás alapján. A telep-
hely bõvítésére pedig szükség van. Ege-
li Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy
az elõírások szerint 2009-ig meg kell
szûnniük a közhasznú társaságoknak.
Ezért a városüzemeltetõ cégnek is új mû-
ködési formát kell majd találni. Azt is
célszerû lenne átgondolni, hogy egy ki-
sebbségi tulajdonostársat vonjanak be
a mûködtetésébe, bizonyos részese-
déssel a menedzsmentet is érdekeltté té-
ve az eredményes gazdálkodásban. 

Tóth István ismertette: amennyiben
az önkormányzattól felhatalmazást
kapnak rá, bevezetik a fizetõs parko-
lás rendszerét a településen. A Szerencsi
Temetõkért Alapítvány létezik, anya-
giakkal azonban nem rendelkezik és az
elmúlt években olyan pályázati kiírás
sem volt, amin szerepelhettek volna. A
szálloda egykori turistaszárnyát jelen-
leg a vendégek étkeztetésére használ-
ják. A társaság költségvetése feszített,
abból már csak a feladatok számának
csökkentésével lehet lefaragni. Róna-
völgyi Endréné polgármester emlékez-
tetett, hogy néhány éve mostoha kö-
rülmények között dolgoztak a város-
üzemeltetõ társaság munkatársai. Több-
ségében bontott anyagokból sikerült az
új irodaépületet felhúzniuk, ami így alig
jelentett költséget. A cég a közcélú és
közhasznú programok keretében sok
embert foglalkoztat. A kht.-nek válla-
latként kell mûködnie, hiszen a költ-
ségek náluk is jelentkeznek. A teme-
tõgondozás napjainkban közmunká-
sokra épül, ami miatt ciklikusan tud-
nak eleget tenni a feladatnak. Ennek a
jövõbeni megoldása, valamint a bel-
városi fizetõs parkolórendszer kialakí-
tása és az új mûködési forma kialakí-
tása átgondolást igényel. 

A taggyûlés Hidegkúti Ákos tartóz-
kodása mellett elfogadta a Szerencsi Vá-
rosüzemeltetõ Kht. 2007. évi üzleti ter-
vét. Heves János alpolgármesteri meg-
bízatása miatt az összeférhetetlenségi
szabályokra hivatkozva kérte felmentését
a felügyelõbizottsági tagsága alól, amit
a taggyûlés elfogadott, helyére Bíró Ist-
vánt választotta meg a tulajdonos. Miu-
tán Heves János elnök volt a felügye-
lôbizottságban, a tisztség betöltésérôl ké-
sôbb döntenek.

2007-es évadnyitó közgyûlését
tartotta február 25-én a Szerencsi
Horgászegyesület. A programon
Honfi László elnök üdvözölte a tag-
ságot, majd a teremben lévõk egy-
perces néma felállással tisztelegtek
az elmúlt évben elhunyt Puskás Já-
nos, volt egyesületi elnök emléke
elõtt. 

Kádas János titkár, a szervezet ta-
valyi tevékenységérõl számolt be, ki-
emelve, hogy a tervezett programo-
kat ezúttal is eredményesen végre-
hajtotta a civil szervezet. Újra sike-
res volt a házi horgászverseny és a
nyári ifjúsági tábor. Ez utóbbira az
utánpótlás-nevelés érdekében nagy
gondot kívánnak fordítani. A köz-
gyûlés két tiszt-
ségviselõt vá-
lasztott ezen a
délelõttön. Az
egyhangú sza-
vazás eredmé-
nyeként a gaz-
daságvezetõi fel-
adatokat ezen-
túl Sashalmi Jó-
zsef végzi, míg a
fegyelmi bizott-
ság elnöki tiszt-
ségét Kiss Lajos
látja el a jövõ-
ben. Zsótér Já-
nos, a felügyelõ
bizottság elnöke
arról számolt be,
hogy az elvég-

zett vizsgálat az egyesület gazdasági
elszámolásaiban szabálytalanságot,
vagy jogszabályba ütközõ eltérést
nem tárt fel. Sashalmi József pénzü-
gyi tájékoztatójában kiemelte, hogy
a tagdíjakból idén közel négymillió
forint saját bevételre számít az egye-
sület. Ebbõl az összegbõl továbbra is
jut majd pénz a vízterületek gondo-
zására, 650 ezer forintot fordítanak
haltelepítésekre. A tervek szerint to-
vább folytatódik a Homokos tó part-
rendezése és mederkotrása. A mint-
egy hatszáz tagot számláló Szeren-
csi Horgászegyesület az idén is meg-
rendezi az immár hagyományos Spi-
sák Lajos-emlékversenyt, ahol a vál-
lalkozó kedvû sporttársak kipróbál-
hatják halfogó tudományukat.

A szerencsi szalmatüzelésû erõmû
tervezett megépítése ellen foglalt ál-
lást február 21-én kiadott nyilatkoza-
tában az ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-
zottság Egyesület. 

A civil szervezet szerint a létesítmény
megjelenésével veszélyezteti a tokaji vi-
lágörökségi terület kultúrtáji értékeit. A
beruházást megvalósító BHD Hõerõ-
mû Kft. válaszában megerõsítette: a lé-
tesítmény a Világörökségi Tervtanács vé-
leményének és a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal észrevételeinek a be-
tartásával készül majd el. Rónavölgyi
Endréné, Szerencs polgármestere sze-
rint az erõmû valójában elõsegíti a To-
kaji Világörökség értékeinek a megõr-
zését. 

VESZÉLYBEN 
A TOKAJI KULTÚRTÁJ 

A ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-
zottsága (ICOMOS) szerint a tervezett
erõmû szöges ellentétben áll Szerencs
város jelenlegi rendezési tervével,
amely ezen a területen csak kilenc mé-
teres magasságú épületet engedélyez.
Szerintük az erõmû zavaró helyre te-
lepül, a több tömbszerû épületbõl ál-
ló együttese pedig tájidegen. A terve-
zett sematikus együttes egyes részei-
nek 34 métert megközelítõ tízemelet-
nyi magassága durva látványelem a vi-
lágörökségi védettségû területen. Meg-
jelenése súlyosan veszélyezteti a tájra
jellemzõ értékek megõrzését, a világ-
örökségi terület védelmét. Az ICOMOS-
nak mint a Világörökség Bizottság ál-
landó mûemlékvédelmi szakértõ tes-
tületének kötelessége felhívni a figyel-
met a tervezett beruházás veszélyére,
mert megvalósítása sérti a Tokaj-Hegy-
alja kultúrtáj, a tokaji borvidék világ-
örökségi területet, látványa tönkre te-
szi a tájat. Tüzelõanyag-ellátása csak
külsõ területekrõl történhet, ami a kör-
nyezetre jelent különös veszélyt. Az
ICOMOS felhívja az építtetõk és a vá-

ros vezetõinek a figyelmét, hogy a hely-
szín körültekintõ kijelölésével, ki-
használatlan ipari együttesek haszno-
sításával olyan helyszínen és olyan tech-
nológia megválasztásával valósítsák
meg elképzelésüket, ami megjelené-
sével nem veszélyezteti a világörökségi
terület kultúrtáji értékeit – áll a nyilat-
kozatban.

FIGYELEMBE VETTÉK A VILÁG-
ÖRÖKSÉGI SZEMPONTOKAT

– A kizárólag mezõgazdasági alap-
anyagokat felhasználó erõmû az al-
kalmazott világszínvonalú technoló-
giának köszönhetõen környezetvédel-
mi szempontból mindenben megfelel
az elõírásoknak, amit a 2007. február
12-én lakossági közmeghallgatással
lezárult szakhatósági vizsgálat is meg-
erõsített – emeli ki sajtónyilatkozatá-
ban a BHD Hõerõmû Kft. Ismertetik,
hogy létesítmény elõzetes terveit az el-
múlt év decemberében a Világörökségi
Tervtanács véleményezte, azokkal kap-
csolatban a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal is megtette az észrevételeit.
A beruházók ezek figyelembe vételé-
vel átdolgozták a terveket, így a léte-
sítmény felépítésénél a Tokaji Világ-
örökség szempontjai maximálisan ér-
vényre jutnak. 

Ilyen erõmûvek Európa több orszá-
gában mûködnek (Dánia, Spanyolor-
szág, Anglia), többek között a szintén
a világörökség részét képezõ Cambrid-
ge közelében, Ely helységben, ahol a
létesítmény tájképbe illesztését a Sze-
rencsen tervezetthez hasonló módon ér-
ték el. Építészeti szempontból így biz-
tosítható a tájra jellemzõ értékek meg-
õrzése és a világörökségi peremterület
védelme. A beruházás az egész térség-
re kedvezõ hatást gyakorol. A magas
munkanélküliséggel küzdõ vidéken 133
embernek biztosít közvetlen álláshelyet
– emeli ki a BHD Hõerõmû Kft. A szal-
ma és kukoricaszár begyûjtésével pe-
dig mintegy 50 ezer hektár mezõgaz-
dasági területen válik gazdaságosabbá
a termelés. A 15 ezer hektár, viszony-
lag rosszabb minõségû földterületen te-
lepítendõ energiafûvel 300 ember jut ke-
nyérkereseti lehetõséghez. A szalma bá-
lázása idényjelleggel 75 dolgozónak biz-
tosít jövedelmet. Az sem mellékes,
hogy a borvidéken keletkezõ szõlõve-
nyige energetikai célú hasznosításával
a szõlõsgazdák is pótlólagos bevételi for-
ráshoz jutnak.

ILLESZKEDIK A KULTÚRTÁJBA,
AZ EMBEREK JAVÁT SZOLGÁJA 

– Szerencs Város Önkormányzata
fontosnak tartja a szalmatüzelésû erõ-
mû megépítését, amelynek a megva-
lósítása a térségben élõ emberek ér-
dekeit szolgája és messzemenõen fi-
gyelembe veszi a Tokaji Világörökség
érdekeit – fogalmazott az ICOMOS nyi-
latkozatára reagálva Rónavölgyi End-
réné polgármester. – A helyi képvise-
lõ-testület az elmúlt években már bi-
zonyította a táj védelme, a természe-
ti környezet iránti elkötelezettségét,
amikor nem támogatta a borvidék pe-
remén a használt akkumulátorokat
feldolgozó üzem létrehozását. A mos-
tani beruházás azonban találkozik az
önkormányzat elképzeléseivel, har-
monizál a testület által elfogadott és

módosított általános rendezési tervé-
vel. A város határában lévõ ipari park-
ban – amint a neve is jelzi – került ki-
jelölésre ilyen jellegû beruházásokra
terület. Az elmúlt években mintegy fél-
milliárd forintot fordított Szerencs az
iparterület infrastruktúrájának fejlesz-
tésére. A településen évszázados ha-
gyománya van a mezõgazdasági alap-
anyagok feldolgozásán alapuló ipar-
nak, amelyre a több mint egy évszá-
zada mûködõ helyi cukorgyár is pél-
daként szolgál. Ez üzem az egyik meg-
határozója annak a látványnak is, ami
Hegyalja kapujában fogadja az érke-
zõket. Az új erõmû teljes mértékben
illeszkedik a hagyományokhoz, amel-
lett hogy méretében kisebb, kinézet-
ében igényesen tervezett, a részleges
földbe süllyesztéssel, a 37-es számú
fõút mellett domb létesítésével és fá-
sítással nem lesz idegen a környezet-
tõl. Rónavölgyi Endréné szerint az új
erõmû valójában nem veszélyezteti,
hanem elõsegíti a Tokaji Világörökség
értékeinek a megõrzését. A szerencsi
önkormányzat az emberek és a ter-
mészeti környezet érdekeinek a fi-
gyelembe vételével támogatja a be-
ruházást, ami találkozik a lakosság
többségének a véleményével – erõsí-
tette meg a polgármester.

AZ ÚJ ESZTENDÕ TERVEI

TILTAKOZÓ ÉS TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK 
A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛRÕL

Rónavölgyi Endréné polgár-
mester.

Hujber Ottó, a BHD Hõerõmû Kft.
ügyvezetõ igazgatója.

Az elmúlt években megújult az irodaépület.

Kádas János (balra) a szervezet tavalyi mûködésé-
rõl tájékoztatta a tagságot.



Hosszú beszélgetés elõzte meg az
alábbi írást. Úgy terveztem, hallok né-
hány gondolatot pedagógusi pályájáról,
amit majd papírra vetek. Kovács Imre
bácsi (fotónkon) azonban sok-sok em-
lékkel fogadott. Néhány óra elteltével
arra gondoltam: biztosan kevesen tud-
ják, hogyan lett az egykori monoki ács-
inasból tisztes tanító. 

Kovács Imre 1928-ban született
Monokon, mélyen vallásos, római ka-
tolikus család harmadik, legifjabb gyer-
mekeként. Hét-hét esztendõ korkü-
lönbség van a három testvér között. Édes-
apja díszkõmûves volt. Talán sokan hal-
lottak ezekõl a messzi földön híres mo-
noki mesterekrõl. Édesapja kereste a
pénzt, a család többi tagja pedig az ott-
honi kilenc hold földön gazdálkodott.
Soha nem voltak anyagi gondjaik, az
élelmet maguknak termelték. Minden
esztendõben két disznót vágott a csa-
lád. A gyerekeket édesanyjuk szépen öl-
töztette. Húsvétra mindig egy-egy öltöny
új ruhát kaptak. Így indultak a fiúk lo-
csolkodni. Nõvére késõbb a falu leg-
gazdagabb parasztjához ment férjhez,
bátyja pedig hentes-mészárosnak tanult. 

– Szép kisfiúnak mondtak és legény
koromban is sokat forogtak utánam a
lányok – emlékszik vissza a napjaink-
ban már 79 esztendõs Imre bácsi. –
Nagyon boldog családban nõttem fel,
ahol egyetlen rossz szó sem hangzott
el. 

– A monoki templomsoron születtem
– meséli. – Hároméves koromig közös
lakásban éltünk az apám testvérének a
családjával. A nagy iskola mellett lakott
egy zsidó mészkereskedõ, akitõl szüle-
im késõbb megvásárolták a házat.
Felújítottuk és 1935-ben ebbe a gyö-
nyörû lakásba költöztünk be. Ide tarto-
zik egy kis történet: Monok gidres-göd-
rös kis falu. A költözködéskor a szekérre
pakoltuk fel a bútort, majd a tetejére
engem is felraktak. A falu közepén lévõ
kiszáradt patakmederben az ökrös kocsi
felborult. Velem együtt.

AZ ÁCSINAS,
A SZABÓLEGÉNY ÉS A TANÍTÓ
Kovács Imre Monokon végezte el a

hat elemit. Két esztendeig agráriskolá-
ba járt, ahol megtanították vetemé-
nyezni, kapálni, gyomlálni és szinte min-
den létezõ mezõgazdasági munkára. –
Akkor már a szüleimnek tervei voltak
velem. Elõször egy ácsmester mellé adtak
– folytatta Imre bácsi. – Hosszú, vékony,
cingár gyerek voltam, hirtelen megnõt-
tem. No, de ácsinasként a bárdot nem
bírtam emelni, így Ördög Józsi bácsi, a
mester azt mondta az édesapámnak: ez
a gyerek nem idevaló, ne erõltessétek!
Aztán Szerencsen élt egy híres szabó-
mester, õ vett fel engem tanulónak.
Gombokat válogattam, takarítottam, a
kész ruhákat hordtam ki házhoz. Néhány
fillért is kaptam a munkámért. Esténként
azonban a szabómûhelybe jártak az
örömlányok és a katonatisztek. Én ettõl
úgy megundorodtam, hogy felkaptam
az édesapámtól kapott zöld katonalá-
dát, és szó nélkül otthagytam a mestert.
Hazamentem Monokra.

Barátaim akkoriban a polgári iskolá-
ba készültek és a helyi tanítóhoz jár-
tak felkészítõre. Három napig sírtam ott-

hon, hogy én is tanulhassak. A szüle-
im ekkor azt mondták: Kisfiam!
Beleegyezünk, de csak akkor, ha kán-
tor-tanítónak tanulsz! Az leszek, édes-
anyám! – feleltem. Kis idõ múlva az elsõ
és második osztály tananyagából ma-
gánvizsgát tettem a szerencsi polgári-
ban. Ez egy különleges középiskola volt,
amit 1919-ben a tanácsköztársaság
után létesítettek. A harmadik évfo-
lyamtól felvettek nyilvános tanulónak.
A mai 2-es ABC melletti épületbe jár-
tam be minden nap gyalog Monokról.
Késõbb édesapám a Hangya Szövet-
kezetbõl hitelre vásárolt egy biciklit,
azzal, hogy õ az akkor épülõ csokolá-
dégyárba jár majd vele dolgozni.
Megsajnált és én kaptam meg a ke-
rékpárt. Reggel be, majd délután visz-
sza. Az iskola után már belefért egy kis
udvarlás is. Sokszor megálltunk a le-
gyesbényei lányokkal diskurálni, meg
olykor fürödni a bekecsi strandon. Az
utolsó idõkben már háború volt. Mi, ne-
gyedikesek szolgálatot adtunk, légiria-
dó esetén értesítettük az osztályokat. 

Az ifjú Kovács Imre a háború alatt a
négy polgári végzettséggel írnokként dol-
gozott a monoki községházán. Számos
szép és kevésbé jó emlék fûzi ezekhez
az idõkhöz. A szülõknek tett ígéret azon-
ban mindig ott lebegett gondolataiban. 

– 1945 õszén a helyi református lel-
késszel beszélgettem, és arra terelõdött
a szó, hogy mennyire szeretnék tanító
lenni. – Tudod mit – mondta Molnár Feri
bácsi, – megpróbállak bejuttatni
Sárospatakra! Felvettek, de csak az elsõ
évet végezhettem el a Bodrog-parti vá-
rosban. Mivel római katolikus voltam,
kinéztek a református tanítóképzõbõl.
Az igazgató – aki biológiát tanított – egy-
szer azt mondta nekem: kisfiam, vagy
továbbállsz innen, vagy megbuktatlak!
Hazamentem. Molnár Ferenc tisztele-
tes úrnak meséltem az esetet, aki azon-
nal írt egy levelet Miskolcra, az evan-
gélikus tanítóképzõ igazgatójának.

– Vidd magaddal – adta kezembe az
ajánlólevelet – és hivatkozz rám! Ide is
felvettek. Négy esztendõ elteltével,
1949-ben végeztem el a líceumot.

Kovács Imre az érettségi után három
évig a monoki erdészetnél bérszám-
fejtõként dolgozott, közben kántor-
kodott is szülõfalujában. A párttitkár
nem volt vele kibékülve és emiatt el
kellett búcsúznia a munkahelyétõl.
Felvették a Borsod Megyei Állami
Építõipari Vállalathoz, ahol kalkulá-
torként dolgozott. Az építkezések
pénzügyi teljesítésének ellenõrzése
volt a feladata. 

– Késõbb a volt monoki kántorral,
Szabó Andrással beszélgettem – folytatja
emlékezését Kovács Imre.

– Õ akkor a megyei mûvelõdési osz-
tály vezetõje volt és felajánlotta nekem,
hogy menjek Ondra tanítani, mert ott
megüresedett egy állás. Jelentkeztem
Négyessy Pista bácsinál, majd 1953. ok-
tóber 1-jén munkába álltam. Elsõ, má-
sodik és harmadik osztályt tanítottam,
majd az igazgatóm azt mondta: készülj
a képesítõre! Idõközben megnõsültem.
1953-ban született elsõ házasságomból
Imre nevû fiam. Ugyanebben az évben
december 23-án tettem le a képesítõ vizs-
gát. Akkor kaptam meg a státuszt. Mivel
késõbb elváltam, büntetésbõl elhe-
lyeztek a Rónahátra, majd Takta-
harkányban is dolgoztam.

1961-ben Pécsen üdültem, ahol meg-
ismerkedtem egy hajdúdorogi kislány-
nyal. Három nap elteltével úgy jártunk-
keltünk, mint akik örökké összetartoz-
tak. Eldöntöttük, hogy amint letelik a két
hét, hazamegyünk és összeházaso-
dunk. A nyaralás után kétszer utaztam
le Hajdúdorogra. Az édesanyja nem ked-
velt meg, de Gizella és én hajthatatla-
nok voltunk: összekötöttük életünket. 

Taktaharkányban nem kaptunk lakást,
így feleségemet Ondra küldtem, hogy

jelentkezzen Négyessy Istvánnál, aki sze-
rencsére tárt karokkal várt minket. A har-
kányi téesz platós kocsijával 1961-ben
újra Ondra költöztem. Feleségem is itt
dolgozott, visszakaptuk a korábbi szol-
gálati lakást és nagyon boldogok vol-
tunk. 1963-ban született meg Gábor
fiunk, majd egy évvel késõbb Péter. Azt
hiszem, nekik is olyan örömteli gyer-
mekkoruk volt, mint annak idején
nekem.

A körzetesítés után csak az alsó ta-
gozat maradt Ondon. Feleségem elsõ
és harmadik, én a második és negye-
dik osztályban tanítottam. Az iskola volt

a mûvelõdés központja. Mûködtettük a
könyvtárat, népmûveléssel foglalkoz-
tunk, pávakört vezettem. A tanítás mel-
lett egy ideig az ondi téesz fõkönyve-
lõje is voltam. 1972-ben kérelmeztem
a pedagógus hitelt, egy évvel késõbb köl-
töztünk be az újonnan épített szeren-
csi házunkba. 

A BOLDOG ÖREGKOR…
2007-et írunk. Imre bácsi ma is a

Landler Jenõ utcai családi fészekben él.
Mint mondja: mindene megvan, amire
egy idõs embernek szüksége lehet.

Boldogan emlékszik vissza életére. –
1988-tól vagyok nyugdíjas – emelte ki.
– Az életem ma is kiegyensúlyozott. Hála
Istennek, az egészségem nem romlott
meg. Annak ellenére, hogy a sors néha
hátrányos helyzetbe szorított, kevés a
hozzám hasonló szerencsés ember, aki
tele van optimizmussal, és aki az éle-
tét szépnek, jónak, érdekesnek és tar-
talmasnak találta – vallja az egykori ta-
nító. – Mindig azt végezhettem, amit sze-
rettem. Nincs nálam boldogabb apa és
nagyapa, aki büszke két sikeres fiára és
öt csodaszép unokájára!                       

Muhi Zoltán

Tavaly sem csökkent a külföldiek ér-
deklõdése Magyarország iránt. A kör-
nyezõ országokból elsõsorban mun-
kavállalás céljából a családtagokkal
együtt érkeznek az állampolgárok ha-
zánkba, ezért gyakoribbá váltak a
családegyesítések. A fiatalok is több ké-
relmet nyújtottak be, õk elsõsorban
egyetemeken, fõiskolákon kívánnak ta-
nulni – hangzott el a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal Észak-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságán
február 20-án Miskolcon megtartott
sajtótájékoztatón.

– A letelepedési szándékkal érke-
zõk számának emelkedése jelentke-
zik a statisztikai adatokban is, hiszen
közel tíz százalékkal nõtt a 90 napot
meghaladóan, életvitelszerûen
Magyarországon tartózkodni kívánó
külföldiek aránya a 2005-ös adatok-
hoz viszonyítva, amely adat az észak-
magyarországi régióban lényegesen
magasabb – hangsúlyozta Végh
Zsuzsanna. A Bevándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatal fõigazgatója
az elmúlt év munkájáról szólva ki-
emelte: – Az illegális migráció tekin-
tetében is folytatódott a korábbi ked-
vezõ tendencia, hiszen harminc szá-
zalékkal csökkent a jogsértõ külföl-
diekkel szemben indított eljárások
aránya, ami elsõsorban a kiválóan mû-
ködõ, összehangolt ellenõrzési rend-
szernek köszönhetõ. Javult az együtt-
mûködés a határõrséggel, a rendõr-
séggel, a vám- és pénzügyõrséggel és
a munkaügyi ellenõrzõ hatóságokkal.
A menekültek száma ugyan megkö-
zelítõleg ötszáz fõvel növekedett
(2117 fõ), azonban nemzetközi ösz-
szehasonlításban még mindig ala-
csonynak tekinthetõ. Legálisan 586-
an érkeztek Magyarországra, míg il-
legálisan 1531 fõ lépte át az ország-
határt, menekültnek 99 személyt is-
mertek el. Országosan több mint a
duplájára növekedett a honosítási,
visszahonosítási kérelmek száma,
amely komoly kihívás elé állítja a hi-
vatal dolgozóit. A legnagyobb az ará-
nya a román állampolgároknak (66%).
Végh Zsuzsanna az idei esztendõ
legfontosabb feladatai között említette
a július 1-jén hatályba lépõ két tör-
vény végrehajtásából adódó felada-
tokat. Az egyik jogszabály a szabad
mozgással rendelkezõ személyek be-
utazásáról és tartózkodásáról, vagyis
az Európai Unió polgárairól szól, a
másik pedig a harmadik országbeli kül-
földiek beutazását és tartózkodását
szabályozza. Megváltozik az ügyin-
tézés menete, a jogosultságok rend-
szere, új okmányok kerülnek forga-
lomba, ami egyúttal azt is jelenti, hogy
az egész nyilvántartás átalakul. A fõ-
igazgató kiemelte, hogy a migrációs
ügyek intézésében elsõsorban a gaz-
daságpolitikai, oktatáspolitikai, nem-
zetpolitikai céloknak kell érvénye-
sülnie, ugyanakkor határozottan fel-
lép a hatóság az illegális migráció min-

den formájával, különösen az em-
bercsempészettel és az emberkeres-
kedelemmel szemben.

Baróczi Andrásné a régiós szervezet
tevékenységérõl szólva kiemelte, hogy
a forgalom az elõzõ évhez hasonlóan
alakult az igazgatóságon: tavaly 12
ezren fordultak a három megye ügy-
félszolgálati irodáihoz, akiknek a ké-
relmeit minden esetben a törvényes ha-
táridõn belül, sorban állás nélkül el-
intézték. Az igazgató kitért arra, hogy
az országos tendenciával ellentétben
a régióban enyhe mértékû növekedést
tapasztaltak a meghívólevelet igénylõk
számában. Új feladatként jelentkezett
2006. január 1-jétõl a nemzeti tartóz-
kodási engedélyek kiállítása, azonban
az elõzetes becslésekkel ellentétben,
viszonylag kevesebben, mindössze
hatvankilencen nyújtottak be kérelmet.
Az igénylõk többsége román és ukrán
nemzetiségû volt. Az észak-magyar-
országi régióban növekszik a német ál-
lampolgároknak a jelenléte is, akik
nyugdíjas éveiket saját tulajdonú in-

gatlanban kívánják ezen a vidéken el-
tölteni. Meghatározó arányt képvisel-
nek a szlovák állampolgárok, akiknek
a többsége közép-, illetve felsõfokú ta-
nulmányait folytató diák. Az Európai
Unió többi országából érkezõk általá-
ban magyar állampolgárok családtag-
jaiként igénylik a dokumentumok ki-
állítását. Tartózkodási engedélyért a
2005. évihez hasonló számban for-
dultak a hivatalhoz. A román és ukrán
állampolgárságú kérelmezõk döntõ
hányada mellett a mongol állampolgá-
roknak a száma az elõzõ évhez képest
jelentõsen emelkedett. Az elemzések
azt mutatják, hogy ennek az ügyfél-
körnek a dél-dunántúli régióban meg-
szûnt a munkalehetõsége, ezért elsõ-
sorban Eger környékére helyezték át
székhelyüket. Varrodákban és köny-
nyûipari vállalkozásoknál dolgoznak.
A letelepedési kérelmek számában, az
országos átlaghoz képest nagyobb ará-
nyú (24,6 százalékos) növekedést re-

gisztráltak az elmúlt évben. Állam-
polgárság szerinti megoszlásban a
többség továbbra is a román és az ukrán
állampolgár, a kínaiak pedig a harmadik
helyen szerepelnek, ami mindössze 11
kérelmezõt jelent a három megye te-
rületén. Az ügyfélszolgálatokon dol-
gozók szakmai felkészültségét jelzi,
hogy 12 esetben fedeztek fel hamis ok-
iratokat, amit a külföldi állampolgár-
ok csatoltak kérelmeikhez a tartózko-
dási jogosultság megszerzése céljából.
Az igazgató tájékoztatójában közölte,
hogy továbbra sem jellemzõ a régió te-
rületén a jogsértõ külföldiek mozgása.
A szabálysértések elsõsorban a jöve-
delemszerzési tevékenységhez, kisebb
mértékben pedig az engedély nélküli
munkavállaláshoz kapcsolódtak, csu-
pán néhány esetben fordult elõ a tar-
tózkodás szabályainak megsértése.
Ezer jogsértõ külföldi közül százhárom
esetben idegenrendészeti kiutasítást
rendelt el a hatóság, amelyeket azon-
nal végrehajtottak. A külföldiek több-
nyire önként eleget tettek kötelezett-

ségüknek és távoztak az országból.
Mindössze kilenc esetben volt szükség
kitoloncolásra. 

Baróczi Andrásné a közrendvédelmi
bírságról szólva megemlítette, hogy a
kiszabásában élen jár az igazgatóság.
Azokkal a munkáltatókkal szemben,
ahol egyértelmûen megállapították a
jogsértést, következetesen alkalmaz-
ták a büntetést, aminek az összege az
elmúlt évben közel hárommillió forint
volt. A regionális igazgató a munkát ér-
tékelve kiemelte, hogy hatékonyabb volt
az illegális migrációhoz kapcsolódó más
jogellenes cselekmények elleni hatósági
fellépés. A dolgozók részérõl példás ma-
gatartást, hozzáállást tapasztaltak az ál-
lampolgárok. A szakszerû, gyors, em-
patikus ügyintézés az idei esztendõben
is alapvetõ célként került meghatáro-
zásra a Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatal Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóságán dolgozók-
nak.                                        S. L. 
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IMRE BÁCSI! HOGY TETSZIK LENNI?

CÉLKERESZTBEN AZ ELMÚLT ÉVI MIGRÁCIÓ

Végh Zsuzsanna (a fotón balra): Egyre több külföldi érkezik letele-
pedési szándékkal Magyarországra. Mellette Baróczi Andrásné.



Szerencs erdélyi testvérvárosa,
Nyárádszereda meghívására a Bocskai
István születésének 450. évfordulója
tiszteletére rendezett Bocskai Napok
ünnepségsorozat alkalmából tartóz-
kodott kis delegációnk február 16–18-
ig a Nyárád-mente központjában. A
küldöttség tagjai Heves János alpol-
gármester, Kalina Lajos és személyem,
mint képviselõk voltak. 

Románia EU-csatlakozását már a ha-
táron megtapasztalhattuk, s a Nagy-
várad–Kolozsvár–Marosvásárhely út-
vonalon a mi 37-esünket fölényesen
verõ minõségi úton haladhattunk. Igaz,
az egymást sûrûn követõ települése-
ken demonstrációs céllal kiállított rend-
õrautók, s az azokban kiszámíthatat-
lanul elhelyezett traffipaxok lassú ha-
ladásra intettek. Marosvásárhelytõl
már hazai minõségû utakon autóz-
hattunk, rögtön éreztük; otthon va-
gyunk. Vendéglátóink rögtön házi fõ-
zésû elixírrel kúrálták úti fájdalmain-
kat. Az egyhetes ünnepségsorozat a
Bocskai-kultusz erõsítését, a hagyo-
mányok ápolását, a magyarság meg-
maradását, kulturális önazonosulását
szolgálta, miután a román parlament
a kulturális autonómia megadását
célzó törvénytervezetet leszavazta.

Dászkel László polgármester adta át
rendeltetésének az európai uniós tá-
mogatásból – komoly lobbizások árán
– felépült kilencágyas idõsek szociá-
lis otthonát, ahol háromszemélyes
szobákban korábban soha nem látott
körülmények között lakhatnak az arra
rászorulók. Külön köszönetet mond-
tak mindazoknak, akik türelemmel ki-
várták, amíg munkájuk bére meg is ér-
kezett számlájukra. Megható volt a kis-
gyermekek ezen alkalomból adott ün-
nepi mûsora, s olyan tartalmú irodal-
mi alkotások válogatása, amely a mi
fülünknek szokatlan õszinteséggel szólt
az idõsek sorsáról.

Délután elkalandoztunk a Nyárád-
menti falvak közül ismertebb Szovátára
és Korondra. Utóbbiban társaim cso-
datévõ elixírt is vásároltak (kíváncsi le-
szek ennek hatására a következõ tes-
tületi ülésen). Este fergeteges jóté-
konysági kosaras bálra invitáltak a
Bocskai Dalkar javára, ahová a belé-
põ kizárólag párosával szólt, ezért mind
a négyen részt vettünk. (A szerencsi pol-
gármesteri hivatal gépkocsivezetõjével
együtt volt négyfõs a hazai delegáció.
– A szerk. megj.) A dalkar hölgyei kü-
lönbözõ, az énekekhez illõ jelmezek-
ben figurázták ki mindennapjaikat,
beleértve a város vezetését is.

A vasárnapi ünnepi református is-
tentisztelet méltó módon ötvözte
Bocskai szellemét, a szabadságáért és
vallásáért harcoló nemzete keserû sor-
sán cselekedni indíttatott fõnemes em-

beri nagyságát a ma kihívásaival. Ezt
követõen mi is megkoszorúztuk a
sokat hányódott Bocskai-mellszobrot,
mely végre nyugodtan nézheti talap-
zatáról Nyárádszereda fõterét. Ezt kö-
vetõen Zászlóhajtás néven méltó iro-
dalmi összeállítást láthattunk a koráb-
bi szerencsi képviselõ-testület felaján-
lásából korszerûsített mûvelõdési ház-
ban, a helyi líceum diákjainak elõ-
adásában.

A képviselõ-testület tagjaival való be-
szélgetés, illetve személyes tapaszta-
lataink alapján is jobb sorsra érdemes
a helyi diákság, mint amit jelen felté-
telek lehetõvé tesznek, ezért például
Simontornya testvérváros két tanuló szá-
mára biztosít ösztöndíjat magyarországi
középiskolai tanulmányokra.

Gondjaink ellenére a két város hely-
zete nem összemérhetõ, s ahogy mi
kacsintgatunk a nyugati félteke felé, úgy
szolgálhatunk mi is mintával, például
a jövõben esedékes szennyvízhálózat
kiépítése során. Szívesen látják a be-
fektetni, munkahelyet teremteni szán-
dékozókat, akik a polgármester úr e-
mail címén (primariamniraj@lorin-
fo.ro) vehetik fel a kapcsolatot.

Végezetül szóljon hozzánk Bocskai
István intelme: „.... Hite, nemzete és
hazája szeretõ embernek örök emlé-
közeti megmaradhat....”

Reményeim szerint április 20-án
Szerencsen üdvözölhetjük nyárádsze-
redai barátainkat.

Egeli Zsolt

Sorozatunkban olyan
szerencsi, vagy a városból
elszármazott fiatalokat
mutatunk be, akik pálya-
futásuk elején járnak és
életük alakulása példaként
szolgálhat az utánuk kö-
vetkezõ generációk szá-
mára.

– A gyermekkorom évei
Szerencshez kötõdnek –
idézi fel emlékeit a Ka-
nadában élõ Kistamás Le-
tícia. – A Rákóczi iskola di-
ákja voltam és máig jó
szívvel emlékszem vissza
az ott eltöltött évekre. Ta-
nulmányaimat a miskolci Korányi
Sándor Egészségügyi Szakközép-
iskolában folytattam. Az érettségit
azonban már nem tudtam letenni,
mert harmadik évfolyam után kiköl-
töztünk Kanadába. Édesanyám,
Szeretva Mária újra megházasodott
és a mostohaapám az észak-ameri-
kai országban élt. Így az anyukám,

a húgom és én bevándorlók lettünk
a távoli kontinensen. Kezdetben nem
nagyon tetszett az ötlet. Tizenhét éve-
sen nem örültem
annak, hogy el kell
hagynom a barátai-
mat, az iskolámat és
a hazámat.

– Az elsõ kanadai
hetek érdekesek vol-
tak, sok újdonsággal
találkoztunk – foly-
tatta Letícia. – A lé-
legzetünk is elállt,
mikor keresztülhaj-
tottunk a Sziklás-
hegységen. A lát-
vány annyira gyö-
nyörû volt, hogy
nem akartunk hinni
a szemünknek. A
hegyek a felhõkig
nyújtóztak és a csú-
csokat fehéren csil-
logó hó takarta.
Elõször British Co-
lumbiában laktunk,
egy kis településen.
A húgommal, Kata-
linnal ott végeztük el
a középiskolát. Most
pedig Calgaryban

élünk, ami az egyik legdi-
namikusabban fejlõdõ nagy-
város Kanadában. A közel-
múltban szereztem nõvéri
diplomát a helyi egészség-
ügyi fõiskolán. Most a kór-
házi gyakorlatomat töltöm.
Nagyon szeretem a mun-
kámat, ha még egyszer dön-
tenem kellene, ugyanezt vá-
lasztanám. Az édesanyám
tanítónõként dolgozik, Kati
pedig tavaly fejezte be az is-
kolát, ahol fogászati asz-
szisztensnek tanult. Tamás,
a mostohaapám egy éve
hunyt el.

– A húgomnak és nekem
a legnagyobb kihívást az angol nyelv
elsajátítása jelentette – folytatta
Letícia. Egy ideig nem szerettünk itt

lenni, mert nem voltak ismerõseink
és nehéz úgy kapcsolatot teremteni,
hogy nem tudsz más emberekkel
szóba állni. Tíz év elteltével, lassan
már kialakult a baráti körünk, de ezt
össze sem lehet hasonlítani a hajdani,
magyarországi társasággal.

Itt Kanadában mások a szokások,
mint otthon. Mivel ez egy hatalmas
ország, az emberek szétszórva élnek.
A gyerekek általában 15-16 éves ko-
rukban elhagyják a családi házat. Az
iskola mellett gyorséttermekben és
benzinkutakon dolgoznak, hogy fe-
dezni tudják az étkezést és a lakbért.
A többségüknek saját kocsija van,
azzal járnak mindenfelé. Így aztán
nem csoda, hogy Észak-Amerikában
sok az elhízott, cukorbeteg és szív-
problémákkal küzdõ ember.A kana-
daiaknak fontosak az ünnepek,
ugyanakkor nagyon anyagiasak. Nem
számít, hogy milyen a családi lég-
kör, ha van pénz, minden rendben
van. Egy átlagos ember 5-6-szor vál-
toztatja a munkahelyét. Városról vá-
rosra költöznek és nem számít, hogy
milyen messzire kerülnek a szeret-
teiktõl. – Itt, Calgaryban sok betöl-
tetlen állás van annak ellenére, hogy
a város lélekszáma idén elérte az egy-
milliót. A nagy cégek leállnak az olaj-
fúrásokkal, mert nincs elegendõ
munkás – teszi hozzá az egykori sze-
rencsi lány. 

A város legnagyobb közösségi ese-
ménye a Calgary Rodeó. A tíznapos
látványosság júliusban több millió
embert vonz. Ha valaki erre jár, ne
hagyja ki a cowboyokat!

– Nincs olyan nap, hogy ne gon-
dolnánk haza, Magyarországra, az ott
élõ rokonaikra és barátokra – emel-
te ki Letícia, aki azt tervezi, hogy õsz-
szel, a húgával hazalátogat Sze-
rencsre.                              Á. A.
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Évnyitó taggyûlését tar-
totta február 21-én a
Szerencsi Testvérvárosi
Egyesület. 

Mozgalmas idõszakot tud-
hat maga mögött a civil
szervezet. Cseppely János
elnök ismertette, hogy 2006-
ban hat alkalommal tartot-
tak közgyûlést és két kirán-
dulást szerveztek Szlová-
kiába, ami mellett bemutat-
koztak a Zempléni Euro-
régiós Gazdanapon és a
Rozsnyói Vásáron is. Nyá-
ron geisenheimi csoportot
láttak vendégül, amelynek
költségeire brüsszeli forrás-
ból nyertek közel egymillió
forintot. Az elnök kiemelte, hogy az
elmúlt évben hatvanhat fõvel indult az
egyesületi taglétszám. Az esztendõ
végére elérték a kilencvenfõs határt,
amit nem kívánnak tovább bõvíteni.
Többen is szeretnének csatlakozni
hozzájuk, de arra csak kilépés esetén
nyílik lehetõség.

A pénzügyekért felelõs Kiss
Zsuzsanna tájékoztatójából kiderült,
hogy a szervezet 2006-os bevételei
megközelítették a 2,5 millió forintot,
miközben a kiadásaik 1,8 millió fo-
rint körül alakultak. Az egyesület
nyitó egyenlege 313 ezer volt, az év

végén egymillió forinttal zárták a
kasszát. A tagdíjak befizetése fe-
gyelmezetten történt, ebbõl a for-
rásból 323 ezer forint volt a bevé-
tel. A jelenlévõk a pénzügyi beszá-
molót egyhangúlag elfogadták.

A tanácskozáson elhangzott, hogy
ebben az évben a Geseinheimi
Testvérvárosi Egyesület meghívásá-
ra szeptemberben harmincfõs sze-
rencsi küldöttség utazik a Rajna-parti
településre. Emellett hat alkalommal
tartanak majd taggyûlést. Luxemburgi
és nyárádszeredai kirándulásokat is
terveznek, amelyrõl a költségek is-

meretében késõbb születik majd
döntés. A megbeszélésen szóba ke-
rült, hogy Tömõ Imre betegség miatt
lemondott a Geisenheimi Testvér-
városi Egyesület elnöki tisztségérõl,
amelyet Marina Klein vett át. A sze-
rencsi közösség Tömõ Imrét tiszte-
letbeli tagjának választotta. A civil
szervezet a pályázati lehetõségek bõ-
vítése érdekében kezdeményezi köz-
hasznúvá minõsítését, hiszen a ha-
táron túli kapcsolatok ápolásával és
az euroatlanti integráció elõsegíté-
sével megfelelnek az ehhez szüksé-
ges kritériumoknak.

Programegyeztetõ megbeszélést tartottak Bécsben február 23-án Malchin,
Hesperange és Szerencs polgármesterei. A már hagyományos év eleji sze-
mélyes találkozón a három település által közösen megvalósított Europart
program keretében az idén megvalósuló rendezvényeket egyeztették a test-
vérvárosok önkormányzati vezetõi és a találkozón jelen lévõ oktatási és köz-
mûvelõdési szakemberek. Az idén pünkösdkor Hesperange fogadja Malchin
és Szerencs 50–50 fõs csoportját. A négynapos találkozó a mûvelõdés je-
gyében telik majd, hiszen Luxemburg az Európa kulturális fõvárosa cím bir-
tokosa. Fiatal zenészeinkre és néptáncosainkra több fellépés vár, amire már
megkezdték a felkészülést. A tartalmasnak ígérkezõ program a tervek sze-
rint vetélkedõvel és országismereti kirándulással egészül ki. A fiatalok 30–35
fõs közösségét helyi képviselõk és szakemberek egészítik ki, akik Luxemburg
közigazgatásával, önkormányzatiságával ismerkednek. Kértük, hogy a de-
legáció felnõtt tagjai bepillantást nyerhessenek a luxemburgi település szo-
ciális ellátórendszerébe és a városellátó szervezet életébe azért, hogy ta-
pasztalatot szerezhessenek a hulladékgazdálkodásról, valamint az úgyne-
vezett ökoközpont mûködésérõl.

Hajdú Józsefné
Polgármesteri Hivatal, Szerencs

BOCSKAI NYOMÁBAN
ERDÉLYBEN

A civil szervezet taglétszáma elérte a kilencvenet.

AZ EUROPART FOLYTATÓDIK 

GEISENHEIMBE KÉSZÜL
A TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET 

SZERENCSI FIATALOK A NAGYVILÁGBAN: KISTAMÁS LETÍCIA

Együtt a család. Kistamás Katalin, Szeretva Mária
és Kistamás Letícia.

A Calgary Rodeó igazi turistalátványosság.



A Szerencsi Rendõrkapitányságon
járt március 2-án a helyi Rákóczi is-
kola 3. c osztálya. Varkoly Erika taní-
tó rendszeresen
szervez tanórán
kívüli foglalko-
zásokat a diá-
koknak, ame-
lyek az elsajátí-
tott tananyaghoz
kapcsolódnak.
Így jártak már
korábban töb-
bek között a sá-
rospataki Me-
gyer-hegyi ten-
gerszemnél és a
Diósgyõri Papír-
gyárban. Ez al-
kalommal a különbözõ foglalkozá-
sokkal való megismerkedés jegyében
a rendõri munkába nyertek betekintést
a fiatalok. A kapitányság épületének egy-
kori fogdaszárnyában Janasóczki Attila

hivatalvezetõ felügyeletével kézbe ve-
hették a tanulók az önvédelmi pajzsokat
és sisakokat, felpróbálhatták a golyó-

álló mellényeket.
Az ún. rabosító
helyiségben ta-
pasztalatot sze-
reztek az ujjle-
nyomatvételrõl,
majd az emeleti
tanácsteremben
Keresztesi János
közlekedésren-
dészeti osztály-
vezetõ hívta fel a
figyelmet azokra
a szabályokra,
amelyeket gya-
logosként és ke-

rékpárosként be kell tartaniuk a fiata-
loknak. A program végén a házigaz-
dák láthatósági mellénnyel ajándé-
kozták meg a diákokat, akik ráadásként
édességet is kaptak. Az iskolások láto-
gatása a járõrkocsi-bemutatóval zárult
a Szerencsi Rendõrkapitányságon. 
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EREDMÉNYESEN DOLGOZTAK
A SZERENCSI RENDÕRÖK

A Szerencsi Rendõrkapitányság il-
letékességi területén 2006-ban tovább
csökkent az ismertté vált bûncselek-
mények száma.

A korábbi évhez képest kevesebb be-
töréses lopás, rablás, garázdaság és szán-
dékos testi sértés
ügyében indult eljá-
rás, miközben az el-
követõk közel het-
ven százalékát fel-
derítették a bûnül-
dözõk – hangzott el
február 21-én a ta-
valyi esztendõ mun-
káját értékelõ sajtó-
tájékoztatón. 

Kökényesi Antal
megyei rendõrfõka-
pitány imponálónak
nevezte a szerencsi
rendõrök tavalyi tel-
jesítményét, ami az
eredményességi mu-
tatókban és a végrehajtott szervezeti kor-
szerûsítésekben egyaránt megmutat-
kozik. A vezérõrnagy szerint itt van az
egyik legcéltudatosabban dolgozó ál-
lomány Borsod-Abaúj-Zemplénben. A
testület jó kapcsolatot ápol a lakossággal,
a helyhatóságokkal és a civil szerve-
zetekkel, aminek kedvezõ a hatása a
bûn- és baleset-megelõzésben. 

Lõcsei János szerencsi rendõrkapitány
kiemelte, hogy a városban és környé-
kén az elmúlt évben összesen 620 bûn-
elkövetõ vált ismertté. Örvendetes,
hogy az elõzõ esztendõhöz képest ke-
vesebb gyermek- és fiatalkorú tettest re-
gisztráltak és csökkent azoknak a száma

is, akik elsõ alkalommal tértek le a jog-
követés útjáról. Ugyanakkor 10 szá-
zalékkal több közrend elleni bûncse-
lekményt regisztráltak, ami elsõsorban
magánokirat-hamisítási ügyeknek kö-
szönhetõ. A kapitányság 64 százalékos
ismeretlen tetteses felderítési mutatója

mellett a nyomozati eredményességük
72,1 százalék lett. 

Az elmúlt évben a városban és tér-
ségében nem javultak a közlekedés fel-
tételei. Ugyanakkor a hatékony pro-
pagandának és a rendszeres ellenõr-
zések köszönhetõen 13 százalékkal
csökkent a sérüléssel járó balesetek
száma és feleannyian vesztették életü-
ket ütközésekben, mint az elõzõ esz-
tendõben. A szerencsi rendõrök mun-
kafeltételei is javultak. A régi faház he-
lyett az épület korábban más célokat
szolgáló szárnyában alakítottak ki iro-
dákat, az eredményes szolgálatellátást
pedig tíz új gépjármû segíti. 

Gyorsan, törvényesen és eredmé-
nyesen dolgoztak 2006-ban a Vám- és
Pénzügyõrség Észak-Magyarországi
Regionális Parancsnokságának a mun-
katársai, amihez jelentõs bevétel-nö-
vekedés párosult – emelte ki az évet
értékelõ állománygyûlés elõtt meg-
tartott miskolci sajtótájékoztatón Nagy
János, a testület országos parancsno-
ka.  

A vezérõrnagy kiemelte, hogy a fel-
derített jogsértések számának emel-
kedésében az állomány nagyobb ak-
tivitása is közrejátszott. Az elmúlt
esztendõben közel ezerkétszáz milli-
árd forinttal járultak hozzá a közpon-
ti költségvetés bevételeihez. Ez jelen-
tõs összeg, aminek közel az egytizedét
az ország észak-keleti régiójában
szedték be a vám- és pénzügyõrök. Az
országos parancsnok ismertette, hogy
tavaly jelentõs eredményeket értek el
a feketekereskedelem visszaszorítá-

sában, legális mederbe terelésében.
Sikereket könyvelhettek el a csempé-
szett üzemanyaggal és a dohányáru-
val kereskedõk leleplezésében egy-
aránt. 

Rozsnyai Géza regionális parancsnok
(fotónkon) arra hívta fel a figyelmet, hogy
a vámszakterületi bevételük a korábbi
évhez képest 56 százalékkal emelkedve

meghaladta a 13,9 milliárd forintot. Az
ezredes a jelentõs növekedést azzal ma-
gyarázta, hogy egyre többen a régió-
ban vámkezeltetik a harmadik ország-
ból érkezett árukat, nem pedig a cél-
állomásként megjelölt nyugat-európai
államban. Ebben az itt tapasztalt gyors,
pontos és szakszerû ügyintézésnek van
elsõdleges szerepe. A regionális pa-
rancsnokság jövedéki adóból 13,7 mil-
liárd forintot teljesített. A végrehajtói lét-
szám csökkenése ellenére a korábbi-
nál több adóellenõrzést hajtottak végre
a pénzügyõrök, amelyek 24,7 millió fo-
rint elmulasztott befizetésre derítettek
fényt. Az adóhatósági intézkedések
során meghozott határozatokban ösz-
szesen 55 millió forint teljesítését írták
elõ, ami 55 százalékkal haladja meg a
2005-ös összeget. Az APEH revizora-
ival közösen végrehajtott vizsgálatok
eredményessége 17 százalékkal emel-
kedett, ami országos szinten is ki-
emelkedõ.

Kökényesi Antal (jobbra) imponálónak nevezte sze-
rencsi kollégái teljesítményét. Mellette Lõcsei
János.

EZERKETTÔSZÁZ MILLIÁRD FORINT
A KÖZPONTI BÜDZSÉBE 

A kistérség polgárõr egye-
sületei, valamint a Szerencsi
Rendõrkapitányság vezetõi
találkoztak február 23-án
Mezõzomboron.

A programon Lõcsei János
kapitányságvezetõ tartott tá-
jékoztatót a bûnüldözõk el-
múlt évi tevékenységérõl, ki-
emelve, hogy 2006-ban a
rend õrei eredményes mun-
kát végeztek. Ennek is kö-
szönhetõ, hogy a térségben
csökkent az elkövetett bûnesetek
száma és a korábbinál sokkal keve-
sebb tragédia történt a közutakon.

Bujdosó Ferenc kistérségi felelõs a
polgárõr mozgalom elmúlt évi mun-
káját értékelte. Mint elhangzott, 2006

történelmi év volt az ön-
kénteseket tömörítõ szer-
vezet életében. Tavaly fo-
gadta el az Országgyûlés
a polgárõrségrõl szóló tör-
vényt, valamint a megyei
szövetséghez hasonlóan
több helyi egyesület ün-
nepelte fennállásának 15.
évfordulóját.

Az idei munkaterv
alapján 2007-ben a civil
szervezetek a rendõrség-
gel együttmûködve na-

gyobb figyelmet fordítanak a vagyon
elleni bûncselekmények megelõ-
zésére.

ELÕZETESBEN A RABLÓK 
Megvertek, kiraboltak, majd meg-

rugdostak egy férfit február 17-én
Tiszalúcon. A helybéli áldozat csak két
nap elteltével merte elmondani az ese-
tet, az elkövetõk azonban rövidesen
rendõrkézre kerültek.

A bejelentés alapján a férfi egy hely-
béli szórakozóhelyen múlatta az idõt.
Este 7 óra körül hazaindult, azonban
néhány lépés megtétele után két sze-
mély termett mellette. A páros szó nél-
kül ütlegelni kezdte a sértettet, majd
vele mentek a lakására, ahol módsze-
resen összeszedték az értékeket – töb-
bek között mobiltelefont, kéziszer-
számokat és ruhanemûket. Az elkö-
vetõk még javában pakoltak, amikor
a tulajdonos megpróbált kimenekülni
az épületbõl. Egyikük azonban ezt ész-
revéve a férfit a földre lökve megrug-
dosta és megfenyegette: amennyiben
értesíteni meri a rendõrséget, késõbb
nagyon meg fogják verni. 

A sértett jó személyleírást adott a tet-
tesekrõl, és az egyikük becenevére is
emlékezett. A Taktaharkányi Rendõrõrs
helyismerettel rendelkezõ beosztottjai
kiderítették, hogy a bûncselekményt V.
Cs. ózdi és fiatalkorú H. S. helyi lakosok
követték el. A tiszalúci tartózkodási
hellyel rendelkezõ párosnál megtartott
házkutatáskor az elvitt értékek jelen-
tõs része elõkerült. A kihallgatások
során V. Cs. két, korábban a települé-
sen elkövetett bûncselekményt is elis-
mert. Az is kiderült, hogy ellene a
Miskolci Városi Bíróság elfogatópa-

rancsot bocsátott ki. A rendõrök õri-
zetbe vették mindkét elkövetõt, akiket
a bíróság elõzetes letartóztatásba he-
lyezett.

KÖTELEZÕ

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK 

A Szerencsi Rendõrkapitányság is
bekapcsolódott az idei esztendõ nyol-
cadik hetében Európa-szerte megtar-
tott háromnapos közlekedésbiztonsá-
gi akcióba. Az egyenruhások ez al-
kalommal a biztonsági öv és a gye-
rekülés használatának az ellenõrzésére
fordítottak kiemelt figyelmet. A sze-
rencsi rendõrök többek között a 37-
es számú fõúton állították meg az au-
tósokat, akiknek a többsége betartot-
ta a passzív biztonsági eszközökkel
összefüggõ elõírásokat. Az ellenõrzött
több száz jármû közül huszonhét
esetben állapítottak meg szabályta-
lanságokat a járõrök, amelyek közül
11 esetben a felnõtt vagy gyermek uta-
soknak nem volt bekapcsolva a biz-
tonsági öve.

LEBUKTAK A VASTOLVAJOK

Fémszerszámokat, géptartozékokat
és munkaasztalokat vitt el ismeretlen
tettes február 9–11. között a Taktabáj
külterületén lévõ körbekerített telep-
helyrõl. Az összességében 120 ezer fo-
rint értékû zsákmány jellegébõl adó-
dóan a rendõrök feltételezték, hogy
azokat fémhulladékként próbálják meg

értékesíteni. A sejtés beigazolódott, ami-
kor tokaji nyomozók február 12-én egy
Miskolc környéki MÉH-telepen lefog-
lalták az elvitt alkatrészeket és szer-
számokat. Az elkövetõ személyére is
hamar fény derült, mert a felvásárló fel-
jegyezte annak a gépjármûnek a rend-
számát, amivel a lopott fémárut oda-
szállították.

A VAGYON ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK
MEGELÕZÉSÉÉRT

Rendõrök és polgárõrök találkoztak Mezõzomboron.

A Miskolci Határõr Igazgatóság
idén februárban összesen 851 sze-
méllyel szemben kezdeményezett el-
járást jogellenes cselekmény elköve-
tése miatt. Tizenöt alkalommal fogtak
el körözött személyt vagy koboztak el
olyan okmányt, amelyet illetéktelenek
használtak. Kézre került egy szlovák
állampolgár is, akit a miskolci határ-
õrök embercsempészet gyanúja miatt
már régebben kerestek. A járõrök
önállóan, vagy a rendõrökkel és pénz-
ügyõrökkel közösen végrehajtott szol-
gálatuk során tizenegy esetben lep-
leztek le dohánytermékkel való visz-
szaélést, amelyek elkövetõi fõként
magyar és lengyel állampolgárok vol-
tak. Az elkobozott közel 900 doboz
ukrán zárjegyes cigaretta értéke meg-
közelíti a 330 ezer forintot.

HATÁRÕRÖK
MÉLYSÉGI

ELLENÕRZÉSEI

DIÁKOKAT FOGADTAK A RENDÕRÖK

Az általános iskolások a pajzsokat és
sisakokat is kipróbálhatták.

Az elsõdle-
ges vizsgálati
adatok szerint
ittasan ült a
volán mögé
az a férfi, aki
március 2-án
az éjszakai
órákban oko-
zott balesetet
Tokajban. A sofõr nagy sebességgel
haladt a város belterületén és késõn
vette észre az elõtte lassan haladó te-
repjárót, amelybe hátulról belerohant.
A biztonsági övet nem használó vét-

kes jármûvezetõ fejsérülést
szenvedett. A baleset körül-
ményeit a Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedési osz-
tálya vizsgálja.

TEREPJÁRÓBA HAJTOTT



A fiatalok mellett az
idõsebb korosztály is
farsangolt. Kellemes
muzsika fogadta febru-
ár 23-án a Városi Nyug-
díjasklub tagjait a Rá-
kóczi-vár lovagtermé-
ben, ahol Uray Atti-
láné igazgató a far-
sanghoz kapcsolódó
népszokásokról szólt,
majd Kõfalvi Antal
klubelnök konferálta fel
a közösség tizennégy
tagjának jelmezes be-
mutatkozását. 

A nagypapák és
nagymamák hagyomá-
nyaikhoz híven ezúttal
is kitettek magukért. A
sok-sok dicséretre méltó
öltözék között feltûnt télanyó, a
nagy ho-ho-horgász, a focista és
még több érdekes figura. A boszor-
kány alkalomhoz illõ dallal kedves-
kedett a klubtársaknak. 

Ugyancsak ezen az estén a kö-
zépiskolai kollégium étkezdéjében is
vidám volt a hangulat. A Nyárutó Klub
tagságát Fincziczki Istvánné köszön-
tötte, majd versek, dalok tették em-
lékezetessé az estét. Újra itt van a nagy
csapat…, csendült fel az ismerõs

sláger, amelynek kíséretében bevo-
nult a Nefelejcs kórus, majd a „Nem
csak a húszéveseké a világ” címû dalt
már mindenki együtt énekelte.

– Amennyiben a magyarországi köz-
beszédet nem sikerül rövid idõn belül
szakmai síkra terelni, akkor nagyon
rossz idõk jönnek a gazdasági élet sze-
replõire. A jelenlegi közegben ugyan-
is nem érvényesülhet az intézménye-
sített érdekképviselet, hiszen napja-
inkban az egyetlen értékmérõt a poli-
tikai érdekek jelentik – emelte ki feb-
ruár 26-án Miskolcon a B.-A.-Z. Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) el-
nöke. 

Bihall Tamás szerint a magyar vál-
lalkozóknak súlyos terhek mellett kell
helytállniuk az egyre élesebb piaci ver-
senyben. A fennmaradásért folytatott
harc pedig a kamarai gondolat erejének
a csökkenését eredményezi. A Bokik
azonban éppen az összefogás, a kö-
zösségalkotás fontosságát hangsúlyoz-
za, ami segíthet túlélni a meglátásuk sze-
rint 2-3 évig tartó nehéz periódust. Az
elnök az elkövetkezõ idõszak fontos fel-
adatai között említette a vállalkozók ke-
reskedelmi lehetõségeinek a bõvítését,
amihez a kamara széleskörû Kárpát-me-
dencei kapcsolatrendszerével eredmé-
nyesen járulhat hozzá. A helyi lehetõ-
ségek szûkülésével felértékelõdnek a
szomszédos ország piacai. Bihall Tamás
a Pólus-programmal kapcsolatban ki-
fejtette, hogy a megvalósuló beruházá-
soknak elsõsorban a gazdaság fejlõdé-
sét kellene szolgálniuk, mert ez magá-
val hozza a térség felemelkedését.
Amennyiben más területekre fordítják
a tõkét, akkor kérdéses a befektetett pénz
hatékony megtérülése. Az elnök fon-
tosnak tartotta, hogy a kamarák is al-
kalmazkodjanak az államigazgatás és
a forráselosztás regionális szintjéhez,

amit Szilágyiné Baán Anna is kiemelt
jelentõségûnek tartott. A Bokik titkára
szerint az elkövetkezõ hét évben a ré-
gióban felhasználható európai uniós for-
rásoknak mindössze 12 százaléka szol-
gálja közvetlenül a gazdaság fejleszté-
sét. Szakértõi vélemények szerint ennek
az aránynak a duplájára emelésével,
három évvel korábban születnének je-
lentõs eredmények a foglalkoztatás-
ban. A titkár ismertette: a megyében mû-
ködõ 40 ezer társas vállalkozásból
mindössze 1200-nál haladja meg a húsz
fõt az alkalmazottak száma. Ezeknek a
cégeknek szükséges megerõsödniük,
amihez a klaszterekbe szervezõdés je-
lentheti az egyik utat. Ennek a haté-
konyságára jó példaként szolgál a ka-
marai közremûködéssel létrehozott au-
tóipari együttmûködés.
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A SPORTBÁLON
SZEREPELHETTEK

Köszönetemet fejezem ki Cseppely
Jánosnak, a szerencsi sportlétesítmények
igazgatójának, amiért a február 17-én
megrendezett színvonalas sportbálon a
Show Time Divat- és Táncstúdió sze-
rencsi moderntánc-csoportja léphetett fel
önálló mûsorával.

Diószegi Andrea
stúdióvezetõ, táncoktató

MEGHITT ÓRÁK 

A helyi Idõsek Klubjában gyûltek
össze február 24-én mindazon tagja-
ink, akik vágyakoztak az ige hallgatá-
sára. A gondozók lehetõséget biztosí-
tottak a faluban élõ idõs korosztálynak,
hogy megnézhessük a 2006 októbe-
rében televíziós közvetítésben is su-
gárzott összeállítást, amely a szerencsi
református templomban megtartott ige-
hirdetésrõl szólt. „Istenüknek ereje
mindazoknak a javára, akik õt keresik”
(Ezsd. 8:22) „Tebenned bíztunk eleitõl
fogva” – hangzott a zsoltár, melyet mi
is együtt énekeltünk. Nagy örömünk-
re szolgált a nagy történelmi múltú
templom bemutatása, melyet Börzsönyi

Józsefné nagytiszteletû asszony tartott.
Az ige felolvasását Szûcs Edina lel-
késznõ szolgáltatta, majd Börzsönyi
József esperes úr hirdette, magyarázta
az evangéliumot. Szavaiból sugárzott
az Úr Isten minden teremtményiért való
könyörgés, hálaadás a jó Isten kegyel-
méért, melyben az Úr Jézus Krisztus által
naponta megerõsít a szent lelke és az
ige erejével minden hívõ lelket. Az ösz-
szegyûltekre békeség szállt, megköny-
nyebbült lélekkel, könnyes szemünket
törölgetve, de a reménység örömével
fogadtuk a lelki táplálékot. Együtt éne-
keltük: „Csak légy egy kissé áldott csend-
ben; magadban békességre lelsz… Ki
elválasztá életünk, jól tudja; hogy mi
kell nekünk.” Istennek legyen érte hála
és köszönet azoknak, akik ezeket az
órákat szebbé tették életünkben. Szinte
mindnyájan más emberként éltük meg
ezt a gyönyörû napot. 

Köszönettel: 
az ondi Idõsek Klubja gondozottjai

RENDÕRÖK CIVIL ELISMERÉSE
Az Országos Polgárõr Szövetség

(OPSZ) elnöksége, az ország legna-
gyobb civil szervezete nevében az idei
év februárjában elismerésben és tárgy-

jutalomban részesítette azokat a rend-
õröket, akik az elmúlt év októberében
a Magyar Televízió székházánál történt
rendzavarás megszüntetésében részt
vettek és megsebesültek. A rövid ün-
nepség komoly és megható volt. Ezt a
hangulatot az ország egyik ismert,
meghatározó színmûvésze, humoristája
oldotta fel nagyszerû, nagysikerû ma-
gánszámával. Az elismerés természe-
tesen nem érinti, nem befolyásolja az
üggyel összefüggésben indult hivatalos
és egyéb eljárások eredményét. 

Visóczki Kálmán,
az OPSZ jogtanácsosa

TÁMOGATTÁK A FARSANGOT 

Köszönetet mondunk a polgármes-
ter asszonynak, képviselõinknek, ma-
gánszemélyeknek, vállalkozóknak és
kereskedelmi egységeknek, akik anya-
gi és tárgyi eszközökkel hozzájárultak
farsangi rendezvényünk sikeres meg-
valósításához. A Nyárutó Klub veze-
tõsége és tagjai nevében.

Fincziczki Istvánné

Második alkalommal
rendezett regionális te-
tõfedõnapot február 19-
én a Népházban a helyi
DOR-NEX Kft. A szakmai
továbbképzésen a leg-
korszerûbb tetõszigete-
lési eljárások mellett új
termékekkel is megis-
merkedhettek a résztve-
võk.

– A tavalyi elsõ próbálkozásunk na-
gyon jól sikerült, amit a kollégák ked-
vezõ véleménye is visszaigazolt –
emelte ki lapunk érdeklõdésére az
eseményt életre hívó szerencsi tár-
saság ügyvezetõ igazgatója (képün-
kön). – A mostani rendezvényre a tér-

ségbõl több mint ötven
szakember fogadta el a
meghívásunkat, akik kö-
zött cégek képviselõi és
egyéni vállalkozók egy-
aránt voltak. Az építõipa-
ri vállalkozások, ácsok és
bádogosok egyaránt hasz-
nos ismereteket szerez-
hettek a piacon újonnan
megjelenõ termékekrõl,

amelyek felhasználásához az elõadók
alkalmazástechnológiai tanácsokat
adtak. Dorgai László szerint fontos,
hogy a kivitelezõk jó minõségû anya-
gokat használjanak a tetõk készíté-
sénél, ami hosszú távon a megren-
delõk elégedettségét szolgálja. A ki-
váló termékekhez magas színvona-
lú kivitelezésnek kell párosulnia.
Ennek az egységnek a megteremté-
sét is szolgálta az idei regionális te-
tõfedõ nap, amelyet a tervek szerint
jövõre is megrendeznek Szerencsen.

KEZDEMÉNYEZÕ IPARKAMARA 

TETÕFEDÕK REGIONÁLIS
TALÁLKOZÓJA

A 2007-es esztendõ elsõ
véradását február 26-án
rendezték meg a szerencsi
cukorgyárban. A Magyar
Vöröskereszt Területi
Szervezete által megtartott
karitatív akcióban részt-
vevõk száma meghaladta
az elõzetes várakozásokat.
Kilenc órától tizennégy
óráig összesen negyvenhét
önkéntes jelentkezett az
elõzetes egészségügyi vizs-
gálatra. A véradók több-
sége az üzem aktív dol-
gozója volt, azonban né-
hány cukorgyári nyugdíjas
is eljött, hogy segítsen a rá-
szorulókon.

Ezúttal is sokan érezték fontosnak a segít-
ségnyújtást.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszte-
letben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk. A Szerencsi Hírek postája
az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk ész-
revételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefonszámunk: 47/561-180.

A Nefelejcs kórus vidám perceket szerzett a klubtársaknak.

HH--BB  AAuuttóó,,  HH--BB  AAuuttóó,,  
BBuuzzssiikk  AAuuttóójjaavvííttóóBBuuzzssiikk  AAuuttóójjaavvííttóó
Szerencs, Hidegvölgy út 27.
Tel.: 47/361-321, 47/560-065.

––  zzööllddkkáárrttyyaa
––  sszzáámmííttóóggééppeess

ffuuttóómmûû--bbeeáállllííttááss
––  aauuttóóvviillllaammoossssáággii  

jjaavvííttáássookk

SSZZÁÁMMÍÍTTÓÓGGÉÉPPEESS  
AAUUTTÓÓDDIIAAGGNNOOSSZZTTIIKKAA

GÉPJÁRMÛ-
LÉGKONDICIONÁLÓ 

BERENDEZÉSEK 
JAVÍTÁSA, 

TISZTÍTÁSA, TÖLTÉSE.
AA  kkllíímmaa  ggyyaakkrraann  ookkoozz  

sszzeemmiirrrriittáácciióótt,,  
oorrrrffoollyyáásstt  vvaaggyy  ttoorrookkffáájjáásstt..  

Emiatt mi elvégezzük 
a készülék baktérium-, gomba-

és dohányfüst-mentesítését.

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria

CUKORGYÁRI VÉRADÓK

A POSTÁJÁBÓL

POLITIKAI HIRDETÉS
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MMEELLLLÉÉKKLLEETT

HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
3900 Szerencs, Rákóczi-vár.

Postacím: 3900 Szerencs, Magyar u. 74.

Számlaszám:

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet

56100048-11033358

(3525 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 18.)

Adószám: 18419991-1-05

HH  ••  AA  ••  TT
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA

Bari Gábor

VOLT EGY

REGGEL
Volt egy reggel tavasz telén
patyolat táj köszönt felém 
Hideg szépség dõlt a Földre,
jeget ígért mindörökre,
mintha Vízkereszt köszönne…

Csak egy madár nyírfaágon
hintázott fent szellõszárnyon.
Nem láttam, hogy díszes szárnya,
vagy csak szürke tollruhája?
Fekete ég borult rája!

Fekete ég, fekete éj
fehér voltál, hogy születtél.
Bûntelen, mint ma született,
kit nyolc napra kereszteltek,
rontó lények nem kergettek…

Volt egy reggel, megszülettem.
Mátyás-hozta jeget leltem.
Törte jegét, sötét vidult,
apám arcán napfény pirult,
Kezemen mint madár simult,
elfeküdt a tenyeremre 
édesanyám meleg melle.

Fáradt teste elszenderült,
ám gyermeke reá feszült,
mint örök zár kegyetlenül. Leskó Imre

2007-01-01
Kétezer hét hány esztendõ?
Merül fel a kérdés bennem.
„Egy tizennyolc éves kislány”
felett, hangzik bármi furcsán,
csak egyezer hét telt el.

Nyakunkra ült 2007
Lerázni már nem lehet.
Taposhatunk percet, napot,
hetet, havat, vagy hónapot,
ritkábban negyedéveket.

Furcsa lett ez a társítás.
(pedig nem ittam túl magam)
Mégis ilyen gondolatok
közt kutyulódva, vergõdve,
a kétezer héttel zúg agyam.

A francba is. Jó fenébe
Vén fejem törhetném máson.
Bontom, pukkan, habzik, kicsap,
Pohárba is jut, elmerengek:
S csodálom áldott szokásom.

Egy ezerhetes lány lebeg
elõttem, számhasonlatok
bolyongnak kérlelhetetlen.
Nekem egy halvány ugrik be:
Négyezer hét felé ballagok.

Pagonyi Szabó János

BAJBA LETT
A FÉNY

Bajba lett a fény, amikor árnyat szült!
Sorsa eldûlt, kebelére nehezült.
Örök társat választott így magának,
Vele ébred, vele nyugszik a bánat.

Szabadulna, máris ott a kölönce,
Amint felkél, lopakodik mögötte.
Fordul erre, fordul arra, mint a nap,
Sarkában jár, nem szabadul, vele tart.

Összeillõk, mint fehér és fekete!
Bárhol is van, az árnyéka mellette.
Sziámiként összenõve születtek.
Egymás nélkül az ikrek sem lehetnek.

Azért fogom, kedvesem, a kezedet
Hogy Te a FÉNY, az ÁRNYÉKOD ÉN legyek!
Amerre mégy, a nyomodban járhatok:
Fénysugarad uszályaként szállhatok.

Követlek Én, mint a folyót követi
Széles medre, szerelmesen öleli.
Örülök, hogy az árnyékod lehetek,
Nemcsak hiú ábrándokat kergetek.

Határtalan öröklétben élhetünk,
Nem ér utol sohasem a végzetünk!
Aki adta, veheti csak FÉNYEDET!...
Hogyha kihunysz, a sírodba fekhetek.

Szabó Sándor

VÉGTELEN

UTAZÁS
Álmosan úsznak a múltba
a lenyugvó nap sugaraiban
meg-megvillanó pillanatok.

A vonatom össze-vissza jár ma,
csak az idõtlenség rohan
tova a vágányokon.

Szemeim fáradtan le-lecsukódva
méláznak a vörös horizonton,
fázósan érzelmeimbe burkolózva.

Lassan sötétbe bújnak
a néptelen állomások,
az égre csillagos takarót húznak...

Megérkezek végre karjaidba,
ölelésedben ébred a vágy
forró tested után:

egyszerre dobban a szív,
egyszerre boldog a sóhaj
egy végtelen utazásban.

Bényei Vera

TÉLI

TÜKÖR 
Galambõsz öreg ég
Tükre a fehér rét,
Hófehér a béke…
Hófehér a béke
Honol a berekben
Nyugalmasan kanyargó
Kék erekben
Elhal a hópihék
Hullongó tánca,
S a háztetõkön megül,
Elpihen a hófehér lepel.
Megpihen az aggódás,
Lassuló várakozásra int,

Erõsödõ tervekre,
Csírákra, nedvekre,
Életkedvekre.

A tûzhely melegénél
Tüzes bor feltörõ jókedve
Vigasztalja az
Öreg téli idõt. Künn
Hófátyolban szenderegnek
Szilvakék menyasszonyok,
Cseresznyeálomban csilingelnek
Távoli tavaszt,
Szánkót húzó
Ifjú szürke mének.
Fehér nyírfa 
kisasszonyok
Karcsú, fehér ujjú ágak,

Oly szépek, odahívnak,
Odaintenek a 
Mának.

Németh Tibor

A MENNYEK

KAPUJÁBAN
Megszökött az éjszaka
Pedig fel sem öltözött,
Nem jön többé már vissza,
Mert másokhoz költözött.

Megszökött, és fényt hagyott,
Itt a szemem peremén,
Vele illant minden álom,
Csak az éj lett szûzfehér.

Lélek tüze újra kél
A szundító ég alján,
Vöröslik már, mint a pír
Púderozott hold arcán.

De ott, feljebb, magasan,
Kék vizében úszó hab,
Lett az égen a felhõ,
Ahogy kinyílt az ablak.

Csak egy érzés kopogtat,
Fent a mennyek kapuján,
Mikor jön egy oly sötét,
Amely álmot hozna tán? 

R. Gyöngyösi Katalin Edit

FOGADZIK
A TÉL

Hópelyhekkel fogadzik a tél
pikkelyesen jegesedõ csöndben
õröl a vasfogú idõ,
rejtõzködõ vágyak sóhaján
jégcsap örömök csüngnek,
csupasz ágak között útra kél 
csikorgó sikolya a szélnek.

A H. A. T. HÍREI
� – Január 18-án és 19-én a MAIT Tiszalúcon és Kisgyõrben a Magyar Kultúra

Napja alkalmából képzõmûvészeti kiállítást és irodalmi mûsort rendezett. Ezeken a
rendezvényeken a Hegyaljai Alkotók Társulása tagjai közül többen szerepeltek: Szabó
Sándor, Domahidi Klára, Sélley Attila, Leskó Imre, a Mohácsi család három tagja, va-
lamint Maczkó Edit és Gaál Ernõ.

Schlosserné Báthory Piroska: Hernád-part.

Jeney András

Bál a szürke éjszakán,
S házak sápadt homlokán
Sárral írott bélyeg ül,
Lélek reszket legbelül.

Hajnalt várt, mézillatot,
S álruhában álzagyot
Festett báli-lány kínált;
Szomjazott, hát megkívánt.

Dobverésben, éjvakon
Méregcsók az ajkakon;
Áll a bál, – az utcabál.

Lázak égnek, sóhajok,
Láz szívén remény vacog:
Lesz-e hajnal, jõ-e már?

LÁZREMÉNY
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A 2006-os önkor-
mányzati választá-
son a Harangod-völ-
gyi Újcsanáloson a
változásra szavazott
a többség. Perge
István (fotónkon) a
voksok néhány szá-

zalékos többségével kapta meg a pol-
gármesteri megbízatását.

A fiatalember 1966-ban született
Miskolcon. A megyaszói általános is-
kola után a megyeszékhelyen járt kö-
zépiskolába. Késõbb lakóhelyén, Új-
csanáloson saját vállalkozásba kezdett.
Elõször egy helyi vegyesboltot, majd
vendéglátóhelyet üzemeltetett egészen
az elmúlt év õszéig. 

– Az itteniek több alkalommal kér-
tek, hogy induljak a választásokon, majd
késõbb én is úgy gondoltam: érdemes
magam megmérettetni – idézi fel Perge
István. – Mivel az üzleti életben meg-
álltam a helyem, kíváncsi voltam arra,
hogy a megszerzett tapasztalataimat
tudom-e a falu érdekében is kamatoz-
tatni. Ma már látom, hogy a hivatali
munka másfajta odafigyelést igényel,
mint a korábbi tevékenységem. 

– Azt gondolom, hogy valamilyen
módon közösséggé kellene kovácsol-
ni a település lakóit, mivel nagy a szét-
húzás az emberek között. Azt szeret-
ném elérni, hogy a helybéliek ismét
olyan összetartók legyenek, mint az elõ-
deink 30-40 évvel ezelõtt voltak. 

Perge István hangsúlyozta, hogy az
elõzõ önkormányzat sem tétlenkedett,
hiszen szépen felújított, jól mûködõ köz-
intézmények vannak Újcsanáloson.

– A következõ idõszak számos ten-
nivalója között fontos megemlíteni a te-
rületrendezést, a falu szépítését. Köz-
parkokat kell kialakítani, útjavításokra
is szükség van – emelte ki a polgár-
mester. 

Az újcsanálosi közmûhálózat teljes
egészében kiépült napjainkra. Van
gáz-, víz-, szennyvízrendszer, megol-

dott a kommunális hulladék elszállítá-
sa. Így ezen a területen már alig akad
tennivaló. – Itt szeretném kiemelni, hogy
a település jövõje érdekében nagy fi-
gyelmet kell fordítanunk a gyermekekre.
Ezzel kapcsolatos az újabb felada-
tunk: elérni, hogy a helyi iskola és óvoda
továbbra is megmaradjon. Köztudott,
hogy a kistelepülések ezen a területen
jelentõs hátrányba kerültek. Nem lesz
könnyû feladat, de mi szeretnénk, ha
intézményeink a jövõben is a lakosság
rendelkezésére állhatnának – hangsú-
lyozta Perge István. – Figyeljük a pá-
lyázati lehetõségeket, amelyek függ-
vényében tervezzük tovább a jövõn-
ket.

A munkanélküliség gondja nyo-
masztóan hat a Harangod-vidéki te-
lepülés életére. A korábbi évtizedek-

ben a földbõl éltek meg a környék-
beliek. Ma már ezt a tevékenységet is
magánvállalkozások végzik. A kere-
sõképes lakosság a környezõ váro-
sokban próbál munkát találni. Perge
István szerint mindezek vezettek oda,
hogy napjainkban öregszik a falu. A
fiatalok máshol keresik a boldogulá-
sukat. A statisztikai adatok szerint a
születések száma is csökkent az elmúlt
évben és házasságkötések sem voltak.
– Szerintem azonban nincs ok az el-
keseredésre – tette hozzá a polgár-
mester –, mert sok-sok évre visszate-
kintve mindig voltak nehézségekkel teli
hullámvölgyek a falu életében. Most
ilyen idõszakot élünk és remélem, ha-
marosan ismét jobbra fordul a hely-
zetünk!

M. Z.

Fõállásban saját
cégét vezeti, miköz-
ben tiszteletdíjas pol-
gármesterként immár
kilencedik eszten-
deje irányítja ered-
ményesen a sóstó-
falvai önkormányzat

munkáját. Sztrakon Bélának (fotón-
kon) az elmúlt év õszén harmadszor
szavazott bizalmat a település lakossága. 

– Kis község vagyunk, ahol jól ismerik
egymást az emberek – emelte ki la-
punknak nyilatkozva Sztrakon Béla. –
Tudják, hogy elkötelezettje vagyok a
falunak, közösségi munkámat igyek-
szem úgy végezni, hogy azzal az itt élõ
emberek javát szolgáljam. Így volt ez
1998-ban is, amikor a képviselõ-testület
élére kerültem. A község akkoriban sú-
lyos anyagi helyzetben volt, amibõl sze-
rencsére sikerült kilábalnunk. Korábban
címzett állami támogatást nyert az ön-
kormányzat általános mûvelõdési köz-
pont létrehozására, amelynek a mére-
tei már akkoriban is messze megha-
ladták a helyi igényeket. Szerettük
volna kisebb létesítményre igénybe
venni a 123 millió forintos állami for-
rást, de a Belügyminisztériumban nem
járultak hozzá az elfogadott tervek
módosításához. Így 2000-ben elindí-
tottuk a beruházást, amit két év múlva
avattunk fel. Itt helyeztük el az óvodát,
az iskolát, emellett egy hatalmas terem
szolgál közösségi színtérként. A mos-
tani energiaárak mellett nehezen tud-
juk fenntartani az épületegyüttest. – Az
elmúlt idõszakban teljes körû lett a köz-
ség közmûvesítése – folytatta a pol-
gármester. – Legutóbb a szennyvízhá-

lózat került a földbe, aminek a költsé-
ge jelentõs terhet ró az önkormányzatra,
mert az itteni száz telekbõl mindösz-
sze negyven csatlakozott rá a rendszerre.
Sokkal több nem is várható, hiszen sok
helyen még nincs fürdõszoba a laká-
sokban. A faluba vezetõ bekötõút mel-
lett gyalogjárdát létesítettünk a bal-
esetveszély csökkentésére, a kereszte-
zõdésben a két fedett buszváró szin-
tén az emberek érdekét szolgálja.
Bekerítettük a temetõt, a kapuk elké-
szítése még az elkövetkezõ idõszak fel-
adata. Két utca új aszfaltburkolatot ka-
pott és a közelmúltban a Faluház fel-
újítását is sikerült elvégeznünk. 

– Sóstófalva lakosainak a száma ja-
nuárban 296 fõ volt – ismertette
Sztrakon Béla. – Ennek ellenére nem
vagyunk elöregedõ falu, mert a né-
pességben szép számmal vannak fia-
talok. Az új törvényi szabályozás azon-
ban nem kedvez a kistelepüléseknek.
Az általános iskola alsó tagozata kilenc
fõ. A központi finanszírozás változása
miatt õsztõl várhatóan valamelyik társ-
községünkbe járnak majd. A felsõsök
már régóta Megyaszón tanulnak.
Hasonló gondokkal küzdünk az óvoda
esetében is. Itt azonban az utaztatás nem
lehet megoldás, mindenképpen hely-
ben kell biztosítanunk a szolgáltatást.
A rászoruló lakosoknak kihordásos ét-
keztetés áll rendelkezésükre, azonban
az idõsek otthonába járók száma fo-
lyamatosan csökken, amivel szintén szá-
molnunk kell. A lakosság minél széle-
sebb körû kiszolgálására mûködtetjük
a falugondoki rendszert. Az alacsony
lélekszám miatt nálunk nincs gyógy-
szertár és nagyobb üzlet sem. A házi-

orvos heti kétszer rendel, ami után a
falugondnok összeszedi a recepteket,
kiváltja és kiosztja a felírt gyógyszere-
ket. Segítséget nyújt a bevásárlásokhoz
is. Az építkezéseknél gyakran gondot
jelent a mész és a cement, ezekbõl a
polgármesteri hivatalban szoktunk tar-
tani egy-két raklappal. 

– Az önkormányzat nagyon nehéz
feltételek mellett gazdálkodik – folytatta
a polgármester. – Valójában az állami
normatívák biztosítják a mûködés pénz-
ügyi hátterét, hiszen alig van olyan vál-
lalkozás a faluban, ahonnan helyi
adóra számíthatunk. Az idei költség-
vetésünkben már a kisebb felújítások-
ra sincs fedezet. Korábban néhány helyi
rendezvény finanszírozására és a la-
kosság szerény karácsonyi megaján-
dékozására is figyelmet fordítottunk.
Ebben az évben erre már nem jut pénz.
A közüzemi költségek emelkedése
miatt félõ, hogy a számlák kifizetése is
gondot jelent majd, amit takarékos gaz-
dálkodással szeretnének elkerülni. Az
önkormányzat a nehézségek ellenére
sem mond le a község fejlesztésérõl.
A Rákóczi út aszfaltozására korábban
nyertünk 5,5 millió forintot, a beruhá-
zást idén fogjuk megvalósítani. A
Hernád utca felújítására kész terveink
vannak, az új burkolat elkészítésére pá-
lyázni fogunk. Sóstófalva völgy alján
fekszik, nagyobb esõzések alkalmával
a domboldalakról lezúduló víz veszélyt
jelent a községben élõkre. Ezért sze-
retnénk elõbb megterveztetni, majd
megvalósítani a csapadékvíz-elvezetés
rendszerét a lakosság biztonsága ér-
dekében.

Á. A.
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A taktaszadai Móra Ferenc Általá-
nos Iskola 1997 óta, immár tizedik éve
rendezi meg a körzeti helyesírási ver-
senyt. A nemes megmérettetés a
Közoktatás Ellátási Körzet – majd a
Többcélú Kistérségi Társulás – felké-
résére jött létre és vált évente megis-
métlõdõ hagyományos programmá. 

A verseny a 3–8. évfolyamon hat kor-
csoportban adott lehetõséget a fiata-
loknak a helyesírási képességük fel-
mérésére és összehasonlítására. A fel-
adatok összeállításában a házigazda
intézmény tanítói és tanárai vettek
részt.  A követelmény teljesítése a tan-
tervi követelmények mellett némi kre-
ativitást is igényelt. A helyi önkor-
mányzat fontosnak tartja a rendez-
vényt, amelyet Vajtó János polgár-
mester személyes jelenléte is bizo-

nyított. A díjazottak értékes könyvju-
talomban részesültek.

A körzeti helyírási verseny helye-
zettjei: 3. osztályosok: I. Bartos
Fruzsina, Szerencs, Bolyai; II. Lengyel
Regina, Tállya; III. Bényei Barbara,
Szerencs, Rákóczi. 4. osztályosok: I.
Halász Krisztina, Taktaszada; II. Nagy
Viktor, Taktaharkány; III. Koleszár
Klaudia, Taktaharkány. 5. osztályosok:
I. Fekete Fatime, Szerencs, Bolyai; II.
Orosz Fruzsina, Taktaharkány; III.
Vízkeleti Fanni, Taktaharkány. 6. osz-
tályosok: I. Bodnár Dávid, Taktaszada;
II. Juhász Emese, Tiszalúc; III. Tirk
Gábor, Rátka. 7. osztályosok: I.
Horváth Virág, Taktaszada; II. Kiss
Kinga, Tiszalúc; III. Bárdi Béla, Rátka.
8. osztályosok: I. Gál László, Szerencs,
Bolyai; II. Urbán Bence, Taktaharkány;
III. Tóth Alexandra, Megyaszó. 

Az Európai Unió által 2007–2013
között Magyarországnak biztosított
fejlesztési forrás csak akkor hasz-
nosul jól egy adott régióban, vagy
bármely településen, ha a jó tervek
és a célkitûzések megvalósításához
programokat dolgoznak ki.

Ehhez a munkához pe-
dig a politikusok között
konszenzusra van szükség
– emelte ki február 20-án
Miskolcon Lamperth Mó-
nika, miután találkozott az
Észak-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács
(ÉMRFT) kormány által
delegált képviselõivel.

Az önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter a
sajtó képviselõit tájékoz-
tatva hangsúlyozta, hogy
ebben a térségben a mun-
kahelyteremtés és a foglal-
koztatás kap kiemelt figyel-
met. Ezekhez a célokhoz
rendelik hozzá a tennivalókat. A szak-
tárca vezetõje szerint az itt megvaló-
suló magas szintû tervezõ munka tük-
rében biztos abban, hogy az elkövet-
kezõ években látványos lesz a fejlõdés

a régióban. Szabó György, az ÉMRFT
elnöke ismertette, hogy az elkövetke-
zõ hét év alatt a regionális operatív prog-
ram keretében 250 milliárd forintot sze-
retnének elkölteni, az ágazati forrá-
sokból ennek legalább a háromszoro-
sára számítanak. Így összességében

mintegy ezermilliárd forintos fejlesztés
megvalósításában szeretnének közre-
mûködni. Az elnök hangsúlyozta, hogy
a tanács munkájában nem érvénye-
sülnek a pártpolitikai szempontok, a ré-
gióban élõk érdekeit szem elõtt tartva
hozzák meg a döntéseiket. 

A Szerencsi Hírek kérdésére vála-
szolva Lamperth Mónika kiemelte: az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium büdzséjében az idén is
rendelkezésre áll az úgynevezett EU
Önerõ Alap, amelybõl a forráshiányos
önkormányzatok az európai uniós pá-
lyázatokhoz szükséges saját erô elõte-
remtésére kérhetnek támogatást. A tör-
vényi rendelkezések az igénylésekrõl
való döntést a szakminiszter hatáskö-
rébe utalják. Ugyanakkor az is lehetõ-
ségként kínálkozik a pénzügyi nehéz-
ségekkel küzdõ településeknek, hogy
tervezett fejlesztéseiket nem egyedül,
hanem komplex programokban gon-
dolkozva, más partnerekkel együtt-
mûködve, kistérségi összefogás kere-
tében valósítsák meg. Az ilyen jellegû
beruházások sokkal nagyobb eséllyel
indulnak a pályázatokon. A kistérsé-
gekben erõs a kohéziós erõ, ami
garanciaként szolgálhat a sikerre – je-
lentette ki a miniszter.

Taktaszada 

HELYESÍRÁSBÓL
VETÉLKEDTEK 

INDUL AZ ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Lamperth Mónika szerint ebben a térségben
a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás ki-
emelt figyelmet kap a jövõben. Mellette
Szabó György.

EZERMILLIÁRD FORINTBÓL
FEJLÕDHET A RÉGIÓ

Az agrártárca február 17-én be-
nyújtotta az Európai Bizottság ille-
tékes fõigazgatóságához az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ramot, amely hosszabb távra meg-
határozza a hazai mezõgazdaság jö-
võjét. A dokumentum többek között
azokat a jogcímeket tartalmazza,
amelyek keretében az elkövetkezõ
idõszakban támogatásokhoz juthat-
nak a gazdálkodók. 

A Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium a program
részleteit országos tájékoztató-sorozat
keretében ismertette az érintettekkel,
amelynek Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei rendezvényét február 23-án tar-
tották Sárospatakon.

A találkozón Ficsor Ádám, a szak-
tárca államtitkára kiemelte, hogy nagy
a tét, hiszen 2007 és 2013 között ösz-
szesen mintegy 1300 milliárd forint

összegû európai uniós forrás fel-
használására nyílik lehetõség a ma-
gyar mezõgazdaság és a vidék fej-
lesztésére. Ez idõ alatt összesen mint-
egy 15-20 ezer hazai termelõ része-
sülhet a pályázati forrásokból. Az elõ-
adó szerint az elmúlt idõszakban a ma-
gyar mezõgazdaság nem tudta meg-
felelõen kihasználni a lehetõségeit el-
sõsorban a tõkehiányból adódó a tech-
nikai-technológiai lemaradás miatt. Az
ágazat számára létkérdés, hogy 2013-
ra ledolgozza a meglévõ hátrányt.
Ekkortól ugyanis már csökkentett mér-
tékû közvetlen támogatások mellett
kell majd helytállniuk a világméretû-
vé szélesedõ versenyben. Nem vé-
letlen, hogy a program intézkedései
közül a legnagyobb hangsúlyt az ún.
modernizációs tengely kapott. A ren-
delkezésre álló források 47 százalé-
kát az ágazat felzárkóztatására, tõke-
pótlásra fordítják.  

Ficsor Ádám ismertette, hogy az eu-
rópai uniós hozzájárulás közel 33 szá-
zalékát a helyes környezetgazdálko-
dási gyakorlat elterjedésének ösztön-
zésére fordítják, míg a vidékfejlesz-
tés támogatására, a helyi közösségi el-
képzelések megvalósítására, jóléti
infrastrukturális beruházásokra és a
mikrovállalkozások segítésére mintegy
17 százalék fejlesztési hozzájárulás jut.
Az elsõként kiírásra kerülõ pályázati
jogcímekre április elején jelentkez-
hetnek a gazdálkodók. 

Az Új Magyarország vidékfejlesz-
tési program teljes magyar nyelvû szö-
vege megtalálható a szaktárca hon-
lapján (www.fvm.hu). A portálon
több olyan rendelet-tervezet is ol-
vasható, amelyek már konkrét támo-
gatási jogcímet tartalmaznak. Az át-
tekintésük után az erre szolgáló adat-
lapon várja az érintettek véleményét
a minisztérium.             



Megállapodást írtak alá az
Észak-magyarországi Regio-
nális Közigazgatási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Felügye-
lõség igazgatója, valamint
a Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves és Nógrád Megyei
Kereskedelmi és Ipar-
kamarák elnökei február
19-én Miskolcon.

A dokumentumban a
szervezetek célként jelölték
meg munkájuk összehan-
golását a régió vállalkozá-
sainak és fogyasztóinak az
érdekében, az üzleti forga-
lom biztonságának és a
piaci magatartás tisztessé-
gének megõrzését. A ka-
marák egyik küldetése a
vállalkozásbarát üzleti környezet ki-
alakítása. A gazdasági élet szerep-
lõire jelentõs a hatása, hogy a ha-

tóságok türelemmel, preventív segí-
tõ szándékkal vagy kifejezetten a
büntetés kiszabásának céljával vég-
zik az ellenõrzési tevékenységet. Az
együttmûködés területei közé tarto-
zik a jogszabály-változások közös
rendezvények keretében történõ fel-
dolgozása, a békéltetõ testületek
ajánlásainak nyilvánosságra hoza-
tala, a fogyasztóvédelmi ellenõrzé-

sek vállalkozókat érintõ tapasztala-
tainak a megismertetése. A jövõben
közös oktatások, továbbképzések
szolgálnak majd az ismeretek, ta-
pasztalatok átadásának színteréül. A
kölcsönös információcsere kiterjed
a helyi kezdeményezésû vizsgála-
tokra, a szervezetekhez érkezett be-
jelentésekre, a szürke- és fekete-
gazdaság elleni küzdelemre.
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb április 4-én 8–12 óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb március 21-én.

Bodnár Béla aljegyzõ: hétfõ 8–12
óráig, szerda 8–16 óráig.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb már-
cius 14-én.

VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig.
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

VÁROSI BÍRÓSÁG

Elnök: csütörtök 9–11 óráig. 
Végrehajtási ügyintézõ, polgári és

büntetõ iroda, valamint pénztár csü-
törtökön  8–15 óráig, a hét többi mun-
kanapján 9–11 óráig.

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb április 2-án 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Palik
Zsuzsanna fõhadnagy – minden
hónap elsõ hétfõjén, legközelebb
április 2-án 9–12 óráig tart foga-
dónapot.

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.
Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csü-
törtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.

B.-A.-Z. MEGYEI
MUNKAÜGYI KÖZPONT

SZERENCSI KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8–15
óráig, kedd: 8–12 óráig, szerda:
8–16 óráig, csütörtök–péntek: 8–12
óráig. 

ÁNTSZ SZERENCS VÁROSI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztás-
sal, valamint a gyógyszer-engedé-
lyezéssel kapcsolatos ügyintézés:

hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és
pénteken 7.30–13.30 óráig.
Családvédelmi szolgálat: hétfõ:
9–15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig,
szerda és csütörtök: 9–13 óráig,
péntek: 10–12 óráig.

SZERENCSI IFJÚSÁGI

INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. Tel.: Tóth
Bernadett 30/540-0921. Király Judit
20/484-1013. Nyitva tartás hétfõn
10–16 óráig, keddtõl péntekig 12–18
óráig. E-mail: ifipont@szerencs.hu

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Március 5–11.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombat
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15. óráig.

Március 12–18.: Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig.
Alba: hétfõ–péntek 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig. Centrum:
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig.

Március 19–25.: Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433. 

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Március 11.: Lajcsák Attila,
Szerencs, Jókai út 4. Tel.: 30/625-
8152.

Március 15–16.: Boros László,
Tiszalúc, Mátyás k. út 13. Tel.:
20/3236-507. 

Március 17–18.: Gyulai László,
Felsõzsolca, Balassi út 13. Tel.:
46/383-168.

Március 24–25.: Sándor Ernõ,
Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/4907-771.

PÉNTEK DÉLUTÁNI
ORVOSI ÜGYELET

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kez-
di meg a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti na-
pok esetén az utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi
felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között
rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készen-
léti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos

Március 9.: IV. körzet (Spák László) Tel.: 47/361-203. 
Március 10.: V. körzet (Gál Tamás) Tel.: 47/560-144. 
Március 23.: I. körzet (Rohály Judit) Tel.: 47/362-638.

VÉRADÁS
MÁRCIUS

13. (kedd): Legyesbénye 
26. (hétfõ): Monok

Bár már elbúcsúz-
tunk a téltõl, táplál-
kozásunkra ebben az
idõszakban is fordít-
sunk figyelmet. Hiá-
ba vannak mögöt-
tünk enyhe hóna-

pok, az étkezésünkre a kedvezõ idõ-
járásban is jellemzõ, hogy kevesebb
vitamint és ásványi anyagot juttatunk
a szervezetünkbe. Ugyanakkor ka-
lóriában gazdagabb ennivalókat fo-
gyasztunk, így sokszor még a testsú-
lyunk is növekedést mutat. Ilyenkor
szeretnénk minél gyorsabban meg-
szabadulni a felesleges kilóktól, és
megelõzni a betegségek kialakulását.
Mindkét célnak megfelelõ, ha fi-
gyelmünket a vitaminok pótlására, a
kalóriában szegényebb táplálkozás-
ra fordítjuk. Keressük meg az egész-
séges termékeket, alkalmazzuk a
zsírszegényebb ételkészítési formákat,
fogyasszunk több, vitaminokban gaz-
dag zöldséget, gyümölcsöt. Ezeket cél-
szerû elsõsorban nyersen vagy fris-
sen préselve bejuttatni a szervezet-
be. A fõ C-vitaminforrást jelentõ gyü-

mölcsök közül különösen a citrom,
a narancs, a grapefruit és a kivi ér-
demel említést. A zöldségek egy
része a tárolás folyamán sokat veszít
az értékes vitamin- és ásványianyag-
tartalmából, ha pedig még hõ hatá-
sának is kitesszük, még rosszabb az
eredmény. Ezért ha adott a lehetõség,
tanácsos inkább nyers formában fo-
gyasztani ezeket. A saláták és más nö-
vények a hûtõben való hosszabb idejû
tárolás során szintén veszítenek ér-
tékükbõl, ezért a vásárlásnál figyel-
jünk arra, hogy mindig frissek legye-
nek, és 1-2 nap alatt használjuk fel
azokat. A gyógynövényekbõl készí-
tett teák, az ásványvizek természe-
tesen ebben az idõszakban is szük-
ségesek. Jelentõs mennyiségû C-vi-
taminhoz juthatunk a csipkebogyó-
ból készült teából. A szervezet napi
folyadékigénye ebben az idõszakban
is a napi 1,5-2 liternyi mennyiség.
Ennek a szükségletnek egy részét min-
denképpen a frissen préselt gyü-
mölcs- és zöldséglevekkel érdemes
biztosítani. Nagyon finom gyümölcs-
és zöldséglé-keverék a narancs, a sár-

garépa és cékla frissen préselt levé-
nek az elegye, amelyhez pár csepp
citromlevet és egy kiskanálnyi mézet
is hozzáadhatunk. Bizonyos beteg-
ségek esetében azonban az egészsé-
ges italokkal is csínján kell bánni, oda-
figyelve a diéta által megengedett ér-
tékekre. 

Váradi Ferencné
dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT 

Minden páratlan hét hétfõjén (leg-
közelebb március 12-én) a szeren-
csi rendelõintézetben Váradi Fe-
rencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában, lehe-
tõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, tár-
sadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várako-
zás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.

Egészségünkért 

KORA TAVASZI
TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK

Rovatunk megjelenését az Orosz-
lán gyógyszertár támogatja.

Az Országgyûlés döntése értel-
mében már az illegális hulladékle-
rakók felszámolására is felajánlha-
tó a személyi jövedelemadó 1%-a.
Az 1517-es technikai számra érke-
zõ összeget – amely közpénznek mi-
nõsül – olyan projektek megvalósí-
tására fordítják, amelyek célja az il-
legális szemétlerakók felderítése és
megszüntetése, a táj rehabilitáció-
ja, a lakosság környezettudatossá-
gának fejlesztése. Bár a kezdemé-
nyezés a Hulladék Munkaszö-
vetséghez köthetõ, a zöld szervezet
javaslata szerint a befolyt összegbõl
megvalósítható projektekre kiírt pá-
lyázatokról egy erre a célra alaku-
ló szektorközi bizottságnak kell
majd dönteni.

EGYÜTTMÛKÖDÕ KAMARÁK
A FOGYASZTÓVÉDÕKKEL

Széleskörû együttmûködés kezdõdött a szervezetek között.

1% A SZEMÉT-
HALMOK ELLEN

MINDIG MAGASABBRA
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS 

Szerencs, Szemere u. 2. 
30/317-8600

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

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

Két-, három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWWWEEEEEEEEKKKKEEEENNNNDDDD
PPPPAAAANNNNZZZZIIIIÓÓÓÓ

Szerencs, Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

Ebédeljen kényelmesen!
„Ez elment vadászni, ez meglõtte, ez hazavitte”...,

Mi megsütöttük, Önnek már csak megennie kell!

Finomabbnál finomabb menü 

a hét minden napján!

Rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

Teljeskörû szolgáltatás. 

Hidegtálak – Meleg és reform ételek

Részletekért érdeklõdjön: 
47/560-323 

vagy 70/949-8801 telefonon.

Személy-vagyonõr és biztonságszervezô

I-II. tanfolyam indul Szerencsen. 

Igény szerint munka-

lehetôséget biztosítunk.

Részletfizetési és egyéb kedvezmények. 
Fegyvervizsgára felkészítés
Hívására ingyenes tájékoztatót küldünk.

Jelentkezés és további információ:

Szkárosi Kft. Akkreditált Felnôttképzési Intézmény

T. sz.: 05-0134-05, A. L. sz.: 1120

Telefon: 46/352-499, 70/387-0438

Bereczk autóalkatrészek

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. 
Tel.: 47/362-701.

KELETI ÉS NYUGATI ALKATRÉSZEK,
AUTÓFELSZERELÉSEK 

� Akciós GT filc szõnyeggarnitúra 2000 Ft-ért!

� Univerzális gumiszônyegek 

� Trikóhuzatok több színben

� Autóápolási cikkek nagy választékban

� MÉRETPONTOS ÜLÉSHUZATOK

� Ködlámpák, fûthetô üléshuzatok, DÍSZTÁRCSÁK

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezéssel
érti meg Önt? Fülzúgásról panaszkodik?

� szakorvosi tanácsadás 
� 11 év gyártási és hallásgondozási tapasztalata, korszerû szervizháttér
� több nemzetközi hallókészülék-gyártó képviselete
� fülzúgás esetén tanácsadás 

Elérhetõség helyben:
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.
Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között:
47/361-758/122 mellék, Somogyvári Zsoltné. 

Villamossági szaküzlet Villamossági szaküzlet 
Szerencs, Rákóczi út 104. (a moziudvar mellett) 

Nyitva tartás: hétfô–péntek 7.30–16.30-ig, szombat 7.30–12 óráig

� Fényforrások

� Szerelvények

� Villanyszerelési anyagok 

nagy választékban kaphatók!

� Asztali lámpák, ufólámpák, csillárok, 

spotlámpák kedvezô áron kaphatók!

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

� Acélszerkezetek gyártása, szerelése � Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése 
� Gépek, berendezések gyártása, szerelése � Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyár-
tása, szerelése � Üzemek,
üzemrészek felújítása, kar-
bantartása �Felrakóhegesz-
tések � Lv = 30 mm-ig tör-
ténõ lemezhengerelések 
�Forgácsolás középeszter-
gákon � DP–200 síkeszter-
gán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok meg-
munkálása �Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógé-
peken végzett forgácsolások
� Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
PINCEMESTER U. 8.: Kert nélküli, 202 m2 területû telken,
2004. évtõl folyamatosan felújítás alatt álló, tetõtér-beé-
pítéses, komfortos, egyedi fûtésû családi ház sürgõsen el-
adó vagy miskolci önkormányzati bérlakásra cserélhetõ ér-
tékegyeztetéssel. Irányár: 6 500 000 Ft. Tel.: 70/548-8456.   
MONOK, SZÉCHENYI U. 61/B, Sinka Bertalanné: A község
kertvárosi részén 1550 m2 telken mintegy 98 m2 hasznos
alapterületû, 2 szoba, nappali, konyha, kamra, fürdõszo-
ba (fürdõkádas) helyiségekbõl álló, tehermentes, komfortos
családi ház a hozzá tartozó 20 m2 tárolóval. Az utcai szo-
bákon redõnyök, szõnyegpadló, a hátsó konyhai ablakon
biztonsági rács. Beállt szõlõ és gyümölcsfák, konyhakert,
díszkert. Locsolásra alkalmas vízzel, fúrt kút az udvaron.
A községben a szennyvízcsatorna kiépült. Megfelelõség ese-
tén értékegyeztetéssel beszámításra kerülhet szerencsi egy-
szobás társasházi ingatlan. Az ingatlan berendezési, fel-
szerelési tárgyai külön térítés ellenében megvásárolhatók.
Üdülõ, hétvégi ház céljára is kiválóan alkalmas. Irányár:
3 000 000 Ft. Tel.: 47/363-997, 30/23-85-244.
MONOK, SZÉCHENYI U. 57., Gulyás Imre: Kiváló panorá-
mával rendelkezõ, 276 négyszögöl teljesen bekerített in-
gatlanon, mintegy 60 m2 hasznos alapterületû, félkomfortos
családi ház. Hozzá tartozik 12 m2 pince és 20 m2 területû,
felújítandó borház. Lakásnak és hétvégi háznak egyaránt
megfelelõ. Irányára: 3 000 000 Ft. Tel.: 47/561-555.       
BEKECS, IGAZSÁG U. 7.: Jól karbantartott présház feldol-
gozóval, lakrésszel, valamint 25 lépcsõs pincelejáró- pin-
cével. A lakrész palackról mûködõ gázkonvektoros fûté-
sû. Biztonsági ajtóráccsal ellátott. Irányára: 4 400 000 Ft.
Tel.: 20/375-15-62, 70/556-98-03.            
MISKOLC, KÖLCSEY UTCA: Az Avas-Dél III. ütemében csen-
des környezetben, a Jezsuita Gimnáziummal szemközti ren-
dezett társasházi lakóközösségû épület IX. emeletén, a Bükk-
re, Tapolcára nézõ panorámával 1,5 szoba, konyha, elõ-
szoba, fürdõszoba, erkély helyiségekbõl álló, 36 négyzet-
méter hasznos alapterületû, távfûtéses, nyugati fekvésû la-
kás közvetlenül a tulajdonostól eladó. 2003. évben az in-
gatlan felújításra került: festés-mázolás, új, lángálló pad-
lószõnyegek, kerámia járólapok, stukkók, fiatalos és egye-
di belsõépítészeti megoldások. A szobák különbejáratúak.
Önálló vízórák, redõnyök, reluxák, beépített bútor a
konyhában és az elõszobában. Villanytûzhely, vezetékes
telefon. Az erkély redõnyökkel teljesen lezárható. Alacsony
rezsi + 2812 Ft társasházi közös költség. Egyéb bútorok
külön térítés ellenében megvásárolhatók. Beköltözés: au-
gusztus végén. A Miskolci Egyetemhez való közelségére és
közvetlen buszkapcsolatára (Tiszai pályaudvar felé is) te-
kintettel elsõsorban diákok vagy befektetõk részére ajánl-
juk. Megtekintés kizárólag elõzetes telefonos egyeztetés
után. Irányár: 6 300 000 Ft. Tel.: 70/455-42-56.

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: galne.ugray@mail.tvnet.hu

A 37-es fôút tarcali elágazásánál

HÁZIAS ÉTELEKKEL
várjuk kedves vendégeinket!

Hegyaljai borok nagy választéka!

Telefon: 47/369-029
Nyitva: mindennap 11–21 óráig

Sárga Borház Csárda

BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  
ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa

SSzzeennzzáácciióóss  sseerrttéésshhúúss--aakkcciióó!!
Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka, 

bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! NNaappoonnttaa  ffrriissss  hhúússsszzáállllííttááss!!  

KKÍÍNNÁÁLLAATTUUNNKKBBÓÓLL  KKIIEEMMEELLJJÜÜKK::
Sertéskaraj (egész) 990000  FFtt//kkgg
Sertéscomb 885500  FFtt//kkgg
Sertéslapocka 779900  FFtt//kkgg
Sertéstarja (csontos) 776600  FFtt//kkgg
Sertésdagadó 772200  FFtt//kkgg
Sertésoldalas 669900  FFtt//kkgg
Sertéscsülök (hátsó) 552200  FFtt//kkgg
Csontnélküli karaj 11114400  FFtt//kkgg
70%-os apró sertéshús (kolbászhús) (kérésre ledaráljuk) 559900  FFtt//kkgg
Bõrnélküli csülökhús (kérésre ledaráljuk) 559900  FFtt//kkgg    
Lehúzott félsertés (fej nélkül) 772200  FFtt//kkgg
Sertésmáj (friss) 331100  FFtt//kkgg
Lángolt kolbász 886600  FFtt//kkgg
Parasztkolbász 886600  FFtt//kkgg
Lecsókolbász (Be–Va) 339999  FFtt//kkgg
Ungvári szalámi 556600  FFtt//kkgg
Római csülök 884400  FFtt//kkgg
Füstölt csemegeszalonna 665500  FFtt//kkgg
Virsli (Alföldi) 339900  FFtt//kkgg
Párizsi (Alföldi) 336600  FFtt//kkgg
Pecsenye csirkecomb (elõhûtött) 449999  FFtt
Libafarhát (fagyasztott) 9999  FFtt//kkgg
Csirkefarhát (elõhûtött, fagyasztott) 113300  FFtt//kkgg
Panírozott pulykafasírt (1 kg-os) 448800  FFtt
Sajttal töltött pulykamell 884400  FFtt//kkgg
Panírozott csirkemell (100%-os filé, 1 kg-os) 889999  FFtt

MMeelleegg--  ééss  hhiiddeeggéétteell--uuttaallvváánnyyookkaatt  bbeevváállttuunnkk!!

Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: 361-018, 30/262-8418.
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MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕK, FIGYELEM!
Új mezõgazdasági erõ- és munkagépek vásárlásához,

valamint mezõgazdasági építészeti beruházások
létesítéséhez és ültetvények telepítéséhez,

vissza nem térítendõ támogatás elnyeréséhez pályázatok készítését
referenciákkal vállalom.

Nagy Zsolt � FVM által regisztrált mezõgazdasági szaktanácsadó

Szerencs, Hegy út 8. � Telefon: 47/364-064 � Mobil: 30/276-8759

INGATLAN-
FORGALMI

ÉRTÉKBECSLÉS

Ház, lakás,
telephely, termõföld,

ültetvény,
erdõ értékbecslését

vállalom

a Magyar
Államkincstár és

a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési

Minisztérium
referenciáival.

Nagy Zsolt,
európai uniós vizsgával

rendelkezõ
felsõfokú értékbecslõ. 
Szerencs, Hegy út 8.
Telefon: 47/364-064
Mobil: 30/276-8759

Színvonalas szórakozási lehetõség 
Szerencsen, a Rákóczi út 95. szám alatt. 

BOWLING CLUB

MINDEN HÉTVÉGÉN
ÓRIÁSI ITALAKCIÓK! 

Többféle kikapcsolódást 
nyújtó játékok: 

kétpályás bowling, 9-es pool, 
biliárdasztal, asztali foci, darts, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

Az Oroszlános Borvendéglõ, Borház 
és Vendégfogadó az egykori Szirmay-kúriában

kitûnõ konyhával,
a Szirmay-pince és Tokaj-Hegyalja kiváló boraival,

3 kényelmes és otthonos lakosztályával,
borkóstolásos borvacsorákkal

várja leendõ és visszatérõ vendégeit!

Az Oroszlános Ház
összejövetelek, lakodalmak, céges rendezvények 

lebonyolítására ideális helyszínt biztosít,
valamint party-szervizzel is rendelkezésre áll.

Napi menünk elõfizetõknek: 550 Ft.

Nyitva tartás: minden nap 10–22 óráig
Telefon: 47/598-889

Asztalfoglalás: 47/598-888
E-mail: info@oroszlanos.hu

www.oroszlanos.hu
Cím: 3907 Tállya, Rákóczi út 23.

KINCSES TÜZÉP

� Csempék és járólapok 870 Ft/m2-tõl
� 140x140 cm-es akril sarokkád 39 900 Ft/db 
� Hidromasszázs sarokkádak 151 000 Ft-tól 
� Hidromasszázs zuhanykabin akció 69 800 Ft/db 
� Kül- és beltéri csemperagasztó: 990 Ft/zsák 
� Fürdõszobai szõnyegek, zuhanyszettek, fürdõszo-

babútorok és kiegészítõk nagy választékban kaphatók 
� Mosdók, monoblokkos WC-k, csaptelepek 
� Mûanyag ajtók, ablakok 20% kedvezménnyel

Szerencs, Rákóczi út 15., telefon: 47/364-023, 560-096

AKCIÓS VÁSÁR! 

ÁÁggnneess LLaakkáásstteexxttiill
Tel.: 47/362-275 (az Euronics mûszaki üzlet mellett)

KÍNÁLATUNKBÓL:
� függönyök � sötétítõk � karnisok � párnák � paplanok � ágyne-

mûgarnitúrák � terítôk � alátétek � konyharuhák � törölközôk

FÜGGÖNYVARRÁST VÁLLALUNK!
AKCIÓINK: 

� Krepp ágynemûgarnitúra 4200 Ft 2970 Ft/garnitúra
� 280 cm gyûrt dekor sötétítôk 1200 Ft/m-tôl

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 

Szerencs, Rákóczi út 100.

A TERVEZÉSTÕL A MEGVALÓSÍTÁSIG!
SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

Szerencs, Betonkeverô Telep (Keleti Ipartelep)
Tel.: 47/361-858, 47/361-118. Fax: 47/361-104

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Keleti Ipartelep)

– kiszállítás (tehergépkocsival
és mixerrel)

– Ipari és egyéb épületek 
tervezése és kivitelezése

SSzzeerreettnnee  lleesszzookknnii
aa  ddoohháánnyyzzáássrróóll??
Szakszerû segítséggel

nagyobb eséllyel 
tud lemondani 
szenvedélyérõl!

Tüdõgyógyász szakorvosaink
várják Önt a szerencsi 

tüdõgondozóban, hétfõtõl
csütörtökig minden nap.

Szerencsen, 
a Rákóczi út 

16. szám alatt

Érd.: 20/499-5313. 

üüzzlleetthheellyyiisséégg  
ééss  iirrooddáákk  
kkiiaaddóókk..  
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BÚTOR, RÉGISÉG
– Kétajtós (ónémet) ruhásszekrény, 6-8 személyes kihúzhatós (óné-
met) ebédlõasztal eladó. Érd.: 20/433-1632. (5)

– Konyhai sarokülõ eladó. Érd.: 20/564-8577. (5)

– 3-2-1 (fotel, kihúzható ágy, ágynemûtartó) garnitúra 20 000 fo-
rintért elad. Érd.: 20/208-3258. (5)

GÉP, SZERSZÁM 
– Önjáró fûnyíró traktor, önindítós, 11 LE, hátsó fûgyûjtõs eladó.
Érd.: 20/316-5922. (5)

– Nagyképernyõs színes tévé 8000 forintért, mikrohullámú sütõ 6000
forintért, Gorenje 5 fiókos fagyasztószekrény 23 000 forintért, 200
literes hûtõszekrény 13 000 forintért, 200 literes villanybojler jó
állapotban (házhoz szállítva is) 10 000 forintért eladó. Érd.:
20/433-1632. (5)

– Kukoricadaráló (villany), óriás sózóteknõ, mosógépmotor, Hajdú
mosógép, Hajdú centrifuga lemezjátszó eladó. Érd.: 20/564-8577.
(5)

– Ikra típusú motoros fûrész eladó. Érd.: 20/580-6788. (5)

– Hajdú centrifuga és 1 db gázpalack 5000 forintért eladó. Érd.:
20/542-1968, 20/951-0538. (5)

– Szerencsen a Kinizsi u. 27. sz. alatt, lakó-pihenõ övezetben 270
m2-es, 4,5 szobás+ nappali, étkezõ, konyha, spájz, gardrób, 2 für-
dõszoba, 2 WC, 2 bejáratos, pince, garázs, padlófûtéses, gáz- és ve-
gyes tüzelésû, telefonos, kábeltévés ház fedett terasszal, parkosított
udvarral eladó. A lakás 2 család részére, illetve vállalkozásra kivá-
lóan alkalmas. Érd.: 47/363-424. (5)

MEZÕGAZDASÁG
– 60 literes szõlõprés, 80 literes boroshordó eladó. Érd.: 20/564-
8577. (5)

– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020, 47/362-
972. (5)

– Mezõzombor, Harcsa-dûlõben 7 500 m2, 25 éves telepítésû bor-
szõlõ eladó. Érd.: 47/369-175 18 óra után. (5)

JÁRMÛ
– Renault Megane-hoz mûszerfal, irányjelzõ konzol, rádióirányítá-
sú, elektromos ablak tükör gombok, alapjárati szab. elektronika,
mûszerfalba óra, hõmérõ, rádiókijelzésû órák eladók. Ár: 4000 Ft-
tól. Érd.: 20/517-7364. (5)

– 350 cm3 Jawa motorkerékpár eladó. Érd.: 20/542-1968, 20/951-
0538 . (5)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Megyaszó központjában 120 m2-es, 3 szobás, összkomfortos, ve-
gyes tüzelésû családi ház különálló garázzsal, melléképületekkel,
120 m2-es pincével (benne ip. árammal és mûhellyel) mûvelt kert-
tel eladó. Ár: 12 500 00 Ft. Érd.: 30/850-8121. (5)

– A Balatontól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re csendes faluban há-
romszobás családi ház (parasztház) nagy telken 3,9 millió Ft-ért el-
adó. Érd.: Szerencsen a 20/563-3852-es telefonszámon lehet. (5)

– Ondon kétszintes családi ház eladó. Érd.: 47/361-328 az esti órák-
ban. (5)

– Tiszanagyfaluban háromszobás, felújított családi ház kettõs fûté-
si rendszerrel, garázzsal, pincével, melléképülettel eladó. Tel.:
30/432-5058. (5)

– Összkomfortos tömblakás Prügyön eladó! Érd.: 47/372-066. (5)

– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz-vegyes tüzelé-
sû, központi fûtéses (380 V ipari áram, kábeltévé) családi ház, két
bejáratos, két garázzsal eladó, vagy budapesti cserét beszámítok.
Érd.: 20/396-6020, 47/362-972. (5)

– Szerencs, Ondi út 8. 2/2. szám alatt 46 m2-es társasházi lakás al-
bérletbe kiadó. Érd.: 70/334-8479. (5)

– Építési telek eladó (1000 m2) Bekecsen a Gábor Áron utcában, ér-
vényes építési engedéllyel, tervrajzzal. Érdeklõdni: 70/3872-843.
(5)

– Bekecs központjában régi típusú családi ház olcsón eladó. Érd.:
46/359-860, 20/994-1172. (5)

– Szerencs, Kossuth utcában lévõ, két szoba-étkezõs, 58 m2-es, 3
éve teljesen felújított, 3. emeleti, villanykályhás társasházi lakás el-
adó. Irányár: 7,8 M Ft. Érd.: 30/206-9460. (5)

– Mádon 1,5 szobás társasházi lakás eladó. Ár: 3,5 M Ft. Érd.: 70/261-
0671. (5)

– 120 m2-es, szuterénos, háromszobás, összkomfortos családi ház,
két generáció részére is alkalmas. Érdeklõdni: 47/362-663. (5)

– Kétszobás, gázfûtéses, társasházi lakás eladó. Érd.: 20/534-2129.
(5)

– Szerencsen 14 éve épült, három szoba, 11 x 6 m-es hallos, gáz-
központifûtéses családi ház Bramac cseréppel, mûanyag nyílászá-
rókkal, 30 m2-es fedett terasszal, négy helyiségben kábeltévével,
mélygarázzsal eladó. Alagsorban vállalkozásra alkalmas üzlethelyiség
60 m2 tároló helyiségek. Ár: 15,8 M Ft. Tavaszi költözés! Érd.: 70/321-
7838. (5)

– Bekecsen 130 m2-es, felújított, kertes családi ház eladó. Érd.: 47/368-
160, 20/391-3694. (5)

– Szerencsen zöldövezetben, városközponthoz közel, 3 szobás, nap-
palis, beépített konyhás, gáz- és vegyes központi fûtéses családi ház
eladó tavaszi költözéssel. Új, zsindelytetõ, mûanyag bejárati ajtók.
Szép környezet, pihenõkert, termõ gyümölcsfák. Érd.: 30/374-6293.
(5)

– Prügyön háromszobás, összkomfortos családi ház két garázzsal,
melléképületekkel, nagy telekkel eladó. Érd.: 47/378-344. (5)

– Szerencs belvárosában 61 m2-es, összkomfortos társasházi lakás
garázzsal eladó vagy családi házra cserélhetõ. Érd.: 20/495-5474.
(5)

– Bodrogkisfalud, Kilián út 11. szám alatti összkomfortos, kertes,
családi ház eladó. Érd.: Tamás András, Idõsek Otthona, Szerencs, Be-
kecsi út 10. B. ép., fsz., tel.: 47/363-112. (5)

– Háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás eladó. Érd.:
70/384-0049. (5)

– Szerencs város központjában kétszobás, összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: 20/564-8577. (5)

– Szerencsen az Ondi úton kétszobás, étkezõs, összkomfortos, gáz-
fûtéses, nappalis kábeltévés családi ház nagy terasszal, kis kerttel
eladó. Érd.: 30/387-0649, 47/361-822. (5)

– Szerencsen a Landler utca elején 574 m2-es építési telek, 18 m2-
es utcafronttal eladó. Ajándékba engedélyezett tervrajzot adok. Érd.:
20/419-3300. (5)

– Bekecs, Antall József úton közmûvesített építési telek tervrajzzal,
igény szerint építési engedéllyel eladó. Irányár: 1.5 M Ft. Érd.: 70/385-
3132. (5)

– Szerencs-Ond Görgey út 5. szám alatt szoba, konyhás, régi típu-
sú családi ház (komfort nélküli) eladó. Udvaron kút, pince. A busz-
megálló kb. 10 perc. Érd.: 47/361-915. (5)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szo-
bás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 ga-
rázzsal, melléképületekkel, igényesen rendben tartva eladó. Vállal-
kozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255. (5)

– Rátka központi helyén felújított családi ház eladó. Érd.: 30/565-
7190, 20/456-2923. (5)

– Szerencs belvárosában különbejáratú, kétgenerációs, 2 + 4 szo-
bás családi ház rendezett telken, 2 garázzsal, nagy mûhellyel ela-
dó. Összeköltözõknek, vállalkozás, iroda céljára megfelelõ. Kisebb
családi házat beszámítunk. Érd.: 20/575-3803. (5)

– Ondon 110 m2-es, 3 szoba, konyha, fürdõszoba, spájz, gáz- és
központi fûtéses, vegyes tüzelés kazánnal, 20 m2 különálló pincé-
vel eladó. (Óvoda, iskola, buszmegálló 5 percre.) Érd.: 47/364-536,
70/504-2024. (5)

– Szerencsen, lakó pihenõ övezetben, gáz + egyedi fûtésû, össz-
komfortos, tetõteres családi ház eladó. Érd.: 20/5577-172. (5)

Ingyenesen jelentetjük meg 
lakossági apróhirdetését, ha ezt 

az APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY-t a közlésre
szánt szöveggel együtt levelezõlapon, 

levélben vagy személyesen 
MÁRCIUS 16-IG 
eljuttatja szerkesztõségünkbe. m
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HIRDETÕINK 
FIGYELMÉBE!
Jeligés hirdetéseket az apróhir-

detés rovatba csak személyesen
fogadunk a szerkesztõségben.

– Tenkács Tibor festménye eladó. Érd.: 20/575-3803. (5)

– Háziszõttesek, elõnyomott kézimunkák, szúrt sablonok, kézzel hor-
golt terítõk készítése olcsón. Érd.: 47/363-891. (5)

– Nekem fontos a környezetvédelem. És Önnek? Ha igen, hívjon.
Érd.: 20/542-1968, 20/951-0538. (5)

– Egytányéros, új mosogató a bolti ár feléért eladó. Érd.: 20/542-
1968, 20/951-0538. (5)

ÁLLAT
– Elõnevelt csirke, kacsa, liba és kispulyka kapható Szerencsen. Érd.:
20/433-1632. (5)

– Kismalacok eladók. Érd.: 20/433-1632. (5)

KERES
– Családi házat, társaslakást keresek Szerencsen és környékén. Tel.:
30/492-7128. (5)

– Nyugdíjas, de fiatalos, kissé molett hölgy keresi káros szenvedé-
lyektõl mentes elvált vagy özvegy szerencsi, vagy környékbeli úr is-
meretségét 65 éves korig. Jelentkezést „Rossz egyedül” jeligére a
Szerencsi Hírek szerkesztõségébe várom. (5)

– Szerencs és környékén villanyszerelõ állást keres. Érd.: 20/4525-
472. (5)

– A bekecsi hegyen 800 négyszögöl szõlõ, kis házzal – betegség
miatt – eladó. Érd.: 30/525-4740. (5)

– Internetes kereskedelemben hálózatépítéshez munkatársakat ke-
resek. Érd.: 20/542-1968, 20/951-0538. (5)

VÁLLAL
– Magyar nyelv és irodalomból, valamint német nyelvbõl általános
iskolás tanulók számára korrepetálást vállalok. Érd.: 20/439-0351,
16 órától. (5)

– Német nyelvbõl korrepetálást és vizsgára való felkészítést válla-
lok. Érd.: 70/592-0749. (5)

– Riasztórendszerek, kamerás rendszerek telepítése. Farmosi Imre.
Tel.: 20/388-8467. (5)

– Riasztórendszerek 24 órás felügyelete. Tel.: 20/388-8467. (5)

VEGYES
– Roling’s gitár eladó. Érd.: 30/299-4263. (5)

– Ötven tõ kaktuszgyûjteményemet betegségem miatt olcsón ela-
dom. Érd.: Tamás András, Idõsek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10.
B. ép., fsz., tel.: 47/363-112. (5)

– Szobafenyõ, formás (170-180 cm) helyhiány miatt eladó. Érd.:
20/433-1632. (5)

– Új állapotban lévõ szövött, mûanyag tápos zsákok 20 Ft/db áron el-
adók, valamint csirketrágya nejlonzsákba készítve elvihetõ februártól
júliusig folyamatosan (cserezsákot hozni kell). Érd.: 20/433-1632. (5)

– Paiste 302-es 20-as cintányér, Pearl Export pergõ Tama lábgép
újszerû állapotban eladó. Érd.: 20/491-1762. (5)

– 48-as méretû, bõr, vadász félcipõ vadonatúj állapotban eladó. Érd.:
47/362-660. (5)

– Több mint 50 éves szalvétagyûjtemény eladó. Érd.: 20/575-3803. (5)

ÜNNEPI AJÁNLATOK
KÜLFÖLD:

Prága és Karlovy Vary április 6–10. 37 000 Ft/fõ (busz, reggeli)
Krasznahorka, Késmárk, Kassa április 7–9.

25 300 Ft/fõ (busz, reggeli)
Húsvétolás Zakopane-ban április 7–9. 31 900 Ft/fõ (busz, reggeli)

Egyiptom Segull**** április 4–11. fp-val 94 900 Ft+ egyéb költségek

BELFÖLD
Hajdúszoboszló április 6–9. 32 190 Ft/fõ/3 éj. fp-val
Debrecen április 6–9. 24 800 Ft/fõ/3 éj. fp-val
Eger április 6–9. 40 690 Ft/fõ/3 éj. fp-val
Sopron április 6–9. 28 390 Ft/fõ/3 éj. fp-val

NE KÉSSE LE NYARALÁSÁT!
Horvátország egyénileg, Salce 06. 02–06. 09. 25 500 Ft/fõ
Görögország autóbusszal Paralia 06. 01–06. 12. 25 500 Ft/fõ

Valutaváltás kedvezõ árfolyamon, utasbiztosítás, 
nemzetközi diákigazolvány utazási irodánkban! 

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

Újabb akcióval várjuk vásárlóinkat 
szerencsi és tarcali 

Coop-üzleteinkben március 12-ig!
Coop UHT tej 1,5% 1 l 149 Ft
Edami sajt 1 kg 949 Ft
Coop konyhakész rizs 500 g 159 Ft

Egységár: 318 Ft/kg

Globus májkrémek 65 g 49 Ft
Egységár: 754 Ft/kg

Gyermelyi copfocska, spagetti 500 g 4 tojásos 205 Ft
Egységár: 410 Ft/kg

Univer fokhagymakrém 80 g NYEREMÉNYJÁTÉK 139 Ft
Egységár: 1737 Ft/kg

Tchibo Family vák. kávé 275 g 359 Ft
Egységár: 1305 Ft/kg

Otthon háztartási keksz 200 g 99 Ft
Egységár: 495 Ft/kg

Coop margaréta eü. papír 1 rét. 12 tek. 199 Ft
Egységár: 17 Ft/tek.

Amodent fogkrém Tiropack 3 x 75 ml 399 Ft
Egységár: 1773 Ft/kg

Pur mosogató utántöltõ 0,5 l (2 db vásárlásánál) 149 Ft/db
Egységár: 298 Ft/l

...és még számos akciós termék.

AK
CI
Ó!

Egyes árucikkek vásárlásánál nyereményjátékban vehetnek
részt vásárlóink értékes Coop-vásárlási utalványokért.

LEGYEN NAPONTA ÜZLETEINK VÁSÁRLÓJA!

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

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

SStteevvlliikk  ééss  TTáárrssaa  TTeemmeettkkeezzééss
33990000  SSzzeerreennccss,,  RRáákkóócczzii  úútt  3311..

00--2244  óórrááss  tteemmeettkkeezzééssii  
sszzoollggáállttaattááss..
AA  22000077--eess  éévvbbeenn  

aa  mmeeggyyee  tteerrüülleettéénn  iinnggyyeenneess  sszzáállllííttááss..

TTeell..::  2200//332222--88887766,,  2200//999922--88111199,,
iillll..  4477//336622--448877..

SZÕLÕTERMELÕK, FIGYELEM!
Szõlõültetvények szerkezetátalakítására

vissza nem térítendõ támogatás elnyeréséhez
pályázatkészítést vállalok.

� Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése oltvánnyal –
vissza nem térítendõ támogatás 4 165 000 Ft/ha

� Ültetvény támberendezésének létesítése és korszerûsítésére –
vissza nem térítendõ támogatás 1 360 000 Ft/ha.

Nagy Zsolt – FVM által regisztrált szaktanácsadó
Szerencs, Hegy út 8.

Telefon: 47/364-064 � Mobil: 30/276-8759

MMÉÉTTEERRÁÁRRUU,,  LLAAKKÁÁSSTTEEXXTTIILL AAKKCCIIÓÓ!!
Egyes függönyök 40% kedvezménnyel 

Minden gobelin kép és kötõfonalak 10% kedvezménnyel kaphatók

Függönyvarrást helyben vállalunk

Üzletünkben mûanyag és alumínium karnis kapható.

Szerencs, Rákóczi út 105. Telefon: 47/364-009. 

Papír-írószer
Telefon: 47/362-806

Fénymásolás, spirálozás, faxolási lehetõség
Bélyegzõkészítés helyben, rövid határidõvel

Szerencs, Kossuth tér 4. szám 
(OTP Bank mellett)

Már megérkeztek a húsvéti szalvéták, hungarocell
nyuszik és tojások az alkotni vágyók részére.
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Sz. A. 

A 2007. február 23-ai keresztrejtvény
helyes megfejtése: Komoly az élet, derûs
a mûvészet. A magyar még a saját kárán
sem okul. A helyes megfejtést bekül-
dõk közül a szerencsések jutalma:
1500 Ft-os vásárlási utalvány: Szántó
Kálmánné, Szerencs, Gyár út 3., 1000
Ft-os vásárlási utalvány: Vecser Zsolt,
Szerencs, Bartók B. út 34., 500 Ft-os

vásárlási utalvány: Erdélyi Károlyné,
Szerencs, Bartók B. út 5. A helyes meg-
fejtést SMS-ben beküldõk közül a 20-
488-8665-ös telefonszám tulajdonosa
1500 Ft-os vásárlási utalványt nyert. A
nyertesek a nyereményeket a Szerencsi
Hírek szerkesztõségében (Szerencs,
Népház) március 12–14-ig munka-
napokon 8–16 óra között vehetik át. A
március 9-ei keresztrejtvény megfejté-
sének beküldési határideje: március 16.
Megfejtésüket SMS-ben is elküldhetik
a 20/940-2066 számra.

LOLA

Március 19-én jelenik meg a leg-
népszerûbb hazai tinisztár második
nagylemeze. Az Élj a mának! címû
albumot óriási várakozás elõzi meg,
hiszen Lola Álomtánc címû elsõ le-
meze kellemes meglepetés volt a
hazai könnyûzenei élet palettáján. 

Az új albumról való Élj a mának!
címû dal már a kereskedelmi rádiók
toplistáján szerepel, a hazai zeneté-
vé ugyancsak játssza a klipet. A le-
mezen a dal angol nyelvû változata
is megtalálható és igazi csemegét ígér
az Örökké nem eshet címmel elké-
szült duett Tóth Gabival. Ez utóbbi
szerzemény lesz alapja Lola követ-
kezõ videoklipjének. 

TÁBORTÛZ
A fenti címmel jelent meg egy va-

donatúj album, amelyen a legjobb da-
lokat gyûjtötte egybe a kiadó a nyári
tábortûzhöz. A lemezen csupa ismert
sláger szerepel, amelyeket mindany-
nyian énekeltünk már a táborokban,
baráti társaságban a tûz mellett. Ezen
az igazán hangulatos lemezen vé-

gighallgathatjuk fiatalságunk legjobb
közösségi dalait, mint a 16 tonna, a
Börtön ablakában, a Bella ciao, a Nem
volt a Szása, az Ohio és még sok, min-
denki által kedvelt slágert.

ZENEKAROK, ELÕADÓK
FIGYELEM!

A tavalyi sikeren felbuzdulva 2007-
ben is elektronikusan regisztráltat-
hatják magukat az elõadók a DELTA
FEST rendezvényeire. Tavaly a Wan2
és a Hegyalja fesztiválokra több
mint négyszeres volt a túljelentkezés,
az idén azonban még nagyobb ér-
deklõdésre számítanak a szervezõk,
hiszen évrõl évre nagyobb rangot je-
lent részt venni ezeken az esemé-
nyeken. A fellépõk kiválasztásánál to-
vábbra is fontos szempont, hogy
minél több új elõadó kapjon lehe-
tõséget a bemutatkozásra. A szerve-
zõk kérik, hogy azok, akik Tokaj–Ra-
kamazon, illetve a Zánkán szándé-
koznak fellépni, mielõbb kattintsa-
nak a www.hegyaljafestival.hu, il-
letve a www.balatonefestival.hu hon-
lapok valamelyikére és töltsék ki az
elektronikus jelentkezési lapot. 

Ugyancsak a világhálón keresztül
várják tanulók jelentkezését büfés, ta-
karító, információs szolgálat, mûszaki

kisegítõ munkakörökre. Idén közel
kétszáz diákmunkást foglalkoztat
majd a két rendezvény. Ez a lehe-
tõség népszerû az ifjúság körében,
hiszen megspórolhatják a belépõ
árát és némi zsebpénzre is szert te-
hetnek.  A két fesztivál elõkészüle-
tei a terveknek megfelelõen halad-
nak. Épül az infrastrukturális háttér,
és már egyeztetik a programokat.

MACHINE MOUSE
A zenekar „Egérút” címû albuma

márciustól kapható a boltokban. A stí-
lus továbbra sem változott: slágeres,
dallamos, populáris, a mai zenei igé-
nyeknek megfelelõ rockzene hallha-
tó a korongon, fülbemászó dalla-
mokkal, igazi rock slágerekkel. Az elsõ
kislemez és klipnóta „Fenn a csúcson”
címmel már hallható a rádiókban és
a zenei tv is egyre gyakrabban
játssza. Aki szereti a dallamos, popu-
láris rock-muzsikát, bizton nem csa-
lódik a Machine Mouse új lemezében.

SCOOTER: THE ULTIMATE
AURAL ORGASM

Február elején jelent meg az új
album. A The Ultimate Aural Orgasm
címû anyagot új stúdiójukban vették
fel a fiúk új társukkal, Michael
Simonnal.

Az album címe önmagáért beszél.
A fülbemászó dallamokhoz és húzós
ütemekhez add hozzá H. P. hamisí-
tatlan szövegét és máris kész a lemez
tele sláger himnuszokkal. Limitált ver-
zió is készült a kiadványhoz, amely

két CD-t tartalmaz. A bónusz CD-re
a 2006-os turné olyan élõben felvett
dalai kerültek rá, melyek már nem
fértek fel az Excess All Areas lemezre.

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfej-

tése: Some Enchanted Evening. A he-
lyes választ beküldõk közül Bro-
gyánszki Tiborné, Szerencs, Alkot-
mány u. 17. szám alatti olvasónk
ajándékutalványt nyert, amely a
Szerencs, Rákóczi út 56. szám alat-
ti Music & Book hanglemezboltban
levásárolható. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõ 30/985-8035-ös te-
lefonszám tulajdonosa 1500 forintos
vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb.
A nyeremények a szerkesztõségben,
munkaidõben vehetõk át. Játékunk
új kérdése: Mi a címe Lola második
albumának? A válaszokat postai bo-
rítékban vagy levelezõlapon juttas-
sák el szerkesztõségünk címére, és
arra írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az
SMS-ben válaszolók továbbra is vá-
sárlási utalványt nyerhetnek. SMS-t
a 06-20/940-2066 számra küldhet-
nek.
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvé-
nyének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyek-
hez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY
2007. március 9.

PROGRAMAJÁNLÓ 
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL 

Március 13., 14 óra: Történelmi játszóház a gyerekklubban. 
Március 23., 14 óra: Kötetbemutató. A Hegyaljai Alkotók Társulása

Égtájak c. antológiájának bemutató ünnepsége
a lovagteremben. 

Március 27., 15 óra: Koszorúzás II. Rákóczi Ferenc születésnapján
a Rákóczi-vár északi kapujánál. 

Március 28., 18 óra: Húsvéti hangverseny a görög katolikus
templomban. Fellépnek: Hegyalja Pedagógus
Kórus, Szerencsi Férfikar, Református Gyülekezeti 
Énekkar, Nefelejcs Énekkar.

ZZZZEEEENNNNEEEEAAAALLLLAAAATTTTTTTTJJJJÁÁÁÁRRRRÓÓÓÓ
avagy könnyûzene mindenkinek

TANÍT A MÛVÉSZET

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
MÁRCIUS

9. (péntek) 15 óra: HOFFMANN MESÉI Kazinczy ifj. bérlet
10. (szombat) 17 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
11. (vasárnap) 15 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
16. (péntek) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Vörösmarty bérlet
17. (szombat) 15 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bérletszünet
21. (szerda) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
22. (csütörtök) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Schiller ifj. bérlet
23. (péntek) 17 óra: HOFFMANN MESÉI Laborfalvi ifj. bérlet 



SÚLYEMELÕK A DOBOGÓN
Tizenkét fiatal képviselte a február

17-én Tiszaújvárosban megrendezett
elsõ idei területi minõsítõ versenyen
az SZVSE súlyemelõ szakosztályát.
Fekete László tanítványai az Ördögh
István emlékére szervezett viadalon
öt arany, öt ezüst és egy bronzérmet
szereztek. 

Kölyök II-es korcsoportban 36 kg:
Balogh Mihály I. hely, Molnár Ádám
II. hely (azonos pontszámmal). 40 kg:
Molnár Péter I. hely. 69 kg: Encsi Roland
I. hely, +69 kg: Czibik Tamás I. hely.

Kölyök I-es korcsoport, 62 kg:
Lovász Ádám II. hely (70 kg), Bán
Lóránt III. hely (68 kg), + 85 kg:
Barkóczi Balázs I. hely (140 kg),
Szilágyi Ferenc II. hely (72 kg). 

Serdülõ korcsoport, 77 kg: Varga
Ferenc II. hely (92 kg), 85 kg: Árvay
Balázs I. hely (192 kg).

HAZAI

KOSÁRLABDA-GYÕZELEM

Gyõzelemmel zárta a téli idényt a
város megyei bajnokságban szerep-
lõ kosárlabdacsapata. Az együttes feb-
ruár 18-án a MEAFC-MED gárdáját
fogadta a városi sportcsarnokban.

A találkozó elsõ harminc percében
a miskolciak vezették a találkozót,
a mindössze hat játékossal kiálló sze-
rencsiek azonban egy pillanatig sem
mondtak le a gyõzelemrõl. Az utol-
só negyedben Dékány Tibor kipon-
tozódásával emberhátrányba kerül-
tek a házigazdák, majd félõ volt, hogy
mindez eldöntheti a találkozó sor-
sát. Együttesünk ennek ellenére küz-
deni tudásból jelesre vizsgázott, így
a játékidõ végén 68–68 volt az állás,

a hosszabbításban pedig kétszer
több pontot szereztek ellenfelüknél.
Végül 74–71-es szerencsi gyõze-
lemmel zárult a találkozó. A házi-
gazdák közül a legtöbb pontot Kun
Dávid szerezte.

SAKK

Nagyarányú gyõzelmet aratott a
Miskolci Kisbocsok Egyesülete felett
február 4-én az SZVSE megyei má-
sodosztályú sakkcsapata. Együttesünk
a hasonló képességû játékosokkal
rendelkezõ házigazdáknál 8–4 arány-
ban bizonyultak jobbnak. A találko-
zón a szerencsiek közül Pisák Zoltán,
Csider Andor, Nagy Attila, Samók
Csaba, Gál László, Gaál Ádám, Tóth
Levente és Zakar Adrián állt fel nyer-
tesként az asztaltól.

A bajnokesélyes Sajószentpétert fo-
gadta a Népházban február 11-én a
város megyei elsõ osztályú sakkcsa-
pata. Együttesünk a hatodik forduló-
ban óriási csatában 8–4 arányban bi-
zonyult jobbnak az ellenfelénél.
Valamennyi helyi játékos elismerést
érdemel a sikerért, amellyel a csapat
dobogós helyre került a tabellán.
Gyõzelmet Balogh László, Balogh
Imre, Belinszky Sándor, Jakab János
és Csider Andor ért el. Döntetlenre
Medvegyné Balogh Emese, Ág
Norbert, Oleár László, ifjabb Balogh
Imre, Cseppely János és Tóth Levente
mérkõzött.  

Újabb sikeres találkozóval folytat-
ta megyei másodosztályú bajnoki
szereplését február 28-án Szerencs
város sakkcsapata. Az együttes a küz-
delemsorozat ötödik fordulójában hat
és fél, öt és fél arányban bizonyult
jobbnak az ellenfelénél. Akár nagyobb
is lehetett volna a különbség a végé-
re, azonban a fiatal játékosok több biz-
tos nyerést ígérõ partit elveszítettek.
A nyertesek: Balogh László, Cseppely

János, Jakab János, Samók Balázs és
Róth Márta. Döntetlent értek el:
Balogh Imre, Csider Andor és Zakar
Adrián.

ASZTALITENISZ 

Egy vereség és egy gyõzelem. Ez a
mérlege a SZVSE asztalitenisz-szak-
osztálya által játszott két legutóbbi me-
gyei bajnoki találkozónak. A Korály
Tibor, Gazdóf Barnabás, Deli István
és Rakóczki András alkotta csapat feb-
ruár 16-án Tiszaújvárosban 17–1
arányban bizonyultak jobbnak a há-
zigazdáknál. Egy hét múlva hazai kör-
nyezetben a tabella harmadik helyén
álló Arló csapatát fogadta együttesünk.
A mérkõzésen 16–2 arányú vendég-
siker született. A két szerencsi gyõ-
zelmet hozó mérkõzés egyéniben
Gazdóf Barnabás, míg párosban a
Korály Tibor – Gazdóf Barnabás ket-
tõs nevéhez fûzõdik.

SZERENCSI ÚSZÓK

A MEGYEI DIÁKOLIMPIÁN 

Az elmúlt idõszakban több megyei
diákolimpiai úszóversenyen szere-
peltek eredményesen a szerencsi ál-
talános és középiskolás fiatalok. 

Az elmúlt év végén Kincses Péter
hátúszásban elsõ lett. A Bocskai gim-
názium tanulóját tavalyi eredményé-
ért március 2-án kitüntetésben része-
sítette a B.-A.-Z. Megyei Úszó
Szövetség. Az idén januárban Encsen
megtartott diákolimpiai megyei dön-
tõn gyorsúszásban Gergely Gréta
(Bolyai iskola) elsõ, Vasvári Alíz
(Rákóczi iskola) pedig harmadik he-
lyezett lett. A fiúk mezõnyében mell-
úszásban Petrusovics Attila (Rákóczi
iskola) és Török Dániel (Bolyai isko-
la) állhatott a dobogó felsõ fokára,
Rábai Attila (Bolyai iskola) bronzér-
met szerzett.
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Kos: III. 21. – IV. 20.
Tulajdonképpen erre a két

hétre is azok az intelmek érvé-
nyesek, amelyeket az elõzõ
ciklusra írtam. Sajnos az egész

márciusi hónap feszültségektõl zsúfolt, s bi-
zony ebben a ciklusban is bekövetkeznek a
„kisülések”. Talán csak 10-e lesz az a nap,
amikor viszonylag kezelhetõek lesznek a dol-
gai, de utána már – noha igencsak hajlamos
lesz a vakmerõségre, vagy mondjuk az erõ-
teljesebb fellépésre – egyre nehezebben
tudja majd keresztülvinni az elképzeléseit.
Kemény fegyelemmel maradjon a háttérben,
s fõleg érzelmi, illetve érzéki téren óvja magát
a kísértésektõl. Figyeljen oda a párjára. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Ebben a ciklusban újabb le-

hetõségeket kap a megtisztu-
lásra, a megújulásra, noha már
az Ön életében is erõsen érez-

hetõvé válnak az egyre fokozódó feszültsé-
gek, sok feszültséget okozva, fõleg a másik
nemhez tartozókkal. Ezek a problémák el-
sõsorban érzelmekkel – mint például félté-
kenység (netán erkölcstelenség) – kapcsola-
tosak. Az érzelmi megpróbáltatásokat a
Hold és a Vénusz szembekerülése okozza.
Késõbb enyhülnek a feszültségek, ezért óva
intem az „ütközetektõl”, fõleg az alacsony-
rendû ösztön-cselekedetektõl! 17-étõl, ami-
kor a Vénusz hazatér az otthonába, a Bika
jegyébe, már pozitív elõjelûvé válnak a dol-
gok! 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az Ön életében is sûrûn vál-

togatják egymást a jó és a rossz
napok. Ezért továbbra se erõl-
tessen semmit. Az irány- vagy

netán véleményváltástól viszont kifejezetten
tartózkodnia kell! A bolygók okozta háttér-
feszültségek most hol a tûz, hol a víz elemi
energiákat teszik túlsúlyba, ezért erõs érzel-
mi mozgásokra, derült égbõl villámcsapás
szerû helyzetekre, balesetveszélyes napokra
kell számítania. Óvja magát az eltévelyedé-
sektõl, a rossz irányba indulástól! Igyekezzen
tiszta érzelmeket ápolni magában, ne emó-
ciókat, mert azok kimozdult érzelmek. Tûzzön
ki szellemi célokat maga elé! Legnehezebb
napja 11-én lesz!

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Kettõs hatások (pozitív és

negatív) közepette folytatódik a
Rák-szülöttek átalakulása. Most
az a kérdés, valóban megérett-

e a változásra? Illetve, hogy valóban a jobbá
válás útját választja, azaz a belsõ megtisztu-
lást, a szellemi erõ megszerzését, vagy erõ-
sebben vonzza a negatív út, a mások mani-
pulálásával való elõrejutás, haszonszerzés, a
tisztességtelen húzások? Gyakran érzi majd,
hogy alkalmatlan a feladatainak elvégzésé-
re, hogy hátrálnia kell a felelõsség elõl! Csak
közben ne csapkodjon, ne csattogtassa az ol-
lóit, azaz ne sértsen meg másokat!

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A Vénusszal és a Jupiterrel a

korábbi ciklusban létrejött ál-
dásos fényszög-hatások tovább
kísérik az útján – szerencsés for-

dulatokkal, változásokkal. De a legjobb nap-
jai mégis akkor lesznek, amikor túlsúlyba ke-
rülnek a tûz elem energiák, azaz amikor öt
bolygó is tûz jegyekben tartózkodik. Ezek a
napok: 10-e, 11-e és 12-e. Ekkor egy nagy-
vonalú, megértõ, egy széles látókörön szem-
lélõdõ önérzet alakul majd ki önben, és ez
csupa pozitív cselekedetekre sarkallja.
Ugyanakkor – ezt sem hallgathatom el – egy-
fajta lustaság is eluralkodik Önön. 

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ennek a ciklusnak a feszült-

ségei most Önt sem kerülik el.
Amikor a Szûzben járt a Hold,
szembekerült a Halakban járó

Nappal és az Uránusszal (a váratlan törté-
nések, a hirtelen változások bolygójával), majd
kvadrátba került a Nyilasban tartózkodó
Jupiterrel. Ez a három negatív fényszög hosz-
szabb idõre meghatározza a napjait: ideges-
sé, kapkodóvá téve Önt, illetve besokallós ér-
zeteket keltve Önben. 11-én különösen nagy
óvatosságra lesz szüksége, ezért kétszer is gon-
dolja meg, mielõtt bármire is elszánja majd
magát. A legjobb napjának 13-a ígérkezik.
Ekkor ráérez majd a háttérerõk segítésére, s
könnyebben halad elõre. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Remélem, kiváló tapasztala-

tokkal megerõsödve, mondjuk
úgy, megvilágosodva kezdi majd
ezt a ciklust. Remélem, ráébredt

az eddig át nem látott összefüggésekre is, ame-
lyek Ön körül zajlanak! S talán arra is, hogy a
párjával egymást emelve, segítve hogyan ha-
ladhatnak a közös újukon. Március érzelmi fe-
szültségei Önt leginkább 13-án és 14-én érin-
tik. Ezen a két napon kicsúszhatnak a kezébõl
az események, elvesztheti az uralmát a dolgok
felett, minden azon múlik, mennyire bírja cér-
nával. Tudom, nehezen viseli, ha utasítgatják.
Önkéntes alapon bármit megtesz, de parancs-
ra leblokkol. Vértezze fel magát a parancsok ellen! 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az a tény, hogy a Merkúr

ismét egyenesen folytatja az
útját – bármilyen hihetetlen is
– erõsen megváltoztatta az Ön

gondolkodási folyamatát. Innentõl sokkal
pozitívabban tekint az eseményekre, mint ko-
rábban. Ráérez, hogy a siker, a tisztelet ki-
vívásának a kulcsa a nagylelkûségén kívül a
másokra történõ érzékeny odafigyelésében,
magyarul az önzetlenségben rejlik. Arra is rá-
ébredt, ha tisztán is látja maga elõtt a célt,
tévútra kerülhet, ha türelmetlen, ha gyorsan
akarja elérni. 18-ától sajnos az újkeletû aka-
dályokkal lesz elfoglalva. Ehhez a kulcs
(amivel támogatókat is szervez) ismét az Ön
kezében van: ez a türelem! 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A sok szép erénye mellett van

Önnek két kirívó hibája, még-
pedig a mértéktelensége és a
végletessége. E két gyengeség

erõsen érintett lesz ebben a ciklusban.
Minden attól függ, képes lesz-e uralni az ér-
zelmeit, meg tudja e elõzni, hogy azok ki-
mozdítsák az egyik vagy a másik véglet irá-
nyába? El kell végre szakadnia minden gátló
és akadályozó kapcsolatától. Választania
kell a szolgalelkû, illetve az egyenes és ha-
tározott, tiszta arcú véglet, valamint a köz-
tes arany középút között! Bontsa fel azt, ami
van, de nem jó azért, ami majd jó lehet! Ha
áldozatokat kell hoznia, tegye!

Bak: XII. 22. – I. 20.
Nagy szerencséje, hogy az

igazán rossz dolgok már hosz-
szú idõ óta elkerülik. Most is in-
kább csak a szele csapja meg

a többieket érõ nagy feszültségeknek. Ezek
a kis fuvallatok is inkább csak hangulati vál-
tozásokat okoznak majd. Mindazonáltal,
mint korábban is hangsúlyoztam, a március
(végig) a csekély, gyenge felemelkedés idõ-
szaka az Ön számára. Használja arra az ide-
jét, hogy áttekinti a dolgait, jól megvizsgál-
ja, kik is a szövetségesei, hitelesek-e, egysé-
gesek-e Önnél? Ha úgy találja, hogy változ-
tatnia kell, tegye meg! De azt is vizsgálja meg,
Ön hibázott-e? Fontos az igazságosság, a tisz-
taság. A legjobb napja 13-a!

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Három igen kiváló bolygó a

vendége a Vízöntõnek: a har-
cias Mars, aki a kitartásért, a
szorgalomért és a határozottsá-

gért felel, a Merkúr a tudás, a tiszta gondol-
kodás, a kapcsolatok és a függetlenség boly-
gója és a Neptunusz, az álmok, az illúziók,
a lelki érzékenység égiteste. Ezek uralják most
a mindennapjait. A vezetõ pozícióban lévõ
Vízöntõk most különösen kényes helyzetek-
be kerülhetnek, fõleg ha elbizonytalanodnak,
esetleg vitás kérdésekben alulmaradnak. Ez
utóbbi, ha hihetetlen is, de elõfordulhat! Áll-
jon a sarkára, legyen következetes, elveihez
hû és a közlekedésben óvatos. 

Halak: II. 20. – III. 20.
A Halak-szülött is központi

szerepet játszik e ciklus boly-
góállásai okozta történésekben,
legalább is 20-áig, amíg a Nap

elhagyja a Halak jegyét. Most különösen fon-
tos, hogy a cselekedeteiben összhangban le-
gyen az Ég akaratával. Tartózkodjon tehát az
alacsonyrendû ösztön-cselekedetektõl és a hir-
telen, meggondolatlan döntésektõl. Ha va-
lakinek szívességet tesz, ne várja, hogy azt
viszonozzák. Amennyiben jót, szívességet
tesz, azt ne hátsó szándékkal tegye, mert most
azonnal lebukik, és igen kényelmetlenül érzi
majd magát! Bizonyítsa be, hogy együttér-
zõ, önzetlen, kedves ember.            S. K. K.

Kosárlabda 

SZERENCS – FÖLDES-MISKOLC KK 60–86 
A két, idegenben elszenvedett fias-

kó után február 28-án hazai pályán sem
sikerült legyõznie ellenfelét az SZVSE
férfi kosárlabdacsapatának.

SZVSE: Takács P. (5), Endrész T. (15),
Lengyel G., Szilágyi L., Birk L. (10),
Kovács S. (11/3), Papp G. 8/3), Farmosi
I. (2), Szarka I. (9). Edzõ: Gulyás László. 

AZ NB II észak-alföldi csoportjában
szereplõ együttesünk ez alkalommal a
Földes-Miskolc Kosárlabda Klub gár-
dáját fogadta a városi sportcsarnokban.
A Jánossi Tamás bokasérülése miatt nél-
külözõ házigazdák a találkozó elsõ pil-
lanataiban érezhetõ bizonytalanság
után nagy lendülettel vetették magukat
a játékba. Papp Gábor, Birk László és
Endrész Tamás kosarainak köszönhe-
tõen a hatodik percben 13–7 arányban
vezettek a házigazdák. Késõbb Kovács
Sándor is feliratkozott a gyûrûbe talá-
lók közé, ekkor már nyolc pont volt a
két együttes közötti különbség. A ne-
gyed végén azonban a szerencsiek vé-
dekezési hibáit kihasználva felzárkóz-
tak a miskolciak, akiknek egypontos ve-
zetésével zárult a játékrész.

A második tíz percben görcsös aka-
rás jellemezte az SZVSE játékát, mi-

közben hosszú ideig nem sikerült ko-
sarat szerezniük. Végül Takács Péter
törte meg a jeget, azonban a bírók rövid
idõ alatt a negyedik szabálytalanságot
ítélték meg Endrész ellen, akit a ki-
pontozódás megakadályozása érde-
kében Gulyás László edzõ átmenetileg
a kispadra ültetett. A házigazdák nem
találták megszokott stílusukat, a távoli
dobások rendre lecsorogtak a gyûrû-
rõl. Így a félidõben már kilenc pont lett
a Földes-Miskolc elõnye. Ez a kü-

lönbség a hátralévõ húsz percben még
lefaragható lett volna, azonban a ruti-
nos játékosokból álló vendégcsapat
ezen a találkozón jobbnak bizonyult
a szerencsieknél. A mérkõzésen nyúj-
tott teljesítmény alapján végül megér-
demelten nyertek 86–60 arányban a
miskolci kosarasok. A szerencsi csapat
legeredményesebb játékosai Endrész
Tamás és Kovács Sándor voltak. 

A negyedek eredményei: I. 21–22,
II. 12–20, III. 15–27, IV. 12–17. 

Hiába küzdöttek lelkesen, a szerencsiek végül alulmaradtak.



A szerencsi ön-
kormányzat hosz-
szú ideje egyik
legfontosabb fel-
adatának tekinti
a munkahelyte-
remtõ beruházá-
sok ösztönzését.

Ezt a célt szol-
gálta többek kö-
zött a város hatá-
rában lévõ ipari
park infrastruktú-
rájának fejleszté-
se, aminek az elsõ
üteme tavaly ápri-
lisban fejezõdött
be. A 188 millió fo-
rintos beruházás keretében víz- és
szennyvízvezetéket építettek, korsze-
rûsítették az elektromos hálózatot, és
aszfaltozott utak létesültek. A ráfordí-
tott pénznek már érzékelhetõ a ked-

vezõ hatása, hiszen tavaly a kõfeldol-
gozással foglalkozó MARGRAF Kft. te-
lephelyet vásárolt a területen. A kö-
zeljövõben befejezõdik a gyártócsar-
nok építése és a napokban már több

mint húsz dolgozót vettek fel, akikkel
a munkaszerzõdést február 22-én írták
alá a Rákóczi-vár lovagtermében. 

VOLT TÁBLA, NINCS TÁBLA
Tavaly decem-

berben a sze-
rencsi Nagyvá-
rad és Pozsonyi
utcák (prügyi út)
végein 40 kilo-
méteres sebes-
ségkorlátozást
jelzõ táblát he-
lyeztek el. A kör-
nyéken élõk kér-
ték az új szabá-

lyozást, mert a cukorgyári kampány
idején ezen az útszakaszon jelentõ-
sen megnõ a tehergépjármû-forgalom.
Az eltelt hónapokban több autós is
„meglepõdve tapasztalta”, hogy itt bi-
zony csak negyvennel lehet közle-
kedni. Néhány napja leszerelték a táb-
lát, hiszen a hétköznapi forgalom
nem teszi indokolttá a korlátozást. 

A GYALOGUTAK IS
JAVÍTÁSRA VÁRNAK

Az elmúlt év
õszén a Szeren-
csi Városüze-
meltetõ Kht.
megkezdte az
önkormányzati
kezelésben lévô
utak kátyúzását.
A téli idõ azon-
ban nem ked-
vez ennek a
munkának, így
bõven van még gidres-gödrös aszfalt
szerte a településen. A közelmúltban
egyik olvasónk arra hívta fel a figyel-
münket, hogy nem csak az említett
kátyúk, de az elhasználódott járdák
is megkeserítik a gyalogosok életét.

Példaként a Rákóczi úton található
Kovács cukrászda és a közeli temet-
kezési cég közötti gyalogutat említette.
A rövidke szakaszon több helyen is
jelentõsen megsüllyedt. Azonban ez
csak egy a sok közül. Említhetnénk a
Rákóczi úton több járdarészt is, és
ugyancsak érdemes elsétálni néhány
mellékutcába is. Már amennyiben van
járható gyalogút! Az idei esztendõ ele-
jén érdemes lenne feltérképezni a bur-
kolati hibákat, és talán jut majd pénz
néhány kijavítására!

KÕ AZ ÚT SZÉLÉN

A szerencsi Csalogány utca amo-
lyan tranzitútként mûködik Szeren-
csen. Errõl olvashattak néhány hó-
napja lapunkban. A helyzet azóta sem
változott a környéken: az itt találha-
tó általános iskola és óvoda, valamint
az üzemanyagtöltõ állomások miatt
jelentõs a forgalom errefelé. Míg ko-
rábban az ott élõk panaszkodtak a
kapuk elõtt parkoló és a nagy sebes-
séggel áthaladó jármûvekre, nemrég
az autósoknak akad gondja. Az egyik
kapu elõtt, a közterületen egy kisebb
szikla díszeleg. Az útakadály bizony
balesetveszélyes! Éjszaka, vagy rossz
látási viszonyok között ráhajthat egy
autós, áteshet rajta egy kerékpáros. Ha
megtörténik a baj, akkor pedig kö-
vetkezhet a kártérítési procedúra.
Talán nem érdemes ezt megvárni! 

SÁRTENGER A PARKOLÓBAN

A Gyári kert gondja visszatérõ té-
mája lapunknak. Az utóbbi hetekben
sok esõ hullott és az itt található óvo-
dába és bölcsõdébe érkezõ szülõk
egyre gyakrabban panaszkodtak. Az
intézmény szûkös udvarára tilos gép-
jármûvel behajtani. Az elõtte lévõ te-
rület azonban a sok csapadék miatt
annyira átázott, hogy  tiszta lábbe-
livel nemigen lehetett megúszni az
autókból való kiszállást, majd a gya-
loglást. Az elmúlt években több al-
kalommal írtunk az itteni állapotok-
ról. Tavaly, az udvaron átvezetõ
földutat zúzalékkal töltötte fel a vá-
rosüzemeltetõ, de ez csak tüneti ke-
zelésnek bizonyult, hiszen alig fél
esztendõvel késõbb úgy tûnik, mint-
ha mi sem történt volna. A lakók, a
szülõk pedig – akik oviba és böl-
csõdébe hozzák csemetéiket – bo-
káig járnak a sárban…
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb március 23-án jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. A szerkesztõség címe:
3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, Pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066. E-mail: szerhir@t-online.hu Lapunk friss
száma az interneten is olvasható a megjelenést követô héten péntektôl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Bált rendezett
február 17-én a
Bocskai gimná-
zium aulájában
Szerencs Város
Sportegyesülete.

A hagyomány-
teremtés szándé-
kával életre hí-
vott programon
hét fiatal vehetett
át oklevelet és
emlékplakettet,
akik az elmúlt
esztendõben ki-
emelkedõ telje-
sítménnyel öreg-
bítették Szerencs
és a sportegyesület hírnevét: Lónárt
Adrienn barnaöves karatés világ- és
Európa-bajnoki versenyeken szerzett

arany- és bronzérmeket. A teniszezõ
Takács Márk országos és regionális küz-
delmek végén állhatott a dobogó felsõ

fokára. Csider Andor sakkozó, a me-
gyei elsõ osztályú bajnokságban ezüst-
érmet szerzõ csapat tagja a Zemplén
Kupa egyéni versenyen a legjobb sze-
rencsi címet nyerte el. A négy éve bir-
kózó Tóth Gergõ azzal érdemelte ki az
elismerést, hogy a 2006 végén Bükön
megrendezett korosztályos magyar baj-
nokságon ezüstérmet szerzett. Korály
Tibor, az asztalitenisz-szakosztály ver-
senyzõje megyei második lett, a bor-
sod-abaúj-zempléni ranglista hatodik
helyezettje. Az úszó Török Dániel a di-
ákolimpiai küzdelemsorozat megyei for-
dulójában mellúszásban lett gyõztes,
bejutva az országos döntõbe. Árvay
Balázst az elmúlt évi súlyemelõ diák-
olimpián megszerzett országos bajno-
ki címéért jutalmazták.

ÚJ MUNKAHELYEK AZ IPARI PARKBAN
Több mint húszan

írták alá
a szerzôdést.

JUTALMAZOTT SPORTOLÓK

Lónárt Adrienn már világversenyen is öregbítette a
város hírnevét.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria

Miskolci Területi Igazgatóság 
3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- 
és közmûépítés, 

vízi és egyéb mérnöki
létesítmények 
kivitelezése.

Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084
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A Szerencsi Televízió 
az interneten: 

www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô
száma március 23-án 

jelenik meg. 
Lapzárta: 

március 16., 10 óra.

POLITIKAI HIRDETÉS
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